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Šiaulių savivaldybė ir 
prezidentas raginami atsiriboti 

nuo nacių 
Vilnius, rugpjūčio 9 d. Valdą Adamkų atsiriboti nuo 

(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis paragi
no Šiaulių savivaldybės na
rius nedalyvauti „vienos par
tijos priešrinkiminėse provo
kacijose" ir ypač — atsiriboti 
nuo neregistruotos, nelegaliai 
veikiančios nacių partijos. 

Toks V. Landsbergio krei
pimasis į Šiaulių savivaldybės 
tarybą paskelbtas po to, kai ši 
užsimojo surengti „išvažiuoja
mąjį posėdi" Seimo rūmuose. 
Seimo kanceliarija tokio leidi
mo nedavė. 

Šiaulių miesto savivaldybės 
tarybai norėjusiai posėdžiauti 
Seime, vadovauja sociallibe
rale Vida Stasiūnaitė. 

Kaip sakė Šiaulių merės 
sekretorė, Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalai) Šiaulių 
skyriaus pirmininkė Sigita Se-
reikienė, Šiaulių miesto tary
bos „išvažiuojamąjį posėdį" 
norėta surengti Seime todėl, 
kad „nei Seimo, nei vyriau
sybės atstovų niekaip negali
ma prisikviesti į Šiaulius". 
„Mes norime, kad jie sužinotų, 
kokia iš tikrųjų sunki socia
linė padėtis Šiauliuose. Jei 
būtų leista surengti išva
žiuojamąjį posėdį Vilniuje, 
jiems būtų arčiau ateiti, susi
pažinti su mūsų problemomis, 
pradėti jas spręsti", teigė S. 
Sereikienė. Anot jos, Seimas, 
atsisakydamas suteikti patal
pas „išvažiuojamajam posė
džiui", parodė, jog jo nedomina 
šiauliečių problemos. 

Trečiadienį Seimo spaudos 
tarnyba informavo, jog Šiaulių 
savivaldybei surengti „išva
žiuojamąjį posėdį" leidimas 
nebuvo duotas, nes savivaldy
bių tarybų posėdžiai Seime 
nerengiami. 

Praėjusį šeštadienį Šiau
liuose mere V. Stasiūnaitė 
dalyvavo neregistruotos nacio
nalsocialistų partijos sureng
tame mitinge ir pakvietė jo 
dalyvius ketvirtadienį važiuo
ti į Vilnių paremti ketinusių 
ten posėdžiauti Šiaulių miesto 
tarybos narių. 

Seimo spaudos tarnybos 
trečiadienį išplatintame pra
nešime rašoma, kad Seimo 
pirmininkas kreipėsi į Šiaulių 
savivaldybės narius, kviesda
mas nedalyvauti „vienos parti
jos priešrinkiminėse provoka
cijose" ir atsiriboti nuo nacių 
partijos. „Socialliberalų koo
peravimasis su naciais mato
mas kaip naujas ir atgrasus 
Lietuvos politinio spektro 
reiškinys", rašoma pranešime. 

Tuo tarpu trečiadienį Šiau
lių miesto valdyba priėmė 
sprendimą, kuriuo visuome
ninėms organizacijoms lei
džiama rengti mitingus, ne
prašant savivaldybės leidimo. 

Nacionalsocialistų vadą M. 
Murzą Šiaulių apylinkės teis
mas už nesankcionuotą mitin
gavimą yra nubaudęs 500 litų 
bauda. Tuomet M. Murza 
žurnalistams sakė, kad bau
dos nemokės, nes yra bedarbis 
ir neturi pinigų, todėl, jei 
reikės, atsėdės areštinėje. 
BNS žiniomis, Šiaulių mere 
V. Stasiūnaitė yra žadėjusi M. 
Murzai surasti darbo, kad šis 
galėtų susimokėti baudą. 

Paskui socialliberalus 
seka fašistai 

Seimo pirmininko pavaduo
toja konservatore Rasa Jukne
vičiene paragino prezidentą 

paramos Naujajai sąjungai 
(NS, socialliberalų), paskui 
kurią, pasak jos, „ateina fa-
šistuojančios jėgos". 

„Tas neapgalvotas žingsnis, 
į kurį jį (prezidentą — BNS) 
įstūmė jo aplinka prieš keletą 
mėnesių — globoti Artūrą 
Paulauską — yra atitaisomas. 
Aš kviečiu prezidentą sustab
dyti fašistų ėjimą į valdžią", 
spaudos konferencijoje trečia
dienį sakė konservatorių par
tijos vicepirmininkė R. Jukne
vičienė. 

Kalbėdama apie „fašistuo-
jančias jėgas", ji nurodė NS 
bendradarbiavimą su Kauno 
meru Vytautu Šustausku, pa
garsėjusiu antisemitiniais pa
reiškimais bei sociallibera
lams atstovaujančios Šiaulių 
merės Vidos Stasiūnaitės da
lyvavimą oficialiai neregis
truotos nacionalsocialistų par
tijos mitinge Šiauliuose. 

„Prezidente, tikrai ne Seimo 
dauguma, ne V. Landsbergis 
yra pavojingi Lietuvai ir jums. 
J u s patį nugramzdins jūsų 
globojamas Artūras Paulaus
kas. O per jį ir visa griau
nančios fašistuojančios jėgos 
gali pakenkti mūsų valstybei 
taip, kaip dar niekas nepa
kenkė", perspėjo R. Jukne
vičienė. 

Tuo tarpu Naujoji sąjunga 
pareiškė, kad konservatorių 
kaltinimai bendradarbiavimu 
su nacionalsocialistų organi
zacijomis yra tik propaganda. 
„R. Juknevičienės išsakytos 
mintys tėra įžūlus propagan
dinis triukas, atsiradęs kaip 
desperatiškas mėginimas 
vengti spręsti įsisenėjusias ir 
šiurpą keliančias Šiaulių 
miesto problemas", teigiama 
NS pareiškime. 

„Williams International" 
prezidentui gresia teismas 

Šiemet del lietingo oro daugiau nei .savaite pavėlavusi javai ,:c daugelyje Lietuvos vietų prasidėjo tik šiomis dieno
mis. „Seniai bebuvo tokia nepalanki žemdirbiams vasara. Pc rnai tokiu metu jau buvo nupjauta apie pusė javų", sakė 
Žemės ūkio ministerijos grudų skyriaus viršininkė. Pasak jos, tik šį trečiadienį grūdus supirkti pradėjo „Joniškio 
grūdų" bei kitos Lietuvos įmonės. Šiemet Lietuvoje grūdinu kultūrų derlius brandinamas 1.06 mln. hektarų plote. 
Pernai javapjūtė buvo baigta apie rugpjūčio 20-ąją, šiemet javus pjauti numatoma baigti rugsėjo pradžioje. 

Nuotr.: Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovės „Most^kes" žemdirbiai kasdien nupjauna per 40 hektarų plotą. 
Gedimino Svitojaus 'Elta; nuotr. 

Kodėl prezidentas sustabdė 
įstatymus dėl Klaipėdos uosto? 

Vilnius, rugpjūčio 9 d. 
(BNS) — Premjeras Andrius 
Kubilius mano, kad preziden
tūros išdėstyti argumentai, 
nepasirašant su Klaipėdos 
laisvojo uosto statusu susiju
sių įstatymų, nėra suprantami 
ir aiškūs. 

Tokią A. Kubiliaus nuosta
tą po trečiadieni vykusio susi
tikimo su susisiekimo vicemi
nistru bei Muitinės departa
mento vadovu išdėstė premje
ro atstovas spaudai Audrius 
Bačiulis. „Nėra jokių ekono
minių ar juridinių kliūčių 
Klaipėdos uosto laisvojo statu
so įgyvendinimui", sakė A. Ba
čiulis. 

Pasak jo, įstatymuose nu
matyta, kad laisvojo uosto sta
tusą gauna tos įmonės, kurios 

A* Paulauskas jau anksčiau 
turėjo progą įvesti tvarką 

Vilnius, rugpjūčio 9 d. 
(BNS) — Viena konservatorių 
vadovių Rasa Juknevičienė 
teigia numananti, kad social
liberalų rengiamos pilietinės 
apklausos taikiniu tikriausiai 
taps Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. 

„Aš galiu pasakyti aiškiai, 
kaip aš matau Šios akcijos pa
baigą — bus parašyta viena 
pavardė — Vytauto Landsber
gio pavardė", spaudos konfe
rencijoje trečiadienį sakė R. 
Juknevičienė. 

Praėjusią savaitę Naujoji 
sąjunga (NS, socialliberalai) 
paskelbė, kad pradedamos 
platinti pilietinės anketos pa
reikalauti konkrečių asmenų 
atsakomybės už Lietuvos ūkio 
sužlugdymą. NS skelbiasi pa
sirengusi įvesti tokią tvarką, 
kad nauja išrinkta valdžia or-

* Vilniaus meras Rolan
d a s Paksas rugpjūčio 9 d. pa
sirašė ieškininį pareiškimą 
dėl Vilniaus miesto savivaldy
bei nepervestų lėšų priteisimo 
iš Lietuvos Respublikos vy
riausybės. Ieškinio suma — 
129,456,800 litų. Ieškinys pa
rengtas vadovaujantis Lietu
vos Respublikos Konstitucija, 
Lietuvos Respublikos Vietos 
savivaldos, Biudžetinės sanda
ros, Savivaldybių biudžetų pa
jamų nustatymo metodika, 
Tarptautinių sutarčių įstaty
mais, Europos vietos savival
dos chartija bei Lietuvos Res
publikos Civiliniu kodeksu. 

(Elta' 

ganizuotų buvusios valdžios 
institucijų patikrinimą, įver
tintų pareigūnų veiklą, parei
kalautų konkrečių asmenų at
sakomybės už šiandieninę Lie
tuvos ekonominę ir finansinę 
būklę. 

R. Juknevičienė, komen
tuodama NS veiksmus, sakė, 
jog dalis atsakomybės už pri
vatizuotas ir sužlugdytas įmo
nes tenka ir pačiam NS vadui 
A. Paulauskui. Šio dešimt
mečio pradžioje A. Paulauskas 
buvo nepriklausomos Lietuvos 
vasltybės primuoju genera
liniu prokuroru, vėliau gene
ralinio prokuroro pavaduoto
ju. 

R. Juknevičienė, remdamasi 
Valstybės turto fondo duome
nimis, teigė jog abejotinos re
putacijos jėgos daugiausia tur
to pusvelčiui privatizavo 1993-
1995 metais, kai valstybę 
valdė LDDP ir A. Paulauskas 
buvo prie Generalinės proku
ratūros vairo. Vardydama di
deles įmones, kurios buvo 
privatizuotos tais metais ir 
vėliau bankrutavo. R. Jukne
vičienė pabrėžė, jog jas priva
tizavo ne užsienio investuoto
jai, bet „Lietuvos berniukai". 

„Paulauskas drįsta žaisti Sių 
žmonių nuotaikomis, nors tuo 
metu jis buvo atsakingas už 
tvarką", sakė R. Juknevičiene. 
Ji turėjo galvoje dešimtis 
tūkstančių žmonių, kurie pra
rado darbą del minėtųjų įmo
nių bankroto. 

savo lėšomis įrengia statuso 
reikalavimus atitinkančią te
ritoriją — jos ribas žyminčias 
tvoras, tvorų stebėjimo techni
ką. „Jei kaip siūlė preziden
tūra, laisvojo uosto statusą su
teiktume visam uostui, jo ri
bos turėtų būti įrengiamos iš 
valstybės brad$pto, kuriame 
pinigų nėra", sake A. Bačiulis. 

Susisiekimo viceministras 
Ričardas Malkevičius taip pa t 
teigė, kad prezidentūros siūly
mas visą uosto teritoriją pa-, 
skelbti laisvuoju uostu nėra 
visai suprantami. „Ištisas 
laisvas uostas reikštų uosto 
teritoriją, užtvertą ištisa tvo
ra. Tai būtų baisiau, nei tary
biniais laikais", pažymėjo R. 
Malkevičius. Pasak jo, taip 
būtų ribojama piliečių judėji
mo laisvė eiti prie Kuršių ma
rių, keliauti keltu į Kuršių ne
riją/ 

Kaip žinia, liepos viduryje 
prezidentas sustabdė šešis su 
Klaipėdos uostu susijusius įs
tatymus. Valstybės vadovas 
siūlo, kad Klaipėdos valstybi
nio jūrų uosto, Saugios laivy
bos, Prekybinės laivybos, Hi-
potekos įstatymų bei Lietuvos 
muitinės ir Vidaus vandenų 
transporto kodeksų pataisos 
įsigaliotų nuo kitų metų liepos 
1 dienos. Per tą laiką vyriau

sybė ir Seimas galėtų parengti 
reikiamas pataisas. 

Prezidentas sprendimą 
svarstyti pataisas aiškina tuo, 
kad, j a s įgyvendinant, a ts i ran
da galimybės pažeisti sąži
ningos konkurencijos princi
pus. V. Adamkus kreipėsi į 
Specialiųjų tyr imų tarnybą, 
prašydamas išt ir t i , a r pataisos 
nebuvo nulemtos turt inių 
tikslų ir a r nesudaro sąlygų 
korupcijai plisti . 

Prezidento atstovė spau
dai Violeta Gaižauskai tė pra
nešė, kad Lietuvos vadovas re
mia idėją suteikt i laisvojo uos
to statusą v isam Klaipėdos 
uostui. Prezidento nuomone, 
tik išimties tva rka kai kurios 
teritorijos visuomenės porei
kiams gali būt i išskirtos iš 
laisvojo uosto. 

„Tuo tarpu įs ta tymais su
kurtoje 'korupcinėje sistemoje' 
atskiri valdininkai ga^r.a tei
sę be aiškių ir visiems vienodų 
kriterijų suteikti arba nesu
teikti laisvojo uosto statusą 
atskiroms uosto teritorijoms 
ar ūkio subjektams nuo 50 ir 
99 metų", sakoma pareiškime. 
Dokumente retoriškai klausia
ma, a r tik verslininko sugebė
jimas apsitverti tvora yra vie
nintelis kriterijus gauti susi
siekimo viceministro Ričardo 
Malkevičiaus leidimą steigti 

V i ln ius , rugpjūčio 9 d. 
(BNS) — Dienraštis „Lietuvos 
rytas" trečiadienį rašo, kad du 
Tulsos mieste, Oklahomos val
stijoje įsikūrusios „VVilliams" 
firmos akcininkai į teismą pa
davė ir Lietuvoje gerai žinomą 
Amerikos bendrovės „Wil-
liams International" prezi
dentą John C. Bumgarner . 
Firmos akcininkai J eane t t e 
Wolfe ir Charles VVheller tei
gia, kad „Williams Communi
cations" vadovams Matthevv 
Bross, J . Bumgarner ir dar ke
liems neįvardintiems asme
nims buvo leista įsigyti tyčia 
smarkia i nuvert intų bendro
vės, turėjusios tapt i „VVil
l iams" verslo bendrininke, ak
cijų. 

Tulsos apygardos teisme re
gis t ruotame ieškinyje rašoma, 
kad „Williams" vicepreziden
tas ir technologijų sektoriaus 
vadovas M. Bross, „Williams 
Communications" prezidentas 
s t ra teginėms investicijoms ir 
„Williams Internat ional" vado
vas J . Bumgarner bei keletas 
kitų firmos pareigūnų šiais 
meta is derėjosi dėl naujos kar
tos telekomunikacijų įrangos 
su Kalifornijos bendrove „ONI 
Systems". 

Perna i lapkritį „ONI Sys
tems" pardavė 332,000 akcijų 
M. Bross už vadinamąją „šei
mos ir draugų" kainą — po 

laisvąjį uostą. 

Lietuvos lėktuvą nuo nelaimės 
išgelbėjo... batas 

Jeruzalė-Vi ln ius , rugpjū- ku". Anot jo, to nebūtų įvykę, 
jei oro uosto tarnybos būtų lai
ku atlikusios savo darbą. T. 
Laurinaitis sakė, kad sekma
dienį užsakomuoju skrydžiu į 
Ben Gurion uostą atskridusi 
LAL lėktuvo įgula pusę valan
dos nesulaukė po lėktuvo ra
tais pakišant stabdžių kala
dėlių ir privažiuojant laiptų 
keleiviams. T. Laurinačio tei
gimu. LAL lėktuvo stabdžiai 
buvo tvarkingi, bet po lėktuvo 
ratais visuomet privalu pakiš
ti stabdžių kaladėles, kad jis 
tvirtai stovėtų vietoje. 

Anot T. Laurinaičio, reika-

čio 9 d. (AFP-BNS) — Izraelio 
Ben Gurion oro uosto darbi
ninkas Abrosh Michaelov tre
čiadienį papasakojo laikraš
čiui „Maariv". kaip jis sustab
dė oro uoste stovėjusį „Lietu
vos avialinijų'" (LAL) lėktuvą 
su keleiviais, kai jis netikėtai 
pradėjo riedėti link judraus 
greitkelio. 

„Aš sušukau lakūnui rusiš
kai, kad nuspaustų stabžius. 
bet jis suriko, kad stabdžiai 
neveikia", pasakojo laikraščiui 
40-metis oro uosto darbinin
kas. Tuomet jis nusiavė uni
forminį batą ir pakišo po LAL 
„Boeing 737'" ratais. „Buvo 
truputį baisu, bet lėktuvas bu
vo pilnas keleivių, ir daugiau 
galvojau apie juos. nei apie 
save", teigė narsuolis darbi
ninkas. 

LAL generalinio direkto
riaus pavaduotojas Tomas 
Laurinaitis įvykį Ben Gurion 
oro uoste pagadino „kurioziš-

lui esant, riedantį LAL 
„Boeing"' būtų sus tabdę patys 
lakūnai, todėl t ikras pavojus 
lėktuvui negrėsė. 

* L i e t u v o s p r e z i d e n t a s 
Valdas Adamkus trečiadienį 
nusiuntė užuojautos telegra
ma Rusijos prezidentui Vladi-
mir Putin dėl sprogimo Mask
voje aukų. „Leiskite man vi
sos Lietuvos žmonių vardu iš-

2.3 dol. už akciją, o vėliau 
63,316,000 akcijų, kurių kiek
viena kainavo 6.32 dol.. par
davė J . Bumgarner. 

Pernai gruodį bendrovei 
„Williams Communications" 
buvo leista įsigyti dar 1.5S 
mln. „ONI Systems" akcijų, 
kurių kiekviena kainavo po 
6.32 dol. Šių metų kovą 
„Williams Communications" 
sutiko už 30 mln. dolerių 
įsigyti „ONI Systems" įrangos. 

Birželio 1 dieną biržoje „ONI 
Systems" viešojo pasiūlymo 
būdu buvo pradėtos parda
vinėti bendroves akcijos. Pra
dinė jų kaina buvo 25 doleriai. 
Iki liepos 12 d. jų kaina 
pašoko iki 115 dolerių. Dabar 
akcijų kaina yra šiek tiek kri
tusi. 

Akcininkų pateiktame ieški
nyje teigiama, kad pasinau
dodami žiniomis, kurių gavo 
vykdydami firmos jiems pa
tikėtas pareigas, M. Bross iš 
savo investicijos turėjo 35 
mln. dol., o J . Bumgarner — 
6.5 mln. dol. pelno. 

Teismo yra prašoma nurody
ti bendrovės vadovams grą
žinti jų turimas „ONI Sys
tems" akcijas mažesne nei da
bartinė jų kaina. 

Susivienijimas „Williams" 
kol kas atsisako komentuoti 
šią temą. 

Kandidatas į JAV viceprezidentus 
— Baltijos valstybių draugas 

R y g a , rugpjūčio 9 d. (BNS) 
— Senator ius ir demokratų 
kandidatas į JAV viceprezi
dentus Joseph Lieberman yra 
aktyvus Baltijos valstybių rė
mėjas, pareiškė buvusi Ameri
kos baltų aktyvistė. 

„Pažįstu senatorių Lieber
man nuo 1988-ųjų, kai j is 
pradėjo remti Baltijos (valsty
bių) nepriklausomybę", sakė 
Vairą Paeglė, kuri iki 1998 m. 
gyveno Connecticut ir buvo 
šios valstijos Lietuvių, latvių 
ir estų sąjungos prezidentė. 
Dabar j i yra Latvijos parla
menta rė . 

P a s a k V. Paeglės, J . Lieber
man niekada neatsisakydavo 
susitikti su baltų atstovais, 
dalyvaudavo jų demonstraci
jose ir renginiuose, kuriuose 
būdavo renkamos lėšos. 

„Jis ir dabar tebėra Senato 
Baltų parlamentinės grupės 
narys", sakė V. Paeglė ir 
pr idūrė, kad jo išrinkimas į 
viceprezidento postą būtų la
bai palankus Baltijos vals
tybėms. 

J . Lieberman garbingumą ir 
moralinį autoritetą pripažįsta 
tiek JAV demokratai , tiek res
publikonai, sakė Latvijos par
lamentarė . Jos nuomone, J . 
Lieberman pasirinkimas kan-

reikšti nuoširdžią užuojautą 
žuvusiųjų šeimoms bei art i
miesiems", rašoma telegramo
je. Sprogimo pėsčiųjų požemi
nėje perėjoje Maskvoje metu 
antradienį žuvo 7 žmones ir 
buvo sužeisti 93. Rusijos spe
cialiosios tarnybos mano, jog 
tai būta teroristinio išpuolio. 

* „Šiu metu geguže-liepa 
s k r a i d i n o m e rekordini ke
leivių skaičių, pasiekėme nau
ją per dešimt veiklos metų die
nos ir mėnesio rekordus", sake 
„Lietuvos avialinijų" generali
nis direktorius Kęstutis Aury-
la. Anot jo, tai lėmė atsigau
nant i Lietuvos ekonomika. 

didatu į viceprezidentus yra 
ne tik drąsus, bet ir iš
mintingas politinis žingsnis, 
atnešantis naudos demokratų 
kandidatui į prezidentus Al 
Gore. 

„Mano asmenine nuomone, 
Lieberman yra prieinamas 
žmogus, turintis gerą humoro 
jausmą ir labai protingas". 
pridūrė V. Paeglė. 

* „ A k m e n ė s cementas" 
P a r y ž i a u s t e i sme įveikė 
norvegą, skelbia „Lietuvos ry
tas". „Akmenės cemento" ben
drovės kontrolinį akcijų pake
tą valdantys keturi akcininkai 
laimėjo porą metų trukusią 
tarptautinę arbitražo bylą. ku
rią prieš juos buvo iškėlęs 
32.97 proc. šios įmonės akcijų 
valdantis Norvegijos pilietis 
Ole Gunnar Selvaag. Pramo
nės ir prekybos rūmų arbitra
žo teismas Paryžiuje nuspren
dė atmesti O. G. Selvaasj 7.6 
mln. dol. turtinius reikalavi
mus' bei reikalavimą atlyginti 
kitas išlaidas. Teises bend
rovės „Morison Bishop" direk
torė Ramunė Dulevičienė. 
teisme atstovavusi „Akmenės 
cemento" akcininkams, prane
šė, jog arbitraziniam ginčui 
spręsti buvo sudarytas tribu
nolas iš trijų Austrijos. Belgi
jos ir Didžiosios Britanijos tei
sininkų. „Šios garsios ir itin 
sudėtingos bylos baigtis pa
tvirtino, kad Lietuvos versli
ninkai ne tik sėkmingai įsi
tvirtino tarptautinėje rinkoje;. 
bet ir sugeba tinkamai apginti 
savo teisėtus interesui tarp
tautiniuose ginču nagrinėjimo 
forumuose", sakė R. Duleviėie
nė. K:I., 

KALENDORIUS " 
Rugpjūčio io d.: Sv Laurynas; 

Aiste. Asterija (Astrai. Laima. Lnu-
rencija, Laurynas, Norimam,i> 

Rugpjūčio II d.: Sv KJara; Fi
lomena. Ligija, Porote. Pūtis, Tibur-
njus. Visalgas, Visvile. Zuzana 

• » » 
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LIETUVIU TELKINIAI 
PIRMOSIOS KOMUNIJOS ŠVENTĖ 
Šių metų birželio 11 dieną 

— Sekminių sekmadienyje — 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
Elizabeth. NJ. Šv. Mišios buvo 
tikrai šventiškos ir iškil
mingos. 

Bažnyčios skliautus užpildo 
vargonų muzika, pritariant 
smuikininko ir aktyvaus Lie
tuvių Bendruomenės veikėjo 
Juliaus Veblaičio smuikui. Al
toriaus link pajuda vienuoli
kos žmonių procesija. Keturi 
jauni vyrai neša kryžių, žva
kes, šv. Mišių knygą. Eiseną 
užbaigia kunigas Peter Aqui-
no ir diakonas Henry Keturvvi-
tis. Tačiau visų dėmesys ne į 
šiuos suaugusius vyrus, bet į 
eisenos viduryje su žvaku
tėmis rankose einančius vai
kučius: keturias mergaites ir 
vieną berniuką. Su tėviška 
šypsena ir džiaugsmu akyse 
procesiją sutinka šios šventės 
vadovas klebonas Alfredas 
Žemeikis. Prasideda šv. Mi
šios. 

Tokia buvo šios mūsų vai
kams ypatingos šventės pra
džia. Tą dieną mūsų mažieji 
— sesutės Kriste ir Monika 
Lazauskaitės, Guste Urbonai
tė, Agnė Sikevičiūte ir And
rius Radzevičius priėmė savo 
Pirmąją Komuniją. Tai buvo 
neeilinis įvykis šioje, jau dau
giau kaip 100 metų gyvuo
jančioje lietuviškoje Šv. Petro 
ir Povilo parapijoje. Savo pa
mokslo kalboje kun. Al Že
meikis su neslepiamu džiaugs
mu pabrėžė šio įvykio ypatin
gumą, nes atvejis, kai naujai 
atvykusiųjų lietuvių emigran
tų vaikai šioje bažnyčioje pri
ima Pirmąją Komuniją, buvo 
neatmenamai seniai. Klebo-

y" rfas tai pavadino stebuklu, ku-
""rio'j is nesitikėjo matyti. To

liau jis pasidžiaugė pagy
vėjusiu parapijos gyvenimu, 
naujai prisirašiusiais parapi
jiečiais ir išreiškė įsitikinimą. 

- 'kad nors tokia Pirmosios 
'• Komunijos šventė yra pirmu

tinė po daugelio metų, bet ne 
paskutinė šioje atsinauji
nančioje lietuviškoje parapi
joje. 

Skamba nepakartojama J. 
S. Bacho giesmė „Ave Maria", 
atliekama nenuilstamos ope
ros, estradinių dainų ir baž-

• nytinių giesmių atlikėjos dai
nininkės Angelės Kiaušaitės. 
Altoriaus link paskui kryžių 

eina keturios jaunos moterys. 
Tai vaikučių mamos. Jos neša 
ostiją ir taures su vynu ir van
deniu bei gėles, kurios pade
damos prie Dievo Motinos Ma
rijos kojų. Eucharistijos li
turgijos metu kunigystės 
šventinimų galia konsekraci
jos malda duona ir vynas 
tampa Kristaus Kūnu ir Krau
ju. Prasideda iškilmingiau
sias šventės momentas — mū
sų vaikučiai pirmą kartą savo 
gyvenime priima šventą ko-
muniją, per kurią Dievas pa
siekia jų širdis. „Tebūna mūsų 
vaikų gyvenimo kelias doras ir 
teisingas, teeina jie kartu su 
Dievu ir su tomis tiesomis, ku
rias juos išmokė mūsų visų 
mylima ir gerbiama sesuo Do-
lonta, OSF." — Toks buvo 
mūsų linkėjimas savo vai
kams tą iškilmingą momen
tą... 

Kaip viskas gyvenime, taip 
ir ši švente — atėjo ir praėjo. 
Liks tik neišdildomas Pirmo
sios Komunijos priėmimo mo
mentas, kaip ir visa šventė 
mūsų vaikams. Liks mūsų, 
tėvelių, dėkingumas žmo
nėms, kurie įdėjo daug jėgų ir 
širdies, kad ši šventė įvyktų. 
Visų tėvų vardu dėkoju para
pijos klebonui kun. Alfredui 
Žemeikiui, kunigui Peter 
Aąuino, vienuolei Maritai, ir 
ypač vienuolei Doloritai, kuri 
ne tik paruošė vaikus Šv. 
Komunijai, bet ir puikiai suor
ganizavo visą šventę, kurioje 
mes, vaikučių tėveliai ir ma
mos, nebuvome pasyvūs ste
bėtojai, bet buvome aktyvūs 
savo vaikų šventės dalyviai. 
Didelis ačiū jums , sesute Dolo-
rita, už jūsų vargą ir rūpestį. 
Taip pat dėkojame bažnyčios 
vargonininkui Eric Houghto-
nui ir visam bažnyčios chorui. 
Nuoširdžiai dėkojame Angelei 
Kiaušaitei ir Juliui Veblaičiui, 
kurie savo talentais padarė 
šią šventę dar įspūdingesnę. 

Mūsų visos keturios šeimos, 
kurių vaikai priėmė Pirmąją 
Komuniją, yra neseniai atvy
kusios iš Lietuvos. Todėl 
mums ir mūsų vaikams paro
dytas toks didelis dėmesys 
mums yra labai brangus ir 
mielas. Stebint šią nuostabią 
mūsų vaikų šventę nejučiomis 
prisiminėm savo Pirmąsias 
Komunijas sovietų valdomoje 
Lietuvoje, kurios kaip diena 

Elizabeth, New Jersey, lietuvių Šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčioje š. m. birželio 11 d., Sekminių šventėje 
buvo švenčiama ir vaikučių Pirmoji Komunija. Prie altoriaus I eil. vaikučiai priėmė Pirmąją Komuniją. Iš k.: 
Guste Urbonaite, Monika Lazauskaitė, Andrius Radzevičius, Kristė Lazauskaitė ir Agnė Sierkevičiūtė. II eil. 
ses. Dolorita Butkus, OSF, Inga Urbonienė, Šarūnas Urbonas, kun. Peter Aųuino, Rimgaudas Radzevičius, kle
bonas kun. Alfredas Žemeikis, Rita Radzevičienė, Sonata Lazauskienė, Rolandas Lazauskas, Eglė Sierkevičienė, 
Giedrius Sierkevičius ir ses. Marita. 

nuo nakties skyrėsi nuo da
bartinės. „Nors mes gyvenome 
ir mokėmės Kaune, katekizmo 
pamokas ir Pirmąją Komuniją 
turėjome Panevėžyje, pas se
nelius. Taip buvo saugiau. 
Tėvai bijojo, kad apie tai 
nesužinotų mokykloje", — da
linosi savo vaikystės prisimi
nimais seserys Inga Urbo
nienė ir Eglė .Sierkauskienė. 
Ats imenu ir aš, kaip mano 
tėveliai su savo art imais drau
gais ir giminėmis suorganiza
vo būrelį vaikų bažnytinėms 
pamokėlėms. Tas buvo daro
ma ta ip pat paslapčia, bijant 
a tkreipt i mokyklos ar prie-
širigai mąstančių kaimynų dė-
mėąį. Mūsų, vaikų, sąmonėje 
t ada kilo daug klausimų, pa
vyzdžiui — kodėl mokymasis 
apie Dievą ir ėjimas į bažnyčią 
tur i būti daromas paslapčia 
nuo mūsų mylimų mokytojų ir 
klasės draugų, kodėl mokyk
loje pildant apklausos lapus į 
k lausimus „Ar tiki į Dievą" ir 
„Ar lankai bažnyčią", reikėjo 
a tsakyt i „Ne". Tik daug vėliau 
supra tau , kad atsakius „Taip" 
tėvai galėjo prarasti geresnes, 
ypač vadovaujančias, darbo 
vietas, o mums patiems galėjo 
būti uždarytos durys į univer
s i te tus . Dabar tenka tik pa
sidžiaugti, kad tie baisūs me
lo ir apgaulės laikai Lietuvoje 
pasibaigė. Tačiau tas pastovus 
Dievo neigimas mokykloje, 
spaudoje ir visur kitur dauge
liui gležnų vaikų sielų pa
darė didelę žalą. Ir kaip labai 
teisingai pasakė sesuo Dolori
ta — Lietuva turi būti skurs
tančiųjų valstybių sąraše, bet 
ne dėl sunkios ekonominės 
padėties, o dėl to dvasinio 
skurdo, kurį per 50 metų 
pasėjo komunizmas. Lietuvai 
ir lietuviams pirmiausia rei
kalinga pasaulio dvasinių or
ganizacijų pagalba, kad Lietu
vos žmonės kuo greičiau iš
sivaduotų iš juos vis dar 
gniuždančio dvasinio skurdo. 
Tačiau visi mes tikime Lietu
vos žmonių šviesia ateitimi, 
taip kaip mes tikime savo 
vaikų, tądien priėmusių Pir
mąją Komuniją, gera ateitimi. 

Rimgaudas Radzev ič ius 

vių klubo pastangomis Bever-
ly Shores savivaldybė, su me
ru priešakyje, atsiklausę vie
tos gyventojų, pavadino 'Litua-
nica' vardu. 

Vasario 16 d. minėjimo prog
ramos dalimi buvo ir 'Lituani
cos' parko krikštynos'. Park§ 
aplankė pagrindinis kalbė
tojas senatorius Birch Bayh, 
Beverly Shores ir Michigan 
City miestų • merai . Minėjimą 
tvarkingai ir gražiai tada pra
vedė Danguolė Bartkuvienė, 
Klubo pirmininkas Visvaldas 
Masiulis pasveikino garbės 
svečius ir kitus minėjimo daly
vius. Meninę programą atliko 
solistas Stasys Baras, akom
panuojant kompozitoriui Da
riui Lapinskui, ir "Ateities' 
tautinių šokių šokėjų grupė. 
Aukų Lietuvos laisvinimo rei
kalams buvo surinkta arti 800 
dolerių. . 

Pačio naujai įrengto 'Litua
nicos' pafio atidarymo iškil
mės įvyko po pagrindinio iš
planavimo darbų, 1971 m. lie
pos 17 d., kai Lietuvių klubas 
šventė didvyrių S. Dariaus ir 
S. Girėno skrydį per Atlantą. 
Tada 'Lituanicos' parko tven
kinyje buvo pastatytas skulp
toriaus Jtozo Bakio sukurtas 
stilizuotai paminklas, vaiz
duojantis sulūžusią 'Litua-
nicą', o a r : kranto marmurinė 
lenta, kunoje anglų kalba pa
aiškinta 'Lituanicos' parko 

prasmė bei Dariaus ir Girėno 
skrydis. Trisdešimt metų 'Li-
thuanicos' parke vyksta Be
verly Shores gyventojų įvairūs 
renginiai: vasarą — geguži
nės, vestuvės, krikštynos, o 
žiemą — sporto žaidynės. Tai 
vieninte s ne Lietuvos val
stybės ribose 'Lituanicos' var
du pavadintas parkas. 

2000 metų pavasarį, Vil
niaus Gedimino technikos uni
versitetas (VGTU), norėdamas 
pareikšti lietuvių nuoširdžią 
padėką Beverly Shores gyven
tojams už 'Lituanicos' parko 
įkūrimą ir Jo, globą, atsiuntė 
specialų įvertįįimo pažymė
jimą. Šis gąrbįggas VGTU/ 
pažymėjimas buvo Beverly 
Shores Lietuvių klubo valdy
bos įteiktas Beverly Shores 
miesto merui ir tarybai viešo 
posėdžio metu. Taip pat mies
to tarybai buvo įteiktas Vytau
to Pesecko paruoštas įstaty
mas su nuotraukomis ir t rum
pu aprašymu apie S. Dariaus 
ir S. Girėno skrydį per At
lantą ir apie 'Lituanicos' parko 
įkūrimą. Šis įvykis buvo pla
čiai aprašytas "The News-
Djspatc' Michigan City dien
raštyje". . 

Klubo vardu dėkojame Pe-
seckui už Šia^.yžinias ir jo pa
stangas „Lituąnjtcos" parko įs
teigimui ir paminėjimui. 

Klubo vardu 
Vytautas Š imkus v 

BEVERLY SHORES, IN LOS ANGELES, CA 

Po daugelio metų šįmet vcl vaikučiu lietuviška Pirmoji Komunija Eliza
beth. New Jersey, Sv Petro ir Povilo lietuviu parapijos bažnyčioje buvo 
Švenčiama Sekminių šventėje, birželio 11 d. Iš k Agne Sierkeviciute, 
Guste t'rlKinaite. Andrius Radzevičius, Monika I^azmiskaite ir Kriste La-
zau>kaite 

APIE BEVERLY SHORES 
LITUANICOS PARKĄ 

Ilgametis Beverly Shores 
Lietuvių klubo narys Vytautas 
Peseckas štai ką sutrauktai 
rašo: 

„Beverly Shores Amerikos 
Lietuvių klubas Indianoje, 
Lietuvos nepriklausomybes 
paskelbimo 50 metų sukakti 
minėjo 1968 m. vasario 25 d. 
Beverly Shores mokyklos au
ditorijoje. Į minėjimą susirin
ko arti 300 asmenų, didele da
lis svečių buvo draugų, kai
mynų — amerikiečių. Prieš 
pat minėjimą Lietuvių klubo 
valdyba su garbes svečiais ap
lanke Beverly Shores mieste
lio parką, kurį neseniai Lietu-

ŠAULIAI ATOSTOGŲ 
NETURI 

Nors vasaros mėnesiais vi-
suomenin, veikla sulėtėjusi, 
bet Los Angeles šauliai atos-v 

togų netur i Liepos 23 d. J. 
Daumantu šaulių kuopos susi
rinkime Trakų viloje, šaulių 
būstinėje sekretorė dim. vyr. 
Įeit. I. Arienė perskaitė 
praėjusio susirinkimo proto
kolą, kuns susirinkusių buvo 
patvirtintas be pataisų. Kuo
pos vad<. pavaduotojas vyr. 
Įeit. V. Vidugiris supažindino 
su LSS Išeivijoje aplink
raščiais Kuopos vadas K. 
Karuža kalbėjo apie naujų 
narių v<-bavimą. Kiekvienas 
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Vytautas F'.-aeckas Beverly Shores, IN, merui įteikia Beverly Shores mu
ziejui išst.vymui paruoštas nuotraukas su trumpu aprašymu apie S. Da
riaus ir S. Girėno skrydį per Atlanta ir apie Lituanicos parko įkūrimą. 

po vieną naują kandidatą. J i s 
išvardijo įvairių organizacijų 
prašymus paramos reikalu. Šį 
klausimą pavesta išspręsti 
valdybai. K. Karuža iškėlė 
mintį, kad reikėtų išleisti kuo
pos veiklos istorinę apžvalgą. 
Priminė „Trimito" platinimą. 
Šaulių kuopds numatytas su
rengti pokylis rugsėjo 17 d. 
Šv. Kazimiero ' parapijos 
salėje, o tradicinės Kūčios -
gruodžio 10 d. irgi parapijos 
salėje. Šaulė Dana Mitkienė, 
101 metų poetė, paskaitė savo 
parašytą proginį eilėraštį. 

Susirinkimui baigiantis, 
šaulė I. Arienė pranešė apie 
dabartinę Lietuvos politinę 
bei ekonominę padėtį, iškel
dama jos teigiamus ir neigia
mus reiškinius. Tada iškilo 

zidento apdovanojimų ordi
nais asmenų, kurie, tarnauda
mi sovietų saugumo struk
tūrose, naikino partizanus ar 
kitais bodais bendradarbiavo 
su NKVD. įskeltas klausimas 
dėl seimūnų ir kitų aukštų pa
reigūnų naudojamų valdiškų 
automobilių su vairuotojais, 
naudojant juos asmeniškiems 
reikalams, kai daugelis Lietu
vos gyventojų skursta, vos 
pajėgdami išsimaitinti. 

Po susirinkimo vyko drau
giški pokalbiai ir vaišės. 

Pasiekė gera žinia, kad LŠS 
vadas pik. J. Gečas apdovano
jo kuopos vadą K. Karužą 
Šaulių sąjungos pasižymėjimo 
ženklu „Už nuopelnus Šaulių 
sąjungai", atkuriant ir stipri
nant šią sąjungą. Jam taip pat 
atsiųstas Marijampolės rink
t inės garbės šaulio ženklas už 
ilgametę, aktyvią ir sąžiningą 
veiklą. jg . M . 

D E T R O I T , M I 

IR VĖL MALONI 
POPIETĖ 

Antradienį, birželio 13-tą 
dieną, 12-tą valandą, Dievo 
Apvaizdos parapijos krikš
čioniškosios tarnybos komite
tas parapijos kavinėje suren
gė malonią popietę. Pagal pra
nešimą, kurį mes skelbėme 
„Lietuviškas balsas" radijo 
programoje, popietė buvo skir
ta našlėms, našliams, vien
gungiams ir viengungėms. 
Taigi aš, rašantis šias eilutes, 
nei į vieną skelbtų grupių ne
tikau. Nuvažiavau vis tiek ir 
kviečiam žmoną. Ji griežtai atsi
sakė, nes sakėsi netinkanti 
nei vienai kategorijai. Susi
rinko arti 50 asmenų iš abiejų 
parapijų. Moterų daugiau. Po
pietę pradėjo visų reikalų ir 
pobūvių organizatorė Danutė 
Jankienė. 

Pradžioje tylos minute, buvo 
prisiminta baisieji trėmimai ir 
žiaurioji okupacija. Prieš 
priešpiečius Narimantas Ud-
rys papasakojo apie visai ne
seniai turėtą kelionę Lietuvo
je ir lankytas Lietuvos pilis. 
Ekrane visi galėjo matyti pi
lių brėžinius ir vaizdus. Bet 
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tai nebuvo reikalinga. Nari
mantas Udrys taip vaizdžiai 
apie viską papasakojo, nepa
gailėdamas šmaikščių žodžių 
Lietuvos biurokratams iš de
šinės ir iš kairės, nepamiršęs 
matyto ūkininkų vargo Lietu
voje. Viskas jam taip tiko ir 
taip vaizdžiai papasakojo, 
kad, rodos, aš ir visi atsilankę 
kartu keliavome. Po to visi 
skaniai pavalgėme priešpie
čius su „karališku patarnavi
mu". Tai atliko krikščioniš
kosios tarnybos talka. Dar pa
sišnekučiavę visi laimingi 
skirstėsi į namus. K. Gogelis 
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MILIJONŲ DAUG, BET NE 
MUMS 

BRONIUS NAINYS 

Iš tikrųjų tai nė cento skepe
taitei nusipirkti skausmo aša
rai nuo Lietuvos liūdno veide
lio nubraukti. Argi ne ašara 
buvo ir trims Baltijos valsty
bėms numatyti tie 20 milijo
nų, kai Vašingtonas pagalbą 
užsieniui dabar seikėja dešim
timis milijardų, bet ir juos 
Amerikos Atstovų rūmai nu
braukė. Mat, kai kurie JAV 
įstatymų leidėjai, ypač Sena
te, baiminosi, kad pagalba ne
būtų naudojama šių trijų vals
tybių pasiruošimui įstoti į 
NATO, nes pinigai buvo nu
matyti pagal karinės pagalbos 
programą. Nors taškas čia dar 
ir nepadėtas, Atstovų rūmų 
sprendimas dar turi būti sude
rintas su vieno senatoriaus 
keistai suraitytu kitokiu siūly
mu ir patvirtintas jų abiejų 
bendros konferencijos, ir Bal
tijos valstybių politikai turi 
progą žadėtus pinigus susi
grąžinti. Tuo rūpinasi dabar 
sustiprėjęs ALT, lietuviai res
publikonai, Vyčiai, LL lyga, 
girdėti ir iš JAV LB. Bet jeigu 
taip ir įvyktų, vis tiek JAV 
Kongreso nuotaikos mums ke
lia didelį galvos skausmą ir 
klausimą: kokia iš tikrųjų yra 
JAV politika Baltijos valsty
bių įstojimo į NATO atžvilgiu? 
Kokia Vašingtono politika yra 
aplamai dėl NATO plėtros? 
Klausimas dar pasunkėja, pri
imant dėmesin, kad Atstovų 
rūmai numatytą karinę pagal
bą nubraukė ne tik Baltuos 
valstybėms, bet ir visoms de
vynioms kandidatėms į NATO 
ir nukreipė ją į Afriką AIDS 
aukoms. 

Negali boti klausimo apie 
būtinybę Lietuvai įstoti į 
NATO, ir nė vienas rimtas 
Lietuvos politikas tokiam už
mojui neprieštarauja. Mano 
paties tiesiai paklaustas Sei
mo narys euroskeptikas Ri
mantas Smetona buvo irgi 
tvirtas: „Lietuva į NATO — 
juo greičiau, juo geriau". Net 
ir kvailokai siūlęs iš Lietuvos 
karinio biudžeto 100 milijonų 
litų perkelti į švietimo sąs
kaitą antras populiarumu po
litikas Artūras Paulauskas ke
turių naujapolitikų konferen
cijoje pasisakė už Lietuvos na
rystę NATO. Dabartinė vado
vybė „iš paskutiniųjų" Lietu
vą tam tikslui ruošia, kartais 
net persistengdama, bet ar jau 
taip tikra, kad sprendėjai tik 
jos pasiruošimu remsis? Abe
jonių kelia ir šis paskiausias 
Amerikos politinis žaidimas, o 
ar ne čia pačios didžiausios 
mūsų viltys? Tik deja, ne visa
da pasitvirtinančios. Vašingto
nas pasaulyje turi didesnių 
galvosūkių negu tris mažas 
Baltįjos valstybes. Be to, ne jis 
vienas tuos klausimus spren

džia, nors ir stipriausią balsą 
turėdamas. 

Prisiminkime tik keletą me
tų Lietuvos laisvinimosi pra
džioje. Amerika tada tiek 
daug pinigų neturėjo, bet už
sienio kraštams, ypač veikian
tiems prieš Sovietų Sąjungą, 
jų nešykštėjo. Vakarų Europa, 
Viduriniai Rytai, kur Vidur
žemio jūros uostai, Sueso ka
nalas, milijonais tonų plau
kianti nafta, milijardais sėmė 
Amerikos pagalbą. Ypač Egip
tas, o daugiausia, žinoma, Iz
raelis. Po tris, keturis ir dau
giau milijardų kasmet — 
grynais, moderniausiais gink
lais, ūkio bei informacijos 
technologija. Mes tuo džiaugė
mės. Juk irgi buvom prieš So
vietų Sąjungą, patys pirmieji 
jos griovėjai, kelis kartus net 
ginklu kovoti, kėlę, išsekinti, 
nualinti, nužmoginti. Argi 
mes nors šimto ;-— kito milijo
nų neverti? Pradžioje — gal ir 
milijardo, lyg ir pagrįstai 
užtarnauto: sugriautą ūkį at
statyti, naujų būstų pasista
tyti, ypač grįžtantiems iš Sibi
ro tremtiniams, gal ir šiokią 
tokią ginkluotę įsigyti, kad 
Kremliaus generolai ko nors 
lengvai pasiekiamo iš naujo 
nesusigalvotų. Ir kai tik mūsų 
laisvės aušra pradėjo ryškiau 
švisti, štai JAV žiniasklaida 
skelbia: Izraelis prašo 10 mili
jardų „paskolos" jų okupuo
tose arabų žemėse statyti na
mus, steigti kaimus naujaku
riams apgyvendinti. Salia 
nuolat gaunamų kasmetinių 
4 milijardų. O mums? Taip, 
buvo ir mums, irgi kasmet, 
net su pompastišku pasidi
džiavimu po kelis milijonus, 
kaip minėjau — skepetaitėms 
nusipirkti nuo liūdno veido 
ašarėlėms nusišluostyti. Bet 
šiemet, net rinkiminiais me
tais, kai abiems partijoms rei
kia balsų, kai Amerikos ižde 
perteklius, ir nebežino ji, kur 
pinigus dėti, Kongresas nė 
kelių milijonų mums nenori 
duoti. Tų dolerių, kuriuos su
taupė nuo ginklavimosi Sovie-
tijai subyrėjus. O prie to vyk
smo juk ir Lietuvos pirštelis, 
ir ne taip jau menkas, buvo 
pridėtas. Ir beveik niekas iš 
Kongreso už mus garsiau ne
prabyla, nė tiek, kiek jau ke
lintą kartą specialiais raštais 
jie reikalauja nuteisti du iš lo
vos nebeišlipančius senukus. 

O ką mes į tai? Ar šis pavyz
dys, tie JAV senatoriaus keis
tai suriesti keli sakiniai, pri
menantys, kad, jeigu pinigai ir 
būtų paskirti, jie negalėtų bo
ti naudojami pasiruošimui į 
NATO (tuos sakinius kas nors 
gal ir kitaip aiškinti norėtų), 
nereiškia, kad Amerikos vado
vybėje bręsta gan stipri opozi-
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Danutė Bindokienė 

Nauja „tautų 
kraustymosi" era? 

Klaipėdos uostas. G. Žilinsko nuotrauka (Elta) 

cija prieš Baltijos valstybių 
įstojimą į NATO, o gal ir prieš 
šios karinės organizacijos plėt
rą aplamai? Ar ir čia nesivysto 
kažkokia nauja politika, atlie
pianti į Putin kuriamą naują 
Kremliaus politiką? Ar mes, 
taip pat ir Lietuva, tai suvo-
kiam. Atrodo — sunkiai. 

Lietuvoje teko kalbėtis su 
valstybę į NATO vedančiais 
politikais, neseniai Vašingto
ne buvojusiais. Jie buvę giria
mi su pažanga pasiruošimo 
kelyje ir raginami tą darbą 
tęsti Bet argi jie kokių nors 
kitų pareiškimų galėjo tikėtis? 
Ar nerūpi JAV valdžios atsto
vui, kad Lietuvos politikas na
mo grįžtų laimingas, paten
kintas, sėkmingas pasirodytų 
prieš savus, kai taip sakyti 
jam juk nieko nekainuoja, nie
ku jis neįsipareigoja, nieko ir 
nemeluoja, nes tos „pažangos" 
jos visada gan surasti. Tik 
turbūt dar nė vienas JAV poli
tikas Lietuvai nepasakė, kada 
to pasiruošimo jam užteks ir 
kada jis balsuos už Lietuvos 
žingsnį per NATO slenkstį? 

Grįžtu atgal į praėjusių lai
kų savo ir kitų bendradarbių 
Lietuvos laisvinimo pastan
gas Lietuvių Bendruomenės 
rėmuose. Jos vadovybėje dirb
damas, daug kartų skridau į 
Vašingtoną, lankiau JAV 
Kongreso, Valstybės departa
mento, prezidentūros įstaigas, 
kalbėjau su jose sėdinčiais po
litikais, ruošiau ir siūliau rezo
liucijas. Rašė jas ir kiti JAV 
lietuviai politikai. Prisimin
kim Leonardo Valiuko pa
ruoštą ir Kongreso vienbalsiai 
priimtą, skatinančią JAV vy
riausybę Lietuvos nepriklau
somybės klausimą kelti Jung
tinėse Tautose bei kituose 
viešuose forumuose. Visi mes 
aiškinom apie Lietuvos koVas, 
partizaninį karą, pogrindį, jo 
leidžiamą spaudą, kurią ver-
tėme į anglų kalbą ir kaišio-
jom Amerikos politikų pa
nosėn. Ir kokių pagyrų tada iš 

jų prisiklausėm: puiku, šaunu, 
labai gerai darot, laiminga 
Lietuva tokius darbininkus 
turėdama, taip darykit toliau, 
ir greitai Lietuva bus laisva. 
Tačiau apie tas jų pačių priim
tas, rezoliucijas neišgirdo nė 
Jungtinės Tautos, nė kiti foru
mai, kartojo jie jas tik mums 
patiems. Ir Lietuvą Amerika 
pripažino tik 37-oji, ir tik Ru
sijai ją pripažinus. 
.Ar Vilnius visas tas istori-

jėles žino? Ar suvokia jas ir už 
tokius priminimus ant manęs 
rūstaujantis bei neišmanėliu 
mane laikantis pats KA vice
ministras? Manyčiau — sun
kokai. Ano laikotarpio kelius 
mindžiodamas, juose to dabar 
didelio pareigūno nesutikau. 
Jeigu žinotų, gal ir dabartinė
mis pagyromis taip nesidi-
džiuotų? Gal bent pagalvotų, 
ar tokia pat istorija negali 
pasikartoti ir su Lietuvos 
įstojimu į NATO, kai Krem
lius tokiam žingsniui nepri
taria? Juk Vokietijos užsienio 
reikalų ministras Joschua Fis-
cher jau viešai pasakė, kad 
savo politika rusų pykinti jis 
tikrai nenori 

Tad kažin ar nevertėtų Lie
tuvai mažiau pasikliauti to
mis pagyromis, bet, giliau 
įžvelgus JAV politiką, atitin
kamai derint ir savo veiks
mus. Ar dabar Lietuva daro 
ką nors nepalankioms nuotai
koms JAV Kongrese pakeisti 
ir bent tuos kelis milijonus 
gauti? Ar kk nors rimtesnio 
daro iki šioj tik gražbylystė
mis apie savo politinius nuo
pelnus Lietuvoje besiblizgi-
nanti JAV LB krašto valdyba, 
PLB valdyba? Argi užtenka 
tik abejotinos vertės popierėlį 
trečiaeiliams raštininkams 
įteikti ir juo girtis? Rinkimi
niai metai sudaro progą rim
tesniems politiniams veiks
mams, nukreiptiems į pačius 
prezidentinius kandidatus, į 
jų skvernų įsikibusius senato
rius, Atstovų rūmų narius. 

Tai tik ketveri metai pasitai
kanti galimybė Lietuvos žygį į 
NATO žymiai sustiprinti net 
tarp pačių JAV didžiųjų poli
tikų. Bet tam tikslui reikia 
jau nebe save garsinančio žai
dimo, bet išmąstyto, gerai su
planuoto politinio darbo. Ar 
Bendruomenė jau nebepajėgi 
nė tokio uždavinio imtis? 

LIETUVOS TV LAIDŲ 
POPULIARUMO 

MATUOKLĖ 
Dviejų komercinių televizijų 

— TV3 ir Baltijos televizijos 
— vadovai sutiko finansiškai 
paremti „TV metrų" projektą, 
kurį vykdo didžiausia Lietu
vos televizijos ir spaudos au
ditorijų tyrimo bendrovė „SIC 
Gallup Media". Pasak šios 
bendrovės direktoriaus Gyčio 
Juodpusio, abiejų televizijų in
vesticijos padės užtikrinti 
minėto projekto kokybę ir 
sėkmę. Iš esmės, pernai pra
dėto vykdyti projekto duome
nys jau pateikiami, o nuo kitų 
metų pradžios, nustatant TV 
laidų populiarumą, šiais duo
menimis pradės naudotis TV3 
irBTV. 

Šią auditorijos nustatymo 
technologiją praėjusių metų 
pradžioje jau įdiegė „SIC Gal
lup Media" partneriai Latvijoj; 
televizijos auditorijos tyrimo 
įranga naudojama 15 pasaulio 
šalių. (Elta) 

* Rusijos ir Lietuvos 
tarpvyriausybinės bendra
darbiavimo komisijos pirmi
ninku patvirtintas ir anks
čiau jai vadovavęs Rusijos 
valstybės transporto ministras 
•Sergej Frank. Lietuvos darbui 
šioje komisijoje pirmininkauja 
užsienio reikalų ministras Al
girdas Saudargas. Ministras 
sakė sveikinąs S. Frank pa
skyrimą. „Mus sieja geri, vai
singi kontaktai. Iki šiol su S. 
Franku dirbome naudingai, 
konstruktyviai, ir malonu, 
kad jis vėl paskirtas", sakė jis. 

(BNS) 

Vieni antropologai tvirtina, 
kad žmonijos lopšys yra Afri
kos žemynas, nes jame aptik
tos seniausios „homo sapiens" 
žymės. Kiti teigia, kad žmo
gaus portotipas — „homo 
erectus" — pirmiausia ant 
dviejų kojų atsistojo Azijoje, 
bet viena yra aišku: žmogus 
visuomet dairėsi į plačiuosius 
horizontus ir svajojo už jų 
atrasti geresnį gyvenimą. Ir 
ne tik pavieniai žmonės, bet 
šeimos, giminės, ištisos tautos 
keliavo, kėlėsi, kraustėsi iš 
vienos vietos į kitą, iš vieno 
žemyno kitan, vejamos, skati
namos nepasotinamo noro 
kažką atrasti, patirti, suži
noti. 

Aišku, ne vien vidinis neri
mas ir smalsumas vertė ieš
koti naujų gyvenamųjų vietų, 
bet taip pat per didelis žmonių 
susigrūdimas turimuose plo
tuose, būtinybė rasti geres
nius pragyvenimo šaltinius, 
apsisaugoti nuo priešų puo
limų ir neretai — užkariauti 
naujas teritorijas. 

Ar „homo novus" — antrojo 
tūkstantmečio žmogus, save 
laikantis moderniu, labai toli 
pažengusiu evoliucijos keliu 
nuo tų pirmųjų, į ,,homo" gi
minę įrašytųjų žmonijos proto
tipų, iš tikrųjų tiek daug pa
sikeitė? Bent jau kilnojimosi 
iš vienos teritorijos į kitą (net 
ir dėl tų pačių priežasčių) at
veju — nelabai. 

Tiek Pirmasis, tiek Antrasis 
pasaulinis karas išjudino iš 
savo gyvenamųjų vietų milijo
nus įvairių rasių bei tautų gy
ventojų. Didžioji dalis to ju
dėjimo vyko ne savo noru, bet 
priešų ar ypatingo pavojaus 
gyvybei dėka. Į pasitrauku
siųjų iš savo namų vietas buvo 
atvežami kolonistai, keičiant 
tautybių sudėtį senose, ilgus 
amžius savo teritorijose ra
miai gyvenusiose, ta pačia kal
ba kalbėjusiose, tomis pačio
mis dvasinėmis vertybėmis 
besidalinusiose valstybėse. 
Ypač Europos žemyne. 

šis procesas nedaug sulėtėjo 
ir karo veiksmams pasibaigus. 
(Argi iš tikrųjų kuomet visi 
karai pasibaigia?) O kai paga
liau po daugiau kaip pus
šimčio metų galutinai sugriu
vo sovietų imperija ir visos jos 
užtvaros į laisvąjį pasaulį, 
naujųjų laikų „tautų krausty-
masis" vyksta be sustojimo. 
Galbūt didžiausias skirtumas 
tik tas, kad kraštai, į kuriuos 
plūsta dabartiniai imigrantai, 
ne visuomet juos sutinka 
išskėstomis rankomis. Dauge
lis valstybių yra priėmusios 
įstatymus, kiek ir iš kur bus 
įsileidžiama svetimtaučių, o 
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Tęsinys 

Niekaip negalėjome priprasti, kai saulė te
kėdavo jau prieš 3 v.r., kas sutrumpindavo vakarus, 
žmonės ui tai kaltina politikus, kurie Lietuvos laik
rodį sugretino su Vakarų Europos. Nustojo lyti, bet 
žvarbus vėjas pūtė nuo jūros, ir oro temperatūra ne
siekė nei 60 F laipsnių. Ne be reikalo neužtikau nei 
vieno jūroje besimaudančio. Ir ant garsaus Palangos 
tilto tik viena kita „duselė". Pagrindinė Basanavičiaus 
gatvė, ir taip kaip nesava, laukia turistų. Pasirodo, 
kad pagrindinis vasaros sezono atidarymas bus bir
želio 9 d., kaip tik, kai mes jau ruošimės Palangą pa
likti, šįmet atidarymas skirsis nuo kitų tuo, kad ku
rorto svečius džiugins po ilgos pertraukos atgimęs Pa
langos pučiamųjų orkestras. Vakare ant jūros tilto 
vyks teatralizuota saulės palydėtuvių ceremonija. Tą 
pačią dieną vyks padavėjų maratonas, kai varžovai 
ant padėklo bokalą alaus kuo grticiau turės ntsnoiti 
beveik pusantro kilometro nuo Dariaus ir Girėno 
gatvės iki jūros tilto, panašiai kaip pernai buvo Vil
niaus sensmiestyje. Įvairūs renginiai po truputį pra
deda veržtis į atviras gatves. Jei ir to dar nepakanka, 
tai pagal .Lietuvos rytą", Palangos vasaros estradoje 

įvyks ir erotikos fiesta „Veneros bučinys". Tai būtų se
zono atidarymo renginių savotiška kulminacija. Gal ir 
gerai, kad jau mes būsime išvykę Žemaitijos ir Vil
niaus link. 

Kelis metus į Palangą atvykstantys poilsiautojai 
turėdavo mokėti už įvažiavimą į miestą, tačiau nese
niai Klaipėdos apygardos teismas tokią tvarką pa
skelbė neteisėta. Dabar miestas išleis visokių potvar
kių dėl automobilių pastatymo miesto gatvėse apmo
kestinimo. 

Aplankę jau bent kartą matytas Palangos įžymybes 
— Birutės kalną, Gintaro muziejų, botanikos sodą, 
užėjome ir į dr. Jono Šliūpo memorialinį namą. Kitą 
dieną apžiūrinėjome vienintelį Lietuvos uostą ir, kai 
kurių archeologų tvirtinimu, seniausią jos miestą — 
Klaipėdą. Paskutiniai radiniai rodo, kad čia jau prieš 
kelis tūkstančius metų gyveno baltai — lietuvių pro
tėviai. Jie čia dirbo žemę, žvejojo, prekiavo ir sukūrė 
dirvą lietuviams. Apvaikščiojome senamiestį, kur man 
patiko teatro aikštėje pastatyta Taravos Anikės statu
la. Karo metu ji buvo prapuolusi. Kai kurie sako, kad 
kai 1939 m. Hitleris atplaukė į Klaipėdą ir nuo teatro 
balkono miestiečiams sakė kalbą, jis negalėjo pakęsti, 
kad Anikė jam buvo atsukusi nugarą. Tai jis ir liepė ją 
iš ten pašalinti. 

Kitą dieną surengėme išvyką į Kretingą. Vietinėje 
bažnyčioje laikomos pamaldos mus sužavėjo savo ne
paprastai gausiu jaunimo dalyvavimu. Jie ir giedojo, 
skaitė skaitinius, grojo gitaromis, plojo rankomis, 

europiečiai ypač susirūpinę, 
kad iki šiol egzistavusi „ne
atmieštos rasės ar tautybės 
visuomenė" sparčiai kinta į 
daugiatautę, daugiarasę ben
druomenę. 

Net ir Amerika, kuri vi
suomet buvo ypatingas mag
netas visų kraštų imigran
tams, vis dažniau svarsto, iki 
kokio laipsnio galima toleruoti 
jų antplūdį ir kas atsitiks, kai 
vienos kurios tautybės ar 
rasės atvykėliai sudarys aiš
kią persvarą. Jau ir dabar is
paniškai kalbantys imigran
tai, daugiausia iš Meksikos, 
yra pakeitę šio krašto viena-
kalbiškumą — tik su anglų 
kalba — į dvikalbiškumą. Ko
ne visose didesnėse įstaigose, 
įmonėse ar institucijose gali
ma susikalbėti ir angliškai, ir 
ispaniškai. 

Ar imigratai laukiami, ar 
jais kratomasi, nesudaro per 
didelio skirtumo. Žmonės su
geba pereiti „nepereinamas" 
valstybių sienas, atranda bū
dų įsilieti į kasdienybę, susi
rasti pragyvenimo šaltinių, 
nepaisant — legaliai ar nele
galiai, į norimą kraštą jie pa
tenka. Tačiau kai kurios vals
tybės vis tik laukia laikinų 
(čia reikia pabrėžti žodį lai
kinų) darbininkų iš užsienio, 
pavesdamos jiems pačius sun
kiausius, nemaloniausius dar
bus su prasčiausiais atlygini
mais. Dažniausiai tokie dar
bininkai reikalingi sezoni
niams laukų darbams, namų 
ūkio priežiūrai ir pan. Čia 
išsiskiria Vokietija (ji jau 
įsileidusi apie 7 milijonus ki
tataučių), kuri iešką specia
listų, ypač kompiuterių pro
gramuotojų bei žinovų. Ir ne 
vien Vokietija, bet ir kai ku
rios kitos Europos Sąjungos 
valstybės dairosi į mažiau 
išsivysčiusias šalis, kad galėtų 
užpildyti vis didėjančius kom
piuterinės pramonės porei
kius. 

O vis tik daugelio emigran
tų „kelio galas" yra Amerika. 
Ir lietuviai tėvynėje svajoja 
apie „žalios kortelės" gavimą 
ir legalų apsigyvenimą JAV-
se, tačiau pakankamai randa 
būdų atvykti ir be „žaliosios", 
arba žino, kaip ją įsigyti „be 
eilės" — tik reikia pakanka
mos sumos dolerių. 

Dar niekad žmonijos istori
joje nebuvo laikų, kai visoje 
planetoje viešpatavo taika, vi
si buvo sotūs ir patenkinti 
savo dalia. Būtų nelogiška 
manyti, kad kažkada tokie lai
kai ateis. Tačiau niekad neiš
nyks žmogaus noras ieškoti 
sau geresnio gyvenimo. 

būriais ėjo prie išpažinties ir šv. Komunijos. Ga buvo 
tik ką grįžę iš Eucharistinio kongreso, dar pilni dvasi
nio pakilimo. Pietų sustojome „Pas Feliksą", kur akį 
neramino viliojantis „lietuviškas" užrašas: „Siūlome 
pasivaišinti", Viskis MacGregor 50 ml 4 Lt. Brendis 
Gloria XO50 ml 6 Lt". 

Nežinau, ar jis daug iš mūsų grupės uždirbo. 
Palikę Palangą sustojome Telšiuose, kur mus pasiti

ko dar vienas malonus dvasiškis, vyskupas Antanas 
Vaičius. Kaip ir visi iki šiol Lietuvoje sutikti vyskupai, 
ir vyskupas Antanas, tikras žemaitis, — pilnas humo
ro. Jis mums tvirtino esąs nenormalus. Kodėl? Mat, jis 
gimęs išnešiotas tik septynis mėnesius, esąs kairia
rankis, turėjęs didelę automobilio avariją, bet visai ne-
susižeidęs. Kadangi neskuba mirti, tai gal todėl ir ga
vęs laiko pasitaisyti. Pagal jį, ir pirmieji žmonės buvę 
žemaičiai. Kai Dievas sutvėrė pirmuosius žmones, 
moteris žemaitė paveizėjo į vyrą ir tarė: „Jdomus", tai 
ir Dievas jį pavadino Adomu. Vyras, gi, pamatė moterį, 
susigundė, ir sako: „Eiva". Taip moteris ir tapo Ieva. 
Pasirodė, kad rusai su tuo nenori sutikti. Pirmieji 
žmonės buvę rusai. Abu jie buvo be drabužių, vogė obuo
lius ir gyrėsi, kad rojuje gyveną. 

Prajuokino mus vyskupas ir su kita istorijėle. Sako, 
paliko žemaitis arklius ir vežimą prie karciamos ir 
grįžęs jų jau neatranda. Eina pas šv. Antaną, šven
tasis sako: „Duok 10 litų, ir rasi arklius". Užmoka jam 
žemaitis, randa ir arklius, ir vežimą, ir tuoj grįžta 
bažnyčion, sakydamas: „Atiduok man tą dešimkę, ark

liai atsirado". Prisiminiau dar Kaune apie žemaičius 
girdėtą istorijėle. Sako, šaukia žemaitį į caro kariuo
menę ir klausia jo pavardės. Mūsų žemaitis sako: 
„Kun saka?" Šaukia kitą žemaitį, trečią, ir tie į klau
simą taip pat atsako: „Kun saka?" Supykęs, karinin
kas trenkia pastarajam į žandą, o žemaitis vapteli: 
„Už ką?" Karininkas nudžiugęs: „Tai taip ir sakyk". 

Vyskupas mus gražiai pavaišino, padėkojo už apsi
lankymą, už aukas. Paminėjo dosnius Amerikos lietu
vius, prisiminė net lenką kunigą Szczykutovvicz, kuris 
labai glaudžiai bendrauja su Sunny Hills. FL, lietu
viais, ir kuris niekada nepamiršta paremti Telšių vys
kupijos. 

iŠ Telšių per Kuršėnus, ir netrukus mes jau Šiau
liuose. Iš čia tik 15 kilometrų iki garsiojo Kryžių kalno, 
kur mūsų grupės vadovai jau iš anksto buvo užsakę 
kryžių, su įrašytais mūsų visų vardais. Kunigų pa
prašytas, padėjau nešti tą kryžių į jo vietą. Sukalbėję 
atitinkamą maldą, pastatėme tą kryžių ant kalno, 
įsmeigdami jį netoli į dešinę nuo didoko 2000 metų Ju
biliejinio kryžiaus, maždaug tarp ten augančio beržo ir 
vienišos pušies. Kryžių kalnas visuomet buvo įspū
dingas, bet neseniai visai netoliese pastatytas vienuo
lynas lyg ir nesiderina, ardo kalno rimtį. 

Grįžtame į miestą ir įsikuriame milžiniškame, vos 
ne dvylikos aukštų sovietų statytame „Šiaulių" vieš
butyje. Nieko gero nelaukiu ir šį kartą. 

Bus daugiau 

• 

J • 
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Kas Lietuvoje 
ATNAUJINTA PARODA 

Liepos 5-ąją visuomenei pri
statyta atnaujinta Vilniaus 
senajame arsenale veikianti 
paroda ..Krikščionybe Lietu
vos mene". Po kardinolo Vin
cento Skadkevičiaus mirties ją 
drauge su Lietuvos Respubli
kos prezidentu V. Adamkumi 
emė globoti Vilniaus arkivys
kupas A. J . Bačkis. Bažnyčių 
paskolintais ir restauratorių 
atnaujintais neįkainojamos 
vertes eksponatais Vilniaus 
arkikatedros lobyno ekspozici
ją papilde iki šiol saugumo su
metimais slėpta Trakų Šven
čiausiosios Mergelės Marijos 
Apsilankymo bažnyčios auk
sakalystės dirbinių kolekcija, 
kitose Lietuvos bažnyčiose 
saugomi vertingi sakraliniai 
indai ir reikmenys. Parodos 
atidarymo metu kalbėjęs Lie
tuvos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus pažymėjo, 
jog krikščionybės įtaka politi
niam ir kultūriniam krašto 
gyvenimui yra neabejotina. 
Prezidentas išreiškė įsitikini
mą, jog ši paroda taps gyvu 
kultūros reiškiniu. Arkivysku
pas A. J. Bačkis padėkojo vi

siems prisidėjusiems prie pa
rodos rengimo, sykiu atkreip
damas dėmesį, jog parodos 
eksponatai turi ne tik meninę, 
bet ir sakralinę vertę. Ganyto
jas palinkėjo visiems parodos 
lankytojams skleisti gėrį ir 
grožį visuomenėje. 

Arkivyskupas A. J. Bačkis. 
paklaustas apie šios organiza
cijos ateitį, „Bažnyčios žiniomis" 
sakė: „Bažnyčios pozicija ne-
nesikeičia. Vilniausarkikated-
ros lobynas priklauso bažny
čiai ir turi likti jos nuosavybe. 
Yra daug religinės paskirties 
dirbinių bei relikvijų, kurias 
norėtume naudoti. Pavyzdžiui, 
arkivyskupijai jau grąžintos 
šv. Stanislovo relikvijos. Kita 
vertus, bažnyčia sutinka, kad 
tai drauge ir visos tautos tur
tas ir jį reikia rodyti žmo
nėms. Geriausias kelias yra 
susitarti su valstybe ir pati
kėti šio lobyno saugojimą mu
ziejams". Arkivyskupas A. J. 
Bačkis taip pat minėjo bend
rą Vilniaus arkivyskupijos ir 
Taikomosios dailės muziejaus 
iniciatyvą — drauge išleisti al
bumą apie Vilniaus arkika
tedros lobį. 

BŽ, 2000. Nr. 13-14 
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Vertingiausia visų laikų Lietuvos meno kolekcija — Vilniaus katedroje 
atrastas auksakalystes lobynas. Nuotr. Eltos 

ARTOJŲ OLIMPIADA 

Liepos 13 ir 14 d. Dotnu
voje. Žemdirbystes instituto 
ūkyje, vyko trečiosios nepri
klausomos Lietuvos artojų 
varžybos. Dėl nugaietojų var
do, dviejų kelialapiu ; kitąmet 
Danijoje vykstančias pasaulio 
artojų varžybas bei kitų do
vanų rungtyniavo 16 asmenų. 
kurių. deja. šį kartą žagres 
trauke ne žirgeliai juodbė
rėliai, bet galingi traktoriai. 
Tiesa, jų ir plūgai buvo mo

dernūs, tačiau vis tik išryškėjo 
laimėtojai, kurie parodė, kad 
Lietuvos žemdirbys moka pa
ruošti žemę sėjai — nepaisant, 
kokias priemones tam naudo
ja. 

Absoliučiu varžybų nu
galėtoju paskelbtas kretin
giškis Kazys Genčius. Dar 
laimėtojų tarpe buvo vilka
viškietis Audrius Ilgūnas, 
šilališkis Konstantinas Kaz
lauskas, varėniškis Gediminas 
Baublys, kaišiadorietis Auge-
nijus Čikanvicius. radviliškietis 
Rimantas Garuckas. iVL> 

S K E L B I M A I 

\'.W.) m. Veisiejuose vykusių pirmųjų Lietuvoje arimo arkliais varžybų 
šventes jauniausias dalyvis, Arnoldas Balčius iš Lazdijų rajono Šįmet 
.inmo varžybos jau „sumodernėjo" — buvo ariama traktoriais lElta) 

Baletui skirtas trečiasis „Trakų festivalis 2000" rugpjūčio 1 d. prasidėjo Trakų salos pilies didžiajame kieme 
Festivalio pradžios vakare šoko „Rusų imperatoriškojo balele" trupė iš Sankt Peterburgo, vad. Gedimino Taran-
dos. V. Gulevičiaus nuotr. (Elta). 

GRAŽIAUSIOS LIETUVOS 
G Ė L Ė S 

Lietuvos gėlių augintojų 
draugija ka r tu su miestų bei 
rajonų selekcininkais pradeda 
vasaros parodų ciklą. Pirmoji 
paroda — „Vasaros vaivo
rykštė" at idaryta rugpjūčio 4 
d. Kretingoje, minint Kretin
gos muziejaus 65 m. sukaktį. 
Parodą surengti Lietuvos 
gėlių selekcininkų draugijai 
padėjo Vilniaus universiteto 
Botanikos sodas ir Kretingos 
gėlininkai. 

Rugpjūčio 19 d. Kaune ren
giama jubiliejinė lietuviškų 
kardelių veislių ir kitų, šiuo 
metu žydinčių gėlių bei jų 
kompozicijų paroda. Kartu 
vyks ir Lietuvos gėlių selekci
ninkų draugijos 20 m. mi
nėjimas. 

Parodų tikslas, pasak drau
gijos valdybos pirmininkės ir 
Vilniaus un-to Botanikos sodo 
mokslinės bendradarbės dr. 
Danutės Dainauskaitės, y ra 
skleisti grožį-, supažindinti vi
suomenę su Lietuvos selekci
ninkų sukurtomis naujomis 
gėlių veislėmis, sudominti šia 
veikla kuo daugiau žmonių. 
Lietuvos gėlių selekcininkai 
yra sukūrę daug kardelių, jur
ginų, bijūnų, raktažolių ir ki
tokių gėlių veislių. Draugija 
parodas pradėjusi rengti nuo 
1986 m. pradžios. Parodose 
geriausiai įvertintos gėlės 
įtraukiamos į lietuviškų gėlių 
veislių registrą. (Elta) 

ANTRASIS „ARCHIVUM 
LTTHUAN1CUM" 

N U M E R I S 

Lietuvių kalbos institutas 
rugpjūčio pradžioje išleido 
antrąjį metinio mokslo leidi
nio „Archivum Lithuanicum" 
numerį. Žurnalas pristato
mas šiandien, rugpjūčio 10 d. 
Vilniaus Bastėjoje, dalyvau
jant vyriausiam leidinio re
daktoriui hab. dr. Giedriui 
Subačiui bei kitiems redakci
jos kolegijos nariams, straips
nių autoriams. 

Vienas ,Archivum Lithua
nicum" tikslų yra ugdyti teori
nę mintį apie teksto istoriją. 
Žurnalas orientuojamas ir į 
pačią teksto analizę, taip pat į 
socialinę lietuvių kalbos isto
riją. Svarbiausios leidinio ty
rimų kryptys — lietuvių ra
šomosios kalbos istorija, lietu
vių bendrinės kalbos formavi
mo idėjų ir jos tyrimo istorija, 
senesniųjų lietuviškų tekstų 
filologinė tekstologinė analizė, 
lietuviškų tekstų vertimo ir 
redagavimo istorija. 

Antrajame Archivum Lithu
anicum" numeryje dr. Ona 
Aleknavičienė nagrinėja Jono 
Bretkūno „Postilės" ir jo ver
sto naujojo Testamento san
tykius; dr. Eugenija Ulcinai-
tiene gilinasi į Lietuvos vardo 
aiškinimą XVT-XVII a. raš
tuose; prof. Vincas Urbutis 
apžvelgia, kaip Mikalojus 

Hab. dr. Giedrius Subačius. 

Daukša vertė Jokūbo Vuiko 
naujadarus, o prof. Arnoldas 
Piročkinas gilinami, kaip Jonas 
Jablonskis redagavo Vaižgan
tą. Spausdinama ir žymiųjų 
Italijos lituanistų U. Dini ir 
Gvido Mikelini naujausių ty
rinėjimų medžiaga, jaunosios 
kartos Lietuvos filologų 
straipsniai. (Elta 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773) 581-8654 

Window VVashers Needed! 
40.000 per >ear. We need 100crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's Hcense and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
j REMLTMS 
0fTC.(7TJ| MS. M 
MBK(7SSl«B-71Si 

RIMAS L.STANKUS 
•Greitas ir sąžiningas pattsmsvirnas 
• Nuosavybių įkainavimas vstui 
• Perkame ir parduodame ramus 
• Pensininkams nuofcsJde 

Reikal ingas vairu tojas 
C D L . Minimum anglų 

kalba. Labai geras darbas | 
mieste. Tel. 708-268-0927 " 

New V W N 
12932 S. LaGrange 
NosP*t,IL«MM 
Bus.: 70S-361-M00 
Vofc»M*77M54-7t» 
Pager: 70MM-2573 
Fax: 70S-361-M M 

DANUTĖ MAYER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MA YER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 

Nuosavybių įkainavimas veltui. 

RAYM0NDA 
SOLOOOVTO* 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Ką tik atvykot į JAV? 
Ne problema! 

Žemos automobilių kainos! 
Žemiausi finansavimo %! 

Maži mėnesiniai mokesčiai! 
Nėra pradinio mokesčio! 

Galėsite sėst už vairo šiandien! 
(630)-579-1857 

6710MOmia4ljtakwooclLeOB« 
RSS.773471-03M; Pager S47-074-S7V7 
Fax 847-674-1802 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6824 

Lietuviškų kardelių ž:i.-dai gėlių parodoje G Svitojaus nuotr. (Elta) 

ISLANDIJOS MUZIKA 
VILNIUJE 

Liepos 30 d. Vilniaus arki
katedroje bazilikoje skambėjo 
Islandijos muzika. Programą 
atliko iš Islandijos dainininkė 
Arndis Halla ir lietuvių var
gonininkė Jūra tė Bundzaitė. 
Šios muzikės jau yra koncer
tavusios Vokietijoje. A. Halla 
studijavusi Berlyne daug kon
certuoja su orkestrais, ansam
bliais, rengia rečitalius. Vil
niuje muzikės atliko islandų 
kompozitorių giesmes, įvairių 
autorių kūrinius vargonams. 
(Elta) 

BAIGĖ AMATU MOKYKLĄ 

„Telšių praktika" dailiųjų 
amatų mokyklos diplomus 
įsigijo 23 vyrai ir merginos. Ši 
mokykla yra privati, norinčių 
mokytis netrūksta, nes įgyta 
specialybė padeda greičiau su
sirasti darbą. Šiemetiniai dip
lomai suteikti iš baldžių. 
meniškų dirbinių iš medžio 
bei metalo meistrų specialy
bių. (VL) 

Alternative Home Care is look-
ing for responsible. live-in 
caregivers ana CNAs. Fluent Eng-; 
lish & mušt drive & be able to lift.; 
References reąuired. Excellent sal-: 
ary between »80 and $130 per 
DAY. Call 708-784-1088 for an 
appoitment. 

Moteris ieško darbo: gali 
prižiūrėti vyr. amžiaus 

žmones, vaikus, atlikti namų 
ruošą ir gyventi kartu. i 

Renata, teL 708-974-0048. 5 

PARKFIELD FORD 

sunkvežimio, .spoets utflfey veraVde" 
•Nfehmte kredito ištakos? • Nekalbate «ngWk*i? 
Ne problema! Vairuoti automobiligalite jau Sandam! Priimame 
visus pareiškimus kreditui gauti. Taip pat sutvarkome fina— 
vima, nežiūrint kredito istorijos. Nepraleiskite fioa progos! 
Užeikite pas mus: 

11400 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60655 
Tel. 773-239-7900, fax 773-239-9296 

E-mail: pparkfield9aol .com ir pasikalbėkite su 
ASTA PIBLER 

Certifiad Auto Sales Ccrauftant 

Aviatorius Jurgis Kairys triumfuoja sėkmingai praskrido po dešimčia Vilniaus tiltu 
Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

K. Kerdokas is Žiežmarių (Kaišia
dorių raj.) išaugino pomidorą, sve
riantį 1 kg, 655 g, 55,8 cm apimties 
ir 19 cm skersmens. K. Vanago 
nuotr. (Elta) 

J . KAIRYS PLANUOJA 
N A U J U S SKRYDŽIUS ' 

Lietuvos akrobatinių skry
džių meistras Jurgis Kairys 
rugsėjo 2 d. Kaune rengia 
skrydį aukštyn ratais po Ka
raliaus Mindaugo pėsčiųjų til
tu. Tarpas tarp Nemuno van
dens ir šio tilto konstrukcijų 
yra vidutiniškai 10 metrų. J . 
Kairys žada skristi nuosavu 
lėktuvu. 

Jurgis Kairys pirmąkart po 
Karaliaus Mindaugo tiltu 
Kaune praskrido 1996 m. lie
pos 4 d. š į pasirodymą tuomet 
jis skyrė Valstybes dienai, š i s 
Lietuvos pilotažo meistras, be 
savo sportinių pasiekimų, pa
saulyje išgarsėjo ir lėktuvo bei 
automobilių lenktynėmis Ja
ponijoje bei kvapą gniau
žiančiu skrydžiu pro Kinijos 
kalnų uoloje esančius tarpek
lius. (BNS) 
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http://pparkfield9aol.com


LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJOS 
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Beverly Shores, IN, Lituanicos parko dalis su skulptoriaus Juozo Bakio 
stilizuotu paminklu, vaizduojančiu sudužusią „Lituanicą". 

TARP MŪSŲ KALBANT 
MIRĖ TAKAZAUCKAS 

Tikrai, šių metų liepos 24 d. 
misė Takazauckas. Apie jo 
mirtj buvo parašyta laik
raščiuose ir pranešta radijo, 
televizijos laidose. Mums 
(bent šių eilučių autoriui) to- . 
kiop pavardės savininkas ne
buvo girdėtas nei regėtas. Vis 
tik galima teigti, jog jis buvo 
lietuvių kilmės amerikietis. 

Kas gi tas Takazauckas (Al-
bert Takazauckas)? Jis buvo 
talentingas ir teatriniame pa
saulyje plačiai pasireiškęs 
žmogus. Gimęs ir augęs New 
Yorke, karjerą pradėjo gimta
jame mieste, 1975 m. išves
damas scenon David Mamet 
veikalus „Sexual Perversity in 
Chicago" ir „Duck Variations". 
Šių- veikalų pastatymas susi
laukė itin teigiamų įver
tinimų. Vėliau jis ėmėsi klasi
kinių ir šiuolaikinių operų 
režisavimo. Pastaraisiais me
tais jam teko vadovauti 
„Madame Butterfly" ir „Lucia 
di Lammermor" operų pasta
tymams San Francisco West-
ern Opera teatre. Prieš keletą 
savaičių jam buvo patikėtas 
Hugo Weisgall operos „Six 
Characters in Search of an 
Autnor" pastatymas New Jer-
sey operos festivalyje. 

Albert Takazauckas, 56 
metų amžiaus, pakirstas 
širdies smūgio, mirė pietauda
mas viename Los Angeles res
toranų. Kol kas niekur neteko 
užtikti žinių apie jo tautinę 
kilmę. Bostone išleistose lietu

vių enciklopedijose ir kituose 
mūsų informaciniuose leidi
niuose nėra nei žodžio apie 
Takazaucką ir jo atliktus dar
bus. Tačiau Aleksandro Vana
go redaguotame ir 1989 m. 
Vilniuje išleistame lietuvių 
pavardžių žodyne yra tokia 
pavardė. Galima spėlioti, kad 
A. Takazaucko tėvui, o gal net 
seneliui, atvykus į šį kraštą, 
nebuvo teisingai užrašyta tik
roji pavardė. Tikriausiai tokiu 
būdu Takazauskas tapo Taka-
zaucku. Tokia pavarde vadino
si ir šiame krašte gimęs ir 
užaugęs Takazauckų prieaug
lis. 

Daug yra lietuvių kilmės 
amerikiečių. Daugelis yra 
aukštai iškilę ir sėkmingai pa
sireiškę įvairiose srityse. Vie
ni išlaikė įgimtas pavardes, 
kiti trumpino, o dar kiti pasi
vadino kitatautiškomis. Šiuo 
atveju galima pasinaudoti po
sakiu „visokių yra, visokių 
reikia". Tik gaila, kad mes ne
labai rūpinamės ankstesniųjų 
lietuvių ir jų atžalų pažinimu. 
Geriausias pavyzdys, tai nese
niai iš gyvųjų tarpo pasitrau
kęs A. Takazauckas. 

Kažin, ar kam nors iš mūsų 
buvo žinoma šio asmens dar
buotė? Taigi, įdomu, ar jam 
(A. Takazauckui) bent kiek 
buvo žinoma Amerikos lietu
vių kultūrinė veikla? Kaip 
bebūtų, jam palinkėkime 
amžinos ramybės. 

P e t r a s P e t r u t i s 

MIRTIS - AUKSO RAKTAS 
Šių metų liepos 2 d. jau ir 

taip maža Rochesterio lietuvių 
bendruomenė neteko buvusio 
veiklaus nario. Amžinybėn 
iškeliavo Alfonsas Dziakonas. 
Nuliūdime liko duktė Eugeni
ja Bulsiene su vyru Algiu, 
sunūs Raimundas su žmona 
Nina ir vaikaičiai: Lidija. 
Christina ir Micheal. 

Alfonsas 1923 m. rugsėjo 13 
d. gimė Šėtoje, Kėdainių 
apskr. Ten dar gyvena jo pus
sesere. 

Al f. Dziakono veikla buvo la
bai šakota. Dainavo chore 
(buvo jo pirmininkas), šoko 
tautinius šokius, vaidino, tal
kino Radijo klubui (buvo pus
valandžio pranešėjas), mėgo 
medžioti, žuvauti, auginti 
daržoves... Jis buvo visų labai 
mėgiamas, nes turėjo įgimtą 
humoro jausmą ir. pagal 
dukrą Eugeniją, iki pat mir

ties vis dar prajuokindavo li
goninės personalą. Aš pats 
prisimenu jo pokštus: ..Na. 
vyrai, juk čia ne muselių gau
dyt susirinkome - dainuoki
me!" Arba, kai pagyriau, kad 
„Jūsų labai gražus daržas". 
J is man atkirto: ..Ne jūsų, bet 
mano!" 

Pati jo mirtis irgi buvo 
komplikuota. Krito. Susilaužė 
klubo kaulą. Atsidūrė ligo
ninėje. Klubą sutvarkė. Gavo 
lengvą plaučių uždegimą. Pa
gijo. Bet... jau anksčiau turėjo 
širdies negalavimų. Šį kartą ji 
sustojo plakusi amžinai. Visa 
tai įvyko per dvi savaites. 

Rochesterio lietuvių Šv. Jur
gio parapijos parapijiečiai 
neužmiršo Alfonso - gausiai 
dalyvavo gedulingose šv. 
Mišiose,^ kurias aukojo kleb. 
Domininkas Mockevičius, pa
tarnaujant jo broliui Pranui. 

Pirmiausia labai apgailes
tauju ir atsiprašau, kad į Jus 
kreipiuosi naudodamasis 
spaudos patarnavimu, nes 
PLB valdybos pirmininkas Vy
tautas Kamantas, kurio per 
paskiausius dvejus metus net 
penkis kartus žodžiu ir raštu 
prašiau Jūsų adresų, jų ne tik 
nedavė, ,bet nė į mano raštus 
neatsakė. O aš, kaip Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos idėjos 
sumanytojas, jai planų pa-
ruošėjas ir, mano vadovautos 
PLB valdybos pritarimu, pa
grindinis jų vykdytojas, darbo 
nebaigęs ir ne savo noru iš jo 
išjungtas, jaučiu pareigą bei 
atsakomybę plačiau paaiškinti 
šio uždavinio ir savo asme
nišką padėtį, iš PLB valdybos 
pirmininko laikysenos bei kai 
kurių jo raštų suvokdamas, 
kad mano padėtis Jums gali 
būti nežinoma arba klaidingai 
suprasta gal net ir mano ne
naudai. Nors viso reikalo 
išsamiai Jums išaiškinti šiuo 
t rumpu pranešimu irgi ne
galėsiu - tam tikslui reikėtų 
bent kelių laikraščio puslapių 
ir dokumentinių papildymų, 
bet PLB valdybos 2000 
birželio 30-tos raštu Jums tei
giant, kad LGGRT centro 
išleistomis ir Jums pasiųs
tomis aštuoniomis knygomis 
PLB valdybos pažadas 
„atsiųsti 16 knygų už Jūsų 
aukas ir prenumeratas 
įvykdytas", noriu paryškinti 
bent kelis su tuo reikalu susi
jusius faktus. 

1. Mano vadovaujamos PLB 
valdybos kadencijos laikotar
piu buvo išleisti penki Lietu
vos kovų ir kančių istorijos to
mai ir baigiamas ruošti 
šeštas, turėjęs išeiti iki 1997 
m. liepos pradžioje įvyksiančio 
PLB seimo. Tie visi tomai 
buvo paruošti pagal mano nu
matytą planą, kuris, po pir
mos knygos prieštaringų su
tiktuvių bei dėl to sugaišinto 
laiko, iš šešiolikos buvo per
tvarkytas į dvylika tomų. Tai
gi planuotas bei viešai žadėtas 
darbas buvo beveik įpusėtas. 

2. PLB valdybos kadenciją 
kaip jos pirmininkas baigęs ir 
1997 m. rugpjūčio mėnesį pa
reigas perduodamas naujai 
PLB valdybai, už Kovų ir 
kančių istorijos paruošimą 
jausdamas atsakomybę Lietu
vai, Bendruomenei, visuome
nei, taip pat aukotojams ir 

Vargonais grojo ir giedojo Rai
mundas Obalis. Skaitinius 
skaitė Rūta Ilgūnaitė-Mono-
enko. Klebonas kun. D. Moc
kevičius - labai geras pamoks
lininkas. Visada pateikia 
klausytojams gilių minčių, 
verčiančių kiekvieną su
simąstyti. Na, ir šį kartą jis 
kreipėsi į žmones: „Mes čia 
susirinkome ne kalbėti apie 
mirtį, bet apie amžiną gyve
nimą... Dievas mūsų niekuo
met neužmiršta ir visada pa
ruošia mums butą, kuris yra 
daug geresnis už kapą ... Mir
tis - tai aukso raktas, kuris 
atveria duris į amžinybę". 

Ilga virtinė mašinų palydėjo 
Alf. Dziakoną į kapines. Kars
to nešėjai; velionio vaikaitis 
Micheal Dziakonas, žentas Al
gis Bulsys, Stasys Ilgūnas, 
Kostas Mačiulis, Raimundas 
Kiršteinas ir Ramūnas Bliud-
nikas padėjo jo karstą šalia 
žmonos Angelės Navickaitės, 
kuri veik prieš 4 metus aplei
do šį pasaulį. Kleb. D. Mocke
vičius sukalbėjo paskutines 
maldas. Sugiedota „Marija, 
Marija'... Dauguma susirinku
sių, braukdami ašaras, atsar
giai dėjo po gėlelę ant Alfonso 
karsto, giliai susimąstydami: 
nes ir mes visi čia tik laikinai. 

Kostas Mačiul i s 

prenumeratoriams, pasisiū
liau tą darbą tęsti ir jau savo 
atsakomybe bei jėgomis jį 
baigti, nė kokios pagalbos iš 
PLB valdybos nereikalauda
mas. J šį pasisiūlymą PLB val
dyba nekreipė dėmesio, šio 
darbo toliau tęsti man neleido, 
jo ėmėsi pati ir su manim ne
bendradarbiavo. 

3. J au pirmą naujos PLB 
valdybos leidinį gavęs, supra
tau, o vėlesni kiti tai patvirti
no, kad prenumeratoriams 
bei rėmėjams jos siun
tinėjamos knygos ženklinamos 
ir numeruojamos kaip „Lie
tuvos kovų i r kančių istorijos" 
tomai, su mano įsipareigotu, 
buvusios PLB valdybos patvir
tintu bei visuomenei paskelb
tu, planu nieko bendra neturi . 
Taigi dabart inė PLB valdyba 
to plano nevykdė, žadėto dar
bo toliau netęsė, o Jums siun
tinėjo tik LGGRT centro atsi
tiktinai leidžiamas, nė kokio 
tarpusavio ryšio neturinčias, 
gal daugiau kaip medžiagą 
planuotai istorijai tinkančias 
naudoti knygas. Todėl ir mano 
vadovaujamos PLB valdybos 
visuomenei pažadėta Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos 
uždavinį laikau neįvykdytu ir, 
pabrėžiu, n e dėl mano a r bu
vusios PLB valdybos kaltės 
bei atsakomybės. PLB valdy
bos teiginį, kad šis pažadas 
yra įvykdytas, laikau netikslų 
ir labai apgailestauju PLB 
valdybos pirmininko Vytauto 
Kamanto atsisakymą duoti 
man dveji metai prašomus 
LKKI prenumeratorių bei 
rėmėjų adresus, manau, tik 
dėl to, kad viso to reikalo ne
galėčiau Jums plačiau 
paaiškinti i r p o k y t i teisybės 
iš kitos pusės. jp 

Btfonius N a i n y s 

LIETUVOS VYČIU VEIKLA 

PADĖKOS RAIŠKAI I Š 
LIETJDVOS F 

Lietuvos Vylių padalinys 
„Pagalba Lietuvai" susilaukė 
padėkos laiškų iš Lietuvos. 

P e t r o n ė l ė jVala tkevič ie-
nė , direktorė Vilniaus apskri
ties sutrikusio vystymosi kū
dikių namų, Baso: „Vilniaus 
apskrities sutrikusio vystymo
si kūdikių namai nuoširdžiai 
dėkoja jums už padovanotus 
vaistus ir vitaminus. Kadangi 
dauguma pas mus augančių 
vaikučių turi vienokių a r kito
kių sveikatos problemų, todėl 
ši labdara mums labai reika
linga. Be to, siaučiant gripo 
epidemijai ir kitoms peršalimo 
ligoms, vaistai skirti suaugu
siems, labai pravertė ir dar
buotojams". 

A n t a k a l n i o P o l i k l i n i k o s 
d i r e k t o r ė B. G a l k a u s k i e n ė , 
pareiškė: „Nuoširdžiai dėkoja
me jums už suteiktą labdarą 
medikamentais. J ie bus pa
naudoti socialiai remtinų as
menų ir neįgaliųjų gydymui". 

Š i rv in tų s a v i v a l d y b ė s gy
dyto jas A. L idž iu s r a šo : 
Šiuo metu rajono gydymo 
įstaigos pergyvena lėšų stygių, 
tai atsiliepia apsirūpinant me
dikamentais, medicinos įran
ga. Jūsų labdaringa parama 
mūsų rajono asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoms buvo la
bai reikalinga ir efektyvi, ypač 
buvusio gripo epidemijos me
tu. Dėkojame Jums už paramą 
mūsų rajono žmonėms". 

P a r a m o s fondo „Spindu
l io" va ldybos p i r m i n i n k ė 
O. P l iop l ienė pareiškė: „Fon
das 'Spindulys' nuoširdžiai 
dėkoja visų onkologinėmis li
gomis sergančių Lietuvos ligo
nių vardu už jautrų ir gerašir
dišką atsiliepimą mūsų pra-
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SIŪLO PAMIRŠTI SENAS NUOSKAUDAS 

„Rusai ir lietuviai supran
ta, kad mums vieniems be kitų 
būtų sunku . Kiekvienas nori 
turė t i kaimyną, kuriuo sunkią 
minu tę būtų galima pasi
tikėti", interviu dienraščiui 
„Lietuvos rytas" sakė Rusijos 
ambasador ius Lietuvoje Juri j 
Zubakov. 

P a s a k jo, pastaruoju metu 
Maskvoje Baltijos valstybės 
pradėtos ver t in t i ka ip trys 
skirtingos valstybės, kurių 
„kiekviena t u r i savo ypatybių, 
yra ir jų santykių su Rusija 
niuansų". 

J . Zubakov teigimu, Lietu
vos ir Rusijos santykiai yra 
išskirtiniai ir dėl Kara
liaučiaus sr i t ies — vienintelio 
Rusijos regiono, kur iame vei
k ia bevizis rež imas Lietuvos 
piliečiams. 

Ambasadorius sakė manąs. 
kad Rusija tu rė tų kuo grei
čiau patvir t int i su tar t i s su 
Lietuva dėl valstybės sienos. 
investicijų apsaugos ir dvigu
bo apmokestinimo išvengimo. 
„Ratifikuoti sutart į dėl sienų 
t rukdo objektyvios priežastys. 
Rusija turi naują prezidentą, 
naują vyriausybe, veikia nau
jos žinybos. Dokumentai užsi
guli, nes nauji valdininkai ir 
ekspertai juos ilgai nagrinėja. 
Tokios procedūros egzistuoja 
ir Lietuvoje"', kalbėjo J. Zuba
kov. 

Rusijos Federacijos ir Lietu
vos Respublikos Valstybės sie
nos pažymėjimo bei povande
ninės žemyno dalies ir 
ekonominės erdvės Baltijos 
jūroje atskyrimo sutar t i s 1997 
metais pasirašė tuometiniai 
Lietuvos ir Rusijos vadovai 
Algirdas Brazauskas ir Boris 
Jelcin, o 1999 m. rudenį jos 
buvo patvirtintos Lietuvos 
Seime. 

Ambasadorius prisipažino 
negalįs pasakyti, kada galėtų 
įvykti ilgai rengtas Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus 
vizitas į Maskvą. Pernai gruo
dį numatyta viešnagė buvo 
atšaukta dėi tuometinio Rusi
jos vadovo B. Jelcin ligos. „Tai 
neturėtų būti papras tas vizi
tas . Per jį turė tų būti susitar
ta dėl didelio svarbių doku-

šymams pagelbėti sunkiai ser
gantiems". 

Paruošė R e g i n a J u š k a i t ė 
S v o b i e n ė 

mentų paketo, o ne aptari
nėjama, kiek Rusija skolinga 
Lietuvai milijardų dolerių, 
kaip rašoma Seimo priimtame 
įstatyme"', pabrėžė J. Zuba
kov. 

J i s pridūrė, kad reikia 
stengtis, jog „dvi lygiateisės 
suverenios valstybės plėtotų 
normalios kaimynystės san
tykius". 

Kalbėdamas apie Rusijos 
Užsienio reikalų ministerijos 
birželio mėnesio pareiškimą, 
neva 1940 m. sovietų įvykdyta 
Lietuvos okupacija buvo tei
sėta, ambasadorius pabrėžė, 
kad pareiškimas paskelbtas 
po įstatymo dėl okupacijos 
žalos atlyginimo priėmimo 
Seime. „Prieš tai ministerija 
da r kreipėsi į Seimą ir jo de
puta tus su prašymu su
simąstyti apie galimas neigia
mas tokio įstatymo priėmimo 
pasekmes", kalbėjo diploma
tas . 

Birželį Lietuvos Seimo pa
tvirt intas įstatymas įpareigojo 
Lietuvos vyriausybe siekti 
SSRS okupacijos žalos atlygi
nimo. 

Prisiminęs Seimo pirminin
ko pavaduotojos Rasos Jukne
vičienės teiginį, neva daugiau 
nei pusė Lietuvoje dirbančių 
Rusijos diplomatų yra žvalgai, 
J . Zubakov sakė. kad tai jam 
kelia šypseną. „Negaliu juk 
moteriai pasakyti, kad ji me
luoja. N'es ji yra moteris. Be 
to, užimanti aukštą postą. Bet 
reikia būti protinga politike. 
Visi. su kuo kalbėjausi, šai
posi iš R. Juknevičienės pa
reiškimo. Atrodo, ir ji pati juo
kiasi. Aš taip pat manau, kad 
mūsų santykiams nekenktų ir 
šiek tiek humoro'", kalbėjo am
basadorius. 

Pažymėjęs, kad tam tikros 
struktūros užsiima žvalgyba 
ir Lietuvoje, ir Rusijoje. J. Zu
bakov siūlė to nepainioti su 

diplomatų veikla. 
Interviu diplomatas pakar

tojo Rusijos neigiamą požiūrį į 
Lietuvos narystę NATO. „Mū
sų požiūris į Lietuvos įstojimą 
į NATO yra griežtai neigia
mas. Mes žinome, kad. yra 
kitų valstybės gynybos būdų, 
taip pat kitų būdų garantuoti 
saugumą", teigė J. Zubakov. 
Tačiau, jo teigimu, Rusija ne
prieštarauja Lietuvos narystei 
Europos Sąjungoje, n ė s ^ B ^ -
normalūs ūkiniai ryšiai"-(BNS)" 

PAMINĖTAS HIROSIMOS 
BOMBARDAVIMAS 

Sekmadienį, rugpjūčio 5 d., 
Birštone buvo paminėtos pir
mosios atominės bombos nu
metimo ant Hirosimos (Japo
nija) 55-osios metinės ir Di
džiojo tūkstantmečio taikos 
žygio aplink pasaulį dvejų me
tų sukaktis. 

Birštono bažnyčioje buvo 
aukojamos Mišios už karo ir 
prievartos aukas. Tą pačią 
dieną skulptūrų parke prie 
Birštono savivaldybės pastaty
tas simbolinis Taikos stulpas. 

(Elta) 

ŠARŪNAS BARTAS 
ITALIJOJE 

Liepos 31 d. Italijoje pra
sidėjusio Venecijos kino festi
valio programoje parodytas ir 
lietuvių režisieriaus Šarūno 
Barto filmas „Laisvė". 

57-asis Venecijos kino fes
tivalis šįmet tęsis iki rugsėjo 9 
dienos. Per penkias savaites 
festivalyje bus parodyta 17 
filmų, sukurtų Italijos, Pran
cūzijos, Didžiosios Britanijos, 
Portugalijos. Ispanijos, JAV, 
Indijos. Irano. Kinijos, Hong 
Kongo. Pietų Korėjos, Austra
lijos, Brazilijos kinematografi
ninkų. 

Barto režisuotas filmas 
..Laisvė'" yra bendras Lietu
vos, Prancūzijos ir Portugali
jos darbas. iBNS) 

A. t A. 
FELIKSUI VALAIČIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo sūnui JONUI, 
Čikagos LFK ..Lituanicos" nariui, ir kitiems Velionio 
artimiesiems, kartu liūdedami dėl šios skaudžios 
netekties. 

Čikagos LFK „Lituanicos" valdyba 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Broliai Virginijus (kairėje) ir Eimontas Švabai šauniai grojo „Draugo" ge
gužines svečiams. Tie, kurie jų negirdėjote, nenusiminkite. Šį sekmadie
nį, rugpjūčio 13 d.. 12 vai. Pasaulio lietuvių centro sodelyje vyks JAV LB 
Vidurio vakarų apygardos valdybos ruošiama gegužinė, kurioje šie jau 
nuo vaikystes grojantys ir dainuojantys muzikantai atliks populiarias lie
tuviškos estrados dainas. Nuotr. Jono Kuprio 

Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba šiomis dienomis 
išsiuntė kreipimąsi į lietuviš
ką visuomenę ryšium su akci
ja atgauti 20 mln. dol., ku
riuos JAV Kongresas „nukir
to" Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų gynybai - pasiruošimui 
[stoti į NATO. Šioje siuntoje 
yra įdedami pavyzdiniai laiš
kai JAV Kongreso atstovams 
ir senatoriams bei jų telefono 
ir fakso numeriai. Visuomenė 
yra prašoma atkreipti dėmesį 
į šią akciją ir bent vienu laiš
ku ar paskambinimu paremti 
šią kovą. Taip pat, kadangi 
šiai siuntai sąrašai buvo nau
dojami iš įvairių šaltinių, gali 
pasitaikyti, kad gausite pa
kartotinų laiškų. Jei tai įvyk
tų, prašome perduoti antrą ko
piją savo kaimynui ar pažįsta
mu!. 

• 
Laimingoji atostogų „Nep

tūno" vasarvietėje laimėtoja 
per „Draugo" gegužinę buvo 

. Alina Vadeišienė. Sveikiname! 
Jau paskelbta šių metų 

„Žaliųjų kortelių loterija". Ji 
vyks nuo spalio 2 d. iki lapkri
čio 1 d. Loterijos anketas ga
lite gauti ..Seklyčioje" (2711 
W. 71st Str., Chicago; tel. 773-
476-2655). 

Vytautas Volertas, daly
vaudamas 44-ojoje Lietuviškų 
studijų savaitėje, savo šmaikš
čiu žodžiu pagvildens rimtes
nės politikos sritį ir kalbės te
ma „Šiaip ar taip apie sąjun
gas...", kurioje žada paliesti ir 
Europos bei NATO sąjungas. 
Paskaita bus Dainavoje rugsė
jo 8 d., penktadienį. 

Klausytis Kosto Rama
nausko orkestro, gaivintis 
..Kalnapilio" ir „Utenos" alu
mi galėsite Zarasų klubo ge
gužinėje, kuri vyks š. m. rug
pjūčio 13 d., sekmadienį, 12 
vai. Šaulių namuose. Šeimi
ninkes jus vaišins skaniai pa
gamintu maistu. Galėsite 
„traukti" laimę iš šulinio. 

Į Balzeko lietuviu kultū
ros muziejaus kasmetinę 
šventę prie Michigan ežero 
New Buffalo, MI, kviečiami 
"Rolls-Royce" ir jachtų klubų 
nariai su savo laivais ir maši
nomis. Šventė, žaidimai, mu
zika, vaišės vyks šį sekmadie
nį, rugpjūčio 13 d., nuo 12 iki 
6 vai.p.p. Bus ir autobusas, 
kuris nuveš nuo Balzeko mu
ziejaus (6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago). Informacija tel. 773-
582-6500. 

Alvydas i r Nelė Paltinai, 
gyveną Mannheime, Vokietijo
je, sėkmingai gastroliuoja Lie
tuvoje. Ateinantį rudenį Palti
nai vėl lankysis JAV. Jų kon
certas Čikagoje bus lapkričio 
19 d. Jaunimo centre. Koncer
tą rengia Amerikos lietuvių 
radijo laida. 

Daley kolegijos i r 
S.W.OJ\ - Pietvakarių orga
nizacinio projekto dėka šį ru
denį bus dėstoma anglų kalba 
kaip antroji kalba papildomo
se Čikagos pietvakarinėse vie
tovėse. Kursai tęsis nuo rugsė
jo pradžios iki gruodžio mėne
sio. Informacija apie registra
ciją, egzaminų datas teikiama 
skambinant į „Seklyčią" darbo 
valandomis tel. 773-476-2655. 

Lithuanian Mercy Lift su
kaktuvinis dešimtmečio poky
lis vyks š. m. spalio 1 d. Mon-
tefiori paviljonuose ir soduose, 
Lemont, IL. LML nuolatiniai 
rėmėjai American Travel Ser
vice (V. Lauraitis) ir Scandi-
navian Airlaines (SAS) poky
lio metu vyksiančiam laimėji
mų traukimui paaukojo du 
pirmos vietos laimėjimus: po 
du lėktuvo bilietus kelionei į 
Lietuvą ir atgal. Kiti laimi
kiai: 1,000 dol. laimėjimas. 
500 dolerių laimėjimas ir du 
250-ties dolerių laimėjimai. 
Norėdami įsigyti loterijos bi
lietų arba sužinoti daugiau in
formacijos, skambinkite tel. 
708-448-6173. Jeigu neatsi
liepsime, palikite žinutę. 

DARBINGAS ALTO 
VALDYBOS POSĖDIS 

ALTo Čikagos skyriaus val
dybos posėdis įvyko liepos 27 
d. ALTo centro valdybos patal
pose. Posėdį pradėjo valdybos 
pirmininkė Evelina Oželienė. 
Pirmiausiai buvo pasidžiaugta 
praėjusiu renginiu - Birželio 
įvykių minėjimu, kuris vyko 
birželio 18 d. Minėjimas buvo 
pradėtas vėliavų pakėlimu, šv. 
Mišiomis ir minėjimu salėje. 
Dalyvavo daug žmonių ir baž
nyčioje, ir salėje. Pirmininkė 
padėkojo visai valdybai už 
gražų pasidarbavimą. Po visų 
pranešimų vyko ateinančio 
renginio aptarimas - ALTo 
skyriaus rengiama gegužinė. 

Šiais metais skyriaus gegu
žinė vyks rugpjūčio 20 d., sek
madienį, Ateitininkų namų 
ąžuolyne, Lemonte. Dideli 
ALTo rėmėjai Valeria ir Jo-
seph Stanaičiai jau sumokėjo 
už patalpas gegužinei. Posė
džio dalyviai nuoširdžiai jiems 
padėkojo. 

Gegužinėje bus gero maisto, 
veiks baras, „laimės šulinys", 
bus muzikos ir kitų linksmy
bių. Su dideliu apgailestavimu 
buvo nuspręsta, kad gegužinė 
perkeliama iš Aldonos ir Anio 
Grinių sodybos į Ateitininkų 
namų ąžuolyną. Daugelį metų 
rengtos gegužinės mums ne
kainuodavo nei cento. Pas A. 
ir A. Grinius jautėmės kaip 
savuose namuose. Už jų pa
galbą ALTui liekame amžiais 
dėkingi. Šis pakeitimas pada
rytas sąlygoms privertus. 

Visus ALTo rėmėjus ir visus 
lietuvius maloniai prašome 
aplankyti ALTo gegužinę nau
joje vietoje. Iki pasimatymo! 
Kitas valdybos posėdis bus 
rugpjūčio 15 d. 12 vai. 

Ant. Repšienė 

Skelbimai ~" 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. (sk.) 

• Amerikos lietuviai yra 
labai geri ir visą laiką siunčia 
aukas. Gavome: Edward D. 
Valeška. Cincinnati, OH, $50. 
Danutė Geldienė, Whitmore 
Lake. MI, $50. Vladas Kybar
tas, Lemont, IL, $20. Aukoto
jams dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičiu globa", 2711 West 
71 Str., Chicago, IL 60629 

x Karal iaučiaus srities 
l ietuvišku mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo; $100 dol. — Aleksand
ras Jasčemskas, a.a. žmonos 
Antaninos atminimui. $50 — 
Adelė Sakalienė; Valentinas 
Šernas. $25 — Antanas ir 
Aniceta Januškai. $20 — An
tanina Klimkaitis; Valerija 
Žadeikienė. Dėkojame visiems 
rėmėjams. „Karaliaučiaus 
"Krašto lietuvybei", 1394 
Middleburg Ct., Naperville, 
IL 60540-7011. 

„Seklyčioje" paskaitos klausėsi (iš kairės): Marytė Strungienė, Felicija Jančiukienė, Pranutė Marcinkienė, Liu
cija Einikienė, Leonas Barmus ir kiti. Nuotr. A. Malinausko 

VASAROS ATOSTOGŲ PRISIMINIMAI 
„SEKLYČIOJE" 

Pirmąją rugpjūčio mėnesio 
vyresniųjų lietuvių trečiadie-
ninę popietę ..Seklyčioje" pra
dėdama, renginių vadovė Ele
na Sirutienė pasidžiaugė, kad 
susirinko nemažai dalyvių ir 
kad ne visi išvyko atostogauti. 
Pensininkams atostogų gal ir 
nereikėtų, nes į darbus nebe
reikia eiti, bet ir pensijoje 
esant dar norisi pasižvalgyti 
po pasaulį. Sužinojome, kad 
šiandien daug gražių vietų 
matysime, žiūrėdami turistinę 
vaizdajuostę. 

Programą pradėti buvo pa
kviesta JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos pirmininkė Biru
tė Jasaitienė, kuri papasakojo, 
kaip ji su grupe Čikagoje be
sigydančių vaikų, jų globėjų ir 
LB savanorių buvo pakviesta 
paskutinę liepos savaitę pa
atostogauti Gražinos ir Jim 
Liautaud vasarvietėje, kuri 
yra VV'isconsino valstijoje (prie 
pat Minnesotos), 450 mylių 
nuo Čikagos. Prelegentė sakė, 
kad visi esame matę gražių 
vietų, bet šioji primenanti Lie

tuvą, o pabuvus tokioje grožy
bėje, net ėmė kankinti mintis, 
„kaip reiks gyventi grįžus iš 
rojaus". Kaip yra daug gražių 
vietų, taip yra ir daug turtin
gų žmonių, bet jų tarpe ne
daug tėra tokių, kaip Liau
taud įieima (ją sudaro tėvai, 
duktė ir 3 sūnūs), kuri dalina
si savo dvarais su „paprastais 
mirtingaisiais". 

J Liaudaud vasarvietę įva
žiuojama pro baltus vartus, už 
kurių visur gėlynai. Garaže -
6 automobiliai, 6 motociklai ir 
dar visokių kitokių susisieki
mo priemonių. Pagrindinis va
sarvietės pastatas yra ant eže
ro kranto. Kadaise tai buvo 
jaunimo stovykla. Jos didu
mas - kaip keturios „Sekly
čios". Iš lauko pastatas atrodo 
lyg senoviškas pastatas, bet 
viduje įkurta moderni virtuvė, 
valgomasis, biblioteka ir salo
nas. Daug erdvės - jauskis 
kaip namie ir daryk, ką nori. 
Ežere plaukioja keturi laive
liai, didelis guminis ratas-lai-
vas, kuriame net šokti galima, 

taip pat yra ir keletas vande
ninių motociklų. Prie ežero 
stovi 10 namelių poilsiauto
jams, kurie iš lauko atrodo se
noviški, o viduje viskas įreng
ta su 21 amžiaus įmantrybė
mis. Mūsų poilsiautojai nau
dojosi visais tais vasarvietės 
malonumais. Kitoje pusėje 
ežero - Liautaud šeimos na
mas, atrodantis kaip 18 a. 
ūkininko troba, bet viduje vis
kas moderniška. Šalia tėvų 
namų yra sūnaus Jim John 
Liautaud, šaunaus biznie
riaus, į tikrą pilį panaši pilai
tė. Plaukymo baseinas pada
rytas iš buvusios kūdros. Ja
me visi pliuškindavosi su di
džiausiu malonumu. Jauno
sios poilsiautojos lietuvaitės 
Asta, Juneta ir Sabina (inten
syviai gydomos Čikagos ligo
ninėse, o tarpoperacinį laiką 
praleidžiančios „Seklyčioje") 
labai mėgo žuvauti - meške
rioti. Vieną dieną joms pavyko 
pagauti net 14-ka didelių žuvų 
(gaudė ant dešros gabaliukų). 
Laimikį nuo kabliukų nuimti 
teko visų gerų darbų atlikėjui 
Antanui Valavičiui. Taip pat 
lauke buvo kepama kiaulė, 
kurios mėsa buvo labai skani, 
nes nebuvo riebi - visi taukai 

ištirpo. Į stovyklavietę pasma
guriauti buvo atkeliavusios 
net ir meškos, kurios tvoras 
išvartė, skanumynų ieškoda
mos. Kažkas rado ir gyvatę, 
bet tai niekam nesugadino 
nuotaikos. Kartu valgydavo 
net 22 žmonės, o vakarais lai
vu plaukdami po ežerą poil
siautojai dainuodavo įvairiau
sias dainas. Genutė Dainienė 
(Junetos mama) ir mums, su
sirinkusiems į popietę, padai
navo posmą: „Sako, be 'Sek
lyčios' negyvensim, sako be 
'Seklyčios' nesmagu, sako be 
'Seklyčios' greit pasensim, sa
ko be'Seklyčios' nėr draugų". 

Visi dainos kūrėjai smarkiai 
paplojom ir sutikom, kad min
tys apie „Seklyčią" labai tei
singos. Taip pat esame labai 
dėkingi B. Jasaitienei už pasi
dalinimą su mumis savo atos
togų įspūdžiais. 

Po to žiūrėjome turistinę 
vaizdajuostę apie įvairias ir 
nuostabiai įdomias vietas, ku
rias reikėtų aplankyti ir pa
matyti Amerikoje. Jos yra: 
sostinė Vašingtonas su savo 
įvairiausiais paminklais, JAV 
Kongresas ir įvairios ambasa
dos, kelionė Mississipi upe, 
Amerikos Vakarai, jodinėji
mas arkliais, kelionė per Colo-
rado kalnus, jojimas Grand 
Canyon ant mulų, pasižvalgy
mas po nuostabiausius Hava
jus ir Alaską. Vaizdajuostę 
baigiant buvo jos kūrėjo pa
aiškinta, kad maloniai laiką 
praleisti galima ir nekeliau
jant. Atostogauti galima ir sa
vo mieste su savo šeima, drau
gais, bičiuliais vasaros saulei 
maloniai šviečiant. Taigi ir 
mums, vyresniesiems lietu
viams, nereikia toli keliauti -
tik iki „Seklyčios", kur yra 
bičiulių, tapusių lyg ir antra 
šeima, o taip pat daug geros 
nuotaikos bei saulėtų valan
dėlių. 

Emilija J. Valantinienė 

„Seklyčioje" su įtiko pažįstami 
ir S. Sirtautien-. 

kairės): V. Dubickienė, J. Gaigaliene 
Sugrįžusios iš atostogų VVisconsin valstijoje Lietuvos Vaikų vilties komi
teto gydomos mergaitės klausėsi įspūdžių apie tas pačias atostogas. Iš 
kairės: Sabina Birietaitė, Juneta Dainiutė ir Asta Džiugelytė. 

NERAMU CICERO 
ŠV. ANTANO PARAPIJOJE 

Visi vaikai, <i;ilyvave „Draugo" gegužines piešimo konkurse, buvo apdovanoti. Nuotr Jono Kuprio 

Iš šalies -tebint sekmadie
niais 9 vai r. susirenkančius 
tikinčiuosiu- į lietuviškas šv. 
Antano par; pijos Mišias, ku
rias atnašauja ir kitas paslau
gas atlieka -;un. Kęstutis Tri
makas, atrdo, jog lietuviai 
lyg ir susu'yvenę su nauja 
tvarka. Vas; ros metu sumažė
ja šv. Mišių lalyvių, nes nepa
togus šv. M šių laikas ir atos
togų meta;- Parapijos klebo
nas vis s.-.aičiuoja dalyvių 
skaičių ir hndo rasti įvairių 
priekaištų. 

Pastarais): is sekmadieniais 
iškilo nauja tampa. Liepos 16 
d. lietuviai, kaip paprastai, 
susirinko i mažąją patalpą 
prie kavos nuodelio pabend
rauti, padisKutuoti apie lietu
viškus reikalus. Tuo metu 
vyksta meksikiečiams skirtos 
šv. Mišios. Mašinų yra dau
gybė, jos nevarkingai, net ša-
ligatvėse pristatytos. Kažkas 
ėmė ir paskambino Cicero po
licijai, prarv šdamas apie tai
syklių nesilaikymą. Policija iš
rašė 3 baudas: vienos mašinos 
savininkui dvi baudas (netu
rėjo masino, leidimo ir maši
na buvo pastatyta šaligatvy
je), o kitai vieną baudą. Ma
šinos stovėjo ne parapijos kie

me, o viešoje vietoje, ant gat
vės šaligatvio. 

Liepos 23-osios d. bažnyti
niame biuletenyje klebonas 
Jim Kastigar rašo: „Praėjusį 
sekmadienį, liepos 16 d., vie
nas iš 9 val.r. šv. Mišių daly
vių, pasivaišinęs kavute, išė
jęs pastebėjo, kad jo pastatyta 
kieme mašina buvo iš visų 
pusių kitų mašinų apstatyta. 
Tas asmuo, užuot paklausęs 
prašymų nestatyti kieme ma
šinos ar kreipęsis į kunigą 
arba palaukęs, kol Mišios už
sibaigs, paskambino policijai, 
kuri nubaudė daug parapi
jiečių, lankančių 10:15 vai. r. 
Mišias, išrašydama jiems pa
baudos bilietėlius". 

„Toks apskundimas aiškiai 
buvo nekrikščioniškas elgesjs 
ir padarė daug žalos mūsų 
bendram tikslui sukurti vieną 
krikščionių bendriją nepai
sant, kad esame trikalbė para
pija". 

„Norėdami užtikrinti, kad 
tokie skundai daugiau nesi-
kartos, parapijos kiemas bus 
uždarytas per 9 val.r. Mišias. 
Nenorime, kad mūsų parapi
jiečiai būtų policijos baudžia
mi. Prašome, kad sekmadie
niais visi turėtų kantrybės, 

ypač mašinų statymo aikštelė
je". Pasirašo kun. Jim Kasti
gar. 

Klebonas nepasitenkino tik 
parašydamas į biuletenį. Po 
savaitės, kitą sekmadienį, kle
bonas Jim Kastigar, pasibai
gus lietuvių šv. Mišioms, at
sistojo prie pulto ir pakartojo 
šį kaltinimą bei pareiškė, kad 
tas asmuo, kuris skambino 
policijai, turi viešai prisipa
žinti ir atsiprašyti. Jo pavardė 
turi būti paskelbta biuleteny
je. Tuos pačius žodžius klebo
nas pakartojo ir liepos 30 d., o 
bažnyčios kiemo įvažiavimą 
užtvėrė stora grandine, neleis
damas kieman įvažiuoti žmo
nėms, skubantiems į 9 val.r. 
Mišias. 

Cicero lietuviai palaiko ge
rus santykius su Cicero savi
valdybe ir yra gerbiami šio 
miestelio piliečiai. Parapijietis 
Mindaugas Baukus gerai pa
žįsta savivaldybes tarnautojus 
ir pačią policiją. Jis pasiteira
vo ir paprašė atpasakoti visą 
įvykį, nes reikia vieną kartą 
padaryti tiems neteisingiems 
priekaištams galą. 

Netiesa, kad lietuvių maši
nos buvo užstatytos. Lietuviai 
nestato mašinų parapijos kie
me. Policija nerašo baudų pri
vačiuose kiemuose. Taip pat 
nebuvo nubausta „daug para

pijiečių, lankančių 10:15 vai. 
Mišias", kaip rašo klebonas. 
Policija patvirtino, kad buvo 
išrašytos dvi baudos vienai 
mašinai ir viena bauda kitai 
mašinai. Be to, klebonas dis
kriminuoja lietuvius, neleisda
mas parapijos kieme statyti 
mašinų. Lietuvių tarpe yra 
negalinčių vaikščioti, senų pa
rapijiečių, kurių patogumui 
mašinos turi būti pastatytos 
arti bažnyčios. Klebonas į pa
siaiškinimus nesileidžia. 

Rugpjūčio 6 d., sekmadienį, 
buvo diskutuota, kaip bus su 
lietuviškomis šv. Mišiomis ku
nigui Kęstučiui Trimakui iš
vykus į Lietuvą. Buvo perskai
tytas vyskupo Pauliaus Balta
kio laiškas, kuris nuoširdžiai 
rūpinasi Cicero parapijos lie
tuviais. 

Cicero lietuviai yra dėkingi 
vyskupui Pauliui Baltakiui už 
informaciją ir patarimą. Vys
kupas stengiasi, kad santykiai 
tarp lietuvių ir klebono page
rėtų. Tai yra darbas, kurį rei
kia išspręsti teisiniu - bažny
tiniu požiūriu. Tačiau atrodo, 
kad šie didžiojo jubiliejaus 
metai Cicero klebonui netapo 
šventais metais ir jis prie Jė
zaus Kristaus nepriartina vi
sų savo parapijos tikinčiųjų. 

M. R-




