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NATO sustabdė Jugoslavijos 
bombardavimą 

Brhuelis-Skopjė-Belgra-
das-Podgorica, birželio 10 d. 
(Reutere-BNS) — NATO gene
ralinis sekretorius Javier So-
lana ketvirtadienį paskelbė, 
kad, prasidėjus serbų kariuo
menės išvedimui iš Kosovo, 
sąjunga sustabdo aviacijos 
kampaniją. 

„Prieš kelias minutes nuro
džiau generolui Wesley Clark 
sustabdyti NATO aviacijos 
antskrydžius Jugoslavijoje", 
pranešė J. Solana per trumpą 
spaudos konferenciją NATO 
būstinėje Briuselyje. 

J. Solana sakė priėmęs toki 
sprendimą po pasitarimo su 
19 nuolatinių Šiaurės Atlanto 
Tarybos ambasadorių ir NA
TO vyriausiam vadui Euro
poje W. Clark patvirtinus, kad 
„prasidėjo visų Jugoslavijos 
saugumo pajėgų išvedimas iš 
Kosovo*. 

„Raginu visas konflikto pu
ses išnaudoti šią taikos gali
mybę", sakė J. Solana. 

NATO taikdariškos pajėgos 
jau penktadieni gali įžengti į 
Kosovą, ketvirtadieni pranešė 
Britanijos pajėgų vadas rajone 
generolas majoras Richard 
Dannatt Makedonijos sostinė
je Skopjėje, iš kur NATO taik
dariškos kariuomenės-daliniai 
bus perkelti į Kosovą užtik
rinti taikos sutarties vykdy
mą. 
Milofevtf kviečia vienytis 

ir atkurti valstybe 
Jugoslavuos prezidentas 

Slobodan Miloševič ketvirta
dienį paragino žmones susivie
nyti, sakydamas, kad tarptau
tinės pajėgos, atvykstančios į 
Kosovą, tarnaus taikai. 

Netikėtas S. Miloševič krei
pimasis per televiziją buvo pa
rodytas iš karto, kai NATO 
paskelbė, kad nutraukia 11 
savaičių trukusį bombardavi
mą. S. Miloševič sakė, kad per 
NATO aviacijos kampaniją 
žuvo 462 jugoslavų kareiviai 
ir 114 policininkų. 

, ,Per artimiausias 10 dienų 
Serbįjos opozicija turi pradėti 
reikalauti Miloševič atsistaty
dinimo ir naujų rinkimų", sa

kė pagrindinės serbų opozi
cinės Demokratų partijos (DP) 
vadas Zoran Djindjič. „Nuo to 
priklauso Serbijos likimas, jo 
atsistatydinimas yra pagrindi
nė tikros taikos sąlyga", pri
dūrė jis. 

Z. Djindjič sakė, kad serbus 
netrukus „ištiks šokas", nes 
grįš Jugoslavijos kariai ir pa
aiškės, kiek jų iš tikrųjų žuvo 
per konfliktą su NATO. 

Jugoslavijos vyriausybė ket
virtadienį paragino pabėgė
lius iš Kosovo grįžti per ofi
cialius pasienio postus ir ne
bandyti neteisėtai patekti į 
valstybe kalnų takais. „Pabė
gėliai, grįžtantys į Jugoslavi
jos Federacinę Respubliką ir 
Serbiją, turi vykti tik per pa
sienio kontrolės postus. Grįži
mas per kalnus, kuriuose 
slapstosi teroristai, bus laiko
mas . nelegaliu", žurnalistams 
sakė užsienio reikalų ministe
rijos atstovas spaudai. Pasak 
jo, Jugoslavijos vyriausybė ir 
toliau kontroliuos pasienio 
kontrolės postus ir muitines, 
vyriausybė darys viską, kad 
užtikrintų serbų mažu 

kuriai albanai gali imti ker
šyti, saugumą. 

Lietuva sveikina 
Jugoslavijos ir NATO 

susitarimą 
Vilnius. Lietuva teigia

mai vertina NATO ir Jugosla
vijos karinės vadovybės pa
siektą techninį susitarimą dėl 
Jugoslavijos ginkluotųjų pajė
gų išvedimo iš Kosovo provin
cijos ir tikisi, jog Jugoslavija 
besąlygiškai laikysis priimtų 
įsipareigojimų, sakoma ketvir
tadienį paskelbtame Užsienio 
reikalų ministerijos pareiški
me. 

Lietuva yra pareiškusi pasi
ruošimą praktiškai prisidėti 
prie pastangų normalizuoti 
padėtį konflikto regione ir 
planuoja pasiųsti į NATO va
dovaujamą taikos operaciją 32 
Lietuvos karių būrį iš Kauno 
jėgerių bataliono. I Jungtinių 
Tautų (JT) civilinę misiją Ko-
sove taip pat planuojama pa
siųsti 10 policininkų. 

Lietuva išduos vizas 
Jugoslavijos krepšininkams 
Viln ius , birželio 10 d. 

(BNS) — Lietuva išduos įva
žiavimo vizas Jugoslavijos vy
rų krepšinio rinktinės na
riams, atvykstantiems žaisti 
su Lietuvos rinktine, patvirti
no URM atstovai. 

Lietuvos ir Jugoslavijos 
rinktinių varžybos, skirtos pa
minėti Lietuvos vyrų rink
tinės pergalės Europos čem
pionate 60-metį, įvyks kitą 
trečiadienį Kaune. 

Lietuvos URAf Politikos de
partamento direktorius Vy-
gaudas Ušackas sakė, kad vi
zas pasaulio čempionams Ju
goslavijos krepšininkams nu
spręsta išduoti, nes tarp at
vykstančiųjų nėra asmenų, 
kurie įtraukti į Europos Są
jungos sudarytą neįsileistinų 
Jugoslavijos pareigūnų sąra
šą. Jugoslavų atvykimas ne
pažeidžia ir kitos sąlygos — 
jie atskrenda „Austrian Air
lines" lėktuvu, o ne Jugoslavi
jos ,oro linyomis, kurių lėk
tuvams uždrausta skraidyti 
Lietuvos oro erdvėje. 

Vizos jugoslavų krepšinin
kams išimties tvarka bus 
išduotos, jiems atvykus į Vil
niaus oro uosta 

Dabar ten išduodamos vizos 

tik Beneliukso valstybių pi
liečiams, bet, pasak URM 
Vizų skyriaus vedėjo Gedimi
no Šiaudvyčio, jugoslavų krep
šininkams bus padaryta iš
imtis, „atsižvelgiant į įvykio 
svarbą". 

Ispanija neseniai neįsileido 
Jugoslavijos krepšininkų, o 
Airija — futbolininkų. Tačiau 
Prancūzija pareiškė, kad duos 
vizas jugoslavams, atvykstan
tiems žaisti Europos krepšinio 
čempionate. 

* „Ui ekspremjero meilę 
krepšiniui valstybė moka mi
lijonus", tvirtina „Respublika" 
(06.10). Dienraščio teigimu, 
premjero Gedimino Vagno
riaus vyriausybė paskutinė
mis savo gyvavimo dienomis 
dosniai atseikėjo pinigų Lietu
vos krepšiniui. Šešios di
džiulės akcinės bendrovės (AB 
„Alita", AB „Anykščių vynas", 
AB „Stumbras", AB „Vilniaus 
degtinė", AB „Klaipėdos tran
sporto laivynas" ir AB „Geo-
nafta"), kuriose akcijų turi vy
riausybė, iš akcijų gautą pelną 
turėjo pervesti ne \ biudžetą, o 
tiesiai į krepšinio klubų bei 
įvairių krepšinio organizacijų 
sąskaitas. Krepšiniui buvo 
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Sifi t u Kaktys 
Valdymo reformų ir 

savivaldybių ministras 
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Edvardas MaaaU* 
žarnas akio ministras 

Eugenijus Maldeikis 
Ckio ministras 

Česlovas Stankevičius 
Krašto apsaugos ministras 

BirteBo 1-ąją Lietuvos preiidento Valdo Adamkaus potvarkiu buvo pa
tvirtinta ministro pinc.aiaks) Rolando Pakao vadovaujamos vyriausybės 
sudatis. BirteLk) 10-ąją naujasis ministrų kabinetas davė priesaiką. 

Nootr.: Prezidentas Valdas Adamkus sveikina naujosios vyriausybes 
vadovą Rolandą Paksą. (Eltai 

Alfirdas Saudargas 
Utsiento reikalų ministras 

Patvirtinta naujoji Lietuvos 
vyriausybė 

Vainius, birželio 10 d. 
(BNS-Elta) — Lietuvos Sei
mas dauguma balsų ketvirta
dienį patvirtino konservato
riaus Rolando Pakso vadovau
jamą vyriausybe. 

Konservatorių vyraujama 
dešiniojo centro vyriausybė 
yra devintoji nuo 1990 metų 
kovo, kai Lietuva paskelbė ne
priklausomybe. Ši vyriausybė 
turėtų dirbti iki eilinių rin
kimų 2000 metų rudenį. 

R. Pakso vyriausybės pro
grama ir jos įgaliojimai buvo 
patvirtinti 80 buvusios val
dančiosios konservatorių ir 
krikščionių demokratų koalici
jos balsų. Prieš balsavo 18, su
silaikė — 22 Seimo nariai. 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus ėmėsi pertvarkyti 
kabinetą, kai pavasarį susikir
to jo ir premjero G. Vagno
riaus požiūriai į padėtį Lietu
voje. V. Adamkus pareiškė po
litinį nepasitikėjimą G. Vag
noriumi, ir j is gegužes pra
džioje atsistatydino. 

Ketvirtadienį naujoji vyriau
sybė prisiekė ir gavo Seimo 
įgaliojimus dirbti. 

Pirmasis, padėjęs ranką ant 
Konstitucijos, priesaikos žo
džius ištarė premjeras: „Aš. 
Rolandas Paksas, prisiekiu 
būti ištikimas Lietuvos Respu
blikai, prisiekiu gerbti ir vyk
dyti jos Konstituciją ir įsta
tymus, saugoti jos žemių vien
tisumą, prisiekiu visomis iš
galėmis stiprinti Lietuvos ne
priklausomybę, sąžiningai tar
nauti Tėvynei, demokratijai, 
Lietuvos žmonių gerovei. Te
padeda man Dievas". 

pervesta daugiau nei 14.5 mi
lijonų litų. „Si suma atitinka 
puse visam Lietuvos sportui 
1999 metų biudžete skirtų 
lėšų", rašo laikraštis. 

Po jo prisiekė sveikatos ap
saugos ministras, 40-metis 
medikas Raimundas Alekna; 
teisingumo ministras, teisi
ninkas Gintaras Balčiūnas (35 
m.); kultūros ministras, Atvi
ros Lietuvos fondo programų 
direktorius, restauratorius, M- • 
zikas Arūnas Bėkšta (44 m.); 
vidaus reikalų ministras, Vil
niaus m. policijos vyriausiasis 
komisaras, teisininkas Česlo
vas Blažys (56 m.); socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė, 
medikė Irena Degutienė (50 
m.); susisiekimo ministras, in
žinierius Rimantas Didžiokas 
(45 m.); valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų minis
tras, medikas Sigitas Kaktys 
(43 m.); finansų ministras, fi
nansininkas Jonas Lionginas 
(43 m.); aplinkos ministras 
biologas Danius Lygis (50 m.); 
žemės ūkio ministras, agrono
mas Edvardas Makelis (44 
m.); ūkio ministras, Turto 
banko valdybos pirmininkas, 
ekonomistas Eugenijus Mal-
deikis (40 m.); švietimo ir 
mokslo ministras, statybinin
kas ir poetas Kornelijus Plate
lis (48 m.); užsienio reikalų 
ministras, biofizikas Algirdas 
Saudargas (51 m.) bei krašto 
apsaugos ministras, inžinie
rius statybininkas Česlovas 
Stankevičius (62 m.). 

Neprivalomos paskutinės 
priesaikos frazės „Tepadeda 
man Dievas" nepasakė tik Č. 
Blažys. 

Priesaiką priėmęs Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis pareiškė, kad nuo šios 
minutės vyriausybė gavo visus 
įgaliojimus dirbti. Naujojo 
kabineto nariams rankas pa
spaudė Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus ir buvęs pre
zidentas Algirdas Brazauskas. 

R. Paksas, ketvirtadienį 

švenčiąs savo 43 gimtadienį, 
pasakė nesitikėjęs gauti „to
kių sunkių ir atsakingų do
vanų". 

Naujojoje 15 narių vyriau
sybėje yra septyni konservato
riai, du krikščionys demokra
tai, Centro sąjungos atstovas 
ir penki nepartiniai ministrai. 

Vyriausybė ketina savo veik
loje pirmenybę teikti naujų 
darbo vietų kūrimui ir ekspor
to skatinimui, verslo sąlygų 
gerinimui, savivaldos stiprini
mui, piliečių saugumo už
tikrinimui, ilgalaikių strategi
nių nuostatų stiprinimui švie
timo, kultūros ir sveikatos sri
tyse. Tokius penkis naujos vy
riausybės veiklos tikslus pa
teikė ministras pirmininkas 
Rolandas Paksas ketvirtadienį 
Seime tvirtinant programą. 

R. Pakso vertinimu, tai gana 
nelengvi naujos vyriausybės 
įsipareigojimai tokiai neilgai 
18 mėnesių kadencijai. 

Prezidentas Valdas Adam
kus tikisi, kad naujoji vyriau
sybė išnaudos jai skirtą laiką, 
ryžtingai ir sąžiningai dirbda
ma visų Lietuvos žmonių la
bui. Premjerui Rolandui Pak-
sui ir ministrams valstybės 
vadovas nuoširdžiai linkėjo 
geriausios kloties. 

Prezidentas pažymėjo, kad 
nemėgino ir nemėgins išvengti 
atsakomybės. „To tikiuosi ir iš 
kitU", sakė jis. 

Pasitra ukian tieji... 
Vilnius, birželio 10 d.(Elta) 

— Naujojoje vyriausybėje ne
liks Gedimino Vagnoriaus 
paskirtų 7 ministrų, kurių 
tas užims nauji kabineto na
riai. „Respublika" pakalbino 
vyriausybe paliekančius mi
nistrus: 

— filosofiškiausiai nusitei
kęs teisingumo ministras Vy
tautas Pakalniškis pabrėžė 
kad viskas turi pabaigą; 

— vidaus reikalų ministro 
Stasio Šedbaro įsitikinimu, 
politikas visada turi būti pasi
ruošęs palikti postą: 

— sveikatos apsaugos mini
stras Mindaugas Stankevičius 
sakė, kad perdavęs pareigas, 
„bent pusantro mėnesio" mie
gos; 

— „vienu iš įspūdingiausių 
darbų" finansų ministras Al
girdas Šemeta laiko tai, kad 
per 2 metus biudžeto pajamas 
pavyko padidinti daugiau kaip 
50 proc.; 

— į Seimą grįžtantis valdy
mo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministras Kęstutis 
Skrebys įsitikinęs, jog nuveik
ta nemažai; 

.— ūkio ministras Vincas 
Babilius tvirtino neabejojąs. 
jog netekęs šio posto, nepra
puls; 

— kultūros ministras Sau
lius Šaltenis tvirtino neužmir
šęs, kad yra rašytojas, todėl be 
Seimo nario pareigų užsiims 
ir kūryba. 

Opozicija negailestingai „pliekė" 
naują vyriausybės programą 

* S e i m a s naujajai vyriau
sybe i inauguracijos proga 
„padovanojo" pirmąją vyriau
sybės valandą, kurią ministrai 
dažnai vadina „egzekucija". 
Pagal vasarį įsigaliojusį Seimo 
Statutą kiekvieną ketvirta
dienį, vykstant Seimo sesi
joms, 4-5 vai. p. p. visi vyriau
sybės nariai privalo dalyvauti 
posėdyje, kur parlamentarai 
klausinėja kabineto narius. 
Socialdemokratų frakcijos se
niūnui Aloyzui Sakalui pasiū
lius ir parlamentarams prita-

Vilnius, birželio 10 d. 
(BNS) — Naujosios vyriau
sybės programą be gailesčio 
kritikavo Seimo opozicija, ta
čiau ją ragino paremti konser
vatorių vadovaujami Seimo 
komitetai. 

Ketvirtadienį Seimo visuo
tiniame posėdyje opozicinės 
LDDP frakcijos seniūnas Če
slovas Juršėnas teigė, kad Ro
lando Pakso kabineto progra
ma yra „šiek tiek pakeista, 
padažyta" ankstesnio premje
ro Gedimino Vagnoriaus pro
grama, kuri esanti „populis
tiška, nereali, tolima nuo so
cialdemokratinių principų ir 
palanki turtingiesiems". Pa
sak Č. Juršėno, joje „nėra 
naujų idėjų ir siūlymų, nenu
matyta plano įveikti sunku
mus, esminių priemonių išeiti 
iš krizinės situacijos, nėra 
būtinos taupymo programos, 
prastesni nei buvę socialiniai 
rodikliai". 

Opozicinės Socialdemokratų 
frakcijos seniūnas Aloyzas Sa
kalas teigė, kad R. Pakso pro
grama tėra „nežymiai kosme
tiškai pataisytas" G. Vagno
riaus programos variantas. Jis 
teigė, kad R. Paksas panaudo
jęs „netinkamos spalvos kos
metiką", nes sugadino dalį 
ankstesnių nuostatų. Anot A. 
Sakalo, programoje nėra įsipa
reigojimų mažinti nedarbą, 
„realių, o ne bankininko ir va
lytojos, padalintų iš dviejų" 
pajamų didinimo, nėra numa
tyta, kaip mažinti didėjantį 
biudžeto deficitą, keisti mo
kesčių politiką, nuo kurios 

rus, vyriausybės valanda buvo 
atšaukta. Premjeras Rolandas 
Paksas, ketvirtadienį šven
čiantis 43-jį gimtadienį, sakė, 
kad „geresnės dovanos jam 
būti negali". <BNS' 

kenčia verslininkai. 
Jis teigė, kad socialdemok

ratai negalės paremti progra
mos, kol joje nebus numatyta 
išspręsti atsiskaitymų su 
žemdirbiais, kol bus „kuriama 
represinė visuomenė", o švie
timui ir mokslui bus skiriama 
tik tai, kas liks nuo „re
presinių struktūrų". 

Centro frakcijos seniūnas 
Egidijus Bičkauskas teigė. 
kad centristai per balsavimą 
susilaikys, nes nepritaria pro
gramai, nors sutinka, kad 
naujoji vyriausybė turi kuo 
greičiau pradėti darbą. 

Krikščionių demokratų frak
cijos seniūnas Povilas Katilius 
žadėjo savo frakcijos parama 
programai, nes ji atspindi dar 
1996 m. tuometinės val
dančiosios koalicijos patvirtin
to vyriausybes veiklos plano 
tęstinumą. 

Konservatorių frakcijos se
niūnas Arvydas Vidžiūnas tei
gė, kad konservatoriai pritars 
programai ir „programinių 
tikslų, atsispindinčių vyriau
sybės programoje. įgyvendini
mui". Jis žadėjo būsimąjį 
darbą su R. Pakso kabinetu 
„mažiausiai iki kitų rinkimų". 

Nepriklausomos frakcijos se
niūne Kazimiera Prunskiene 
teigė, kad programoje nėra ap
sisprendimo iš naujo išna
grinėti šių metų biudžetą, 
„nematyti, kas bus padaryta, 
įgyvendinant valstybės išlaidų 
mažinimą"'. Ji žadėjo balsuo
dama susilaikyti, kiti du šios 
frakcijos nariai elgsis pagal 
savo apsisprendimą. 

KALENDORIUS ~ 
Birželio 11d. Šv. Barnabas, 

apaštalas; Aluona. Dainius, Flora. 
Ramintas. Rozolina. Tvirmantas 

Birželio 12 d.: Anupras, Dovč. 
Kristijonas. Mikante. Ramūnas. 
Rūta 

i 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
http://-j~n.il*


DRAUGAS, 1999 m. birželio 11 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

APIE ARVYDĄ SABONĮ „RIP CITY" 
ŽURNALE 

6 d. rungtynių, baigėsi Sabo
nio ir kitų jo komandos drau
gų parodytas savotiškas ste
buklas ir dabar visi galės ra
miai atsikvėpti. O pats Sabo
nis turės greitai skubėti Lie
tuvon, nes jo ten laukia Lietu
vos krepšinio rinktinės nariai, 
besiruošiantys birželio 21 die
ną Prancūzijoje prasidedan
čioms Europos vyrų krepšinio 
pirmenybėms. 

Daug įdomių minčių pateik
ta aukščiau minimame pasi
kalbėjime su Arvydu Saboniu, 
kurį atliko buvęs jo vertėjas 
Portlande, žinomas lietuvių 
fotografas, Edvardas Jurcys. 
Šio pasikalbėjimo pradžioje 
nesigailima gražių žodžių pa
čiam Saboniui. Čia rašoma, 
kad Arvydas Sabonis yra vie
nintelis iš „Trail Blazers" ko
mandos žaidėjų, turėjęs dvi 
profesionaliųjų krepšininkų 
karjeras. Pažymima, jog prieš 
atvykimą į Portlandą 1995-
aisiais, Sabonis yra buvęs vie
nu populiariausiųjų žaidėjų 
Europoje. Čia taip pat iške
liamas faktas, jog 1992 metais 
šį trijų olimpiadų medalių lai
mėtoją Lietuvos Krepšinio fe
deracija išrinko geriausiu visų 
laikų Lietuvos krepšininku. 

E. Šulait is 

AČIŪ JONUI URBONUI 

Dėkojame detroitiečiui Jo
nui Urbonui atsiuntusiam 
nuotraukas iš š.m. gegužės 15 
ir 16 d. Detroite vykusių 1999 
m. ŠALPAS s-gos metinių 

Š.m. gegužės 15 ir 16 d. Detroite vyko Šiaurės Amerikos Lietuvių sporto laidynės, kuriose dalyvavo daugiau 
negu 400 lietuvių sportininkų-jaunimo. Žaidynes organizavo ir globojo Detroito sporto klubas „Kovas", šįmet 
minintis savo veiklos 50 metų sukaktį. Nuotraukoje — Čikagos ASK „Lituanica" vyrų krepšinio A klases ko
manda, finale nugalėjusi Hamiltono „Kovą" 88-74, tapo šių pirmenybių čempionė. Laimėtojams čempionų taure 
įteikia ŠALFAS s-gos pirmininkas Audrius Šileika,. Laimėtojus sveikina buvęs ilgnmgtia Detroito „Kovo" pir
mininkas ir šių pirmenybių koordinatorius Algis Rugienius. Tarp žaidėjų, ketvirtas iš kaires — ASK „Litua-

Nuotr. Jono Urbono nica" vadovas ir treneris Rimantas Dirvoms. 

DAR KARTĄ LIETUVOS SPORTO 
ENCIKLOPEDIJOS REIKALU 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

T H E U T H U A N I A N W O R L D W I D E D A I L Y 
Pubbshsd daujr sscspt Sumišys and sfandays, Isfsl Hobdays. tbs Tussdsys 
follovring Monday obasrvsncs sf Isgsl Hohaays ari aaB ss Dsc. 36th aoi Jsn. 
2nd by tfas Utfauanian Cathoiic Prast M % 464$ W. ( M Strsst, Chicsfo, 
IL $08294589. 
Psriodicsl dass postas* paid at Chicago, IL and sa&tionsl msiliag ofikas. 
Subsoiptian BstsK $100.00. Faraign coaatrit* $116. 
Postaustar. 8snd sddrats cbangss to Draugu - 4646 W. 63rd Strsst, 
Chicago, IL 80629-6689. 
Mstindsmi pašto iB»idi». pskritsrimu ui pranumratą i 
pavardei ir adraso, siųsdami laikraštį paiymims, iki kada \ 
galioja. 

DEAUGO prstiinaaraU yra i 

Prie 

JAV 
Kanadoj* ir kitur 
Tik 
JAV 

$100.00 
(UJĖL) $116.00 

$80.00 
$86.00 

išl 
l/2i 
$80.00 
$86.00 

$46.00 
$60.00 

Si 
$38.00 
$46.00 

$33.00 
$38.00 

$260.00 
$66.00 
$86.00 

Portland „Trail Blazers" pro
fesionalų klubas leidžia gana 
stambų sporto žurnalą, kuris 
vadinasi ,Jtip City". Neseniai 
Čikagą pasiekusiame šio žur
nalo 1999 m. gegužės mėnesio 
numeryje tilpo tris puslapius 
užimantis pasikalbėjimas su 
Arvydu Saboniu, žaidžiančiu 
šio klubo komandoje, šiemet 
vienoje geriausiųjų NBA ly
goje. 

Ji sezono metu turėjo tre
čiąjį pagal gerumą rezultatą 
visų NBA lygai priklausan
čiųjų 29 komandų tarpe. Atk
rentamose varžybose ji pateko 
j Vakarų konferencijos fmalą, 
kuriame, deja, turėjo nusileis
ti San Antonio ^purs". 

Daugelis lietuvių visame pa
saulyje, įskaitant ir Lietuvą, 
daug valandų praleido prie 
televizorių, žiūrėdami Sabonio 
pasirodymų. Tačiau po birželio 

Jau buvome rašę apie Lietu
voje numatytą išleisti Lietu
vos Sporto enciklopediją — 
pirmąjį šios srities leidinį Lie
tuvos istorijoje. 

Šio leidinio redakcija kreipė
si ir \ užsienio lietuvius, konk
rečiai į Š. Amerikos lietuvių 
sporto vadovybę ir į šių eilučių 
autorių, su prašymu pateikti 
medžiagos šiam svarbiam vei
kalui. 

Iki šiolei jau sukaupta ne
maža medžiagos apie S. Ame
rikoje gyvenusius ar gyvenan
čius lietuvius sportininkus, 
sporto darbuotojus ir mūsų 

sporto žaidynių. Apgailėtina, 
kad nei žaidynių rengėjai, nei 
žaidynėse dalyvavę klubai ne
siteikė pasirūpinti išsamiu 
renginio raportažu, nei nuo
traukomis, kad šis svarbus ir 
daug pastangų iš rengėjų ir 
dalyvių pareikalavęs įvykis 
būtų tinkamai paminėtas 
spaudoje. 

sporto vienetus bei organizaci
jas. 

Tačiau jos galėtų būti dar 
daugiau, nes norima, kad pa
žymėjimas LSE būtų kiek ga
lima pilnesnis. 

Tad dar kartą kreipiamasi į 
mūsų tautiečius, ypač, tuos, 
kurie buvo pažadėję atsiųsti 
medžiagos, bet to neatliko. Šis 
jau bus paskutinis raginimas 
atsiliepti Šiuo reikalu. 

Medžiagą siųsti šiuo adresu: 
E. Šulaitis, 1330 So. 51 Ave., 
Cicero, IL 60804, tel. ir faksas 
(708) 652-6825. 

E A 

Futbolas Čikagoje 

FUTBOLININKAI SUŽAIDĖ LYGIOMIS 

Ksnsrtnjs ir kitur (U.S.) 
Ušaskant 4 Lietuvą: 
Oro pasta $600.00 
Reguliariu paštu ' " "$100.00 
Tik isttidisnifl laida oro paštu [_'_ \ $180.00 
Tik iratsrtisnio laida rsgutearin paštu .$66.00 

Vyriausia radaktort - Daauto 
Administratorius - VaUtitinss KrasspUs 
Moderatorius -kua. Viktoras RissasUs 

• Administracqa dirba kssdisn, nuo 8:30 iki 4:30. šsštsdisiiisit nedirba. 
• ITsilafcrįjs riiitts kasdisn, fl TO i i i 1 Crtl. iaitsilisnisit iiariiilM 
• Rodakcua us skalbinių turini noatsako. Skalbimu ̂ *fn**T itsimrrisimri. 
favus prašymą, ka nors įkalbti. 
• Redakcga straipsnius taiso savo nuosiurs. Nenaudotu straipsniu našauto. 
Stuntiant prašome pasilikti kftfriia. 

. .. 

Hamiltono ..Kovo" 
čempionėmis, finali 

Po savaitės pertraukos JLi-
tuanicos" futbolininkai birže
lio 6 d. vėl išėjo aikštėn pirme
nybių rungtynėms. Mus la
biausia, be abejo, domina vyrų 
komandos rezultatai. 

„Lituanicos" vyrai buvo išvy
kę į Elgin miestelį, kur jie iš
bandė jėgas prieš „Rams" fut
bolininkus. Kadangi buvo 
karštas oras ir kai kurie fut
bolininkai jau atostogauja, tad 
čia susirinko tik 11 mūsų vy
rų. To dar negana: jau pačioje 
rungtynių pradžioje susižeidė 

MŪSŲ ŽYMIEJI SPORTININKAI 

krepšininkes Detroite vykusiose ŠALFAS s-gos pirmenybe.se tapo moterų krepšinio 
pn.-> Toronto ...AuSrą* laimėjusios 62:30 Nuotr Jono Urbono 

Čikagos .ASK ,l.itu;inic;i" kre 
metu krepMino pirn-.cn>!wme 
vadovą.1- Kim.int.is Dirvoms 

p*ininkai dalyvavę S. m gegužės 15 ir 16 d Detroite vykusiose ŠALFAS s-gos 1999 
( i kagos ..Lituanica" pirmavo vartybose ir laimėjo pirmąsias vietas. Kairėje klubo 

Nuotr Jono Urbono 

TOMAS PŪKŠTYS 
JAPONIJOJE 

Buvęs čikagietis, daugkarti
nis JAV ieties metimo čem
pionas ir rekordininkas, daly
vaudamas pasaulinio garso 
„Grand Prur" lengv. atletikos 
varžybose Osako mieste, Ja
ponijoje, gegužės 8 d., užėmė 
6-ąją vietą. 

Tomas, dar turėjęs pavasari
nę formą, pasirodė žemiau sa
vo galimybių ir numetė ietį tik 
267 pėdas ir 4 colius. Pirmą 
vietą šiose stambiose varžy
bose čia užėmė pasaulio rekor
dininkas čekas Jan Zelezny, 
nusviedęs įranki 287 pėdas ir 
tris su puse colio. 

Trisdešimties metų amžiaus 
Tomas šiemet turės dar ne
mažai svarbių tarptautinių 
susitikimų, o 2000-siais jau 
trečią kartą tikisi atstovauti 
JAV rinktinei olimpinėse žai
dynėse Australijoje. 

Beje, Tomas, kuris sakosi, 
kad ieties metimo meno išmo
ko jaunystėje, viešėdamas pas 
Lietuvoje studijavusį savo bro
lį, praėjusiais metais varžėsi 
II Lietuvos Tautinėje olimpia
doje Kaune ir lengvai tapo nu
galėtoju. 

JAV STUDIJUOJA 
ŽYMUS LIETUVOS 

PLAUKIKAS 

Panevėžietis, 24 metų am
žiaus Lietuvos plaukimo rink
tinės narys, Arūnas Savickas, 
jau antri metai studijuoja ir 
intensyviai treniruojasi Bri-
gham Young universitete 
Utah valstijoje. Jis yra vienas 
iš geriausių to universiteto 
plaukikų; jam priklauso net 
devyni Sio universiteto įvairių 
nuotolių plaukimo rekordai. 

Dabar jis ruošiasi atstovauti 
Lietuvai 2000-ųjų metų olim
piadoje, Australijoje. Jis yra 
plaukęs už Lietuvą ir Atlantos 
olimpiadoje. Neseniai jis, kar
tu su geriausiais Lietuvos 
plaukikais — Dariumi Griga-
loniu ir Mindaugu Špoku, da
lyvavo pasaulio pirmenybėse 
Honkonge, kur 200 m plau

kime užėmė 11-ąją vietą. 
Kaip universiteto rinktinės 

dalyvis, Arūnas gauna nemo
kamą mokslą, knygas, kitą in
ventorių, o taip pat susilaukia 
pinigų ir kitoms išlaidoms. 
Metinė stipendija viršija dau
giau negu 20,000 dolerių. 

Kadangi šis universitetas 
priklauso mormonų religinei 
bendruomenei, čia yra labai 
griežtos taisyklės: net čia ren
giamuose vakarėliuose negali
ma vartoti alaus, jau nekal
bant apie kitus suvaržymus ir 
prie to Arūnui sunku pripras
ti. 

E . Šula i t i s 
LIETUVIAI ĖJIMO 

VARŽYBOSE 

30-osiose tarptautinėse ėji
mo varžybose Naumburge (Vo
kietija) Lietuvos atstovė Sona
ta Milušauskaitė moterų 20 
km distancijoje užėmė ketvir
tąją vietą. 

Nuo nugalėtojos norvegės 
Kjersti Plaetzer, kuri distan
ciją įveikė per 1 vai. 28 min. 
44 sek., lietuvė atsiliko 4 min. 
45 sek. 

Vyrų 50 km distancijoje lie
tuvis Daugvinas Zujus užėmė 
aštuntąją vietą — 3 vai. 58 
min. 06 sek. 

vienas iš jų, tad teko žaisti 
dešimtyje. 

Tas, žinoma, labai apsunki
no „Lituanicos" puolimo maši
ną, kuri ne dažnai pajėgė pa
grasinti varžovams, nes norė
ta sustiprinti gynimą. Dažnas 
įvarčių mušėjas — Virgis Žu-
romskas irgi pasitraukė į gy
nimą, kur jam talkino kitas 
Virgis — Marčinskas. Jų dė
ka į mūsiškių vartus nekrito 
nė vienas įvartis. Tačiau ne
gausus „Lituanicos" puolimas 
nieko negalėjo sukombinuoti, 
nors Gytis Kavaliauskas tu
rėjo pora neblogų progų. Taip 
rungtynės baigėsi — taikiai be 
įvarčių — 0-0. 

Ateinantį sekmadienį, birže
lio 13 d. „Lituanicos" vyrai vėl 
žais išvykoje. Tačiau šį kartą 
rungtynės bus netoli nuo Či
kagos — Burbanke esančia
me Narraganset parke — prie 
77-tos ir Narranganset gatvių. 
Lietuvių komandos varžovai 
— lenkų „Highlanders" v»e-
nuolike. Pradžia 3 vai. p.p. 

Birželio 20 dieną „Lituani
ca" išmėgins jėgas prieš „Spar
tą" savoje aikštėje prie Pasau
lio lietuvių centro, Lemonte. 

E A 

V. ALEKNA LAIMĖJO 
VARŽYBAS ŠTUTGARTE 

Lietuvos disko metikas, pa
saulio vicečempionas Virgili
jus Alekna tarptautinėse atle
tikos varžybose Štuttgarte 
(Vokietija) birželio 6 d. iško
vojo pirmąją vietą, numetęs 
diską 66.22 m. 

Pasaulio rekordininkas vo
kietis Juergn Schult, nusvie
dęs diską 65.98 m, liko antras. 
Trečiąją vietą užėmė pasaulio 
ir Europos čempionas — vo
kietis Lars Riedel — 65.06 m. 

Birželio 5 d. kitame Vokieti
jos mieste Jenoje vykusiose 
lengvosios atletikos varžybose 

EUOBEC. DECKBi DOS, P.C. 
4847 W. 103 8L, Oš*. Unm. i i 
Pumas spyt su Nofthv*aatern un-to 
dąitomu, Jatuviams, sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Paciantai 
prįfmmi abaoiučiai punktuaiaL 

SusiUrimui (kabėti angatksi) 
Tat 708422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.7Mi Ava., Hfckory Haa, L 
Tel. 0708)586-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMfCKĄS, HLD. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava. 
Chicaoo.IL 60662 

Kab. tel. 773-471-3300 

^^r?L?^i««S^= 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Robarts Rd Hfcfcorv Haa IL 
1 mylia į vakarus nuo Haitom Ava. 

Tat (708) 5 8 8 4 0 6 5 
W f0Ss7šf «^"^<P a^vis^aaš W v V atsSi I I I ***8 

BMJNDAS namą Ma, &c 
Specialybė- Vidaus agų gydytojas 

KsfcamsMtMšfcl 
6918 W. Areftsr Av>-Sto. 5 ir 6 

Vsjsndos pagal snsasrlmą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairviaw Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, H. 60559 

Valandos pagal susitarimą 
s kaba lietuviškai Gydytojas I 

ARAS2UOBA.UD 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E Ogdsn Ava.. Sun* 310 

Nsparvas, 1.60663 
Tat (630) 527-0090 
3629 Hkjfšand Ava., 
Toaarl.SuatSC 

Ooanafs Orova, IL 60615 
Tai (880) 485 0180 

V. Alekna buvo ketvirtas. Jo 
rezultatas — 66.28 m. Nuo 
nugalėtojo L. Rydelio lietuvis 
atsiliko 2.90 m. Antrąją vietą 
užėmė J. Schult — 67.93 m, 
trečiąją — kitas vokietis Mi-
chael Moellenbeck — 67.00 m. 

Elta 

Š m SALFAS metinėse krepšinio pirmenybėse pirmą kart* dalyvavo neseniai ii Lietuvos atvykusiu lietuviu 
Čikagoje susikūrusi „Kranto" vyrų krepšinio komanda. Jie labai puikiai pasirodė tik pabaigoje pritrūks jėgų 
pralaimėjo prieš Čikagos ASK „Lituanica* 67:63 „Kranto* taidejams taure įteikia ŠALFAS s-gos pirm Aigis Ru
gienius ir šių laidynių koordinatorius, buvęs ilgametis Detroito „Kovo* pirm. Algi* Rugienius. 

Nuotr Jono Urbono 

http://pirmenybe.se
http://pirn-.cn
http://Chicaoo.IL
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BALTIJOS VALSTYBIŲ 
GYVENTO JŲ TRĖMIMAS 

1949 M. 
ANTANAS STASIŠKIS 

Seimo nario Antano 
StasUkkn pranešima*, parengtas 
1999 m. kovo 25 d. specialiam Sei
me posėdžiui, skirtam paminėt 
vieną didžiausių Lietuvos gyven 
tojų trėmimų (1949 m. kovo 25 d). 

Dvidešimtas amžius, kuria
me trys Baltijos tautos išsiko
vojo valstybinę nepriklauso
mybę ir laisvę, jau baigiasi. 
Tačiau Baltijos valstybės lais-
vos ir nepriklausomos galėjo 
bttti tik apie 30 metų. Liku
sius 70 metų (išskyrus ketve
rių metų nacių okupaciją) jos 
buvo jėga prijungtos prie im
perijos, kurios pavadintos 
SSRS. Būdamos abiejų 20 am
žiaus Europos totalitarinių 
imperįjų staigaus įsiveržimo į 
kitas valstybes zonose, Balti
jos tautos buvo imperinių 
valstybių fiziškai naikinamos, 
siekiant jas kolonizuoti ir pa
verstos tolesnio imperinio puo
limo į rytus arba vakarus vieš
keliais. Baltijos šalių gyven
tojų naikinimas po jų „išvada
vimo" 1944-1945 m. priklauso 
komunistinio genocido Sovietų 
Sąjungoje pokariniam laiko
tarpiui, kai komunistų partija, 
be vadinamo .klasinio priešo", 
ėmė įtarinėti ir ištisas tautas, 
kad jos nėra nuoširdžiai atsi
davusios SSRS. Prie tokių 
tautų priskyrė ir lietuvius, lat
vius bei estus, kuriems Gula
go dokumentuose buvo numa
tyta speciali skiltis „pabalti
jiečiai" („pribalty"). 

Baltijos kraštuose didžiau
sia komunistinio genocido ope
racija buvo visiškai slapta 
SSRS MGB 1949 m. kovo 25 
d. operacija kodiniu pavadini
mu JPriboj" („Bangų mūša"). 

'*flf dperarija buvo vykdoma, re
miantis SSRS VKP (b) CK ir 
MT nutarimu. SSRS MGB mi
nistro 1949 m. vasario 28 d. 
įsakymu Nr. 0068 operaciją 
buvo pavesta vykdyti SSRS 
MGB vidaus kariuomenės vy
riausiajai vaidybai. Jai vado
vavo vyriausiosios valdybos 
viršininkas generolas leite
nantas P. Burmakas. Iki so
vietų imperijos sugriuvimo ši 
operacija buvo tik minima, o 
per pastaruosius dešimt metų 
paskelbti tremtinių vardiniai 
sąrašai, ir ši operacija laikoma 
Bahįjos tautų genocidu. 

Nurodytai vyriausybės už
duočiai įvykdyti SSRS MGB 
vidaus kariuomenėje buvo 
įsteigtas laikinas štabas, į ku
rį įėjo SSRS MGB vidaus ka
riuomenės vyriausiosios val
dybos ir SSRS MGB karinio 
tiekimo valdybos atstovai: 

1. generolas leitenantas, 
SSRS MGB vidaus kariuome
nės Vyriausiosios valdybos 

viršininkas P. Burmakas — 
štabo viršininkas; 

2. generolas ' leitenantas, 
SSRS MGB vidaus kariuome
nės Pabaltijo apygardos Ry
goje viršininkas Golovka; 

3. generolas majoras, Rygoje 
dislokuotos kariuomenės virši
ninko pavaduotojas P. Leont-
jevas; 

4. papulkininkis, ryšių virši
ninkas Kotovas; 

5. papulkininkis, autotran
sporto viršininkas Spektoras; 

6. pulkininkas, intendentas 
Sacharovas; 

7. pulkininkas, SSRS MGB 
vidaus kariuomenės Vyriau
siosios valdybos atstovas. 

Pirminius variantus, kiek 
jėgų ir priemonių reikės aukš
čiau paminėtai operacijai 
įvykdyti, gen. ltn. P. Burma
kas parengė jau 1949 m. vasa
rio pabaigoje. Pirmiausia buvo 
suskaičiuotos SSRS MGB vi
daus kariuomenės pajėgos ir 
priemonės 30,000 šeimų iš
tremti iš Baltijos valstybių, 
kai ateis diena D-l (užkoduota 
trėmimo data), kurią nustatys 
anksčiau minėtas štabas. Lie
tuvoje dislokuota SSRS MGB 
vidaus kariuomenės 4-oji divi
zija (jos štabas buvo Šiau
liuose) sutelkė per daug bau
džiamosios kariuomenės 
(5,250 žmonių daugiau, negu 
reikia), tačiau operatyviniais 
sumetimais jos permesti į Lat
viją ir Estiją nebuvo galima. 
Todėl į Estiją buvo pasiųsta 
4,350, o į Latviją — 4,500 ka
reivių, iš viso 8,850 kareivių iš 
kitų vietų — iš Leningrado, 
Minsko ir Maskvos. Kokia 
svarbi buvo visiškai slapta 
operacija „Priboj" Baltijos ša
lyse, rodo tai, kad, tremiant 
gyventojus, dalyvavo SSRS 
MGB Lenino ordino Raudono
sios vėliavos F. Dzeržinskio 1-
oji motorizuotųjų šaulių di
vizija. Ši karinė dalis Nr. 3111 
buvo dislokuota Pamaskvėje. 
Vidaus kariuomenei, naikin
tojų batalionams, sovietiniams 
partiniams aktyvistams papil

ti uoso Polio nuotr : Naujosios Vilnios geležinkelio stotis, l i t i metų birželio 14-ąją ia šios vietos pajudėjo trau
kiniai i amžinojo įšalo žeme. Prasidėjo žiauriausias Lietuvių tautos naikinimas. Tūkstančiai „antisovietinių ele
mentų* — niekuo nekaltų moterų, vaikų ir senelių gyvuliniuose vagonuose buvo tremiami į Sibirą, Kareliją, 
Ukraina, Altajaus kraštą. Išdraskytus šeimos, sudaužyti žmonių likimai, išblaškyta tauta... 
domai apginkluoti iš Maskvos vo, Leningrado ir Minsko, nei gumo ministras gen. mjr. A. 
į Baltijos valstybes buvo atga
benta 5,025 automatai, 190 
šautuvų ir tiek, kiek reikia, 
šovinių ir šovininių. 

Taigi, iš 48-osios konvojinės 
kariuomenės 244-ojo šaulių 
pulko, kuris „aptarnavo" Lat
viją, buvo parengtos 42 konvo
jaus komandos, iš 132-ojo ŠP 
(Lietuva) — 26 ir iš 392-ojo ŠP 
(Estija) — 40 konvojaus ko
mandų, kurios galėjo lydėti 
mažiausiai 108 tremiamųjų 
ešalonus nuo 100,000 iki 
150,000 žmonių. Konvojuojant 
76 tremiamųjų ešalonus daly
vavo 2,738 SSRS MVD konvo
jinės kariuomenės kariai — 
vienam ešalonui vidutiniškai 
teko 36 žmonės. 

SSRS MGB ypač rūpinosi 
operacijos „Priboj" slaptumu. 
SSRS MGB vidaus kariuome
nės viršininkui gen. ltn. P. 
Burmakui 1949 m. kovo 7 d. 
pateikus, Sovietų Sąjungos 
valstybės saugumo ministro 
pavaduotojas gen. ltn. S. Ogol-
covas patvirtino „Priemonių 
planą kariuomenės sukoncen
travimo operacijos rajonuose 
tikslo slaptumui garantuoti". 
Įsakymu buvo nustatyta ne
pranešti paskirties stoties nei 
vidaus kariuomenės kariš
kiams, pasiųstiems j operaci
ją „Priboj" iš Maskvos, Sarato-

jų šeimoms. Dalių vadai gavo 
paketus asmeniškai, likus ne
daug laiko iki išlaipinimo. 

„Siekiant dezinformuoti gy
ventojus, — rašoma plane, — 
Estijoje ir Latvijoje insceni
zuotas kariuomenės pavasario 
mokymus". „Uždrausti dalių 
vadams, rašant bet kokius do
kumentus, vartoti sąvoką 
„operacija". Visokie nurody
mai ir apskaičiavimai, telefo
niniai pokalbiai ir kt. buvo 
apibendrinami žodžiu „moky
mas". Be to, pagal planą buvo 
numatyta „MGB kariuomenės 
dalims parengti specialius nu
rodymus, kad pagamintų ir 
išsiųstų į ešalonus mokymams 
reikalingų elementarių prie
taisų (barškalų, tuščių šovi
nių, granatų ruošinių ir pan)". 
Taigi SSRS MGB sumanymu, 
MGB kariai iki operacijos 
pradžios neturėjo žinoti būsi
mosios operacijos vietos ir po
būdžio, tikriausiai dėl to, kad 
būtų išvengta gandų apie eili
nę genocido priemonę ir kad 
tie gandai nepasiektų vietos 
gyventojų. Remiantis minėtu 
SSRS MGB 1949 m. kovo į d. 
planu, buvo patvirtinti opera-
cįjos „Priboj" Estįjoje, Latvi
joje ir Lietuvoje įslaptinimo 
planai. Antai 1949 m. kovo 15 
d. Latvijos SSR valstybės sau-

Danutė Bindokienė 

Pirmoji pažintis su 
Laisvės statula 

Vagonas, kuriuo buvo į Sibirą tremiami lietuviai. 

mjr 
Novikas patvirtino „Planą, 
kaip panaudoti kariuomenę, 
atvykusią kovoti su banditiz
mu, ir kaip surengti ,vidaus 
kariuomenės vyriausiosios 
valdybos planinius mokymus". 

SSRS vyriausybės užduotis 
buvo paskelbta visiems ka
riams ir sovietiniam parti
niam aktyvui 1949 m. kovo 25 
d. rytą, likus keletai valandų 
iki operacijos pradžios. 

Atsakingi respublikų komu
nistų partijų CK, VLKJS CK, 
visi komunistų partijos ir 
komjaunimo visų apskričių ir 
rajonų komitetų budintieji, 
užsakydami telefoninį pokalbį 
su respublikų MGB, pasakę 
slaptažodį „Priboj", tučtuojau 
buvo sujungiami pokalbiui, o 
pasakę slaptažodį „Suvesti
nė", buvo sujungiami netru
kus. 

SSRS MGB Vidaus kariuo
menės Vyriausiosios valdybos 
ataskaitos apie operacijos 
„Priboj" vykdymą rodo, kad 
baudžiamajame darbe dalyva
vo daug gerai parengtos ka
riuomenės ir civilių asmenų, 
kaip buvo numatyta prelimi
nariuose operacijos planų va
riantuose. 

Baltijos tautų gyventojų trė
mimo operacijoje 1949 m. kovo 
25 d. dalyvavo SSRS MGB vi
daus kariuomenė, kadriniai 
čekistai, MGB naikintojų ba
talionų kariai ir sovietinis 
partinis aktyvas. Ištremiant 
Baltijos tautų gyventojus, da
lyvavo 76,212 žmonių, tarp jų 
— 8,215 kadrinių čekistų, ku
rių dauguma buvo operatyvi
nių grupių viršininkai. Čekis
tai sudarė 10,78% visų baudė
jų. Iš SSRS MGB vidaus ka
riuomenės buvo 21,206 žmo
nės — dvi pilnos divizijos, ku
rios sudarė 27,8% baudėjų. 

) (Bus daugiau) 

Kai vėl Amerikos žinia-
sklaida kalba apie pagaliau 
parašais patvirtintą taikos su
tartį Balkanuose, pajuntame 
„Mikės melagėlio" sindromą: 
tiek jau kartų Jugoslavijos 
prezidentas Slobadan Miloše-
vič buvo žadėjęs atitraukti 
savo kariuomenę iš Kosovo 
provincijos, sustabdyti smurto 
veiksmus prieš albanų kilmės 
gyventojus ir leisti pabėgė
liams bei tremtiniams saugiai 
grįžti namo. Kai ateidavo lai
kas pažadus ištesėti, serbai 
jokių atsitraukimo ženklų ne
rodė, o NATO sąjungininkai 
ir toliau bėrė mirtį bei sunai
kinimą ant Jugoslavijos. 

Viena didžiųjų šio Balkanų 
karo problemų buvo milži
niškos minios benamių žmo
nių, susigrūdusių prie kaimy
ninių valstybių sienų, kurios 
labai vangiai jiems atsiverda
vo. Nepaisant įvairių huma
nitarinių organizacijų pastan
gų, Kosovo albanų padėtis bu
vo ir tebėra tragiška. Jie su
varyti laikinose stovyklose, 
stengiasi bent iš dalies už
miršti baisios netekties die
nas, artimųjų mirtį arba pra
radimą, laukia geresnio ryto
jaus, tikisi galimybių grįžti 
namo arba kažkur kitur galvą 
priglausti. Kai kurie jau buvo 
laikinai atvežti į Ameriką bei 
kitas NATO valstybes. 

Tą siaubingos nežinios jaus
mą patyrė ir dešimtys tūks
tančių mūsų tautiečių, kai bu
vo priversti palikti savo tė
vynę, Antrajam pasauliniam 
karui besibaigiant. Ką šian
dien jaučia Kosovo albanai, 
prieš daugiau kaip penkias
dešimt metų jautė mūsų sene
liai, tėvai ir jaunesnės kartos, 
išrautos iš savo žemės kaip 
tik tuo metu, kai jų gyveni
mas jau buvo pradėjęs įgauti 
kryptį ir prasmę. 

Albanų grįžimo į gimtuosius 
namus galimybės — žinoma, 
jeigu šį kartą taikos sutartis 
vėl nebus sulaužyta — teikia 
vilties. Nors jie išgyveno daug 
skausmo ir liūdesio, bet paly
ginti tremtis neilgai tęsėsi — 
tik mėnesius. Lietuviams teko 
kur kas ilgiau gyventi pa
bėgėlių stovyklose Vokietijoje, 
o nežinios ir netekties kančią 
didino tikrovė, kad Lietuvos 
laisvės klausimai jau seniai 
paskandinti Potsdamo ir kitų 
sutarčių rašalo jūrose. Ti
kėtis, kad atsivers galimybės 
grįžti namo, tuo metu visiškai 
buvo žlugusios. 

Vis tik žmonės sugeba ir 
pačiomis nedėkingiausiomis 
sąlygomis susikurti apynor-
malį gyvenimą, tad kiekviena 
pabėgėlių stovykla netrukus 

tapo tarytum maža Lietuvos 
apskritis ar miestas: veikė 
mokyklos, jaunimas sportavo, 
dainavo, šoko tautinius šo
kius, statė teatro spektaklius, 
išmoko iš savo padėties, iš sa
vęs net pasijuokti, leido laik
raščius, spausdino knygas, 
kad svetur praleistas laikas 
nenueitų vėjais. Užsiėmimas 
suteikė benamiams žmonėms 
tikslą ir prasmę. 

Tuomet prasidėjo emigracija 
į užjūrius. Nors maža srovele 
lietuviai iš stovyklų sruveno 
ir anksčiau, bet pats di
džiausias potvynis išsiveržė 
1949-aisiais. Tai buvo atsis
veikinimų metai: su įsigytais 
draugais, lietuviška veikla ir 
Europa, kurios rytuose tėvynė 
Lietuva kentė okupanto ver
giją. Atlanto vandenyno ban
gas nuolat skrodė laivai, kupi
ni žmonių, tikinčių ,.Naujoje 
žemėje" rasti sau naują gyve
nimą. Ne ištaigingi keleivi
niai, kuriais dabar kai kurie 
mūsų tautiečiai mėgsta pake
liauti, pasaulį pamatyti. Kari
niai, be ypatingų patogumų, 
patarnavimų, tad kelione bu
vo ilga, varginanti ir liūdna. 

Pagaliau vieną rytą — tai 
buvo 1949 m. birželio 14 d. — 
iš neaprėpiamų vandenų ploto 
horizonte iškilo šviesi mote
ris, laikanti žibintą, kvie
čianti visus, kurie yra perse
kiojami, neturi namų, žadė
dama, kad visiems Amerikoje 
užteks ir duonos, ir darbo, ir 
laisvės. Tokia pirmoji pažintis 
su Laisvės statula New Yorko 
uoste buvo tą birželio 14-tą at
plaukusiems laivu iš Europos 
prieš penkiasdešimt metų! 

Ar radome tai, ką žadėjo, 
laivą anuomet sutikusi, Lais
vės statula? Be abejo, daugelis 
rado. Bet visų pirma reikėjo 
atrasti save — sau vietą taip 
skirtingame nuo Europos 
krašte. O prisitaikyti buvo bū
tina, jeigu norėjome bent kiek 
normaliau gyventi. Iš tikrųjų 
tik pirmasis įspūdis buvo nei
giamas: kai atidžiau pasi
dairėme, kai nustojome skųs
tis, lyginti, į viską žvelgti pro 
tamsius akinius, pamatėme, 
kad Amerika, kaip ir kiekvie
na kita pasaulio šalis, turi 
gerų ir ne taip gerų ypatybių. 
Svarbiausia: ji visiems savo 
gyventojams — nepaisant, ar 
čia jau gimusiems, ar atvyku
siems prieš daug metų. ar vos 
atsistojusiems ant Amerikos 
žemės, suteikia vienodas gali
mybes panaudoti savo talen
tus, sugebėjimus, puoselėti 
tautinę tapatybę, garbinti 
Dievą savo kalba ir gyventi 
laisvai. 

O DIEVIŠKOJI APVAIZDA 
VYTAUTAS PIJUS GALVYDIS 

Moksleivio atsiminimai 

Utena, 1943 m. 
Nr.7 Tęsinys 

— Žinai, tu nebūk toks. Arčiau prie manęs dėk 
galvą, — ir pakišo man pusę maišelio, „pagalvėlės". — 
Nebijok, tu... — ir ilgais pirštais kutena mane. 

O jo pirštai tokie išdžiūvę ir ilgi. 
— Riebus dar tebesi.. Pažiūrėk į mane, matai koks 

esu. Kiek man metų duosi, a? ; 
— Kad nežinau... Gal keturias dešimtis, jei ne pen

kios... 
— Keturias, jei ne penkias... — pakartojo jis auto

matiškai ir jo akyse pasirodė ašaros. — Keturios, jei 
ne penkios... 

Tikrai, mano naujasis pažįstamas labai jautrus. 
— Nesistebėk, kad aš nuliūdau. Mane ir anie špicai 

atrado kameroje. Man ir anie tiek pat davė... Tiek 
pat... Žinai, kiek man metų? 

- K i e k ? 
— Dvidešimt septyni... — liūdnai pasakė. — Tik 

dvidešimt septyni... 
— Nejaugi jam tik dvidešimt septyneri? O atrodo 

daug senesnis. Aišku, vargas, kalėjimas savo padarė. 

Jau buvo po dvyliktos. Kiti kaliniai jau snūduriavo. 
Naujasis pažįstamas, liūdnai į vieną tašką žiūrėda
mas, kažką mąstė. 

Atsidusau ir aš. Noriu truputį užmigti, pailsėti, bet 
negaliu. Taip nemaloniai, aitriai viskas dvokia; ir ant
klodė, ir „pagalvėlė", ir pats draugas... Galva svaigsta. 
Širdyje neramu ir liūdna. Mintyse sukalbu „Sveika 
Marija" ir nusprendžiu: kasdien melsiuosi, Dievą vie
šai išpažinsiu, tik juo pasitikėsiu, būsiu geru, kitų 
neužgausiu ir neliūdinsiu. Omnia a divina providen-
tia: bus kaip Dievas duos, esu Dievo apvaizdos ran
koje. 

Nejučiomis man akyse šmėkštelėjo: mama, namiš
kiai ir draugai. Draugai, draugai... Kokie jūs!., bet ver
čiau apie juos negalvoti! 

Mama. Kažin, ar aš ją dar gyvą kada pamatysiu? Ar 
aš galėsiu ją palydėti į aukštuosius tėviškės kapus, 
prie pat numylėto ežero?... Mamyte, ar aš galėsiu pa
imti nuo tavo kapo juodos žemės saują, ją pabučiuoti 
ir verkti. Verkti prie tavo kapo?... Gal kur mane išveš į 
Sibirą ir savo krašto daugiau neberegėsiu? Gal kur 
kalėjimuose supūsiu... Gal lageriuose mirsiu... 

Dieve... 
— Nemiegi? — tyliai manęs klausia jautrusis kali

nys. 
— Ne. 
— Tai labai gerai, — kužda man palengva. — Anie 

jau miega... Tsss... Palengva kalbėkimės... Tegu jie 

nenubunda... 
Akylai pažvelgęs į knarkiančius, vėl man sako: 
— Jais nepasitikėk... Labai gerai padarei, kad ne

pasitikėjai ir nepasisakei, už ką pasodino. Jei tave 
klausinės, tylėk. Mokėk gudriai atsakyti. 

Aš labai nustebau. Ar ir kameroje būna šnipų? Argi 
reikia bijoti tų pačių kalinių, tos pačios nelaimės 
bendrų? 

. — Nesistebėk! Bet pasakyk, kokia tavo pavarde, var
das? Mano Alfonsas Balčiūnas. Čia buvau kalėjimo 
viršininku. Sėdžiu nuo liepos mėnesio 30 dienos... Už 
ką? Paskiau pasakysiu... 

Pasakau ir savo vardą ir pavardę. 
— Tai ma, Vytaučiuk, didžion nelaimėn papuolei.. 

Žinai, man tavęs labai gaila. Daug turėsi pakentėti. 
Bet verčiau laikyk save mirusiu... Ne, nenoriu, Vy
taučiuk tavęs gąsdinti. Sakau: nenusimink, pasitikėk 
savomis jėgomis, savo jaunyste... 

— Ir Dievu... — aš pridūriau. 
Žiūriu, kaip į mano pasakymą reaguos. Jis į mane 

atsigrįžo, tą žodį išgirdęs ir taip nepaprastai pažiūrėjo. 
tarytum aš jam būčiau pasakęs: „esu laisvas, siena 
griova!" 

— Dievu, Dievu, Dievu... — kartojo daug sykių. 
Taip, mano Vytaučiuk, Dievu. Kai laimingas, kad gali 
Dievu pasitikėti... Laimingas... Tu nežūsi... Tikėk ma
nimi, — ir taip į mane pasižiūrėjo, kaip paprastai 
žiūrima į laimingiausiąjį, laimėjusį loterijoje mili

joną... 
Iš tikrųjų, gal ir laimingas esu, kad pasitikiu Dievu? 
— Aš jaučiu, — liūdnai šnabžda jis. — jaučiu, kad 

laisvės daugiau nebematysiu. . žiūrėk, čia sienoje yra 
mano paties parašyta, žiūrėk. 

Žiūriu — sienoje vinių įbrėžta: „Kartą pakliuvus sli
binui į nasrus, sunku iš jų ištrukti. P K 1940 m. VII 
men. 30 d." Kitoje vietoje: „Kasdien man ašarų 
pietūs... P.K. 1940.VII mėn. 30 d." 

Susimąstau... Nejaugi, kartą pakliuvus vargan. iš jo 
išbristi nebegalima. Netiesa! Netikiu. Taip negali būti' 

— Ne aš tą parašiau, bet mano širdies skausmas, 
mano liūdesys... — sako Alfonsas. — Netikėk tais žo
džiais, Vytaučiuk, neliūsk. Dabar aš gal kitaip įrašy
čiau, gal taip: „Kas Dievą prarado, viską prarado..." 
Tu. Vytaučiuk. Dievo nepraradai. Tau laisvė ir laime 
gali būti tikra, skirta. O čia. prie pat skardinės, 
pažiūrėk kas parašyta... Tai tau geriausiai tinka... 

Pasižiūriu — „Neliūdėk, drauge, pakliuvęs už tė
vynę... P.B. 1940.X.15." Dar kartą perskaitau, ir giliai 
giliai įsidedu tuos žodžius į širdį. 

— Už tėvynę, Vytaučiuk. kentėti saldu. — yra pasa
kęs kažin koks poetas . Tu. aišku, ne dei kito sėdi. bet 
aš... Aš išgelbėjau kitam gyvybę ir už tai mane pasodi
no. Tiesa. Nemeluoju Kad nori. klausvkil -- pasakė ir 
pradėjo pasakoti savo gyvenimą nuo pat kūdikystes, 
iki kalėjimo. 

(Bus daugiau I 
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ATOSTOGOS LIETUVOJE 
LORETA PAULAUSKAITĖ 

Ateina vasara ir visi suka yra Bangpūtys, darė aukas 
galvas, kaip ją praleisti turi
ningai, linksmai ir įdomiai. 
Kaip susirasti naujų draugų 
Lietuvoje, kurie pamiltų, pri
imtų tokį, koks esi taip, kad 
sunku būtų skirtis. Norisi 
išbandyti savo lietuvių kalbos 
žinias, arba jas patobulinti, 
prisiminti močiutės pasakoji
mus apie Lietuvą. 

Lietuviškumas. Visa tai 
yra Pasaulio lietuvių vaikų 
švietimo ir kultūrinio bendra
darbiavimo stovykloje „Lietu
vos Atgaja 99", į kurią be 
pačių- Lietuvos vaikų suva
žiuoja tėvynainiai iš viso pa
saulio. Jau Stovyklavo iŠ Len
kijos, Ukrainos, Baltarusijos, 
Estijos, Rusijos, Kalinin
grado srities ir Latvyos, o 
taip pat Vokietijoje, Vasario 
16-osios gimnazijoje besimo
kantys išeivijos, net Austra
lijos lietuvių vaikai. Per 14 
dienų (tiek trunka pamaina) 
jaunieji stovyklautojai kartu 
su visais dainuoja, žaidžia ir 
šoka liaudiškus šokius. Visi 
bendrauja tik lietuviškai — ir 
kuriant programą, ir kasdie
niame gyvenime. Nors atvyku
sieji nevienodai moka lietuvių 
kalbą, kalba skirtingais ak
centais, bet tai netrukdo susi
draugauti. Svarbiausia — di
delis noras. Visi dalyvauja 
kultūrinėje programoje, kiek
vienais metais vis kitokioje, 
susijusioje su lietuviškais pa
pročiais ir tradicijomis. 

Programa. Šiais metais 
„Lietuvos Atgaja 99", vyks
tanti jau septintą kartą, kvie
čia kartu su stovyklos vado
vais prisiminti Lietuvos isto
rijos svarbiausius įvykius. 
Stovyklą organizuoja Viešoji 
įstaiga.švietimo ir kultūros 
centras „Jaunimas vaikams", 
Pasaulio lietuvių jaunuome
nės bendradarbiavimo centras 
ir Labdaros fondas „Vienybė" 
Vilniuje. Stovyklautojai va
sarą „kausis Žalgirio mūšyje", 
o kitą dieną jau bus knyg
nešiais, slapta gabenančiais 
knygas per sieną. Skelbs Lie
tuvos Nepriklausomybę, o vė
liau dalyvaus Universiteto-
dienos minėjime. Pabus te
atralais ir amatininkais, arba 
patys galės pažadinti kurį 
užmirštą istorijos momentą. 

Tradicijos. Atvažiavusieji į 
.Lietuvos Atgają" susipažįsta 
ne tik su Lietuvos istorija, 
kultūra, bet ir su pačios sto
vyklos tradicijomis, kurių nuo 
1993 m. (nuo tada veikia sto
vykla) susikaupė tikrai ne
mažai. Stovyklautojai labai 
pamėgsta paštą, padedantį 
bendrauti ir susidraugauti. 
Laiškus visi stengiasi rašyti 
lietuvių kalba. O vakare prie 
laužo juos dalina išrinktas sto
vyklos paštininkas. Galima 
pasiųsti ir muzikinį laišką. 
Jau tradicija tapo krikštynos, 
dviejų dienų žygis, ekskursi
jos. Pamainos išsiskyrimo die
na vadinama „Ašarų rytu". 
Stovyklos tradicijų kiekvie
nais metais vis daugėja! 

Kūrybiškumas. Juo ge
resnė nuotaika ir kuo daugiau 
kūrybiškumo, tuo maloniau 
bus gyventi, nes kaip praleisti 
laiką — pačių stovyklautojų 
užduotis. Mat visus vienija ne 

> tik lietuviškumo skleidimo, 
bet ir kūrybinės stovyklos pro-

; jektas. Tad savotiškai „Lietu-
l vos Atgajoje 99" daugiau ne il-
' simasi, o dirbama, stengiama-
• si kuo daugiau atskleisti savo 

kūrybinės išmonės. Vadovai 
noriai padeda įgyvendinti vi
sas stovyklautojų idėjas ir 
mintis. O „Lietuvos Atgajoje" 
išradingumo netrūksta. Tą ro
do praeitų metų patirtis, kai 
stovyklos programa vadinosi 
„Lietuvos mitologija". Vaikai 
noriai buvo raganiukais, mi
nėjo Perkūną, sužinojo, kas 

Gabįjai — kūrė pagoniškos 
mitologijos programą. Arba 
dar anksčiau, 1997-aisiais, 
prisiminė lietuvių vestuvinius 
papročius. 

Bendravimas. Kadangi 
„Lietuvos Atgajoje" siekiama 
kuo daugiau susidraugauti, 
vaikai gyvena kartu su vado
vais visą parą, kaip viena šei
ma. Taip vienas kitą pažįsta 
dar artimiau, jaučia vadovų 
globą. Todėl vaikai vadovus 
vadina mamomis ir tėčiais. 
Kiekviena šeima (taip vadina
ma vaikų grupė) turi 2 mamas 
ir tėvelį. Šeimoje gyvena po 
12-18 žmonių, atskirai berniu
kai ir mergaitės, suskirstyti 
mišriai pagal amžių ir kal
bos mokėjimą. Tad kiekvie
nam vadovui tenka po 5-6 vai
kus. Pamainoje iš viso yra ke
turios tokios šeimos. Viena 
stovyklautoja Virginija iš Sei
nų štai kaip atsiliepė apie 
savo vadovus: „Jie stengėsi, 
kad visi būtume patenkinti, 
kad nieko mums netrūktų. Tai 
jų dėka mes susiradome drau
gų: ir naujų, pažinome dalį 
Lietuvos istorijos ir papročių, 
geriau pažinome patys save. 
Jie padėjo mums atskleisti 
mūsų dorybes ir ydas, padėjo 
suprasti, ką galime padaryti 
kaip atskiri žmonės, o ką 
kaip žmonių grupė. Už visa 
tai jiems tariame nuoširdžiai 
ačiū". Visam stovyklautojų 
pulkui vadovauja viršaitis, į 
kurį galima kreiptis lemiamo 
žodžio. Pristigusiems idėjų vi
sada padeda dailės ir muzikos 
mokytojai. Jokių griežtų dė
džių ir tetų „Lietuvos Atga
joje" nėra. Visi gyvena drau
giškai ir linksmai. 

Saugumas ir patikimu
mas. Vienas dažniausių tė
velių klausimų, ar vaikas bus 
saugus ir kokios' sąlygos jam 
bus suteiktos stovykloje tas 
dvi savaites. Mausiančiuosius 
galime nuraminti. Vaiką pasi
tinka ir su juo bendrauja iš 
anksto pavasarį specialiame 
seminare paruoštas vadovas 
(tokius seminarus rengia tik 
.Lietuvos Atgaja"!). Vadovai 
yra akademinis jaunimas-sa-
vanoriai. Jie jau žino ne tik 
kaip bendrauti su vaiku, kaip 
skatinti jo kūrybiškumą, bet ir 
kaip užtikrinti jo saugumą. Be 
to, stovykloje dirba kvalifikuo
tas gydytojas. 

Savarankiškumas. Dauge
lis atvykusiųjų pirmą kartą 
dvi savaites atitrūksta nuo 
tėvų, kas yra tikrai didelis 
išbandymas jaunajam sto
vyklautojui. „Lietuvos Atga
joje" išmoksta ne tik leisti 
laiką be tėvelių priežiūros, 
bendrauti lietuviškai, būti 
kūrybingas, bet ir tvarkyti 
buitį, nes tas dvi savaites jis 
tampa jį supančios aplinkos 
šeimininku. Tuo „Lietuvos At
gaja" taip pat skiriasi nuo kitų 
stovyklų. Visiems tinginu-
kams ir lepūnėliams ši stovyk
la tinkama vieta ir laikas pa
sikeisti. 

Stovyklavietė. Vaikas, be 
abejo, gali pasirinkti stovykla
viete: Palangoje ar Grigiškėse. 
Palangoje visi gyvena viename 
baltame name, esančiame trys 
kilometrai nuo jūros. Tačiau 
kelias saulėtą dieną nepra
ilgsta, ypač keliaujant su dai
nomis ir draugais. Juolab, kad 
prižiūrimi vadovų Pliažu mė
gaujasi tik atgajiečiai. Pasirin
kę Grigiške8, gyvena atski
rame namelyje, savo Šeimoje 
ant Vokės upelio kranto, gra
žiame pušyne. Abiejose sto
vyklose yra sporto aikštelės. O 
kai lyja, programa vyksta klu
be arba valgykloje. 

Stovyklautojai. Kviečiami 
stovyklauti visi, turintys 10-
17 metų. Vyresniesiems pasiū
loma tapti vadovų padėjėjais, 
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UŽBAIGTUVĖS MENO MOKYKLĖLĖJE 
Gegužės 27 dieną pakvietė

me visus Lemontan, PLC, kur 
rengėme Meno mokyklėlės 
pirmųjų mokslo metų iškil
mingas pabaigtuves. 

Labai norėjosi surengti vi
siems, kad ir mažą, bet gerą, 
šventę. Pasiūliau dailės sky
riaus dėstytojai Daivai Karu-
žaitei surengti „Piešinių ant 
asfalto" konkursėlį — žaidi
mą. Mielai sutiko, sutarė su 
centro administracija, paruošė 
kreideles. 

Diena pasitaikė nuostabi — 
švietė saulė, pūtė lengvas vė
jelis. Dideliam mūsų džiaugs
mui, vaikų susirinko per 30! 
Piešti atėjo ne tik dailės, bet ir 
baleto, pramoginių šokių sky
rių mokyklėlės moksleiviai. 
Labiausiai nudžiugino svečiai, 
kurie sudarė kokį trečdalį su
sirinkusiųjų. O jau filmavimo, 
foto aparatų, kaip tikrose var
žybose! Pakvietėm ir ALTV. 
Tėveliai palaimingai šypsojosi, 
o vaikelių stengimuisi, rodos, 
ir galo nebuvo — keletas net 
per kelias betonines plytas 
piešinių pasistengė. Rimta ko
misija, jon pakvietėme ir JAV 
LB Kultūros tarybos pirminin
kę Mariją Remienę, kartu su 
Daiva Karužaite (dailės sky
riaus dėstytoja), Lidija Ringie-
ne, Virginija Bužėniene, pa
dirbėjusi, išrinko penketą au
torių, įvertinusi jų piešinius 
pirmosiomis vietomis, ku
riems JAV Švietimo taryba 
įsteigė prizus. Nugalėtojais ta
po: Aistė Seškaitė, Adomas Jo-
navičius, Vaiva Lagunavičiu-
tė, Darija Siliūnaitė ir Eva 
Milkutė. Prizus — knygeles iš 
Lietuvos, — įteikė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas V. Kamantas. Visi 
likusieji buvo įvertinti antro
siomis vietomis. Nuskriaus
tųjų nebuvo. Malonu, kad Ais
tė, Vaiva ir Darija — dailės 
skyriaus moksleiviukės. 

Po pirmosios dalies buvo an
troji — dailės skyriaus moki
nukų visų metų piešinių paro
dos, kurią parengė D. Karu
žaite, apžiūrėjimas. Gal ne vi-

o kitais metais aktyviausieji ir 
kūrybingiausieji gali patys 
dirbti vadovais. Norintys pa
tekti į stovyklą, turi tik už
pildyti dalyvio anketą ir atlik
ti kūrybinę užduotį. Viską ga
lima gauti faksu arba elektro
niniu paštu iš Pasaulio lietu
vių jaunimo bendradarbiavi
mo centro, įsikūrusio Vilniuje 
(adresas psl. apačioje). Dar 
būtinai reikia pristatyti svei
katos ir draudimo pažymas, 
tėvų sutikimo raštą, rekomen
daciją, kurios galima papra
šyti lituanistinės mokyklos 
mokytojo arba savo krašto lie
tuvių bendruomenės pirminin
ko. Tą padaryti nesudėtinga. 
O jei kas neaišku, visada gali
ma kreiptis žemiau nurodytu 
adresu: Antakalnio 84a, 2040, 
Vilnius, Lietuva, tel/faks. 34 
4167. 

si piešinėliai po jau buvusių 
kelių parodėlių išliko, bet di
desnę dalį buvo galima pama
tyti. Dėstytoja žada rudenį, 
savo parodos metu, vieną M. 
K Čiurlionio galerijos sieną 
skirti Meno mokyklėlės dailės 
skyriaus moksleivių darbams, 
žodžiu, „išplauksime" į plates
nius vandenis! 

Per susidariusią trumpą 
pertraukėlę mudvi su baleto 
skyriaus dėstytoja Angele 
Paulaitiene bandėme „surepe
tuoti", t.y. sujungti dviejų — 
Čikagos ir Lemonto mokyk
lėlių mokinukus į vieną vi
sumą. Buvo gražu žiūrėti, 
kaip įdėmiai baleto mergai
čiukės stebi dėstytojos rankas, 
judesius. Per gana trumpą 
mokymosi laiką Čikagos mer
gaitės išmoko rankų, kojų pozi
cijas, gražiai suktis, klausant 
muzikinio ritmo. Dėstytoja 
per mokslo metus mokė mer
gaites ne tik baleto pradmenų, 
bet naudojo ir jogos elementus 
lankstumui, dėmesio sukaupi
mui bei atsipalaidavimui. Pra-
moginukams buvo sunkiau, 
nes reikėjo čia pat, prieš kon
certą, Lemonto berniukams 
„susišokti" su Čikagos mer
gaitėmis. Pramoginis šokis tai 
šokis poroje. O poroje reikia 
mokytis šokti dviem kaip vie
nam. Nėra paprasta. Pasirodo, 
kad reikėjo ilgesnio laiko, kol 
susitikę charakteriai galėtų 
šokti kartu, girdėtų muziką. 
Negalėjau patikėti savo aki
mis, matydama kaip mergai
tės raukėsi, žvelgė šnairai, o 
berniukai suko akis ne į „rei
kiamą" pusę. Man — nelauk
tas atradimas. Kanklininkės 
net piešti nėjo, repetavo, klau
sės paskutinių dėstytojos Dai
vos Kimtytės pastabų. Visi 
rengėmės trečiajai daliai — 
koncertui. 

Mažą koncertą pradėjo 
kanklių skyriaus moksleivės. 
Norisi pagirti Audrą ir Rasą 
Miliūnaites, tik nuo sausio 
mėnesio pradėjusias pastoviau 
lankyti pamokas. Jos atskirai 
ir kartu puikiai paskambino 
keletą kūrinėlių. Kanklinin
kes keitė šokėjėlės, kartu su 
dėstytoja Angele Paulaitiene 
pašokusios kompoziciją „Busiu 
balerina", pramoginukės — 
lietuvišką pramoginį šokį „Ry-
lio". Koncertą papuošė dėsty
toja Daiva Kimtytė kartu su 
savo mokine, mielai dalyvau
jančia Meno mokyklėlės rengi
niuose, Aušra Bužėnaite, pas
kambinusios kompozitoriaus 
J. Švedo nelengvą kūrinį 
„Upokšnis". Susirinkę žiūrovai 
išvydo ritminį šokelį „Skai
čiuojame iki aštuonių", bale
rinų JStriksiukes", Lotynų 
Amerikos šokį „Rumbą". Dar 
kankliavo trio — Živilė ir 
Kristina Badaraitės su Aušra 
Bužėnaite, atlikusios lietuvių 
liaudies dainą, aranžuotą A. 
Zimavičienės „AŠ audėja". 
Koncerto pabaigai — lietu
viškas stilizuotas šokis „Noriu 
miego". Atsitiko įdomus daly

kas — baigiamajai pamokėlei 
— koncertui susirinko ir tie 
mokinukai, kurie buvo pralei
dę viso mėnesio pamokas. Aiš
ku, jiems labai trūko paskuti
nių pamokėlių, bet ar gali ne
leisti šokti, kai vaikas žiūri į 
akis ir tik klausia: kur man 
atsistoti?! O vienas berniu-
kėlis, kuriam ko gero tik pen
keri, atėjęs prie manęs ir 
sako: „Teta, aš noriu šokti ar 
galiu atsistoti kartu su vi
sais?" Sakau, stok, dabar per 
repeticiją, pasidžiauk kartu. 
Galviju sau — tegul pašoka 
truputį. Per trumpą pertrau
kėlę vaikeliukas, padedant Vi
tai ir Ingai, kartojo „Noriu 
miego" judesius bent keletą 
kartų. Šoko jis ir koncerte — 
teguli ir nepataikė, mažiau 
lankiusieji, taip pat ne visada 
„reikiama koja" šoko). Kad jūs 
matytumėte kaip spindėjo jo 
akys! Be abejonės — tai būsi
mas šokėjas. Galų gale juk ne 
pasaulines varžybas rengėme, 
o tik mažą šventę mokslei
viams, tėveliams ir sau, dėsty
tojams. Žiūri į tokius vaikus ir 
gera širdy, kad kažką ėmei ir 
padarei gero. Ne sau. Kitam, 
mažam. 

Koncerto programa tęsėsi 45 
min. Jau galime savarankiš
kai surengti gražų koncertą. 
Jei atsiras susidomėjusių, mes 
visur mielai dalyvausime. 

Džiaugiamės, kad net dvi
dešimt septyni mokiniai baigė 
Meno mokyklėlės pirmuosius 
mokslo metus. Kiekvienas iš 
jų gavo būsimo kūrėjo Adomo 
Tautkaus suprojektuotą mo
kyklos baigimo pažymėjimą. 
Kiekvienam dalyvavusiam 
piešimo konkurse ir koncerte 
V. Kamantas įteikė po lipduką 
— raudoname fone lietuvišką 
Vytį, kiekvienas buvo pavai
šintas skainiausia ledų porci
ja, kurią padovanojo „Lietuvos 
Vyčių" tautinių šokių grupės 
vardu Pranas Zapolis ir Lidija 
Ringienė. Tėveliai, tiksliau 
mamytės, kiekvienam, baigu
siam mokyklėlę, padovanojo 
po spalvotą žvaigždelę — me
dalį. Kaip sakė Nijolė Savic
kienė ir Gražina Jonavičienė, 
ilgai negalėjusios sugalvoti, 
ką vaikams padovanoti tokia 
proga. Atsitiktinai pamačiu
sios žvaigždutes, nutarė, kad 
tai bus pati geriausia dovana 
„kylančioms žvaigždelėms". 
Tikėkimės, kad taip ir bus. 

Po visų dovanų ir apdovano
jimų prasidėjo paskutinioji 
dalis — vaišes, kurias tradi
ciškai parengia tėveliai, su-
sinešdami kas lėkštelę pyra
gėlių, sumuštinių, vaisių ar 
dar ko nors. Visiems buvo 
malonu pasivaišinti, pabend
rauti, aptarti ką tik pasibai
gusį renginį. Nepatenkintų 
lyg ir nebuvo. 

Per visus mokslo metus bu
vo surengtos dvi atviros pa
mokėlės Lemonto PLC ir Šei
mos klubo susitikime Čikagos 
Jaunimo centre. Taip pat da-

ELEKTO08 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 
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Reikalingi auto vairuotojai. 
Skambinu Rimui, 
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Ieškome patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847.808-9109 
angliškai arba rusiškai. wi» 

Nuo i. m. birželio 15 d. išnuo
mojamas 4 kambarių, 2 mie
gamųjų botas vyresnio amžiaus 
žmonėms netoli „Draugo". 
TeL 773-5*2-5366. MM 

Parduodu gerame stovyje 
'92 Plymouth-Laser 

Thurbo. TeL773-776-4636. 
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lyvaut ALTo rengtam Vasa
rio 16-sio8 minėjimo koncerte 
Maria gimnazijoje ir šis pas
kutinis mokslo metų baigia
masis koncertas. Iš viso net 
keturis kartus vaikai šoko 
žiūrovams. Surengtos trys 
dailės skyriaus moksleivių 
darbų parodėlės. Tai visai ne
mažas „kraitis" pradedantie
siems gyvuoti! 

Viso per mokslo metus mo
kėsi per penkiasdešimt moks
leivių. Vieni pavasariop nuėjo 
sportuoti, kitiems gal pabodo, 
trečius tėvai ne visada galėjo 
vežioti. Per šiuos mokslo me
tus ir mes, dėstytojai, daug ko 
mokėmės. Buvo ir klaidų, ku
rių stengsimės išvengti atei
nančiais mokslo metais. 

Nuo birželio 10 d. Lemonto 
PLC (ketvirtadieniais) prasi
dės vasaros sesija. Veiks 
kanklių, baleto ir pramoginių 
Šokių skyriai. 

Nuo rudens pasikeis pamo
kėlių laikas — Lemonte jos 
prasidės anksčiau (ketvirta
dieniais). Čikagoje pradės 
veikti dramos skyrius — stu
dija) jau sutarta su aktore A 
Budryte). Į dėstytojų gretas 
įsijungs ir Irena Šaparnienė, 
neseniai surengusį puikią, ba
tikos technika atliktų, darbų 
parodą. Taip pat turiu pasiū
lymų ir iš norinčių mokyti — 
smuiko, fortepijono, akordeo
no. Lemonte turėtų pradėti 
veikti vaikų dainavimo sky
rius. Vaikai mokysis solfe
džiuoti — dainuoti „iš gaidų* 
bei dainų dainelių. Vis tikiuo
si surasti gitaros dėstytoją, 
nes norinčių ja groti yra daug. 
Mokyklėlė plėsis, matyt, teks 
dirbti du kartus savaitėje. Tuo 
nuoširdžiausiai džiaugiuosi. ' 

JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkė R. Kučienė parė
mė mokyklėlę suieškojus 
1,000 dol. trejoms koncerti
nėms kanklėms įsigyti. Jos 
jau užsakytos Vilniuje. Rude
niop bus pagamintos. Ieškosi
me savanorių kanklėms par
vežti, nes vežti reiks ranko
mis, bagažinėn atiduoti nega
lima. Ši labai svarbi parama 
leis nuo rudens priimti dar 
penkias moksleives, norinčias 

GREIT PARDUODA 

RIMAS LSTANKUS 

»Nuosavybių Įhsjnavimas mĘH 
•Perkame ir parduodamo namus 
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DANUTĖ MAYER 
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kreipkitės į D a n u * Mayer. Ji 
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greitai, sąžiningai, kokybiškai. 
Geros tritomendsc įjos. Skambinti: 
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butas, naujai atremontuotas, 
nauji baldai. Skambinti 

Kerėžiams, 
teL 323-644-1824. 

Išnuomojamas vasarnamis 
Union Pier, ML Tel. 708-423-
5826 (savaitės bėgyje), tel. 616-
469-3428 (savaitgaliais). 
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mokytis groti kanklėmis. Da
bar kanklių skyrių lanko pen
kios mergaites. Esame labai 
dėkingi R. Kučienei. 

Noriu padėkoti Lemonto 
PLC ir Čikagos Jaunimo cent
ro vadovybėms už suteiktas 
palankias sąlygas Meno mo
kyklėlės darbui. Svarbiausia 
— tėveliams už jų pasiauko
jamą kantrybę vežiojant vai
kelius mokyklėlėn. Be jų ir 
mokyklėlė neegzistuotų — tik 
jie ir teremia mus. Taip pat 
dėkoju .Draugo" redakcijai — 
skelbusiai, spausdinusiai ir R. 
ir R. Lapų JStudįjai-R" — gar
sinusiai mus radįjo bangomis, 
bei ALTV vadovui A Renec-
kiui, skyrusiam dalį laidų lai
ko. Jau spėjome ir pamatyti 
laidą iš šio koncerto, esame la
bai patenkinti, kad žiūrovai 
turėjo galimybę dalyvauti" ja
me. 

Turime viltį — esame mato
mi, girdimi, gal atsiras ir fon
dai norintys, galintys paremti 
mūsų švietėjišką — kultūrinę, 
lituanistinę veiklą — kalbame 
tik lietuviškai! O Meno mo
kyklėlei reikia molbertų dailės 
skyriui, atraminių lazdų bale
to skyriui, magnetofonų ir dar 
daug kitų mokymo priemonių 
— negi viską čia vardinsi... 

Norintys paremti mūsų 
veiklą galite rašyti čekius: 
„Meno mokyklėlė" PO BOX 
4102, Wheaton, IL, 60189. 
Bosime labai dėkingi. 

Ugija Tautkuvienė 
•Lietuvoje viešint* Vo

kietijos prezidentą Roman 
Herzog sužavėjo Neringos 
gamta. Trečiadieni Vokietijos 
prezidentui atvykus į Nerin
ga, jį pasitiko Neringos įmesto 
meras Stasys Mikelis, kuris 
papasakojo svečiui visą Nerin
gos istorįją, nes Vokietijos va
dovas prisipažino apie Nerin
gą girdėjęs tik prieš 50 metų 
per geografijos pamokas. R 
Herzog apžiurėjo Saulės laik
rodį, apsilankė Tomo Mano 
namelyje, kur apžiūrėjo paro
dą. Neringos meras padėkojo 
Vokietijos vyriausybei, kad ji 
prieš trejus metus T. Mano 
namelio remontui paskyrė 
100,000 litų. 



LAIŠKAI m NUOMONĖS 
• ŽMOGŲ IŠKELIA 

JO DARBAI 

Perskaičiusi gegužes 12 d. 
„Draugo" (nr. 92) straipsni, 
pavadintą „Vilniaus mero po
puliarumą sukorė žiniasklai-
da", buvau nustebinta keisto 
jo turinio, menkinančio mero 
asmenybe. Nuo kada Lietuvos 
žmiasklaida užima geros te
tulės vietą, o vaikai už jos pa
glostymus bei pagyrimus turi 
boti jai dėkingi? R. Paksas 
savo nuoširdžiu darbu įrodė 
visiems, kaip galima ir kaip 
reikia dirbti. Taigi kas beliko 
žiniasklaidai? Juk Vilniaus 
mero pavarde nurodė patys 
žmones, tai pripažino ir Ali
šauskienė. 

Kiek spauda populiarino 
prieš prezidento rinkimus A. 
Paulauską ir darė visokias 
kliūtis V. Adamkui? Žmones 
patys atsirinko, tikėdami ge
resne Lietuvos ateitimi. Tiesa 
ir jis neišvengė klaidų, nuša
lindamas ministrą Z. Zinke
vičių, atmesdamas įstatymą, 
ribojantį buvusiųjų KGB dar
buotojų veiklą. Yra nusivylu
sių, kad prezidentūroje daug 
buvusių komunistų bei kom
jaunuolių, ne visada dirbančių 
Lietuvos naudai. Nusivylusių, 
kad prezidentas pasidavė A. 
Brazausko įtakai ir patikėjo jo 
„nuoširdumu", kad pamiršta
mos skriaudos ir visos nege
rovės bei pikti griovimo darbai 
A. Brazausko ir LDDP valdy
mo metu. Užtai spauda bei 
komunistinio raugo grupuotės 
garbina prezidentą, nes nesi
tikėjo, jog už savo „darbelius" 
nereiks atsakyti. 

Kai G. Vagnoriaus vyriau-
. sybė pradėjo domėtis prichva-

tizatoriais ir likviduoti nusi
kaltėlių grupes, reikėjo paša
linti premjerą, nes jis ir Seimo 
pirmininkas LDDP klanui 
kaip rakštis sėdynėje. Taigi 
reikėjo „įtikinti" prezidentą, 
kad premjeras nesusidorojo su 
savo darbu. Ar ne G. Vagno
riaus vyriausybė pradėjo kom
pensuoti žmonių nuvertintus 
indėlius suteikdama švieses
nės ateities viltį? Juk netoli
moje praeityje, LDDP valdy
mo laikotarpiu, A. Šleževičius 
ir A. Brazauskas tikino Lietu
vos žmones, kad nėra ir nebus 
jokių galimybių grąžinti indė
lius. Tai iš kur jas, tas gali
mybes, surado G. Vagnorius? 
Manau iš tų, kurių nespėjo to 
laiko ponai prichvatizuoti. 
žino Lietuvos žmonės visas 
prichvatizacijos vingrybes, kas 
rykliai ir kas smulkios žu
velės, bet tyli, laukia ir mąsto. 
Kaip belotų ir drabstytųsi pur
vais visokios persikrikštijusios 
grupuotės, jų visa klasta žmo
nėms žinoma iš praeities dar
bų. Norisi tik prezidentui pa
sakyti: ne visi jOsų draugai, 
kurie maloniai ploja per petį 
ir nuolankiai parsidavėliškai 
šypsosi, oi ne visi... Tikiu,kad 
laikui bėgant, jis supras, kas 
yra kas... 

O R. Paksą jis teisingai nu
žiūrėjo, bet ar užteks jam jėgų 
aukoti save Lietuvos žmonėms 
ir kovoti su blogio pinklėmis, 
apraizgiusiomis Lietuvą? Atei
tis parodys. 

Anelė Pečkaitis 
Chipley, FL 

GINKLAI AR MORALĖ? 

Buvo džiugu po Colorado 
mokykloje įvykusių žudynių 
pastebėti, kad mūsų išeivijos 
spauda neprisidėjo prie JAV 
„liberalų" Pavlovo šunų tipo 
riksmo — už žudynes kaltinti 
vien šaunamuosius ginklus. 
Net ir „Draugo" puslapiuose 
ne kartą buvo keltas jaunimo 
moralės žalojimo klausimas. 

Mūsų spaudos laikysena pa
girtina ypač todėl, kad val
dančiojo elito dominuojama di
džioji žiniasklaida patogiai 
nustūmė užmarštin dviejų 
gimnazisčių nužudymą ne to
dėl, kad jos buvo už ar prieš 
ginklų kontrolę, o todėl, kad 
jos, kaip krikščionybės pir
mųjų šimtmečių kankiniai, at
sisakė paneigti tikėjimą Die
vu. 

Kieno nuotraukomis buvo 
užpildyti „pripažintųjų" žur
nalų viršeliai ir laikraščių pir
mieji puslapiai? Ogi dviejų 
žudikų. Tik „nepopuliariuose" 
žurnaluose, kaip „neo-konser-
vatorių" „The Weekly Stan
dard" viršelyje, galėjai užtikti 
17-metės mergaitės nuotrau
ką, kuri į žudiko klausimą — 
„Ar • tiki Dievu?", atsakė — 
„Taip..." Už tai ,ji gavo šūvį į 
smilkinį... 

Po keletos žudynių mokyk
lose didžiosios žiniasklaidos 
šulai, kurie dešimtmečiais rė
mė religijos ir moralės apskri
tai ištrėmimą iš JAV mo
kyklų, drįso stebėtis jokios 
moralės ar pagarbos žmogaus 
gyvybei neturinčių žudikų at
siradimu JAV moksleivių tar
pe. Dešimtmečiais pradžios 
mokyklose ir gimnazijose mo
ksleiviams buvo kalama gal
von „tiesa", jog nėra jokių uni
versalių tiesų, jog gera ir teisu 
daryti tai, „kas patinka". Vie
toje krikščioniškos religijos 
mokyklose buvo brukamas 
„humanizmas" — JAV Aukš
čiausio teismo „religija" kla
sifikuotas tikėjimas, jog žmo
gus, ne Dievas yra aukš
čiausia būtybė. „Situacinė eti
ka" pakeitė 10 Dievo įsaky
mų. Atseit, etiška yra tai, kas 
bet kuriuo atveju žmogui pa
tinka ar malonu. Ir po to mo
kyklų direktoriai, „edukratai" 
ir „auklėjimo ekspertai" ži-
niasklaidoje sakėsi nesupran
tą, kas atsitiko su jaunąja 
karta! Vienintelis jų pripa
žintas žudynių paaiškinimas 
prasidėjo ir baigėsi standar
tine ginklų kontrole, ir šiuo 
metu konkrečiai atribojimu 
vaikų nuo ginklų. Esą dabar 
vaikams per daug lengvai 
prieinami Šaunamieji ginklai. 

Ogi esama duomenų, jog 
prieš keletą dešimtmečių vai-
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Menroy Mills, „Ethnic Heritage* muziejau* Rockforde kuratorius ir įkūrėjas Supažindina Illinois gubernato
riaus George H. Ryan ištaigos atstovę pat Michalaki su lietuviškais muziejaus eksponatais. Muziejus įkurtas 
1989 m. 

kams ginklai buvo prieina
mesnį negu dabar. Pavyz
džiui, po II pas. karo dauge
lyje amerikiečių namų buvo 
krūvos šaunamųjų ginklų, bu
vusių karių maišais ir dė
žėmis parvežtų fronto suve
nyrų. Tačiau vaikai nešaudė 
kito tyčiomis nei namie, nei 
mokyklose. Dar anksčiau bet 
kas, nuo jauniausio iki se
niausio amerikiečio, galėjo už
sisakyti ginklą per Sears ka
talogą... Dar neseniai būta at
vejų, kad moksleiviai, be jo
kių sensacijų, legaliai atsineš
davo šaunamuosius ginklus į 
mokyklą — ar šaudymui į tai
kinį, ar karinio paruošimo 
(ROTO pratyboms. Tada ne
būta jokių žudynių, ar net 
grasinimų mokyklose. Vadina
si, pasikeitė ne ginklų situaci
ja, bet jaunimo galvosena, 
pažiūra į atsakomybę, į mora
lės dėsnius ir gyvybės teisę. 
Tas pasikeitimas neįvyko ne
pastebėtas žmonių, supratu
sių propagandos ir priversti
nio auklėjimo svarbą. Vienas 
iš dviejų žymiausių JAV poe
tų E. Merrill Root, veik prieš 
40 m. parašė knygą „Brain-
washing in the Highschools" 
(„Smegenų plovimas gimnazi
jose"). Netrukus po to teko 
klausytis jo paskaitos ta tema 
New Canaan mieste, CT. 
.Auklėjimas" byloje užtikau 
1965 m. autorės knygelę Rosa-
lie M.Gordon knygelę „Whaf s 
happened to our schools? 
(„Kas nutiko mūsų mokyk
loms?"). Knygelę išleido se
niausia žinoma konservatorių 
organizacija America's Fu-
ture, INC. JAV konservato
riai už JAV mokyklų sistemos 
sugriovimą kaltino kairiųjų 
vadovaujamą mokytojų uniją 
— NEA. Tarp NEA kritikų ra
dau byloje buvusio Ohio Kon
greso atstovo John Ashbrook 
„Raportą iš Washingtono" Jis 
pavadintas:. „NEA politika ir 
galia pirmiausia — pagrindi
nis auklėjimas paskiausiai". 

Prieš 15 metų Ft. Myers, 
Floridoje teko klausytis prof. 
Samuel Blumenfeld paskaitos 
mokyklų klausimu. Ką tik bu-

BALFo darbuotojai — talpos siuntinių pakavimo talkininkai, vėl paruošė gausų akaitiu siuntinių vargstantiems 
tautietiams Lietuvoje. U kaires: Vitas Lekeckas, Jonas Vyšniauskas. Jeronimas Tamkutonis, Vytautas Juodka. 

Nuotr K. Venckntee 

vo pasirodžiusi jo knyga 
„NEA — Trojos arklys mo
kyklose". 1973 tame pat mies
te girdėjau daug metų moky
tojavusios amerikietės Doro-
thy Steiner paskaitą tema 
„Naujasis auklėjimas — kaip 
jis veikia jūsų vaikus". 1985 
m. „Conservative Digest" iš
spausdino Sally D. Reed 
straipsnį „The NEA: Ruining 
Education in America* („NEA: 
— griauna auklėjimą Ameri
koje") 1990 m. spalio 1 d.. 
„The Detroit News" išspaus
dino žymaus prof. Thomas 
Sowell straipsnį pavadintą 
„Mokyklos nusmegenina mū
sų vaikus*. 1989 m. liepos 23 
„Naples Daily News" spausdi
no to paties Thomas Sowell 
straipsnį, perkeliant auklėji
mo problemą į universitetus. 
Straipsnis pavadintas „Dvigu
bas standartas kalbos laisvei 
universitetuose*. 

Vien peržvelgęs tuo klausi
mu savo bylas, galėčiau pa
teikti dar daug plačiau ar ma
žiau žinomų autoritetų pa
žiūrų smunkančią JAV auklė
jimo sistemą. Tikiu, jog esama 
Amerikos lietuvių, mokytojų 
ir profesorių, kurie galėtų 
daug geriau nušviesti mok
sleivių moralės mokyklos 
griovimą ir marksizmo bru
kimą universitetuose. Prisi
menu ne kartą bandęs spau
doje išprovokuoti lietuvius 
dirbančius toje srityje, kad 
įspėtų išeivių lietuvių vaikų 
tėvus, ko jie už savo pinigą 
gali tikėtis, pasiuntę vaikus į 
valdiškas mokyklas ar uni
versitetus. Deja, iki šiol nete
ko pastebėti spaudoje nei 
mano minimų autoritetų pa
teiktų duomenų patvirtinimo 
nei paneigimo. Reikia tikėtis, 
jog tokia tyla nėra pagrįsta 
intelektualiniu bailumu, ar 
kuo blogesniu. 

Vilius Bražėnas 
DeLand, FL 

POETAS VLADAS 
ŠLAITAS NEPAMIRŠTAS 

„Margučio IF radįjo laidoje 
gegutės 28-§ios vakarą buvo 
perduotas paikiai paruoštas 
montažas, skirtas Anglijoje 
mirusio poeto Vlado Šlaito 
ketvirtosioms mirties meti
nėms prisiminti. 

„Margučio IT laidų vedėjai 
ir montažo autoriai — Dalia 
Sokienė ir Rytis Januška — 
supažindino klausytojus su 
šiuo savito braižo poetu, gyve
nimo pabaigoje netekusiu 
regėjimo, nebepajėgusio užra
šyti savo giliai prasmingų pa
mąstymų apie šį ir aną gyve
nimą. Montaže įpinti poeto 
eilių posmai buvo prasmingas 
įvadas į artėjančią mirusiųjų 
prisiminimo šventę — Kapų 
puošimo dieną.. Buvo labai 
subtilu ir gražu! 

Poetas Vladas Šlaitas buvo 
taip pat gražiai prisimintas ir 
Rochester, NY, lietuvių radijo 
valandėlės gegužės 30 d. ir 

birželio 6 d. laidose, vedamose 
Nijolės Draugelienės ir Stasio 
Ilgūno. Ačiū visiems šiems ra
dijo valandėlių vedėjams už 
gražią gėlių puokštę poetui, 
laukiančiam sugrįžimo į savo 
tėvynę — Žemaitkiemio kapi
naites. 

Sofija Jelionienė 
Darien, IL 

LIETUVA PRALENKĖ 
JAV! 

Labai dažnai skaitome Lie
tuvos ir užsienio lietuvių 
spaudoje, kad šiuo metu Lie
tuva esanti vien nusikaltimų 
liūnas... 

Bet, palyginus su JAV, Lie
tuva bent vienu atžvilgiu yra 
beveik du kartu „doresnė" už 
JAV. 

Būtent: kalinių skaičiumi. 
JAV yra apie 260,000,000 

gyventojų, o čia už grotų tupi 
1,500,000, t.y, apie 0,6% visų 
JAV gyventojų. O Lietuvoje 
yra apie 3,700,000 gyventojų, 
iš jų už grotų sėdi tik 14,000, 
t.y. apie 0,3%. Tai reiškia, kad 
Lietuvoje, proporcingai skai
čiuojant, yra du kartus ma
žiau kalinių! 

Tai kodėl gi mes vis „grau
džius verksmus" traukiame. 

Antanas Klimas 
Rochester, N.Y. 

LIETUVAI REIKALINGI 
GERI JSTATYMAI 

Stebint Lietuvos Seimo įsta
tymų leidimą, susidaro įspū
dis, jog surenkama užtenka
mai balsų balsuoti prieš netin
kamus įstatymų projektus, 
tačiau gerų įstatymų projektai 
net nepasirodo Seime. Neaiš
ku, ar tai dėl šeimininkų ne
sugebėjimo, ar dėl baimės va
dovauti, nors Seimo narys ar 
narė buvo išrinkti vadovauti, 
šiandien Lietuva stokoja gerų 
įstatymų piliečių sveikatos, 
darbo, švietimo ir kitose sri
tyse. 

Paskutiniu metu dėmesys 
buvo nukreiptas į vyriausybės 
pakeitimą. Tačiau tenka at
minti, jog vyriausybė tegali 
veikti įstatymų ribose. Kol 
Seimas plūduriuos, plūdu
riuos ir vyriausybė. Demok
ratiniuose kraštuose stiprūs ir 
pažangūs įstatymų leidėjai 
užtikrino savo kraštų žmonių 
gerovę ir žadančią ateitį. Da
bartiniai šeimininkai turi vyk
dyti savo pareigas tinkamiau 
negu iki šiandien, o ateityje 
laukiame naujų pasiryžusių 
vadovų Seime. 

Saulius Simoliūnas 
Detroit, MI 

A. t A. 
JADVYGA KVEČIENĖ 

PETRAUSKAITĖ 
Gyveno Santa Monica, CA. Staiga mirė 1999 m. 

birželio 4 d. Gimė Lietuvoje. Kaune. Amerikoje išgyveno 
50 metų. 

Nuliūdę liko: Lietuvoje sesers dukros Regina bei jos 
dukra ir Ilona su šeima; Velionės vyro brolis Albertas su 
žmona Lilija ir vyro seserys Elena Butkienė su vyru 
Alfonsu, Konstancija Roženienė ir Eugenija Tarienė, o 
Lietuvoje Stasė Tekorienė bei kiti giminės. 

Velione buvo žmona a. a. Simo. 
A. a. Jadvyga pašarvota penktadienį, birželio 11 d. 

Gatės, Kingsley & Gatės Moller Mercy laidojimo 
namuose Santa Monica, CA. Atsisveikinimas ir rožančius 
7:30 vai. vakaro. 

Laidotuvės Čikagoje. Velione bus pašarvota birželio 
13 d., sekmadienį, nuo 2 iki 8 vai. vak. Petkus Marąuette 
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Pirmadienį, birželio 
14 d. iš laidojimo namų a. a. Jadvyga bus 9 vai. ryto 
atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 
vai. ryto bus aukojamos Mišios už jos sielą. Po Mišių 
Velionė bus palaidota Š. Kazimiero lietuvių kapinėse 
šalia jos vyro Simo. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 1-800-994-7600. 

A. t A. 
Muz. JULIUS MAČIULIS 

Gyveno Čikagoje. Mirė 1999 m. birželio 9 d., 7:30 vai. 
ryto sulaukęs 87 metų. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: žmona Paulina Vaičiūnaitė, anūkė 

Rūta Mačiulytė, marti Phyllis Mačiulis. 
Velionis buvo tėvas a. a. Mindaugo. 

A. a. Julius Mačiulis buvo ilgametis chorvedys ir 
vargonininkas St. Basil ir Šv. Kryžiaus bažnyčiose. 

Velionis pašarvotas birželio 11 d., penktadienį nuo 4 
iki 9 vai. vakaro Gaidas - Daimid laidojimo namuose, 4330 
S. California Ave. Atsisveikinimas 6:30 - 7 vai. vakaro. 

Birželio 12 d., šeštadienį, 9:15 vai. ryto a. a. Julius 
bus pervežtas į Tėvų Jėzuitų koplyčią, prie Jaunimo 
centro. Ten 10 vai. ryto bus atnašaujamos šv. Mišios už 
jo sielą. Po Mišių Velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, anūkė, marti. 
Laidotuvių direktorius Gerald F. Daimid. 

Tel. 773-523-0440. 

A. t A. VALENTINAI 
MAŽEIKIENEI 

apleidus šį pasaulį, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
jos vyrui dr. PRANUI MAŽEIKAI, dukrai IRENAI 
ir sūnui ANDRIUI su šeimomis. 

Jadvyga ir Domas Giedraičiai 

A. t A. Jū rų Kapitonui 
Inž.POVILUI LABANAUSKUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą broliui VYTAUTUI 
ir jo šeimai, sesutėms ONUTEI MINIUTKIENEI ir 
jos šeimai Lietuvoje. LIUDAI JURĖNIENEI ir jos 
šeimai bei mirusios MARYTĖS NORKIENĖS seimai 
Kanadoje. 
Esame liūdesy ir maldoje su Jumis. 

Ona Žygienė su šeima 

Jadvyga. Stasys ir Julija lgnatavičiai 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savlngs and Loan 

Association of Chicago 
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Casunir G. Oksas, President 

Čikagos ir Apylinkių lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
PREZIDENTAS „TĖVIŠKĖS" 

PARAPIJOJE 

Lietuva netrukus minės 
Vilties ir gedulo dieną. Mes 
kasmet paminime Tragiškojo 
birželio įvykius. Šiemet yra 
net du renginiai, skirti šiai 
progai: ALTo Čikagos sky
riaus ruošiamas paminėjimas 
sekmadieni, birželio 13 d., 
pradedant vėliavų pakėli
mu 10 vaL r., Mišiomis ir 
akademine dalimi. Viskas 
vyks Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje. Kaip jau pradėta 
skelbti beveik prieš metus lai
ko, Pasaulio lietuvių centre 
sekmadieni, birželio 13 d., 
bus pašventintas prasmingas 
paminklas „Partizano Moti
na". Iškilmės prasidės 10 
vai. r. prie paminklo PLC 
sode, po to bus Mišios Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje ir bendri pietūs 
PLC salėje. Oras sekmadienį 
bus gražus, tad visi raginami 
iškilmėse dalyvauti ir deramai 
prisiminti bei pagerbti mūsų 
tautos kankinius. 

Jaunimo centras kviečia į 
Alytaus dainų ir šokių ansam
blio „Dainava" koncertą šeš
tadienį, liepos 3 d., 3 vai. p.p. 
Bilietai jau gaunami „Sekly
čioje" ir Jaunimo centre. 

Čikagos Lietuvių pensi
ninkų sąjungos narių nu
matyta gegužinė birželio 27 
d. Šaulių salėje dėl susidėju
sių aplinkybių neįvyks. 

Kun. Jonas Sakevičius, 
MIC, persikelia gyventi į 
Čikagą, į t. marijonų vienuo
lyną. Jis daug metų yra buvęs 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas Londone, Didžiojoje Bri
tanijoje. Kun. J. Sakevičius 
yra 92 m. amžiaus. 

Š.m. gegužės 19 d. Elm-
hurst, NY, mirė solistė Lionė 
Juodytė-Mathew8. Ji buvo 
išleidusi kelias savo pramo
ginės muzikos plokšteles (kai 
kurias su dukrele), dainavusi 
Apreiškimo parapijos chore 
Brooklyne ir buvo įsijungusi į 
visuomeninę lietuvių veiklą. 
Mirė sulaukusi 75 metų am
žiaus. Palaidota Cypress Hills 
kapinėse, NY. 

A Rušėnas, Orland Park, 
IL, kartu su prenumeratos 
mokesčiu, parėmė „Draugą" 
100 dol. auka. Širdingai dė
kojame! 

„Hepatitis C" kepenų li
gos patikrinimai bus nemo
kamai parūpinti įvairiose 
vaistinėse bei UIC klinikose. 
Čikagos „VValgreens" vaisti
nės, kurios parūpins šį patar
navimą : 

5711 W. 63rd St , — birželio 
12 d., 15 d., 18 d., 21 d.; 

2041 W. 79th St., — birželio 
13 d., 15 d., 19 d.. 20 d. ir 22 d. 
-26 d., 

6101 Archer Ave., — birželio 
13d.. 16 d., 19 d., 22 d. 

Patikrinimai vyks minėto
mis dienomis 9 v.r. - 12 vai. 
p.p. ir 2 vai. p.p - 7 v.v. Norin
tys smulkesnės informacijos 
apie patikrinimus arba norin
tys daugiau sužinoti apie 
„Hepatitis C . skambinkite 
(800)871-6080 

Tauragės Lietuvių klubo 
pusmetinis susirinkimas 
šaukiamas š.m. birželio 20 d., 
1 vai. popiet, Šaulių namuose, 
2417 W. 43rd Str. Visi nariai 
prašomi susirinkime dalyvau
ti. Bus svarstomi klubo atei
ties planai. Visi laukiami ir 
turi jausti pareigą į susirin
kimą atvykti. 

ZANAVYKŲ DĖMESIUI! 

Prieš kiek laiko buvo 
„Drauge" paskelbta, kad Ša
kių miesto 400 metų jubilie
jinė šventė prasidės liepos 5 
d. Pasikeitus planams, šven
tės organizacinis komitetas 
praneša, kad šventė prasidės 
dviem dienom anksčiau, t.y. 
liepos 3 d., šeštadienį. Kvie
čiame atkreipti dėmesį į šį pa
keitimą. 

NEPAVĖLUOKITE I 
IŠKILMES! 

„Partizano Motina" pamink
lo pašventinimo iškilmės pra
sidės 10 vai. ryte — prie paga
liau pastatyto paminklo. Po 
šventinimo apeigų, 11 vai. r., 
bus Mišios Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijos bažny
čioje, o vėliau — pietūs Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje. Tikime, kad jau 
užsisakėte vietą pietums. Jei
gu dar neprisiruošėte, tai pa
skutinė proga paskambinti Al
donai Palekienei tel. 708-448-
7436. Partizanai A. Lukša ir 
V. Balsys jau atvyko iš Lietu
vos. Jie laukia susitikti kiek 
galima daugiau savo tautiečių 
prie paminklo ir salėje. Pri
mename dar kartą: tiesa, 
Mišios yra 11 vai. r., bet pa
minklo pašventinimo apeigos 
yra prieš Mišias, 10 vaL r. 
Nepavėluokite! 

ŽINIASKLAIDOS 
DĖMESIUI 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės prašymu Lietuvos Res
publikos susisiekimo ministe
rijos ryšių departamentas iš
leidžia proginius pašto vokus 
bei proginį žymeklį 1999 metų 
birželio 14 dieną ir organizuo
ja pašto korespondencijos bei 
kitos filatelinės produkcijos 
antspaudavimą, skirtą Lietu
vių Chartos 50-čiui paminėti. 

Prieš 50 metų, t.y. 1949 m. 
birželio 14 d. Vokietijoje buvo 
paskelbta Lietuvių Charta, 
kuri tapo programiniu įsipa
reigojamuoju dokumentu sve
tur gyvenančių lietuvių sieki
mams ir organizuotai veiklai 
pagrįsti „Charta — kiekvieno 
lietuvio sąžinei rašytas kodek
sas" (V. Vaitiekūnas). 

, Pažymėdama šį jubiliejų, pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba š.m. liepos 17 d. ren
gia iškilmingą paminėjimą 
Vasario 16 gimnazijoje Hiu-
tenfelde, Vokietijoje. Šiais me
tais Lietuvių Chartos jubiliejų 
numatoma paminėti ir Lietu
vos Respublikos Seime rudens 
sesijos metu. 

Algis Bugienius 
PLB Vykdomasis 
vicepirmininkas 

Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus, atvy
kęs ne taip seniai į Čikagą, 
dalyvavo kartu su Lietuvos 
generaliniu konsulu Giedriu
mi Apuoku ir jo žmona Edita 
gegužės 16 d. pamaldose evan
gelikų-liuteronų „Tėviškės" 
parapijos bažnyčioje. Lietuvos 
Respublikos aukštuosius ats
tovus dar prieš pamaldų pra
džią pasitiko išeivijos lietuvių 
evangelikų-liuteronų bažny
čios vyskupas Hansas Dum-
pys, kun. Jonas Juozupaitis, 
kun. diak. Erika Dilytė-
Brooks, kun. Valdas Aušra ir 
kun. Saulius Juozaitis. Prezi
dentas Valdas Adamkus, pa
sisveikinęs su dvasininkais, 
užėjo į salę, kad pasisveikintų 
ir su į pamaldas atvykusiais 
evangelikų-liuteronų ir evan-
gelikų-reformatų Čikagoje ir 
apylinkėse gyvenančiais para
pijiečiais. 

Iškilmingos pamaldos pra
sidėjo Arūno Kaminsko atitin
kamai parinktu vargonų pre
liudu ir su senosios bažnyčios 
pagal „Te Deum", Ignaz Franz 
18-me šimtmetyje sukurta ir 
bendrai giedama giesme. Šv. 
Rašto ištraukas skaitė evan-
gelikų-reformatų išeivijos baž
nyčios atstovė kun. diak. Eri
ka Dilytė-Brooks ir Ziono 
evangelikų-liuteronų lietuvių 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Juozupaitis. 

Liturgiją pravedė išeivijos 
lietuvių evangelikų-liuteronų 
bažnyčios vyskupas ir „Tėviš
kės" parapijos klebonas kun. 
Hansas Dumpys, pasakyda
mas taip pat ir šeštinių dienai 
skirtą pamokslą, kalbėdamas 
vien tik apie Jėzaus įžengimą 
į dangų. Kadangi ta diena 
maždaug sutapo su žinomo 
lietuvių tautos kompozitoriaus 
prof. Vlado Jakubėno gimta
dieniu, jo prisiminimui jungti
nis „Tėviškės* ir Ziono para
pijų choras, vadovaujamas Ri
čardo Šoko, atliko kompozito
riaus harmonizuotą lietuvių 
liaudies giesmę „Tyloj Tu 
švenčiamasis*. Po to buvo 
bendrai giedama Max von 
Schenkendorf 19-ame šimtme
tyje sukurta giesmė: „Jėzus 
Kristus karaliauja". 

Šeštinių dienai skirtos pa
maldos užsibaigė malda, pa
laiminimu ir bendrai sugiedo
ta Adomo Šerno sukurta gies
me „Dieve, sergėk tėvų žemę". 
Su šia giesme pamaldų daly
viai maldavo Dievą, kad leistų 
tėvų žemei žydėti ir likti tvir
tai, kad krautų jai dalį, kuri 
nei audroje, nei ugnyje nežū
tų. Tuo stiprėsianti tautos do
rovė ir ji galėsianti laimėti vi
sas kovas. 

Pamaldoms užsibaigus, 
vysk. Hansas Dumpys pak
vietė svetį tarti keletą žodžių. 
Tad prezidentas Valdas 

Tragiškųjų birželio įvykių minėjimą rengusių Ciceroje organizacijų pirmi
ninkai. Iš kaires: ALTo Cicero skyriaus Stasys Dubauskas ir LB Cicero 
apylinkės Raimundas Rimkus. Nuotr. Ed. Sulaičio 

PASKAITA APIE LAISVOSIOS EUROPOS 
RADIJĄ/LAISVĖS RADIJĄ 

Po .1 "N,y* ansamblio pasirodymo Jaunimo centre Lietuvos Vyčių tautinių 
Jokiu :iv,kv*.)ja Ligija T.iutkuvienė kairėje ir ..Grandies" tautinių Aokiu 
mokvi krda Plifinene N'uotr Indrės Tijūnelienet 

Birželio 17 d., ketvirtadienį, 
7 vai. vakaro Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje Čikagoje 
lankysis Laisvosios Europos 
Radijo/Laisvės radijo prezi
dentas Thomas A. Dine. Jis 
skaitys paskaitą „Rytų Euro
pa po dešimties metų". Pas
kaitoje bus kalbama ir apie 
Laisvosios Europos radijo at
eitį bei galimybes tęsti trans
liacijas į Lietuvą. Šiuo metu 
Laisvosios Europos radijas/ 
Laisvės radijas transliuoja sa
vo laidas į 23 Centrinės bei 
Rytų Europos ir Eurazijos 
šalis. 

Nuo 1993 iki 1997 metų 
Thomas A. Dine dirbo JAV 
agentūros tarptautinių ryšių 
plėtrai (US Agency for Inter
national Development) Euro
pos ir naujai nepriklausomų 
šalių skyriaus administrato
riaus pavaduotoju. Prieš tai 
vadovavo Amerikos-Izraelio 
visuomeninių ryšių komitetui. 
Nuo 1970-ųjų iki. 1980-ųjų T. 
Dine dirbo JAV Senate: sena
toriaus Frank Church teisiniu 
patarėju užsienio politikos 
klausimais, senatoriaus Ed-
mund Muskie patarėju atomi
nių ginklų klausimais, sena
toriaus Edward M. Kennedy 
patarėju gynybos ir užsienio 
politikos klausimais bei kitose 
pareigose. 

Thomas Dine yra daug rašęs 
Amerikos ir užsienio spaudoje, 
o taip pat išleidęs dvi knygas. 
Jis yra buvęs Harvardo uni
versiteto Kennedy Politikos 
instituto. Tarptautiniu reikalų 

centro, Brookings instituto 
VVashington, DC, mokslinių 
tarybų nariu. 

Nuo 1962 iki 1964 metų 
Thomas Dine buvo JAV Tai
kos korpuso Filipinuose sava
noris, o nuo 1967 iki 1969 
metų — JAV ambasadoriaus 
Indijoje Chester Bowles asme
niniu padėjėju. 

Bakalauro laipsnis jam buvo 
suteiktas Colgate universitete 
1962 metais, o magistro laips
nis iš Pietų Azijos istorijos — 
California universitete Los 
Angeles 1966 metais. Thomas 
Dine su žmona Joan gyvena 
Prahoje, Čekijos Respubliko
je. K.V. 

Adamkus, kreipdamasi į vys
kupą ir bažnyčių atstovus, iš
reiškė džiaugsmą, kad'galėjęs 
šią, Dangun Žengimo dieną, 
dalyvauti jų tarpe ir tuo ga
lėdamas perduoti jiems i r vi
siems parapijiečiams Lietuvos 
žmonių geriausius linkėjimus. 
Jo manymu, „vienoje srityje 
mes esame visi vieningi, bū
tent, savo dvasiniu apsispren
dimu, nesiribojant vienos ar 
kitos religijos rėmais". Proble
mos, slegiančios Lietuvos žmo
nes visu mastu, jis galįs ta
čiau užtikrinti, kad tai esąs 
laikinas, pereinamas laikotar
pis, turint prieš akis lietu
višką jaunimą su stipria ir ne
pajudinama dvasia darbui. 

Lietuvos prezidentas galbūt 
daugiau susirūpinęs, po savo 
trumpos patirties Lietuvoje, 
gyventojų dvasine padėtimi. 
Jei materialinių gerovių trū
kumas ir slegia žmogaus pe
čius, bet tai dar pakeliama. Su 
didesniu susirūpinimu jis 
žvelgiąs į gyventojų dvasinį 
stovį, kurio trūkumas jau
čiamas ne tik pas suaugusius, 
bet ypač jaunojoje kartoje, mo
kyklose. Prezidentas skiriąs 
daug dėmesio švietimui, pri
augančios Lietuvos auklėji
mui. Kalbantis su dvasinin
kais apie dorovės tiesų skiepi
jimą mokyklose, vietoje religi
jos tiesų skelbimo jaunajai 
kartai, jis girdi tik etikos pa
mokas, kas visai nepriimtina 
ir nepakankama. 

O kalbant su aukštais baž
nyčios dvasininkais apie mo
kytojus, „ypatingai apie dvasi
ninkus, kuriems tenka ta pa
reiga auklėti jaunąją kartą ir 
skiepyti moralės ir tikėjimo 
tiesas", jis gaunąs visur tą pa
tį atsakymą: trūksta išsilavi
nusių ir patyrusių žmonių, ne 
tik mokyklose, bet ir bažny
čiose. Vis dėlto jis matąs „tam 
tikrą šviesulį: seminarijos pil
nos jaunais žmonėmis". O kas 
liečia religiją, gaunama „pa
kankamai geros talkos ir pa
ramos iš užsienio". 

Prezidentas Valdas- Adam
kus, kreipdamasis į klausyto
jus, pareiškė pasitenkinimą, 
kad jie per ištisus dešimtme
čius taip kilniai išlaikę ne 
vien tik savo parapijų religinę 
pusę. Jis turėjęs „progą sekti, 
asmeniškai pažinti visą eilę 
jūsų religijos (tikybos VB) va
dovų, kurių šiandien jau nebė
ra mūsų tarpe, bet su kuriais 
man teko bendrauti akis į akį, 
dalintis tų metų rūpesčiais*. 
Visuose pokalbiuose vyravusi 
viltis, kuri ir šiandien dar sti
pri, „taip, kad mūsų pareiga 
— ir, aš sakau — mūsų, jūsų 
ir mano, ir Lietuvoje esančių 
— kur galima šiuo metu pa
dėti, ypač toje dvasinėje, mo
ralinėje plotmėje, kurioje 
trūksta tiek jėgų, trūksta pa
ramos. O nuo to darbo, kurį 
jūs atlikote per tiek daug de
šimtmečių čia, galėtumėte 
bent dalį pervesti į Lietuvą, 
sustiprinant jį tenai". Jam yra 
pažįstami mūsų tarpe esantys 
dvasininkai, kurie atliko tą 
misiją ir „puikiai žino tą dva-

Du jauni dzūkai-dainavieciai, „Dainavos* ansamblio nariai, kuriuos 
Čikaga galės matyti ir girdėti liepos 3 d., 3 vai. p.p., Jaunimo centre. Dalį 
ansamblio koncerto bus galima pamatyti ir šį šeštadienį lietuviškoje TV 
programoje — 23 kanalas, 7 vai. ryte. 

sinį stovį Lietuvoje". Todėl jis 
tikisi gauti su mūsų pagalba 
Lietuvai šiame pereinamame 
laikotarpyje stiprios paramos. 
„O dėl Lietuvos bendros mate
rialinės, politinės padėties", 
sakė prezidentas, „aš užtikri
nu jus, kad mes ją tvirtai išne
šime ant savo pečių, ir aš ne
matau jokio pavojaus". 

Daugelis norėjo žinoti apie 
politinio nepastovumo grėsmę, 
ar Lietuva nenukentėsianti 
„dėl vadinamos valdžios pasi
keitimo?" Bet prezidentas sa
kė nematąs jokių krizių, tik 
normalų demokratinį procesą, 
kuriuo gyvena visas demokra
tinis pasaulis. „Mes įžengsime 
į šį demokratinį proceso kelią 
ramiai, išmoksime keisti vado
vus, prisitaikyti prie gyvenimo 
reikalavimų ir tuo pačiu auto
matiškai įsijungsime į tarp
tautinę bendruomenę, nors 
šiuo metu ši bendruomenė ne 
visur atidaro mums duris. Bet 
aš manau, kad mes ir ten pra-
silaušime ir įvesime valstybę 
kaip lygią tarp lygių". 

Prezidentas Valdas Adam
kus užbaigė savo prakalbą 
pastaba, kad jis taip suaugęs 
su bendruomene Čikagoje, 
kad nors ir būdamas nuo jos 
atskirtas kitomis pareigomis, 
jaučiasi šiuo metu lyg sugrįžęs 
namo. 

Po to parapijų jaunimo at
stovai pasveikino jį gėlėmis. O 
kun. diak. Erika Dilytė 
Brooks įteikė jos senelio kun. 

prof. dr. Povilo Jakubėno 1936 
m. Lietuvoje išleistą knygą 
„Naujųjų tikėjimų istorija", 
kartu ir JAV 200 metų minė
jimui skirtu ženkliuku, kuris 
buvo platinamas Čikagos Mc-
Cormick pastate jos dėdės 
komp. Vlado Jakubėno kari
nio atlikimo proga. Lietuvių 
evangelikų-liuteronų „Tėviš
kės" parapijos tarybos pirmi
ninkas Kasparas Vaišvila, 
sveikindamas prezidentą pa
rapijos tarybos vardu, įteikė 
jam Alberto Juškos ne taip se
niai Lietuvoje išleistą knygą 
„Mažosios Lietuvos Bažnyčia 
XVI-XX amžiuje", kad ji, bo
dama prezidento knygų lenty
noje, dar ilgai jam primintų, 
kokį didelį darbą atliko evan
gelikų-liuteronų bažnyčia Ma
žojoje Lietuvoje, išsaugodama 
per šimtmečius lietuvių kalbą 
savo parapijiečių tarpe. 

Garbingojo svečio iš šios lie
tuvių šventovės išlydėjimo 
metu jungtinis „Tėviškės" ir 
Ziono parapijų choras, Ričar
dui Šokui vadovaujant, dar 
giedojo: „Su Dievu, kol susitik
sime. Tegul Jis visus jus lydi, 
visas jūsų maldas girdi. Su 
Dievu, kol susitiksime". Lietu
vos Respublikos prezidentui 
Valdui Adamkui ir jo palydai 
išvykus, pamaldų dalyviai dar 
liko kurį laiką parapijos salėje 
prie užkandžių ir minčių pasi
dalinimo. 

Valteris Bendikas 

BALPo Marquett* Parko 5-to skyriaus energingoji valdyba, susirinkusi 
pot*d£iui pasvarstyti tolimesne veiki*. U kaires: itd. Algis Čepėnas, sekr. 
Antanina RepSienc. vicepirm. Vitas Lekeckas, pirm. Aleksas Kikilas, vice-
pirm Valerija Čepaitienė Nuotr K. VenckaUs 

• Vilniečiu Žiniai! Nebus 
n u m a t y t u i v . Mišių š. m. 
birželio 12 d., šeštadienį, 9 vai. 
ryto Tėvų jėzuitų koplyčioje , 
bet šeštadienį, birželio 12 d., 
10 v a i . ryto renkamės 
Tautinėse lietuvių kapinėse, 
kur pagerbsime Sibiro trem
tinius prie paminklo, pastatyto 
Pranės ir Jul iaus Pakalkų. 
V i l n i a u s k r a š t o l i e t u v i u 
• •Jungos Čikagos skyriaus 
valdyba. m 

• A, a. Edvardo Gudelio, 
mirusio š. m. gegužės 14 d., NJ, 
atminimą pagerbdami, gimi
nės, draugai ir pažįstami 
aukojo Lietuvos vaikams: Ge-
nevieve A. Stanton, Vitalija 
Rudaitis, Manuel Rodriguez, 
Davė ir Mary Grant, Bob ir 
Kathy Rhonzwelis, Mindaugas 
Klausa, John ir Rosemarie 
Manės, Sinko šeima, Erghott 
šeima, Era ir Ron Yale. Viso 
Lietuvos našlaičiams suaukota 
$180. Reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems, o au
kotojams dėkojame! „Ltetavos 
Natiatfrų ftobo»komhetas", 2711 
VVest 71 st. Str., Chlcago, IL 
60629. »i«7 

AMAS ROOFING 

• Akcijų, bonu bei kitu 
ver tyb ių p i r k i m e i r par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laida, Albinas Kurkulia, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su P i n t Al-
bany Corp. Čikagoje. O JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1488-879.7790. (ik.) 

• Amerikos Lietuviu, ra-
dtyas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadieni 7 v.r. 
p e r WCEV 14.80 AM. Tel. 
778-847-4908, adresas: 4469 
S Jrancisco, Chicago, IL 00832. 
(ak.) 
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