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Europos sebėtojų 
Seimo rinkinuose nebus 

Vilnius, rugpjūčio 23 d. 
(BNS) — Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizaci
jos (ESBO) delegacija, susipa
žinusi su politine ir ekonomi
ne padėtimi Lietuvoje, reko
mendavo nesiųsti stebėtojų į 
spalio 8 dieną vyksiančius Sei
mo rinkimus. 

Pranešime, kurio kopiją tre
čiadienį gavo Vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) pir
mininkas Zenonas Vaigaus-
kas, sakoma, kad, „įvertinant 
tai, jog Lietuvoje yra tvirtos 
sąlygos demokratiniams rinki
mams ir aukštas pasitikėji
mas pačiais rinkimais, ESBO 
misija rekomenduoja nesiųsti 
į Lietuvą stebėtojų". Pasak 
pranešimo, šią išvadą patvirti
na ir tai, jog Europos Taryba 
nustojo stebėti rinkimus Lie
tuvoje nuo 1997 metų. Be to, 
Europos Sąjungos (ES) duo
menimis, Lietuva atitinka na
rystės ES politinius ir admi
nistravimo reikalavimus. 

„Lietuvos politinė sistema 
pasižymi tradicinių partijų 
smukimu, centristinio sparno 
iškilimu ir kraštutinių deši
niųjų partijų bei judėjimų at
siradimu, kurį iš dalies nulė
mė rinkėjų nusivylimas eko
nomine padėtimi", taip padėtį 

Letuvoje įvertino ESBO žino-
Mi. 
Ataskaitoje pažymima, jog 

ki kurios tradicinės partijos 
siskilo, taip dar labiau su-
aaldydamos politinę sistemą, 
(nauju Lietuvos politinio gy
venimo požymiu tapo vyriau-
ąrbės nepastovumas, nes 1999 
tetais pasikeitė net trys mi-
ustrų kabinetai. 

Dokumente ESBO žinovai 
feigia, jog „artėjantys parla-
nento rinkimai yra politiškai 
;varbūs, nes po jų Lietuvoje 
jali atsirasti nauja politinių 
jartijų sistema". Taip pat įsi
galiojus rinkimų sistemos pa
keitimams, rinkimų kampani
ja gali tapti agresyvesnė, nes 
kiekvienas balsas bus svar
bus, norint laimėti viename 
rinkimų rate vienmandatėse 
apygardose. 

Žinovai spėja, jog „rinkimų 
rezultatai gali būti dažniau 
apskundžiami, kadangi laimė
toją gali lemti tik nedidelė 
balsų persvara". 

ESBO ataskaitoje taip pat 
pažymima, jog žiniasklaida 
yra nepriklausoma ir nesusi
jusi su kuria nors politine par
tija, o VRK pasitiki visos poli
tinės partijos. 

L^jTėvynėje pasižvalgius 

Nuotr.: i Iš kaires) Lietuvos ledo ritulio rinktines vyriausiasi 
cijos prezidentas Rolandas Buėys ir NHL klubo „Pittsburgh 1 
cijoje atsakė į klausimus apie naujojo fondo veiklą. 

Užsienyje žaidžiantys 
sportininkai nepamiršta tėvynės 

Seimo vadovas dėl padėties 
„Inkare" kaltina LDDP 

Vilnius, rugpjūčio 23 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis mano; 
kad tik konservatorių suburta 
Generalinės prokuratūros 
vadovybė rimtai ėmėsi ban
krutuojančių įmonių bylų tyri
mo. 

Trečiadienį, kalbėdamas per 
Lietuvos radiją, V. Landsber
gis komentavo buvusio prem
jero Gedimino Vagnoriaus 
viešą kaltinimą, kad daugiau 
nei 20 dienų trunkantis 
„Inkaro" darbininkų badavi
mas rodo apgailėtiną Lietuvos 
valdžios institucijų bejėgišku
mą. 

„Turiu priminti, kad G. Vag
norius pats neseniai buvo vie
nas šalies vadovų ir galėjo ką 
nors padaryti", pažymėjo Sei
mo pirmininkas. 

Kaip žinia, G. Vagnorius iki 
praėjusių metų buvo artimas 
V. Landsbergio bendražygis, 
nuo 1996 m. ėjęs premjero pa
reigas. Tačiau vėliau jis pra
laimėjo kovą dėl įtakos kon
servatorių partijoje ir buvo 
priverstas palikti postą vy
riausybėje bei pačią partiją. 

V. Landsbergio nuomone, 
LDDP valdymo metais buvo 
vengiama skelbti įmonių 
bankrotus, ir dabar „šis pavel
das tempiamas nuo LDDP 
laikų". „Kaip darbo partija 
galėjo paskelbti bankrotą, kad 
darbininkai netektų darbo?", 
ironizavo jis. , 

Seimo pirmininko teigimu, 
dabar yra daugybė išeikvojimo 
bylų ir „Inkaras" taip pat yra 
„auka tos sistemos", kuri nu
siaubė Lietuvos ekonomiką ir 
Įmones. Jis pažymėjo, kad 
„teisiškai sunku prigriebti" už 
tai atsakingus žmones, o rei
kia, kad butų aiškiai pasaky
ta, kas išvogė, kas atsako, kas 
nubaustas. 

Pasak V. Landsbergio, šios 
bylos pajudėjo tik po to, kai 
1997 metais „pavyko sufor
muoti naują Generalinės pro
kuratūros vadovybę". Kaip ži
nia, tais metais konservatoriai 
prokuratūros vadovu paskyrė 

Kazį Pėdnyčią. 
Rugpjūčio 1 d. badauti prie 

bendrovės „Inkaro avalynė" 
pradėjo 10 žmonių, tačiau 
vėliau penkios išsekusios mo
terys buvo paguldytos į ligoni
nę. Prie gamyklos taip pat 
nuolat budi apie 100 „Inkaro 
avalynės" darbininkų, kurie 
neleidžia išvežti iš gamyklos 
teritorijos gatavos produkcijos 
ir įrengimų. Darbininkų verti
nimu, „Inkaro avalynė" savo 
darbuotojams liko skolinga 3.8 
mln. litų. 

Vilnius , rugpjūčio 22 d. 
(BNS) — Šiaurės Amerikos 
valstybinės ledo ritulio lygos 
(NHL) Pittsburgh, PA, „Pen-
guins" klube žaidžiantis 27-
erių metų Darius Kasparaitis 
sieks, kad ledo ritulys Lietu
voje taptų kuo populiaresnis. 

Ledo ritulininkas įkūrė 
„Dariaus Kasparaičio para
mos ir labdaros fondą", kurio 
tikslas — remti valstybines 
rinktines bei plėtoti ledo ritulį 
Lietuvoje. 

„Aš visada svajojau, kad le
do ritulys Lietuvoje būtų po
puliarus", antradienį spaudos 
konferencijoje Sportininkų na
muose Vilniuje sakė D. Kaspa
raitis. Pasak jo, fonde kol kas 
yra tik 2,000 litų, tačiau jis ti
kisi, kad žmonės susidomės 
šia veikla. 

„Ledo ritulys yra brangus 
sportas, tad aš bandau padėti 
per Ameriką bei savo pažįsta
mus Rusijoje", sakė ledo rituli
ninkas. „Lietuvoje yra gana 
daug vaikinų, kurie nori žaisti 
ledo ritulį ir jiems reikalingos 

reneris Viktoras Seninas, Lietuvos ledo ritulio federa-
-.guins" žaidėjas Darius Kasparaitis spaudos konferen-

Gedimino Svitojaus (Eltai nuotr. 

va geografiškai esanti geroje 
vietoje. „Aplink visi žaidžia le
do ritulį", teigė federacijos va
dovas. 

Savo karjerą NHL D. Kas
paraitis pradėjo 1992 m. New 
Yorko „Islanders" komandoje. 
Nuo 1996-1997 m. sezono vi
durio j is rungtyniauja Pi t ts
burgh „Penguins" klube. IŠ 
viso lygoje jis žaidė 491 rung
tynes ir įmušė 16 įvarčių. 

Rungtyniaudamas Rusijos 
ledo ritulio rinktinėje, 1992 m. 
D. Kasparait is tapo Albervilio 
(Prancūzija) žiemos olimpinių 
žaidynių čempionu. 

nizuoti vasaros aikų stovyk
las. Ir aš pats salėčiau juos 
treniruoti", teigė D. Kasparai
tis. Jo manymu ledo ritulio 
perspektyvos Lie:uvoje geros. 

Pasak Lietuv J< ledo ritulio 
federacijos prezicento Rolando 
Bučio, rūmų statyba kainuos 
apie 12 mln. litų. Tikimasi, 
kad jau šį rudenį pradėjus sta
tybas, jas pavyktų užbaigti 
per metus. Kalbėdamas apie 
ledo ritulio ateitį Lietuvoje, R. 
Bučys pasidžiaugė, jog Lietu-

Užsižiopsosi — tapsi partijos 
steigėju 

lėšos. Būtų labai šaunu orga-

Laivas „Linkuva" nuskendo su 
Belize uosto vėliava? 

žalos atlyginimo kompensaci
jas , suteiktos socialinės garan
tijos. Jos priklausytų, jei jūri
ninkai būtų oficialiai įdarbinti 
valstybės kontroliuojamoje 
bendrovėje — Klaipėdos trans
porto laivyne. 

Privalomos kompensacijos 
nuskendusių „Linkuvos" jūrei
vių šeimoms jau pradėtos 
mokėti. Iki savaitės pabaigos 
kiekviena šeima gaus po 
20,000 litų. Likusi daugiau 
kaip 80,000 litų suma kiekvie
nai šeimai turi būti išmokėta 
vėliau. 

Tačiau Klaipėdos transporto 
laivynas neigia, kad „Linku
va" nuskendo su Belizo 
vėliava ir tikina, kad visi nu
skendę jūrininkai buvo jų 
bendrovės darbuotojai. 

„Linkuvoje" plaukė 18 jū
reivių, visi — Lietuvos pi
liečiai. JAV pakrančių apsau
ga per daugiau nei savaitę 
trukusią paiešką nerado nei 
laivo nuolaužų, nei įgulos 

Vilnius, rugpjūčio 23 d. 
(BNS) — Klaipėdos motorlai
vis „Linkuva", šią vasarą nu
skendęs su 18 jūreivių Ramia
jame vandenyne, plaukiojo su 
Centrinės Amerikos nedidelės 
valstybės British Hondūras 
sostinės Belize vėliava. 

Kaip rašo Lietuvos spauda, 
Valstybės saugumo departa
mentas turi duomenų, jog 
„Linkuva" nuo gegužės 1 d. 3 
mėnesius galėjo plaukioti su 
uosto Belize vėliava. 200,000 
gyventojų turinti British Hon
dūras valstybėlė pelnosi iš to, 
jog kasmet lengvatinėmis są
lygomis registruoja tūkstan
čius didelių mokesčių vengian
čių kitų valstybių laivų. 

Lietuvos vėliavos naudojimą 
reglamentuoja įstatymas. Lie
tuvoje registruotų ir valstybei 
priklausančių laivų vėliavas 
leidžiama keisti tik vyriau
sybės sutikimu. Vėliavos pa
keitimas be oficialaus išre
gistravimo iš vienos valstybės 
laivų registro ir įregistravimo 
kitos valstybės laivų registre 
yra kriminalinis nusikaltimas. 

Pareigūnai turi duomenų, 
kad aplink pasaulį plaukioju
sios „Linkuvos" nuomotojai, 
taupydami lėšas, įgulos narius 
įdarbindavo ir per pagalbines 
užsienio bendroves. 

Tokiu atveju negaliotų žu
vusiems „Linkuvos" įgulos na
riams, kurių giminaičiams 
valstvbė žada išmokėti dideles 

narių. Paieškos buvo nutrauk
tos birželio 29 dieną, ameri
kiečių gelbėjimo tarnyboms 
įvertinus, kad šios pastangos 
beviltiškos. 

Vyriausybės kancleris Pet
ras Auštrevičius kreipėsi į Su
sisiekimo ministeriją, pra
šydamas imtis priemonių, kad 
Lietuvoje registruotų ir valsty
bei priklausančių laivų vė
liavos būtų iškeliamos ir 
keičiamos griežtai laikantis 

Vilnius, rugpjūčio 23 d. 
(Elta) — Pedagoge iš Telšių 
tvirtina, jog kelios dešimtys 
telšiškių, vykusių eksursijon į 
Seimą, nežinojo turėsią tapti 
Nuosaikiųjų konservatorių są
jungos (NKS) steigėjais, rašo 
„Lietuvos žinios". 

Šiaulių lengvosios pramo
nės mokyklos Telšių filialo ve
dėja Irena Krušaitė prisipaži
no, kad ekskursijos į Seimą 
idėja kilo visai atsitiktinai. 
Moteris pasakojo išgirdusi „G. 
Vagnoriaus patikėtinę" kal
bant apie liepos 2-ąją organi
zuojamą kelionę į Seimą. 
„Kaip tik baigėsi mokslo me
tai, tad pamaniau, kad mūsų 
mergaitėms tai bus vienintelis 
šansas pamatyti Seimą ir net 
susitikti su Vagnoriumi. Pa
prašiau į ekskursiją paimti ir 
mane su grupe moksleivių", 
pasakojo pedagogė. 

„Kelionėje mums buvo išda
lytos anketos. Paaiškinta, kad 
tos anketos yra 'nieko tokio', 
todėl daugelis jas užpildė", 
prisiminė pedagogė. Vėliau 
paaiškėjo, kad dėstytoja ir jos 
auklėtinės pildė NKS steigėjų 
anketas. 

NKS prezidiumo narys Kęs
tutis Skrebys sakė, kad į stei
giamąjį partijos suvažiavimą 
iš tiesų atvyko „grupė nepil
namečių". Anot jo, moksleivės 

* Vi ln iaus c e n t r e , T e a t r o 
gatvėje, atliekant statybos-
kasinėjimo darbus, rastas į 
sprogmenį panašus daiktas. 
Kaip įtariama, sprogmuo šioje 
vietoje gulėjo nuo karo laikų. 
50 cm ilgio ir 20 cm skers
mens daiktą darbininkai iška
sė traktoriumi. Policija aptvė
rė įvykio vietą bei sustabdė 
eismą Teatro gatve. Tuo tarpu 
Vilniaus Vyriausiojo policijos 
komisariato spaudos tarnyba 
pranešė, kad „Geležinio vilko" 
išminuotojai neturi benzino, 
kad galėtų atvažiuoti į įvykio 
vietą. BNS. 

Lietuvos 
mų 

Respublikos įstaty-

suvažiavime buvo priimtos 
kaip viešnios. K. Skrebys tvir
tino kategoriškai nesut inkąs 
su kalbomis, jog telšiškiai ne
žinojo kur važiuoja. „Mes jų 
surištų juk neatvežėm. O kad 
suaugę žmonės nežinojo, kur 
važiuoja, aš netikiu, nelogiš
kai tai skamba", tvirtino jis. 

Vis tik I. Krušaitė, nepaisy
dama to, sakė iš tiesų nežino
jusi tikrojo kelionės tikslo. 
„Pildydama tą anketą aš , čia 
jau mano gėda, neįsiskaičiau į 
partijos pavadinimą ir visko 
nesupratau, o atskirai mums 
niekas nieko neaiškino. Je i 
būčiau žinojusi, turbūt nebū
čiau nei į Vilnių važiavusi, nei 
sutikusi būti tos partijos stei
gėja", tvirtino moteris. 

Ignalinos elektrinė 
vėl veikia įprastu 

ritmu 
Viln ius , rugpjūčio 23 d. 

(BNS) — Trečiadienį po vidur
dienio vėl paleista Ignalinos 
atominės elektrinės (IAE) ant
rojo energijos bloko turbina, 
kuri antradienį buvo sustojusi 
dėl klaidingai suveikusios 
gaisro gesinimo sistemos. 

IAE technikos direktorius 
Genadijus Negrivoda pranešė, 
kad gaisro gesinimo sistema 
klaidingai suveikė dėl stiprios 
liūties Visagine. Pasak ugnia
gesių, viena iš veikusių dviejų 
turbinų automatiškai išsijun
gė, pradėjus purkšti putoms iš 
priešgaisrines apsaugos siste
mos. Del įvykio radiacinė ap
linka nebuvo pakitusi. 

Del turbinos išsijungimo 
IAE galingumas buvo suma
žėjęs nuo 1.200 megavatų iki 
750 megavatų. 

Pasak G. Negrivodos. trečia
dienį ryte vėl įjungus turbiną, 
II energijos blokas 1,000 me
gavatų galingumą turėtų pa
siekti vakarop, o įprastą 1.250 
megavatų galingumą — apie 
vidurnaktį. 

Dabar Ignalinos jėgainėje 
veikia tik II energijos blokas. 

* Akcinės b e n d r o v ė s „Tau
r a g ė s t a u r a s " darbininkas 
Stasys Andriekenas, po dviejų 
badavimo parų sulaukęs val
džios pažado, jog jam bus iš
mokėtas atlyginimas, baigė 
badauti prie prezidentūros. 
Badautoją globojęs Lietuvos 
laisvės sąjungos (LLS) Tau
ragės skyriaus pirmininkas 
Saulius Oželis, prezidento pa
tarėjas nacionalinio saugumo 
ir užsienio politikos klausi
mais Albinas Januška bei Sei
mo narė Vilija Aleknaite Ab-
ramikienė trečiadienį kalbė
josi su baldų fabriko „Tau
ragės tauras" direktore, kuri 
garantavo, jog S. Andriekėnui 
po truputį bus išmokėtas jo 
uždirbtas atlyginimas. Be to, 
A. Januška badautojui iš savo 
kišenės davė 500 litų. Prezi
dento patarėjas ir Seimo narė 
su AB „Tauragės tauras'" va
dovais susitarė, jog S. And
riekėnui jo metų atlyginimas 
bus išmokamas palaipsniui, 
po 500 litų kas savaitę. Anot 
tauragiškio, bendrovė jam 
skolinga 7,000 litų. 

* N u o s a i k i ų j ų konse rva 
t o r i ų są jungos (NKS) pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
ir Lietuvos darbininkų sąjun
gos (LDS) prezidentė Aldona 
Balsienė Seime pasirašė bend
radarbiavimo susitarimą. A. 
Balsienė sakė, jog viena iš 
priežasčių, kodėl LDS pasirin
ko bendradarbiavimą su NKS, 
yra tai, jog jos pirmininkas G. 
Vagnorius, būdamas premje
ru, „visada ištesėdavo tai, ką 
pažadėdavo". A. Balsienė ir 
dar keletas LDS narių daly
vaus rinkimuose į Seimą nuo
saikiųjų konservatorių sąraše 
daugiamandatėje apygardoje. 

* L ie tuvo je v y k d a n t ro
m u į s i jung imo į v i s u o m e n ę 
programą, kitą mėnesį Vil
niuje turėtų pradėti veikti Vi
suomeninio ugdymo centras. 
kuriame bus lavinami čigonai. 
Birželį vyriausybė patvirtino 
romų integracijos į visuomenę 
2000-2004 metų programą ir 
nusprendė pagal galimybes fi
nansuoti ją iš valstybės biu
džeto. Centro statybai jau yra 
paskirtas sklypas. Vyriausybe 
žada skirti 450.000 litų staty
bai bei įrangai, o likusius pini
gus — apie 250,000 litų — ke
tina skirti Olandijos nevynau-
svbinių organizacijų fondas. 

• B N S 

* M a ž d a u g 700-tų šiuo 
m e t u b a n k r u t u o j a n č i ų įmo
nių įsiskolinimai kreditoriams 
siekia 3 milijardus litu. Skola 
darbuotojams jau viršijo 100 
mln. litų. 

* l K la ipėdos va ikų ligo
n inę iš v i eno b e n d r a b u č i o 
buto antradienio vakarą buvo 
atvežti šeši nepilnamečiai, ku
rie, kaip spėjama. 4 dienas bu
vo be tėvų priežiūros. Vaikus 
bendrabutyje aptiko mokytoja, 
atėjusi aplankyti trylikametes 
moksleivės. Šiuo metu trys 
mažiausi vaikai, kurių jau
niausiam vos 6 mėnesiai, pa
guldyti į Klaipėdos vaikų ligo
ninę. Trys vyresnieji gyvena 
Laikinosios paramos grupėje. 
Jų sveikatai pavojus negresia. 
Nors vaikai nėra fiziškai išse
kę, juos nuolat stebi medikai. 
Vaikų tėvai kol kas nesurasti. 
Vaikų teisių apsaugos tarny
bos specialistu teigimu, ši šei
ma žinoma jau seniai. Nors 6 
vaikus auginantys tėvai daž
nai girtauja, panašių nutiki
mų anksčiau nebuvo. Ek»< 

* Kr ikšč ion iu d e m o k r a t u 
sąjunga (KDS) rinkimuose į 
Seimą daugiamandatėje apy
gardoje ir daugumoje vien
mandačių apygardų dalyvaus 
viena. KDS nesėkmingai ban
dė susitarti dėl bendradarbia
vimo rinkimuose su Valstiečių 
partija ir „Tautos fronto", į 
kurį yra susivienijusios Nacio-
naldemokratų partija. Tauti
ninkų sąjunga ir Lietuvos 
laisves lyga. atstovais. KDS 
rinkimų štabo pirmininkas Ig
nas Vėgėlė teigė, jog ne KDS. 
o minėtosios partijos ieškojo 
draugystes su KDS. 

* Policijos g e n e r a l i n i s 
komisaras Visvaldas Rač
kauskas padėkojo Kauno me
rui Vytautui Šustauskui už 
pagalbą tiriant bendrovės 
..Senukai" apsaugos darbuoto
jų nužudymą. Policijos depar
tamento prie VRM Valdymo 
organizavimo tarnybos vyres
nysis komisaras Valdas Jan
kauskas sakė, jog Kauno poli
cijai miesto savivaldybe padė
jo, skirdama jai automobilius 
ir degalus. Keturi prekybos 
centro „Senukai" sandėlių ap
saugos darbuotojai buvo nu
šauti beveik prieš dvi savai
tes. Daugiau nei prieš savaitę 
sulaikytas ..Senukų" apsaugos 
darbuotojas Vladimiras Vladi-
mirovas jau prisipažino nužu
dęs savo bendradarbius, kad 
pagrobtųjų ginklus. IBNSI 

* Kai k u r i e ž i nomi Sei
mo n a r i a i n u t a r ė nedalyvau
ti artėjančiuose rinkimuose. 
Gausiausias politikų, besi
traukiančių iš parlamento, bū
rys yra valdančiojoje Seimo 
Konservatorių frakcijoje. Šios 
partijos rinkimų sąraše nėra 
net 12 Seimo narių — 2 mo
terų ir 10 vyrų. Kol kas nė vie
nas iš jų nežino, ką veiks pasi
baigus šiai Seimo kadencijai. 

* Vyr iausybė š v i e t i m o ir 
mokslo minis te r i ja i s k y r ė 
4.5 mln. litų vadovėliams įsi
gyti. 

* L ie tuvos įmone i , gami 
nančiai pabėg ius , valstybes 
užsakymų pakaktų 10-12 me
tu. Būtent tokio užsakymo ir 
tikisi Marijampolės susivieni
jimo „Alga" sal ininkas Algir
das Linkus. ..po kurio sparne
liu ir ne be aukščiausių val
džios sluoksnių pagalbos" du
ris atvėrė prezidento Algirdo 
Brazausko brolio Gerardo Bra
zausko vadovaujama gelžbeto
ninius pabėgius gaminanti 
bendrovė ..Suetrak". rašo 
..Lietuvos aidas". 1998 m. Ko
vą Susisiekimo ministerija, 
kuriai tuo metu vadovavo ma
rijampolietis Algis Žvaliaus
kas, įpareigojo SP AB ..Lietu
vos geležinkeliai" apsvarstyti 
klausimą dėl gelžbetoninių 
pabėgių gamybos Lietuvoje or
ganizavimo. Tokį projektą pa
teikti vyriausybei A Žva
liauskui padėjo ūkio ministras 
Vincas Babilius. Tu pačių me
tų vasarą ..Alga" su švedų 
bendrove ,.S\vetrak" įsteigė 
įmone pabėgiams gaminti — 
UAB „Svvetrak". ..Buvusi kon
servatorių vyriausybė padėjo 
uždirbti milijonus A. Brazaus
ko šeimai", susumuoja dien
raštis. 

KALENDORIUŠ~ 
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LIETUVIŲ TELKINLAI 
C A P E C O D , M A 

LIETUVOS AKADEMINIS JAUNIMAS 
AMERIKOJE 

Savo nepriklausomybe atga
vusios Lietuvos akademinis 
jaunimas ne tik žvalgosi į Va
karus, ieškodamas idėjų, kaip 
geriau pritaikyti savo mokslą 
gyvenime, bet taip pat nori 
trumpą laiką pabuvoti Ameri
koje ir čia susipažinti su ame
rikiečių darbu, jų patirtimi, 
nauja technologija. 

Prieš keletą metų Cape 
Code lietuviai pastebėjo, kad 
vasaros metu šiame pusiasa
lyje, geriau tariant — saloje — 
restoranuose ir parduotuvėse 
dirba iš Lietuvos atvykę jau
nuoliai. Vieną dieną, užsukęs j 
mano mėgstamą VVendy's res
toraną, tos dienos lietuvių kil
mės vedėjas Frank man sake, 
kad pas juos greitu laiku 
praktikuotis atvyksta studen
tai iš Lietuvos. Nustebau, bet 
vėliau įsitikinau, kad tai tiesa. 
Dabar kasmet nedideliais bū
reliais atvyksta Vilniaus ir 
Kauno universitetų studentai 
praleisti kelis mėnesius Cape 
Code. Pirmieji, su kuriais su
sipažinau ir tapome draugais, 
buvo pernai dirbęs doktoran
tas Mindaugas Puodžiūnas ir 
jo sesuo studentė Milda. Pir
masis dirbo Nantucket saloje 
'sodų planavimas), o jo sesuo 
Milda — Hyannio miesto pre
kybos centre vienoje prancūzų 
užkandinėje. Iš jų sužinojau 
apie Lietuvoje veikiančią 
agentūrą, kuri sudaro sąlygas 
studentams atvykti Amerikon 
ir laikinai dirbti įmonėse, kad 
įsigytų daugiau praktikos, iš
moktų anglų kalbą bei užsi-

.,dirbtų pinigų. 
Šią vasarą Cape Code dirba 

Mashpee prekybinio centro ri
bose „Stop-and-Shop" maisto 
produktų parduotuvėje septy
ni studentai: dvi merginos ir 
penki jaunuoliai iš Kauno ir 
Vilniaus universitetų ir Kūno 
kultūros akademijos Kaune. 
Nutariau nuvažiuoti į Mash
pee ir tenai juos pamatyti. 

Parduotuvės vedėjas Bob 
Ferreira, jaunas portugalų kil
mės verslininkas, iš apsirengi
mo ir manierų daugiau pa
našus į Lotynų Amerikos kino 
filmų aktorių, o ne į versli
ninką. — maloniai sutiko ma
ne painformuoti apie užsie
niečius, dirbančius jo parduo
tuvėje. 

Čia pateikiu santrauką po
kalbio su Bob Ferreira kabi
nete. 

Pirmas klausimas buvo: Ar 
tie septyni studentai-jaunuo-
liai iš Lietuvos gerai atlieka 
savo pareigas, ar jų anglų kal
ba yra pakanka komunikuoti 
su įmones vadovybe, o ypač su 
klientūra0 Ferreira atsake: 

„Mes esame patenkinti jų at
liekamu darbu. J ie tvarkingi, 
darbštūs , pareigingi. Papra 
šyti,mielai dirba viršvalan
džius, visada kooperuoja, kai 
reikia dirbti skirtingose pa
mainose. 

Į klausimą, ar j ie pakanka
mai moka anglų kalbą, Ferrei
ra atsake: „Taip! Nei vadovy
bė, nei klientai dar nenusi-
skundė". Toliau parduotuvės 
vadovas sakė, kad jau antr i 
metai jis turi progą dirbti su 
tais s tudentais . Jaunuoliai yra 
draugiški, bendrauja su kitais 
tarnautojais ne tik darbo me
tu, bet ir privačiai. 

Paklaus tas , ar kitais metais 
s tudentai bus vėl samdomi, 
vedėjas a tsakė tikrai nežinąs, 
tačiau jis mielai jų lauktų. J 
klausimą, kada buvo pradėta 
čia vadinama Apsikeitimų 
programa, leidžianti Lietuvos 
s tuden tams vasaros me tu 
dirbti Amerikoje, jis tiksliai 
nežinąs. Tačiau, kai įmonės 
vadovybė pamatė , kad tokie 
iškvietimai yra naudingi abe
joms pusėms, programa vyk
doma toliau. Tarp kitų jo pa
reigų yra prižiūrėti ir globoti 
atvykusį jaunimą darbo metu. 
Taip pat pavesta atvykusiems 
surast i gyvenamas pata lpas . 
Pokalbio pabaigai Ferreira pa
kartojo, kad j is y ra patenkin
tas j aun imo darbu, jų elgesiu, 
kad jis lauksiąs jų Mashpee ir 
ki tais metais . 

Mano lankymosi dieną 
„Stop-and-Shop" parduotuvėje 
dirbo tik abi l ietuvaitės, o pen
ki vyrukai ilsėjosi arba ruo
šėsi naujai pamainai . Bob Fer
reira mane supažindino su 
Aiste Matusevičiūte ir Ieva 
Budryte . Pastaroji, klaipėdie
te, yra Vilniaus universiteto 
s tudentė , j a u an t rus metus 
dalyvaujanti apsikeit imų 
programoje ir dirbanti čia tą 
patį darbą. Trumpame pokal
byje su j a sužinojau, kad vei
kia agentūra , palaikanti ry
šius su įmonėmis, norinčiomis 
vasaros metu turėt i prakti-
kantų-darbuotojų. Programoje 
gali dalyvauti tik s tudentai ir 
tai tik an t ro ir trečio kurso. 
Pri imti kandidata i patys apsi
moka už kelionę Amerikon bei 
turi sumokėt i t a m tikrą mo
kestį už tarpininkavimą. Pri
imti s tudenta i tiksliai žino, 
kur j ie vyks, kokios rūšies 
darbą dirbs ir pan. Gyvena
mas pa ta lpas dažnai parūpina 
pati įmonė, tačiau ki tur j a s 
susiranda s tudenta i ir patys 
moka nuomą. Viena tokių 
agentūrų yra Amerikoje: CE-
NET — Cultural Exchange 
Netuurk. Ji vra Jackson mies-

Vilniaus universiteto studentė Ieva Budrytė vasaros atostogų metu dirbanti Mashpee, Cape Cod „Stop and 
Shop" pardotuvėje prie kasos su parduotuvės vedėju Bob Ferreira. 

te, Missouri valstijoje. Kita 
įstaiga yra Lietuvoje, tai Pa
saulio lietuvių kultūros, moks
lo ir švietimo centras Kaune. 

Pagal Budrytę, studentams 
atlyginimas mokamas toks 
pat, kaip ir visiems kitiems. 
Už sekmadienius, šventadie
nius moka pusantro karto 
daugiau. J i dirba kaip kasi
ninkė, priima pinigus už nu
pirktas prekes. Paklausta, a r 
jai nesunku dirbti su kompiu
teriais, kurie labai palengvina 
kasininkei atsiskaitymą, Bud
rytė sakė, kad pernai, pirmos 
kadencijos darbo metu, ji tris 
dienas praktikavosi ir po to 
pradėjo savarankiškai dirbti. 
Ieva priminė, kad Lietuvos 
kai kurios prekyvietės jau 
naudoja kompiuterius, tačiau 
dauguma jų da r neturi . Bud
rytė sakė, kad vietiniai tar
nautojai yra draugiški, pa
slaugūs. Jei prašai patarimo, 
visada padeda. 

Laisvalaikio metu lietuviai 
studentai lanko istorines vie
toves, s u s i t i n k a s u vietos lie
tuviais. Pvz., pernai, kai gru
pė dirbo Cape Code, jie atsi
lankė Lietuvių Bendruomenės 
metinėje gegužinėje, kur ste
bėjo, kaip linksminasi, poil
siauja vietiniai lietuviai. Pa
klausta, ar jos grupės studen
tai gauna informacijos apie 
įvykius Lietuvoje, Ieva atsakė, 
kad mažai, nes nedaug laiko 
lieka spaudos skaitymui. Ta
čiau kai kurie jos kolegos lan
kosi netoliese esančioje Mash
pee bibliotekoje. Naudodamie
si elektroniniu paštu, jie susi
siekia su savo giminėmis ar 
draugais Lietuvoje ir skaito 
TV ekrano „Lietuvos rytą". 

Prieš atsisveikinant, paklau
siau Ievos Budrytės, ar jai 
teko laisvalaikiu pramogauti: 
būti teatre, pietauti su ameri
kiečiais ir pan. J i atsakė, — 
„taip". Pagal ją, amerikiečiai 

Lietuvos universitetų studentai . dalyvaujantys vasaros atostotfg d; 
dangas Kiaupa. Justinas Bojanauskas ir Tomas Ligeika 
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yra džentelmeniškesni nei eu
ropiečiai. 

Baigęs pokalbius parduotu
vėje automobiliu patraukiu į 
už kelių mylių esančius na
mus, kuriuose yra apsigyvenę 
septyni, lietuvaičiai. Jų nera
dau. Buvo kur nors išvykę. 

Noriu pastebėti, kad Cape 
Code nėra viešosios transpor-
tacijos, kaip mes tai supran
tame kalbėdami apie miestus. 
Cia reikia pasikliauti savomis, 
privačomis priemonėmis: kojo
mis, dvįračiu, motociklu ar au
tomobiliu. Ta prasme, septy
netas jaunuolių padarė logiš
ką išvadą: visi susidėję nusi
pirko naudotą automobilį — 
Fordukąi. Dabar, pagal jų iš
dirbtą tvarkaraštį, vežioja vie
nas kitą į darbovietę ar atgal, 
arba vyksta kur kitur. 

Jų gyvenamas 4 kambarių 
namas yra ant ežero John's 
Pond kranto. Vasaros metu 
čia yra ideali vieta poilsiauti, 
meškerioti, maudytis. 

Maždaug po savaitės laiko 
vėl patraukiau į Mashpee. 
Šiuo kartu važiavau tik į eže
ro pusę — į namus su gyve
nančiais studentais. Mane pa
sitiko trys jauni, gražiai nuau
gę vyrukai: Justinas Boja
nauskas, Mindaugas Kiaupa 
ir Tomas Ligeika. Jie jau ži
nojo, ko aš pas juos atvykau. 
Po trumpo pokalbio bendry
bėmis visi susėdome prie sta
liuko ir pradėjome pokalbius 
apie jų darbą ir studijas. Po
kalbiuose nedalyvavo studen
tai: Tadas Ūrbaitis ir Harol
das Mockus, nes jiedu po 
nakties darbo ilsėjosi. 

Pirmasis prie mikrofono sė
do ir į mano klausimus atsa
kinėjo Tomas Ligeika, Vytauto 
Didžiojo universiteto Politikos 
mokslų ir diplomatijos institu
to Kaune, studentas. Kilimo iš 
Kėdainių. 

Paklaustas, ar pirmą kartą 
Amerikoje, Tomas atsakė, kad 
ne. Su Amerika susipažino ir 
laikinai čia dirbo pernai. Tai 
j au antra vasara Cape Code. 
Trumpai papasakojęs, kaip 
šiemet Amerikon atvyko, pasi
naudojęs kita negu pernai tar
pininkavimo agentūra. Jis su
teikė keletą detalių apie for
malumus dirbti Amerikoje. Jo 
manymu. Amerikon kasmet 
atvyksta apie 2,000 lietuvių, 
paprastai antro ar trečio kur
so studentai. Amerikos konsu
latas, matyt, mano, jog tai 
saugiausia, kad jaunimas ne
užsimanytų pasilikti Ameriko
je gyventi. Pagal Tomą, ameri
kiečiai labai geri žmonės, tai 
ne Lietuvos... Čia vietiniai gy
ventojai mėgsta užmegzti po
kalbius, vpač tie, kurie pasisa
ko esą I K tuvių kilmės. Tomui 
nepatinka, kad Amerikoje ma
žai vertmamas įgytas moks
las, jei tai nėra tiesiogiai susi
ję su d a b u . Savo darbu To
mas patenkintas. Visi bendra

darbiai nuoširdūs, vadovai — 
draugiški, o pokalbiai su 
klientais sudaro puikią progą 
pasilavinti anglų kalboje. 

Antras pokalbio dalyvis bu
vo Vytauto Didžiojo universi
teto Informatikos fakulteto 
(Computer Science) Kaune 
studentas Mindaugas Kiaupa 
iš Ignalinos. Mindaugas sakė, 
kad Mashpee parduotuvėje jis 
dirba j au antrus metus. Dar
bas tas pats, nes jau išmoko 
pernai. Tada jis susipažino su 
viena amerikiete, su kuria pa
laikė korespondenciją. Jos dė
ka jis šiemet lengviau galėjo 
antru kartu patekti dirbti ton 
pačion vieton. Amerika, o ypač 
New Yorko didmiesčiu, j is su
sižavėjo pernai, kai ten pirmą 
kartą pamatė dangoraižius, 
supamus debesų. 

Trečiasis pokalbio dalyvis, 
svečias iš Lietuvos, kilimo iš 
Kėdainių. Jis studijuoja Lietu
vos Kūno kultūros akademi
joje, Kaune, Trenerių fakulte
te. Specialybė — lauko teni
sas. Tai Just inas Bojanaus
kas. Ameriką pirmą kartą iš
vydo šią vasarą, kaip ir kiti 
kolegos atvykęs darbams. 
Kiek laikas leidžia, Justinas 
stebi Amerikos sportininkų 
pasirodymus televizijoje. Jis 
papasakojo ir apie Lietuvos 
sporto padėti, rūpesčius ir 
laimėjimus. Krepšinis, kaip 
buvo, taip ir tebėra pirmoje 
vietoje,- nors lietuviai atletai 
bando iškilti ir kitose šakose. 
Mokykloms trūksta lėšų įsigy
ti sporto įrankius, turėti erd
vias sporto sales, prieinamas 
mažesniuose miesteliuose; 
Lietuvos sportuojančiam jau
nimui Amerika yra nebe nau
jiena. Paklaustas, ką patartų 
lietuviui jaunuoliui, laikinai 
atvykusiam Amerikon, Justi
nas, susimąstęs atsakė: „Toks 
jaunuolis turėtų gerai stebėti 
amerikiečių gyvenimo gerą
sias puses, o uždirbtus dole
rius turėtų parsivežti namo, 
kad galėtų siekti aukštojo 
mokslo. Jis, kaip ir kiti jo ko
legos, džiaugėsi amerikiečių 
draugiškumu, atvirumu. 

Baigęs pavienius pokalbius, 
perėjau prie bendrųjų kalbų, 
svarstymų, žinoma, neišveng
damas politikos. Man rūpėjo, 
kiek Lietuvos akademinis jau
nimas domisi politika, a r ak
tyviai joje dalyvauja. Beveik 
visų buvo vienas atsakymas: 
kai studijuoji, ir dar trūksta 
finansų, nėra laiko aktyviai 
įsijungti į politinius judėji
mus. Visi mūsų pokalbių daly
viai taip pat sutarė, kad Lie
tuvos institucijos turi ką nors 
daryti teigiamo, kad Lietuva, 
po dešimties metų laisvės, ga
lėtų išbristi iš ekonominių ir 
kitų bėdų. Dalyvių nuomone, 
reikia Seimui ir vyriausybei 
naujų žmonių, jaunų pasi
šventusių darbui asmenų, ku
rie pamirštų vaidus ir neieš-
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kotų kaltininkų kitur. Pagal 
studentus, nauji ministrų ka
bineto nariai dažnai visiome-
nei kalba, kad buvusi vyriau
sybė nepadariusi to ai ano 
darbo, bet nenurodo, kaip tuos 
uždavinius išspręsti. Senieji, 
nusipelnę politikai, t i r ė tų 
pasitraukti ir užleisti savo vie
tas naujai kartai , jauniems 
politikams, kuriems rūpėtų 
viso krašto gerovė. Seimo pir
mininkas prof. Vytautas 
Landsbergis, jų nuomone, yra 
nusipelnęs pagarbos, tačiau 
jis turėtų užleisti vietą jaunes
niems. J is j a u padarė ką ga
lėjo. Seimo nariai, pagal stu
dentus, dažnai paiso savo as
meniškų, gana siaurų intere
sų, o pamiršta, kad kraš tas 
varge. Kai kurie politikai, sa
kė studentai , bijo jaunimo, 
esą, j ie darysią klaidas, tačiau 
toks Paulauskas daro priešin
gai, telkia apie save jaunuo
sius ir tikisi sulaukti pergalės. 

Just inas ir Tomas mano, 
kad po keleto metų Lietuvoje 
gyvenimas pagerės, o j iedu, 
baigę studijas, žada savo paty
rimu, žiniomis prisidėti prie 
krašto gerovės pakėlimo. 

Kad septynetas s tudentų 
Mashpee laisvalaikio metu tu
rėtų ką skaityti, jiems palikau 
dienraščio „Draugo" keletą nu
merių bei žymaus Amerikos 
žurnalo „National Geographic" 
egzempliorių. Tuo pačiu j iems 
priminiau, kad „Draugo" dien
raštis turi specialią prenume
ratos kainą laikinai Amerikoje 
gyvenantiems ar dirbantiems 
tautiečiams. 

Praleidęs keletą valandų su 
studentais iš Lietuvos prie 
ežero, kuriame matėme besi
maudančius ir paplūdimyje 
saulėje besikaitinančius vasa
rotojus, nusifotografavome ir 
išsiskirstėme: studentai į nau
ją darbo pamainą, o aš su pil
na galva minčių savo. auto
mobilį pasukau namų link. 
Buvau laimingas, turėjęs pro
gą kalbėtis su Lietuvos aka
deminio jaunimo atstovais, 
kurie supranta savo krašto 
būklę ir pasiruošę padėti. 
Kaip man atrodė, j ie gerai 
atskiria grūdus nuo pelų... 
Duok, Dieve, kad tokių šviesių 
jaunuolių būtų daugiau. 

Alf. P e t r u t i s 
« 

D E T R O I T , M I 

OBUOLINIAI BLYNAI 

Rugsėjo 10 d., sekmadienį, 
Sv. Antano parapijos šeimi
ninkės pradės rudens sezono 
darbus. Sezonas pradedamas 
skanių obuolių blynų su uo
giene vaišėmis. Kviečiami pa
rapijiečiai ir draugai iš arti ir 
toli atvykti ir pasivaišinti bei 
kitus pavaišinti blynais su uo
giene. Tuo paremsite mūsų 
nedidelę parapiją. 

EUGENE C. DECKER. DDS, P.C. 
4647 VV. 103 St, Oak Lawn, IL 
Pirmas apyt. su Northwestern un-to 
dipformj, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Te*. 7 0 8 4 2 2 - 8 2 6 0 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hfctory H«s. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 
BSB B S 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYJ0SJOJA 

imTmirnntiiriiTTipįliiij H«S, IL 
1 rnyHa į vakarus nuo Harlem Ave 

TeL (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VONAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus *gfc gydytojas 

Kapams MĮuįįĮw 
6018 VV. Arcr*r4tf^ts 5 ir 6 

Valandos pagat susitarimą 

ARASŽLIOBA.M.D. 
ANŲ UGOS IRiJHlBURGUA 

219 N. HamrOlSlsvenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 
TKB5 JM\DT 

Akių ligos / Chisurgija 
9830 S.RWgW0» Ave 

Chicago RkJgeviL 60415 
T«J. 70B-636HB622 
4149W.83nl.St. 

T e t 7 7 3 - 7 3 W 7 0 9 

TAUTOS ŠVENTĖ 

Sekmadienį, rugsėjo 10 d., 
Šv. Antano bažnyčioje bus mi
nima Tautos šventė. Mišios 
bus aukojamos už Lietuvos 
laisvės gynėjus. Mišias aukos 
Lietuvos Šaulių sąjungos išei
vijoje vyr. kapelionas kun. Al
fonsas Babonas. Mišiose orga
nizacijos dalyvauja su vėliavo
mis. 

Reg ina J u š k a i t ė 
Švobienė 

* Legend in i s L ie tuvos 
k r e p š i n i n k a s , Kūno kultūros 
ir sporto departamento gene
ralinis direktorius Rimas Kur
tinaitis dar šią savaitę žada 
apsispręsti, ar kels savo kan
didatūrą į Seimą. „Labai ilgai 
galvoti negaliu, nes kitaip ne
spėsiu surinkti būtinų tūks
tančio rinkėjų parašų", teigė 
buvęs Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės žaidėjas. R. Kurti
naitis, kaip nepriklausomas 
kandidatas, varžytis dcl Sei
mo nario vietos norėtų Kauno 
Panemunės rinkimų apygar
doje, mm 

• Kas nemoka šokti, kaltina 
grindis. 

http://4149W.83nl.St


PLB SEIMU PASIBAIGUS 
Pasaulio Lietuvių Bendrui • 

menės X Seime 2000 n 
rugpjūčio 15-20 d. Vilniuje d# 
lyvavo 129 Lietuvių Bendrui 
menių bei Jaunimo Sąjung 
pirmininkai ir rinkti atstov. 
iš 28 kraštų.' Buvo atstovauj 
ma: Argentina, Australij 
Austrija, Baltarusija, Belgija 
Brazilija, Didžioji Britanij 
Estija, Gruzija, Italija, JAį5 

Kanada, Karaliaučiaus srit, 
Kazachstanas, Kolumbį, 
Latvija, Lenkija, Moldo\, 
Prancūzija, Rusija, Sibir;, 
Švedija, Šveicarija, Ukraiu, 
Urugvajus, Uzbekija, Vene»» 
ela, Vokietija. Svečių teisėr* 
dalyvavo: Ispanija ir Nauji 
Zelandija. Negalėjo atvykti t-
stovai iš Danijos, Olandijoar 
Vengrijos. 

PLB X Seimo prezidiumą u-
darė: pirmininkas Juozas Pii-
kaitis (JAV), pavaduotojai Al
gimantas Gečys (JAV) ir Su-
lius Varnas (Australija). Sk-
retoriavo Edmundas JartO-
nas (Vokietija), Renata Gei-
maitė (Rusija) ir Stasė >aš-
kelienė (JAV). 

į naują PLB valdybą tejų 
metų kadencyai (2000-203) 
buvo išrinkti (116 balsais tz, 3 
balsais prieš, 1 balsas siga-
dintas iš 120 balsavusių):Vy-
tautas Kamantas (JAV), legi-
na Kučienė (JAV), Milda Len
kauskienė (JAV), prof. dr. 
Bronius Makauskas (Lenuja), 
kun. Edis Putrimas (Kanida), 
Algis Rugienius (JAV), Mtrytė 
Šmitienė (Vokietija), Gtbrie-
lius Žemkalnis (Australija), 
Laima Žliobienė (JAV). J val
dybą taip pat (eina ir Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkas Rimas Ba'iulis 
(Vokietija). Nauja valdyba sa

vo pirmininku išrinko Vytautą 
Kamantą ir PLB atstovu Lie
tuvoje Gabrielių Žemkalnį. 

I PLB Garbės Teismą kandi
datavo 12 asmenų ir buvo 
išrinkti: Saulius Varnas (Aus
tralija), Juozas Polikaitis 
(JAV), Viktoras Baltutis (Aus
tralija), Eugenijus Čuplinskas 
(Kanada) ir Arminas Lipšys 
(Vokietya). Garbės Teismo 
kandidatais išrinkti: Petras 
Bielskis (Australija) ir Jūratė 
Grigonytė (Australija). 

Į PLB Kontrolės Komisiją 
kandidatavo 10 asmenų ir bu
vo išrinkti: Horstas Žibąs 
(JAV), Algimantas Gečys 
(JAV), Stasys Dalius (Kanada) 
ir Rūta Žilinskienė (Kanada). 

Naujos PLB valdybos adre
sas: Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė, Lithuanian World 
Community, 1107 Pinewood 
Drive NW, Grand Rapids MI 
49544-7969 

USA. 
Tel. (616) 791 7333 
Faks. (616) 791 7888 

.EI. p. plbvaldyba@aol.com 
PLB atstovybės adresas: 
PLB atstovybė Lietuvos Res

publikos Seimo III rūmai, 215 
k. 

Gedimino pr. 53 
Vilnius 2002 
Lietuva-Lithuania 
TeL (370-2) 396 156 

' Faks. (370-2) 396 264 
El.p. plbav@lrs.lt 

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės X seimo 
rezoliucijų santrauka 

„Dėl Lietuvos siekio tapti 
Šiaurės Atlanto Aljanso (NA
TO) nare ir dėl integracijos j 
Europos Sąjungą". Pasaulio 

J*j JM9M 

k fW 'J 

Karaliaučiaus sri t ies lietuvių vaikai su mokytojom: .nskursijoje pr ie kun. Kristijono Donelaičio koplyčios. 

PLB pirmininkas Vytautas Kamantas, 

Lietuvių Bendruomenes X Sei
mas ragina visas Lietuvos ge
rovės siekiančias politines 
partijas prieš rinkimus į Lie
tuvos Respublikos Seimą ne
dviprasmiškai pasisakyti, kad 
bus siekiama kvietimo į NA
TO 2002 metais ir integracijos 
į Europos sąjungą 2004 me
tais ir dėl to bus efektyviai de
ramasi. 

„Dėl Lietuvos ir Lenkuos 
santykių bei lietuvių tau
tinės mažumos Lenkijoje" 
išreiškia pageidavimą, kad pa
sienio užkardos lokalizavimo 
Punsko valsčiuje (Lenkijos 
Respublika) klausimas būtų 
sprendžiamas Lenkijos lietu
vių bendruomenės, Punsko 
valsčiaus tarybos ir Pasienio 
apsaugos vyriausiosios ko
mendantūros dialogu. 

„Dėl Lietuvių tautos 
trėmimo paminėjimo" at
kreipia kraštų Lietuvių Bend
ruomenių dėmesį ir ragina 
visapusiškai prisijungti prie 
2001 metais vyksiančių rengi
nių, skirtų aktyviausių Lietu
vos žmonių išvežimo ir įka
linimo, lietuvių tautos trem
ties 60-mečiui paminėti. 

„Del Lietuvos gyventojų 
genocido" atkreipia ypatin
gą dėmesį į Respublikos prezi
dento sudarytą Tarptautinę 
komisiją, kuri tiria ir objekty
viai vertina ir sovietinio oku
pacinių režimų nusikaltimus; 
prašo Lietuvos Respublikos 
Seimą apsvarstyti nutarimo 
projektą dėl Lietuvos genocido 
vykdytojų skulptūrų ekspozi
cijos Grūto parke. 

„Dėl Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento 
prie Lietuvos Respublikos 
vyriausybes" prašo Lietuvos 
Respublikos Vyriausybe ne
keisti Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento statu
so, o jeigu būtų reorganizuo
tos visos be išimties prie Vy
riausybės veikiančios įstaigos 
ir Tautinių mažumų ir išei
vijos departamentas būtų pri

jungtas prie Kultūros ministe
rijos, tai Departamento ge
neraliniam direktoriui suteik
ti viceministro statusą. 

„Dėl Lietuvos departa
mento prie Lietuvos Res
publikos Vyriausybės sta
tuso" Pasaulio Lietuvių . 
Bendruomenes X Seimas, atsi
žvelgdamas į Lietuvos Res
publikos Vyriausybės 2000 m. 
gegužės 27 d nutarimą „Dėl 
Vyriausybės įstaigų reorgani
zavimo", taip pat pabrėžda
mas ypatingą archyvų svarbą 
tautos ir valstybės ateičiai, 
prašo nekeisti Lietuvos archy
vų departamento statuso. 

„Dėl dvigubos pilietybės 
ir vizų" kreipiasi į Pilietybės 
reikalų komisiją, Respublikos 
Prezidentą -'ir Lietuvos Res
publikos Seimą ir ragina sku
bos tvarka pradėti Pilietybės 
įstatymo pakeitimo įstatymo 
priėmimo procedūrą, kad būtų 
suteikta galimybė lietuvių kil
mės Lietuvos Respublikos pi
liečiams, išvykusiems iš Lietu
vos po 1998 m. kovo 11 d. ir 
priėmusiems kitos valstybės 
pilietybę, išlaikyti Lietuvos 
Respublikos pilietybę. 

„Dėl tarptautinio kongre
so 'Komunizmo nusikalti
mų įvertinimas*" sveikina 
Lietuvą, kuri ėmėsi iniciaty
vos ir surengė ..Komunizmo 
nusikaltimų įvertinimas", 
skirtą komunizmo idėjai pa
smerkti; pareiškia, kad Kon
greso idėjos turi būti išlaiky
tos gyvos ir jas būtina plačiai 
paskleisti pasaulyje; skatina 
kraštų Lietuvių Bendruome
nes remti tribunolo antrąją se
siją, kuri Tvyks 2000 metų 
rugsėjo 4-6 dienomis Vilniuje. 

..D*l Valdovų rūmų at-
k ū r . n o " prašo Lietuvos Res
publikos Vyriausybę nedel
siant priimti nutarimą atkur
ti Valdovų rūmus. Tai būtų 
tinkamiausias būdas auten
tiškoms rūmų liekanoms iš
saugoti ir eksponuoti. Pasirū
pinti, kad dar šiemet būtų tę-

DRAUGAS, 2000 m. rugpjūčio 24 d., ketvirtadienis 3 

Danutė Bindokienė 

Argi iš lietuvių žaizdų 
nealma kraujas? 

siami tyrimai, projektavimas 
ir rūmų liekanų konservavi
mas. 

„Dėl Lietuvos Respubli
kos Seimo rinkimų" Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės X 
Seimas ragina visus užsienyje 
gyvenančius Lietuvos Res
publikos piliečius, turinčius 
Lietuvos Respublikos pasus, 
aktyviai dalyvauti balsuojant 
Lietuvos Respublikos Seimo 
rinkimuose šių metų spalio 
mėnesį. 

„Dėl švietimo reikalų" 
skatina visų kraštų mokyklose 
dėstyti Lietuvių Bendruome
nės istoriją, mokinius supa
žindinti su Bendruomenės gy
venimu ir veikla. 

„Dėl Vasario 16-osios 
gimnazijos" prašo Lietuvos 
Respublikos Vyriausybę šiai 
mokyklai ir jos bendrabučiui 
suteikti reikalingą finansinę 
paramą. 

„Dėl kul tūros reikalų" 
prašo Lietuvos Respublikos 
Vyriausybę numatyti valsty
bės biudžete lėšas pasaulio lie
tuvių lituanistikos archyvų 
tvarkymo darbams; prašo Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybą kreiptis į Lietuvos 
Respublikos institucijas, kad 
profesoriui, visuomeniniam 
veikėjui, ELTos įkūrėjui Juo
zui Eretui atminti būtų išleis
tas Lietuvos pašto ženklas. 

„Dėl j aun imo reikalų" ra
gina kraštų Lietuvių bendruo
menes moraliai ir finansiškai 
paremti X Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos kongresą, 
kuris vyks Australijoje 2000 
metais, atkreipti dėmesį į 
Rytų kraštų ir Pietų Ameri
kos jaunimo finansinę padėtį, 
kad Kongrese dalyvautų 
bent po vieną kiekvieno krašto 
jaunimo sąjungos atstovą; ra
gina Vakarų kraštų didžiąsias 
Lietuvių Bendruomenes finan
siškai paremti Rytų kraštų 
Lietuvių Bendruomenių atsto
vus. 

PLB infor. 

Šią vasarą daug kalbėta ir 
rašyta apie Lietuvos kančias, 
patirtas okupacijų metais. Vil
niuje net buvo suruoštas vadi
namasis tarptautinis tribuno
las komunizmo nusikalti
mams iškelti, deja, praslinkęs 
kažkaip be gilesnio atgarsio. 
Tad nereikia stebėtis kartėliu 
ir nusivylimu, kurį jaučia tas 
kančias kentėjusieji, matyda
mi, kad jų niekas negirdi — ir 
nenori girdėti; nemato — ir 
nenori matyti. Tų žmonių: bu
vusių politinių kalinių, tremti
nių, partizanų, rezistencijos 
dalyvių bei kitų, patyrusių 
vienokias ar kitokias skriau
das iš raudonojo okupanto, 
dienos slenka gyvenimo vaka
rop. Norėtų jie kalbėti ar net 
garsiai šaukti, kad tai, ką lie
tuvių tauta išgyveno okupaci
jos dešimtmečiais, nebūtų už
miršta, bet istorijos pusla
piuose tiksliai įrašyta, kaip 
pamoka būsimoms kartoms, 
kaip paminklas visiems ken
tėjusiems — ir iškentėju-
siems, bet nepalūžusiems, ne
atsisakiusiems savo krikš
čioniškųjų, tautinių, morali
nių ir paprasčiausio žmoniš
kumo principų. 

O tokių „kietasprandžių" 
buvo dauguma. Argi ne jie 
savo kančiomis išpirko tėvynei 
laisvę? Kodėl šiandien nenori
ma pripažinti stebuklo ir pri
skirti nuopelnus tiems, kurie 
jų verti? 

Tačiau ir vėl — nekalbėki
me vien savame ratelyje, o ei
kime į kitataučių visuomenę, 
kuri galbūt bus imlesnė ir at
viresnė mus išklausyti. Tiesa, 
pastaraisiais metais (bent 
Amerikos žiniasklaidoje) gan 
dažnai pasitaiko šiurpių isto
rijų apie įvairiose pasaulio 
šalyse diktatūrų ir kraštuti-
niųjų režimų vykdomą smurtą 
prieš kitaip manančius, ti
kinčius, atsisakiusius nusi
lenkti. Apstu nekaltųjų liudi
jimų ir kankintojų pasmer
kimų, bet vis tik atrodo nega
na, vis dar ne viskas išsa
kyta... Tad kodėl lietuvių tau
ta neturėtų įsijungti į tą nusk
riaustųjų raudos chorą? Argi 
iš lietuvių žaizdų nealma to
kios pat spalvos kraujas, kaip 
žydų, serbų, somaliečių, čečė
nų ar kurių kitų? 

Š.m. liepos 22 d. Australi
joje leidžiamas laikraštis ..He
rald Sun" aprašo vienos lie
tuvės kančių kelią nacių ir so
vietų okupacijos metais įJohn 
Masanauskas. „Ignored in 
their suffering"). Atrodo, kad 
šį straipsnį iššaukė latvio 
Konrads Kalejs, apkaltinto 

žydų žudymu nacių okupacijos 
laikais, atvejis. Rašoma, kad 
iki šiol Izraelis atsisakė ko
operuoti su Lietuva dėl grąži
nimo teisti buvusio sovietų pa
reigūno, kaltinamo žiauriais 
nusikaltimais sovietmečiu, ta
čiau lietuvių tauta nuolat va
dinama „žydšaudžiais ir nacių 
kolaborantais", nors tūkstan
čiai lietuvių, rizikuodami savo 
gyvybe, gelbėjo pasmerktuo
sius žydus, o tų „žydšaudžių" 
buvusi tik saujelė. 

Ilgokame straipsnyje, ilius
truotame dviem nuotraukom, 
rašoma apie vieną tokią lietu
vę — eilinę moterį — išgel
bėjusią nuo mirties du maža
mečius žydų vaikus. Apie savo 
motinos Konstancijos Bražė
nienės (galbūt Bražėnienės, 
nes straipsnyje nėra lietu
viškų ženklų) drąsą ir ryžtą 
žurnalistui pasakoja Vida Vai-
tekūnienė. Kartą ji paklaususi 
mamos, ar nebijojo imtis tokio 
rizikingo darbo, juo labiau, 
kad galėjo nukentėti ir visa 
šeima. „Aš labai bijojau. Bet 
pagalvojau, gal Dievas man 
padės. Jeigu' aš nebūčiau ką 
nors dariusi, tie vaikai tikrai 
būtų buvę nužudyti", papras
tai atsakiusi mama. 

Abu vaikai — Sarah Capelo-
witz ir Alex Gringauz — iš
liko, užaugo ir gyvena Vaka
ruose. Bet K. Bražėnienei gy
venimas suteikė dar daug 
kančių. Kai bolševikai antrą 
kartą okupavo Lietuvą ir duk
tė ragino motiną bėgti, Bra
žėnienė atsisakė, nes neno
rėjo palikti be globos savąją 
mamą ir anytą. 1948 m. lap
kričio mėnesį ji buvo deportuo
ta į Sibirą, kur išbuvo iki Sta
lino mirties. Motina iš Sibiro į 
Lietuvą grįžo 1956 metais. 
Nuo to laiko duktė dėjo pas
tangas, kad sovietai leistų se
nutei emigruoti į Australiją. O 
tų pastangų reikėjo tikrai 
daug, kol 1966 m. pagaliau 
buvo nusileista ir duktė susiti
ko su motina jau laisvoje 
šalyje. Bražėnienė mirė 1970 
m., bet dar turėjo progos susi
tikti su išgelbėtaisiais žydais, 
o 1985 m. Izraelis po mirties 
jai suteikė Teisiųjų medalį už 
žydų gel-bejimą. 

Vida Vaitiekūnienė sako su
prantanti žydų tautos troški
mą, kad visi, kalti dėl jos 
kančių Antrojo pasaulinio ka
ro metais, būtų patraukti at
sakomybėn. Tačiau ji negali 
suprasti, kaip visa Lietuva 
gali būti apkaltinta holokaus-
tu. Juk lietuviai nemažiau 
nukentėjo nuo abiejų oku
pantų, kaip ir žydai. 

LIETUVOS II EUCHARISTINIS 
KONGRESAS Nr.7 

Sesuo Benedikta sakė, kad 
duoną laužyti nėra lengva, nes 
sis veiksmas yra ir mirties 
ženklas. Tačiau sykiu jis su
teikia gyvybę, nes duona lau
žoma, kad botų valgoma ir 
duodama kitiems. Anot jos, 
dalijima.sis labai reikšmingas 
veiksnias bendruomenei. Jė
zui turėjo galimybe valgyti 
duoną vienas, bet jos atsisakė 
ir dalijosi ja su mokiniais. Tai 
Jėzaus dovana mums. Tokiu 
būdu Jis dovanoja save mums. 
„Mes susirinkome dalytis duo
na vieni su kitais. Ką darome 
su duona, tą darome ir su savo 
širdimi", — kalbėjo sesuo Be
nedikta. Ji pabrėžė, kad Ko
mu nįja yra priešinga individu
alizmui, taip pat supažindino 
su javo Vilniaus Pal. Jurgio 
Matulaičio parapijoje įgyta 
bendruomenine patirtimi. 
Vargonininkės patirtimi bend
ruomenėje dalijosi ses. Virgi

nija. 
Mažojoje Prisikėlimo bažny

čioje kun. Julius Sasnauskas, 
OFM, konferencijoje „Eucha
ristija ir Dievo žodis" kalbėjo 
apie Žodžio ir aukos liturgijos 
neatsiejamumą, apie neteisin
gą požiūrį, kai Žodžio liturgija 
kai kada bodavo traktuojama 
tik kaip konsekracijos „papil
dymas". „Dievo žodis yra esmi
nė liturgijos dalis", — pabrėžė 
kun. J. Sasnauskas. Pasitelk
damas Emauso mokinių isto
riją iš Luko Evangelijos, jis 
pailiustravo Dievo žodžio ir 
Eucharistijos ryšį. Kun. J. 
Sasnauskas vaizdžiai pavadi
no Dievo žodį „žvilgsniu į visą 
Išganymo istorijos panoramą". 
Toliau kalbėjo apie Eucharis
tijos „genealogiją' Senojo Tes
tamento įvaizdžiuose, lyginda
mas ją su Jėzaus genealogija 
Mato ir Luko evangelijose. 
Kun. J. Sasnauskas parodu, 

kad Eucharistijos teologiją su
daro skirtingos tradicijos. 
Apaštalas Paulius mokyme 
apie Eucharistiją ypač pabrė
žė Bažnyčios vienybę, palygi
no Eucharistijos įsteigimo ap
rašymus sinoptinėse Evangeli
jose. Jis ypač akcentavo Baž
nyčios paprastumą ir prieina
mumą kiekvienam, be išim
ties. „Dievas yra paprastas ir 
prieinamas. Mes matome tą 
dvasią, kuri plečia Bažnyčios 
ribas — Jėzaus artumą. 
Bažnyčia vis labiau tampa at
vira Jėzaus Kristaus dėka". 
Jis apžvelgė evangelijose ap
rašytą apaštalų elgesį prieš 
Kristaus kančią. Konferenci
jos dalyviams taip pat priminė 
Paulių, kuris atvyksta į Ko
rintą, išgąsdintas to laiko pa
pročių bei pagoniško pasaulio 
ydų, ir patiria Jėzaus apsireiš
kimą „Nebijok!" Anot jo, tai 
viltis ir raginimas visiems, ku
rie galbūt dar nepažįsta Jė
zaus. 

| Šv. Gertrūdos bažnyčią 
gausiai susirinkę. Kongreso 

dalyviai klausėsi tėvo Renaud 
Marie Desplanųues vedamos 
konferencijos „Eucharistija ir 
intymi bičiulystė". Tėvas Re
naud Marie yra Šventojo Jono 
kongregacijos narys, 1993 m. 
įkurto šios kongregacijos vie
nuolyno Vilniuje prioras. Kun. 
Renaud Marie pirmiausia 
klausytojams priminė Jėzaus 
žodžius iš Jono evangelijos: 
„Jus vadinu aš draugais". „Šie 
žodžiai mums atrodo nauji, 
keisti, neįprasti. Dievas — be
galinis, amžinasis Kūrėjas sa
vo kūrinį žmogų pavadino 
draugu". Toliau apžvelgė sep
tynis dieviškosios draugystes 
aspektus, pamažu savo klau
sytojus vesdamas prie Eucha
ristijos esmės. „Jei turime ge
rą draugą, — kalbėjo vienuo
lis, — mums norisi būti su juo 
kartu. Jei negalime su draugu 
matytis, draugystė pamažu 
miršta". Jėzus visada, ik; pa
saulio pabaigos, yra Eucharis
tijos duonoje. 

(Bus daugiau) 
Eucharist inio kongreso J a u n i m o dienai vadovavo t pranciškonai 
do Kairio nnot i auka 

Rotušes aikštes eisena i Sj>orto hale Algir-

mailto:plbvaldyba@aol.com
mailto:plbav@lrs.lt
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Kas Lietuvoje 

PASAULIO ANYKŠTĖNŲ ŠVENTĖS 
VAIZDAI 

Anykščių įkūrimo 560 metų 
jubiliejaus proga į šį gražų 
Aukštaitijos miestą buvo pa
kviesti iš čia kilę ir po platų 
pasaulj pasklidę anykštėnai. 
Iš -JAV atkeliavo šiltai sutik
ta-- vyskupas Paulius Balta
kį.-. OFM. Ona Vaitkeviėiūte-
Rašenu-nė: iš Kanados — 
Emilija Karosienė; iš Vokieti
jos — A. Pajarskas ir kiti. 

Buvo daug šventinių rengi
niu — kultūrine ekskursija po 
Anykščių apylinkes, pasaulio 
anykštėnų susitikimai jų gim
tinėse. Daug kas aplanke iš 
Anykščių kilusių dailininkų 
paroda, prie vyskupo A. Bara
nausko paminklo savo kūri
nius skaitė K. Arlauskas, A. 

Baltakis. V. Rašickai 
naga.-, kiti anykštėnai rašy
tojai. Grojo kaimo kapela, 
folkloro ansambliai. Arklio 
muziejuje. Niūronyse, šalia 
•Jono Biliūno gimtines. Skie
monių kultūros klubo savi
veiklininkai suvaidino L. Di
džiulienės Žmonos vaidinimą 
..Lietuvaitės". 

Šventės dalyviai dalyvavo 
žygyje prie Jono Biliūno pa
minklo, teatralizuotoje eiseno
je į legendomis apipintą Voru
tos piliakalnį. 

Anykščių Šv. Mato bažny
čioje įvyko vargonų ir chori
nes muzikos valanda. 

A. A. N a u j o k a i t i s 

S K E L 3 I M A I 

Anykščiai. Ant Vorutos piliakalnio „vaidilutės" ruošiasi programai. Algimanto Žiziuno nuotrauka 

Aaykščiuose apsilankiusi kraštietį vysk. Paulių Baltakį. OFM. kalbina 
Uetuvos radijo korespondentas Zenonas Mikšys. A. Žiziūno nuotr. 

DIDŽIAUSIA 
D E K O R A C I J A 

Agentūra ..Factum" 
Lietuvos kultūros fondo 
tuvos rekordų knygą 
pirmąjį rekordą iš dekoracijos 
srities. Jis pasiekta.- Lietuvos 
kino studijoje, kuriant istorinį 

prie 
į Lie-
įrašė 

vaidybinį serialą ..Atila" apie 
V amžiaus hunų kovas, už
kariaujant Romos imperiją. 

Holiyvvood kino bendrovės 
..Studio USA" užsakymu buvo 
pastatyta didžiausia vientisa 
erdvine dekoracija, pavadinta 
..Apijaus kelias". Tai 160 m il

gio. 20 m pločio kelias, besi
baigiantis 10.4 m aukščio 
triumfo arka ir 7,2 m aukščio 
laiptais su dalimi imperato
riaus rūmų bei 2 2 pastatai 
(kiekvieno aukšt i s — 6 m). 
Dekoracijos pradžioje filmavi
mo efektams išgauti sumon
tuotas 36 m pločio ir 11,02 m 
aukščio ekranas . 

Dekoracijos autoriai — pa
grindinis filmo dailininkas 
Roy Forge Smith ir dail. staty
tojas G. Kličius. (Elta) 

S T A T O M A Š A U D M E N Ų 
G A M Y K L A 

Kauno rajone, Užliedžių 
seniūnijos Vijūkų kaime jau 
pradėta statyti didžiulė šaud
menų gamybos įmonė, kurioje 
bus gaminami įvairių kalibrų 
šoviniai, at i t inkantys NATO 
standartus. Vėliau numatoma 
pereiti ir prie stambesnės 
ginkluotes: minų, pabūklų 
sviedinių ir kt. 

Vien statybos darbai Lietu
vai kainuos apie 70 milijonų 
litų. bet dar reikės papildomų 
išlaidu iš Prancūzijos impor
tuotai įrangai, vandens valy
mo stočiai ir kt. Tačiau ilgai
niui išlaidos pasiteisins, nes, 
ruošiantis narystei NATO, ne-
reike? šaudmer.u ir ginkluotės 
dairytis užsienyje ir už ją ke
liskart daugiau mokėti. Įmonė 
turėtu pradėti veikti maždaug 
po metų. (VU 

M J L Č I U R L I O N I S 
M A S K V O J E 

Š.m. rugsėjo pabaigoje Lie
tuvos valstybinis simfoninis 
orkestras Maskvoje surengs 
koncertą, skirtą dailininko ir 
kompozitoriaus Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio 125-
osioms gimimo metinėms. 

Koncertas vyks rugsėjo 27 
d. Maskvos konservatorijoje. 
Kartu s u Juozo Domarko va
dovaujamu orkestru koncer

tuos smuikininkas Vilhelmas 
Čepinskis. Jubiliejine proga 
surengtoje parodoje bus de
monstruojami faksimiliniai M. 
K. Čiurlionio dailės darbai, at
spaudai. Vėliau iš Maskvos 
ekspozicija keliaus į kitus Ru
sijos miestus. 

M. K. Čiurlionio jubiliejui 
skirtus renginius organizuoja 
Lietuvos ambasada Maskvoje 
kartu su Lietuvos Kultūros 
ministerija ir Maskvos merija. 

(BNS) 

Smuikininkas Wilhelmas Čepinskis. Eltos nuotr. 

lid/iausia dekoracija, įtrauktoji i Ijetuvns rtkornu ki'\;:.i. (.!• Žilinsko nuotr.'Eltai 

M J L Č I U R L I O N I S 
D R U S K I N I N K U O S E 

Su „Druskininkų vasara 
2000" atsisveikinta praėjusį 
savaitgali, šeštadienį, rugpjū
čio 4 d., klausytojams patei
kiant dar keturis koncertus. 
Druskininkų muzikos mokyk
loje meistriškumr kursus vai
nikavo jaunųjų smuikininkų 
koncertas, o M. K, Čiurlionio 
atminimui skirtame muziejuje 
koncertavo piani>tas Dainius 
Puodžiukas ir smuikininkas 
Linas Valickas bei kameriniai 
ansambliai . 

Šeštadieniui skirtą pro
gramą baigė M. K. Čiurlionio 
125-osioms gimimo met inėms 
skirto kūrinių konkurso lau
reatų koncertas ir apdovanoji
mas „Lietuvos" sanatorijoje. 
Konkursą surengė Čikagoje 
veikianti Amerikos lietuvių 
meno draugija, JAV LB Kul
tūros taryba ir Liotuvos Kom
pozitorių sąjung,:. Geriausia 
pripažinta komp Remigijaus 
Merkelio kompozicija „Mi-
Konst"; antrą vietą laimėjo 
Mindaugo Urbauio kūrinys 
„Ramybė", trečią — Vytauto 
Barkausko kompozicija „Ka
ralaitės kelionė". Šiuos kūri
nius koncerte atliko mums, 
ypač Čikagoje, cerai pažįs
tamas pianistas Rokas Zubo
vas su žmona Sonata Devei-
kyte-Zuboviene ir Valstybinis 
Vilniaus Styginių kvartetas. 

„Druskininkų vasara 2000" 
baigėsi jungtiniu visų šių 
metų festivalio dalyvių kon
certu „Draugystes" sanatori
joje. (Elta) 

KAS YRA „HITAI"? 

Nagi. tai garsajuostėse ir 
kompaktinėse plokštelėse iš
leisti lietuviškų dainų rinki
niai, pavadinti . .Panelė — va
saros hitai'' (matyt, tai dar 
vienas ..naujadaras"). Išleido 
įrašų bendrovė „Koja Records 
Group", sudariusi keturiolikos 
populiariausių Lietuvos at
likėjų kurinių rinkini. 

Sudarant albumą. buvo 
žvelgiama į tai. kokie atlikėjai 
yra populiariausi tarp žurnalo 
..Panelė" skaitytojų. I rinkinį 
pretendavo 25 dainos. J al
bumą pateko Andriaus Ma-

- ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AuroMoeojo. NAMU, SVEIKATOS, 

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

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

3208 t/2 West 95th Street 
Tel. (708) 424*654 

(773)581-8654 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's hcense and irans-
portation. Mušt be fluent m Englisb. 
L. A. McMabon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
y REALTORS 
OffCJTnt Mt • MM 

4S-71M 
i M o n ( i N i m « u 

RIMAS LSTANKUS 
ireitas ir sąžiningas patarnavimas 

1Nuosavybių įkainavimas veltui 
Perkame ir parduodame namus 
Pensininkams nuolaida 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

N e e d e x p e r i e n c e d 
c l e a n i n g p e o p l e . 
New construction, 

full time, $7 an hr. Call 
312-307-3337 

Reikalinga vidutinio am
žiaus moteris, gyvenanti Mar-
ąuette Parko apyl. dirbti nepil
na darbo savaitę namų valymo 
ck'-buose. Anglų k. nebūtina. 
Skambinti tel. 773-376-2723, 
mob. 263-7898 

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! 

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

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

RAYMONDA 
SOLOOOVIENĖ 

Mortoage Consuttant 
6710 N. Crawfad, Ljxorvwod L8DS46 
Ros.773-271-0338; Pagar 847-974-3797 
Fax 847-674-1802 

Pįrduodu 3 sklypus Beverly 
Stores, IN: 1. Beach S t , 
3^800 pėdų x 128 pėdų, 1 bl. 
nio ežero. 2. Hutchinson Ave, 
3^000 pėdų x 148 pėdų, 1 bl. 
nu> ežero. 3. Underwood ir 
M.Ttle gatvių kampas, 32,500 
x jėdų x 210 pėdų, 1-1/2 bl. nuo 
ežiro Kreiptis: Edvardas 
Aistras, 781-665-5563 arba 
John Nagy, Caldwell Realty 
tel. 219472-0626 

P a d e d a m e p a r u o š t i d o 
k u m e n t u s s t u d e n t o v i z a i 

gaut i . Skambinkite: 
773-396-5477 a r b a 

773-220-4950. 

PARKFIELD FORD 

Ne problema! Vairuoti 
visus pareiflumus kreditui 
Užeftii 

nežiūrint kredito 
te pas mus: 

, . šiandien! Priimame 
t sutvarkome finansa-

iioi progos! 

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

E-mail: pparkfield9aol .com ir pasikalbėkite s u 
ASTAPIBLBR 

Ceitifjad Auto Sales ConauUant 

montovo. Deivio, Marijono Mi
kutavičiaus. „Mango", „Fun-
ky". „Lemon Joy", „Pikaso", 
..Biplan", SEL ir kitų atlikėjų 
bei grupių kūriniai. Albume 
yra ir grupės „Naktinės perso
nos" bei Astos Stašaitytės at
l iekama daina „Tik vienas 
žodis". Daina š iemet specialiai 
rinkiniui „Panelė — vasaros 
hitai" buvo perrašyta profesio
nalioje studijoje. Pirmą kartą 
„Nakt inės personos" ir A. Sta
šaitytė š ią dainą atliko 1997 
m. v iename „M-l Gyvai" kon
certe. 

Taip pat į rinkini pateko 
„Skamp" bei grupės „Re-
quiem" pagrindinio dainininko 
Psicho daina „Fishy", ir vi
s iškai naujos vilniečių grupes 
„Delfinai" kūrinys „Svajonės". 

„Koja Records Group" vado
v a s yra Saulius Sventickas. 
Įdomu ir tai, kad kiekvienas, 
įsigijęs naująjį dainų rinkinį, 
ga lės dalyvauti picerijos „Čili" 
ir „Panelės" žaidime, kuriame 
bus galima laimėti galimybe 
papietauti su savo mėgstamu 
atlikėju ar grupe. 

J K H (Elta) 

Valstybinis Vilniaus Stv;;:mu kvartetas su pianistu Koku Zulmvu Čikagoje apsilankymo metu. Ii kairės: R. Zu-
Iviv.i-. Augustinas Vasiliauskas. Audrone Vainiunaite. (Indutis .Jakaitis. Arturas Šilale J Kuprio nuotrauka. 

http://pparkfield9aol.com


OKUPUOTi^ALSTYBĖ, 
NEBUVCioVIETŲ 

RESPUBLIKA 
Lietuvon Respublikos Seimpirmininko Vytauto Lands
bergio kalba Pasaulio Li«vių Bendruomenės Seime 
2000 m. rugpjūčio 16 d. 

Sveikinu Pasaulio lietuviv iš tolo atpažinsite, kieno tai 
seimą Lietuvos valstybės Sei balsas. Lietuvoje ne visi nori 
me. Dar kartą įsitikinome' atpažinti, 
kad pasaulio lietuviams Lietu. Turbūt jums, kaip ir mums, 
va ir .Vilnius — tai pasauli seniai nusibodo ir tie argu-
centras. Po 50-ties metų si mentai, kurie iš tikrųjų yra 
kapojimo į gabalus ir lietuv 
jos išcentravimo po visus kor 
tinentus šiandien vėl turiir 
laisvą Lietuvą. Bet Lietm 
gali vėl būti pasaulio centi 
lietuviams, tik išlikdama n-
priklausoma valstybe. Ka> 
per pusę šimtmečio pasaub 
lietuviai padėjo dar sykį t-
kurti politiškai pripažintą r-
priklausomą Lietuvą, taip o-
bar visi kartu turime išlaikti 
ją atvirą ir nepriklausom, 
sustiprinti ją kaip Vakarų e-
mokratijų civilizacinės šeiros 
narę. Gravitacija atgal į pai-
šiaušusį Vakarams posovietoį 
narvą būtų pražūtinga mūų 
demokratijos pasiekimams ir 
viltims. Čia ne tik mes, katą 
darantys Lietuvoje, bet ir »a-
saulio lietuvija ir ją įkūnijati 
Pasaulio Lietuvių Bendno-
menė turi daug nebaigto *r-
bo. Tegul būna daug kur, vi
sur jumyse juntama ne tik 
rūpestis, bet ir pašaukinas, 
kaip įtvirtinti Lietuvą Vakirų 
civilizacinėje erdvėje. Kaip at
sverti buvusios okupuojančios 
valstybės norą vėl eiti į Bati-
jo3 sceną šeimininkės vaidme
nyje. Kaip atsverti baugiri-
mus, spaudimą ir papirkimą. 
Kaip gaivinti lietuvių širdyse 
•garbės jausmą. Štai keli už
daviniai, kad mūsų pasaulio 
centras išliktų ir kad jis iš
liktų patrauklus. 

Ai- tariuosi, kad jūsų asme
nyje galiu kreiptis į visus pa
saulio lietuvius Lietuvos rei
kalu ir dar konkrečiau. Jūs 
gerai suprantate, kas yra Lie
tuvos nepriklausomybės ga
rantijos už Lietuvos ribų. Apie 
tai girdėjau šiandien, kalbant 
iš ryto per radiją, apie tai žodį 
tarė ir vyskupas P. Baltakis. 
Nepriklausomybės ir ūkio pa
kėlimo garantija yra Šiaurės 
Atlanto Aljansas — NATO. 
Paaiškinkite jūs, kurie su
prantate, paaiškinkite sesėms 
ir broliams Lietuvoje, kurie 
yra žiauriai ir intensyviai 
klaidinami. Nenustebkite pa
matę gana dideliame Kauno 
laikraštyje straipsnį, kad Lie
tuva dabar jau militaristinė 
valstybė, kurioje vien kariuo
menei skiriamas dėmesys ir 
lėšos, o kariuomenei vadovau
ja kažkokie „amerikonai". Jūs 

paskutiniai argumentai prieš 
Lietuvos narystę NATO, kai 
Rusija turi į mus neva kaž
kokių teisių, todėl, kad mes 
buvome Sovietų Sąjungos da
lis, sovietinė respublika. 
Mums tai tikrai nusibodo ir 
mes priėmėme specialų įstaty
mą dėl sovietų okupacijos ža
los atlyginimo. Tai nuskam
bėjo, turėjo atgarsio, ir tas žo
dis dabar yra įkirstas į są
monę ir Lietuvoje, ir Rusijoje, 
ir Vakaruose. Okupacija. 
Okupuota valstybė nebuvo 
sovietų respublika. Štai tą aš 
norėčiau, kad jūs taip pat per-
duotumėt ir lietuvių bendruo
menėms, ir per jas kitų šalių 
visuomenėms — kad toks ar
gumentas, kokį mes išgirdome 
kaip atsakymą iš Maskvos, 
kad Lietuva apskritai nebuvo 
okupuota, būtų sutinkamas su 
pasibjaurėjimu ir juoku. 

Štai yra kalba apie Lietuvos 
būvį, apie jos teisinį statusą ir 
praeityje nuo 1940 metų, ir 
ateityje, nes tokiu atveju argu
mentas prieš Lietuvos laisvę 
pasirinkti yra sunaikintas. 

Dar vienas bruožas, kurį jūs 
galite matyti iš tolo ir galite 
manyti, kad tai atsitiktiniai 
dalykai, o aš norėčiau, kad jis 
būtų teisingai matomas — tai 
demonstratyvios fašizmo ap
raiškos. Jos nėra kokios nors 
savaime .aUirandančios. kaip 
kokie skustagalviai kitose 
valstybėse, ar tai būtų Rusi
joje, ar Vokietijoje, ar dar kur 
nors. Tai yra būdas kompro
mituoti Lietuvą, o jeigu Lietu
va bus šiuo būdu kompromi
tuojama ir sėkmingai kompro
mituojama, ji gali atsidurti 
tarptautinėje izoliacijoje, o izo
liacija nebūna ilga. Tada laimi 
kita gravitacija — gravitacija į 
Rytus. Štai kodėl aš nemanau, 
kad tai atsitiktiniai reiškiniai, 
kai kurie nors bedarbiai ber
niukai nežinia iš kur turi 
daug pinigų plėtoti savo veik
lą. Aš noriu, kad lietuviai vi
sur pasaulyje tai gerai su
prastų ir žinotų, ką atsakyti į 
priekaištus, kurių netruksime 
išgirsti: „štai pas jus svasti
kos, štai pas jus nacių vėlia
vos, štai jūsų naujieji politi
kai". 

Prašau paramos. 

Los Angeles, Calif., bendruomenininkai, atlikę savo pareigą — balsavę XVI JAV LB tarybos rinkimuose Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Iž kairės: Žukas, A. Raulinaitis, K. Reivydas, L. Polikaitis ir V. Keblys. A. Nelsienes 
nuotr. 

„ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ" DAR GYVA 
nutė Mukienė). Ši redakcija 
taip pat yra paruošusi ir iš
leidusi 22 knygas, kurių vė
liausiai išėjusi liečia Varnių 
kunigų seminariją (autoriai 
Zita Genienė ir Jonas Genys). 
Čia reikia pažymėti, kad vie
nu iš leidinių yra čikagiečio 
žemaičių poeto Apolinaro Bag
dono eilėraščių rinkinys „Ne
mirštančios pėdos". 

Mus pasiekę du pirmieji šių 
metų „Žemaičių žemės" nu
meriai, kaip ir anksčiau, daro 
puikų įspūdį visais atžvilgiais. 
Spalvoti viršeliai su gražiomis 
nuotraukomis traukia skaity
tojo akį, na, ir jo laužymas 
(maketavimas) bei atspausdi
nimas yra be priekaištų. Jeigu 
kai kurie Lietuvoje leidžiami 
leidiniai mažai kreipia dė
mesio į išorinę išvaizdą, tai to
kiems „Žemaičių žemė" galėtų 
būti pavyzdžiu, iš kurio derėtų 
pasimokyti. 

2000 m. „Žemaičių žemės" 
Nr. 1 yra skirtas tarmėms. 
Pradžioje yra cituojamas filo
sofas Krescencijus Stoškus, 

Jau kuris laikas nieko nera
šėme apie žurnalą „Žemaičių 
žemė", nuo 1993 metų spalio 
pasirodo vieną kartą per metų 
ketvirtį. Jis 1993-1995 m. 
buvo spausdinamas Klaipėdo
je, o nuo 1995 m. Nr. 3 — Vil
niuje. . 

Šį . istorijai, kalbai, švieti
mui, mokslui, literatūrai ir 
tradicijoms skirtą leidinį pa
ruošia Žemaičių kultūros re
dakcija (vyr. redaktore Da-

kuris štai ką sako apie tar
mes: 

„Šiuo metu nėra stipresnio 
pamato kultūrai atgaivinti 
kaip tradicija. O tarmės ir yra 
kalbos tradicija. Šiuo atžvilgiu 
atkurti gyvosios tarmines kal
bos tradiciją yra svarbu ne tik 
tam, kad ta tradicija sudarytų 
bendrinės kalbos šaltinį, bet 
kad ji, kaip tautos dvasinis 
turtas, atgautų savo prestižą, 
kad žmonės nesigėdytų savo 
tarmėmis kalbėti". 

Atrodo, kad „Žemaičių že
mė" ne tik propaguoja žodinę 
žemaičių tarmę, bet ir rašyti
nę. Tad šio žurnalo pusla
piuose dalis rašinių išspaus
dinta žemaitiškai. Tai, žino
ma, yra gerai tiems, kurie gali 
suprasti, kas yra norima pasa
kyti. Nors kiek ilgiau prie 
tokių rašinių pasėdėjus, gali
ma įsigilinti ir į jų turinį. 

Čia talpinamas pasikalbėji
mas su Valstybinės lietuvių 
kalbos prie Lietuvos Respubli
kos Seimo pirmininke Dan
guole Mikuleniene, pavadin
tas „Tarmės — kalbos gyvybes 
šaltinis". Čia yra akcentuoja
ma: „Visuomenei reikia pra
dėti didžiuotis tuo, ką ji turi. 
Lietuvių bendras bruožas — 
nevertinti to, ką gero turi ir 
tol, kol turi". Šia pastaba nori
ma atkreipti dėmesį į didesnį 
susidomėjimą bei pagarbą tar
mėms. 

Tame numeryje randame 
Alekso Girdenio ir Juozo Pab
rėžos įdomų straipsnį „Tarmių 
reikšmė", Jono Kubiliaus — 
„Tarmių tyrinėjimai Lietuvo
je" Kazimiero Prušinsko „Lat
vių kalbos formos", Donato Ty-
tuvos „Prūsų kalbos pamink
lai" ir kt. Rašoma apie tarmes 
Vokietijoje, Austrijoje, Šveica
rijoje. 

Žemaitijos Montessori drau
gijos tarybos pirmininkės pa
vaduotoja Irena Varnienė čia 
rašo apie čikagietę pedagogę 
D. Petrutytę. Jos straipsnis 
pavadintas „Domicėlė Petru-
tytė — Montessori idėjų puo
selėtoja". 

2000 m. „Žemaičių žemės" 
antrojo numerio pagrindinė 
tema — folkloras. Čia red. L. 
Mukienė kalbina šios srities 
specialistę Zitą Kelmickaitę. 
Daugiausia žurnale rašoma 
apie žemaičių folkloro an
samblius, duodama žinių apie 
žemaičių instrumentinį folk
lorą, choreografiją, liaudies 
smuikavimą Žemaitijoje. 

Taip pat yra supažindinama 
ir su lenkų liaudies muzika, 
Lietuvos karaimų ir Lietuvos 
sentikių religine muzika. Įdo
mus yra Audronės Pociūtės 
straipsnis „Kodėl Žemaitijoje 
nėra kalendorinių dainų". 

Mūsų tautiečiai užsienyje 
turėtų susidomėti šiuo vertin
gu žurnalu bei kitais Žemai
čių kultūros draugijos redakci
jos leidžiamais leidiniais. Juos 
užsisakyti galima, rašant D. 
Mukienė, Mėsinių gt. 4, 2001 
Vilnius. Lietuva. 

Ed. Šulaitis 

LIETUVOS PAVILJONAS 
HANOVERYJE 

Du spalio vidurio Hanove
ryje (Vokietija] vyksiančioje 
pasaulinėje parodoje EXPO 
2000 Lietuvai atstovauja ge
riausi šalies meno vienetai. 
Milįjoną litų kainavusioje 
kultūrinėje programoje pris
tatoma Lietuyos muzika, dai
lė, teatras, taip pat archi
tektūra ir videomenas. 

Atrodo, kad Lietuvos pavil
jonas Hanoveryje nestokoja 
dėmesio. Vien birželio mėnesį 
jį aplankė p * 290,000 žmo
nių, o įspūdingą videofilmą 
„Skrydis per Lietuvą" kasdien 
pamato apie tūkstantis žiū
rovų. Įdomios architektūros 
paviljonas atidarytas birželio 
1 d., atidaryme koncertuojant 
dainininkei Veronikai Povilio
nienei ir saksofonininkui Pet
rui Vyšniauskai. 

Rugpjūčio i-5 d. Lietuvos 
paviljone yjko _ spektaklis 
„Žvakelė švAtajam Pran
ciškui", kurį rodė vitražinis 
lėlių teatras ^„Vaivorykštė". 
Rugpjūčio 22M3. lietuvių ir 
užsienio kompozitorių kūri
nius kartu su ąletuvos kameri
niu orkestr 
prof. Sauliaus 

diriguojamu 
mdeckio, atli

ko violončelininkas Vytautas 
Sondeckis, o rugpjūčio 29 d. 
koncertuos Kauno valstybinis 
choras, instrumentinių grupė 
ir Vokietijoje gyvenantis vio
lončelininkas Davidas Gerin
gas. Lietuvos kultūrinę pro
gramą spalio 14 d. užbaigs 
Vilniaus mažaBis teatras re
žisieriaus Rimo Tumino spek
takliu „Maskaradas". (Elta) 

KINO FESTIVALIS 
PAJŪRYJE 

Rugpjūčio 16 d. Klaipėdoje 
kino teatre „Žemaitija" atida
rytas pirmasis tarptautinis 
kino festivalis „Baltic Fiesta-
2000". Jis tęsėsi iki rugpjūčio 
22 d. 

Šiuo projektu, pagal vieno 
festivalio organizatorių Kęs
tučio Meškio teigimą, visų pir
ma siekiama plėsti kultū
rinius Baltijos sričių ryšius ir 
pritraukti žiūrovus ne tik iš 
Lietuvos, bet ir iš kitų kraštų. 
Festivalyje rodyti daugiausia 
nauji — 1998 ir vėlesnių metų 
— filmai, kuriuos sukūrė vie
nuolikos Baltijos šalių kine
matografininkai. Lietuvai fes
tivalyje atstovavo Algimanto 
Puipos filmas „Elzė iš Gilijos". 

( Elta) 

MEISTRIŠKUMO KURSAI 
UOSTAMIESTYJE 

Šiemet rugpjūčio mėnesį 
Klaipėdoje, Eduardo Balsio 
menų gimnazijoje, pirmą 
kartą surengti tarptautiniai 
muzikos atlikėjų meistrišku
mo kursai. 

Pasitobulinti į Lietuvos uos
tamiestį susirinko talentingi 
jauni muzikai iš įvairių už
sienio kraštų: Japonijos, Tur
kijos, Italijos, Graikijos. Korė
jos, Šveicarijos, Prancūzijos. 

Latvijos, žinoma, ir iš Lietu
vos. 

Kursus veda pasaulinio gar
so pianistas iš Italijos Lazar 
Berman, jo žmona pianistė 
Valentina Berman ir sūnus 
smuikininkas Pavel Berman. 
(Elta) 

VĖTRUNGIŲ GALERIJA 
Juodkrantėje atidaryta Vėt

rungių galerija, kurioje eks
ponuojama daugybė iš medžio 
drožtų ir tapytų vėtrungių. 
Galerijoje taip pat galima su
sipažinti su Kuršių nerijos is
torija. 

PADVIGUBINO LĖŠAS 
SVEIKATOS APSAUGAI 
Liepos mėnesį sveikatos ap

saugai iš biudžeto buvo skirta 
dvigubai daugiau lėšų — 60.8 
mln. litų (ankstesniais mėne
siais apie 30 milijonų litų). 
Tikima, kad tai padės suma
žinti Valstybinės ligonių kasos 
įsiskolinimus gydymo įstai
goms ir vaistinėms. (VL) 

KOKIUS SŪRIUS 
PAGAMINA KAIMIEČIAI? 

Šakių rajono Ritinių kul
tūros namuose šią vasarą su
rengta kaimiško sūrio šventė. 
I ją aplinkiniai sodiečiai sune
šė daugiau kaip 30 rūšių 
įvairiausių sūrių. Šiuo rengi
niu norėta parodyti, ką galima 
pagaminti iš pieno, už kurį su
pirkėjai labai mažai moka. 

(VL) 
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A.fA. 
TONY G. IDZELIS 

Mirė 2000 m. rugpjūčio 22 d., sulaukęs 59 metų. 
Gimė 1940 m. gruodžio 16 d. Klaipėdos krašte. Ameri
koje išgyveno 48 metus. 

Nuliūdę liko: žmona Joleta, dukros Monica ir Dia
na; seserys su šeimomis: Gerda Gružienė, vyras Leo
nas, Ilzė Peteraitienė. vyras Frank; svainis Tomas 
Boehm su šeima, svainis Algis Varnas, žmona Dan
guole ir jų šeima; uošvė Birute Dzenkauskienė ir kiti gi
mines bei draugai. 

Velionis pašarvotas rugpjūčio 24 d. nuo 3 iki 9 v.v. 
Lack & Sons laidojimo namuose. 9236 S. Roberts Rd., 
Hickory Hills, IL. Atsisveikinimas 7 vai. vakaro. Laido
tuvės penktadienį, rugpjūčio 25 d. po 9 vai. ryto pa
maldų Tėviškės Lietuvių liuteronų bažnyčioje. A.a. 
Tony bus palaidotas Bethania kapinėse. 

Nuliūdę: žmona, dukros, seserys įr kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Lack & Sons, Tel. 708-430-5700. 

Daugelio metų Prieieliui 

AtA. 
ANTANUI ŽEMAITAIČIUI 

mirus Kanadoje, reiškiu gilią užuojautą jo žmo
nai mielai GENUTEI, dukterims RASAI ir AU
RELIJAI ir jų šeimoms, pusbroliui JURGIUI 
ŽEMAITAIČIUI, Lenkijoje, giminaičiams RI
MANTUI ir jo žmonai DANUTEI ir jų šeimai, 
VYTAUTUI ir jo šeimai, svainei PETRONĖLEI 
ŽEMAITAITIENEI, dr. DANGUOLEI Vilniuje, 
dr. JULIJAI Čikagoje, ČESEI ŠIPAILIENEI 
Sintautuose ir kitiems giminaičiams. 

Katarina Pečkatienė 

A.tA 
VINCAS KULBOKAS 

Mirė 2000 m. liepos 28 d. Gyveno Cicero IL. Gimė 
1917 m. Vilkaviškio apskrityje. Priklausė Jūrų šaulių 
kuopai „Klaipėda", ramovėnams ir kitoms organizaci
joms. ' f 

A.a. Vincas buvo palaidotas rugpjūčio 3 d. Holy Se-
pulchre kapinėse iš Dievo Apvaizdos bažnyčios South-
field, MI. 

Liūdintys bičiuliai 

lt makes a vvorld of difference vvhen you fly SAS 
to Lithuania. 

No one makes round-tnp travei to Lithuania easier and more convenent than SAS 
From Chicago. we of'er daiiy service to Vilnius with a hassle-free connection via 
Stockhoim When you're ready to return. you'H enjoy same-day travei back to 
Cnicago through ou r Copennagen hub. Fmd out what a worid of difference SAS 
can make for your next tnp. Just cali your Trave1 Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our websi'e at www.scandmavian.riet. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Švč. M- M a r i j o s N e k a l t o 
P r a s i d ė j i m o p a r a p i j o s lietu
viai rugpjūčio 27 d., šį sekma
dienį, rengia kunigo Fabijono 
Kireilio pagerbimą tuoj po 
10:30 val.r. lietuviškų mišių. 
Kun. F. Kireilis šioje parapi
joje dirba jau 27 metus. J is 
buvo lituanistinių klasių ka
pelionas, mokė tikybos, kartu 
su šv. Kazimiero seselėmis 
ruošė mokinius prie sakra
mentų. Be to, jis buvo visų pa
rapijoje veikiančių lietuvių or
ganizacijų kapelionas. Sulau
kęs brandaus amžiaus ir svei
katai susilpnėjus, kun. F. Ki
reilis išeina tikrai užpelnyton 
pensijon. Visi esantieji ir bu
vusieji parapijiečiai kviečiami 
dalyvauti Mišiose, o po jų -
vaišėse mokyklos salėje. 

JAV LB Eas t Chicago, In
d i a n a apy l inkės v a l d y b a 
rengia tradicinę gegužinę rug
sėjo 10 d. 1 va!.p.p. Vilučių so
dyboje. 1143 South\iew Dr., 
Schererville, IN. Maloniai 
kviečiame apylinkės lietuvius 
dalyvauti ir paremti apylinkės 
veiklą. 

Seselės kaz imie r i e t ė s pa 
minės savo kongregacijos 
įsteigimo 93-ąjį gimtadienį šį 
šeštadienį, rugpjūčio 26 d. 
Prieš 93 metus — 1907 m. 
rugpjūčio 26 d., Motina Marija 
Kaupaitė įsteigė Šv. Kazimie
ro seserų kongregaciją Scan-
ton. PA. Ta proga 9:30 vai. r. 
motiniškojo namo koplyčioje 
Marąuette Parke bus aukoja
mos Mišios, meldžiant Visaga
lio, kad Motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palai
mintąja. Po Mišių motiniškojo 
namo auditorijoje 2601 W. 
Marąuette Rd. bus galima pa
sivaišinti, nusipirkti namie 
keptos duonelės ir dar įsigyti 
bilietėlių laimėjimams. Visi 
maloniai kviečiami praleisti 
keletą valandų, pabendrau
jant vieni su kitais ir su se
selėmis kazimįerietėmis prie 
smagios muzikos, laimėjimų ir 
kitų įdomybių. 

Meno mokyklė le i r e i k i a 
dailės dėstytojo, turinčio peda
goginio darbo patirtį. Skam
binti tel. 630-690-4051. 

K o n g r e s o a t s t ovė J u d y 
Bigger t , Ba l t ic C a u c u s na 
rė , dalyvaus Illinois lietuvių 
respublikonų gegužinėje sek
madienį, rugpjūčio 27 d., vyk
siančioje Lemonte, Pasaulio 
lietuvių centro sodelyje. Pra
džia 12 vai. Visi kviečiami at
silankyti. Gera proga susitikti 
su draugais, pažįstamais, o 
taip pat susipažinti su sve
čiais amerikiečiais į kuriuos 
dažnai kreipiamės ir kurie 
yra mums palankūs Lietuvos 
ir kituose mums rūpimuose 
reikaluose. 

J e i n o r ė t u m ė t e „Žaliųjų 
kor te l ių ' ' lo te r i jos a n k e t ų , 
kreipkitės į „Seklyčią" '2711 
W. 71st Str., Chicago: tel. 773-
476-2655). 

Marge i r R o n Kassen , lie
tuvių kilmes amerikiečiai, gy
venantys Čikagos priemiesty
je, lankėsi Lietuvoje ir atvežė 
pilną lagaminą dovanų ,.Vaiko 
vartų j mokslą" būrelio remia
miems gatves vaikams pra
džiuginti. Šiuo metu su vai
kais dirba čikagietes Rita 
Venclovienė ir Aldona Kaman-
tienė. Jos dėkoja Marge ir Ron 
Kassen už vertingas dovanas 
ir pinigine 400 Lt auką. Šie 
„Vaiko vartų į mokslą" būrelio 
rėmėjai jau anksčiau buvo pa
rėmė būrelio veiklą 500 dol. 
auka. 

A k a d e m i n i o S k a u t ų sąjū
džio Č ikagos s k y r i a u s šei
mų geguž inė Ateitininkų na
mų sodelyje, Lemonte, vyks 
sekmadienį, rugpjūčio 27 d. 
Pradžia 12 vai. Visi nariai, jų 
šeimos ir draugai laukiami. 

: , 

N o r s b i l i e tų š a k n e l ė s 
g r įž ta , bet dar ne taip gau
siai. Tie. kurie j au gavo 
..Draugo" pokylio laimėjimų 
bilietus, užpildykite bilietų 
šakneles kuo greičiau ir mums 
atsiųskite. O norintieji įsigyti 
daugiau bilietų, kreipkitės į 
..Draugo" administraciją. Pri
mename, kad per pokylį bus 
galima išlošti piniginius 500, 
300. 250. 200. 150, 100 dolerių 
prizus. 

„Tri jų t i g r i u k ų " mokytoja 
Eleonora Rakauskienė , daug 
gabių vaikų išvedusi į sceną. 
turi fantastišką idėją kurti 
grožį ir pridengti blogi. „Trijų 
tigriukų" koncer tas - ta i neei
linis ir ne t ik v a i k a m s skirtas 
renginys. J aunų jų dainininkų 
Ramojaus Motuzo, Aurimo Sy-
ruso ir Vytauto Jurgelevičiaus 
repertuarą sudaro pačios gra
žiausios ir melodingiausios 
dainos. Atvykite į koncertą, 
kuris Lemonte, Lietuvių dai
lės muziejuje, vyks rugsėjo 8 
d., o rugsėjo 9 d. - Jaunimo 
centre. Bilietus prašome įsigy
ti „Seklyčioje". J aun imui iki 
12 m. bilieto kaina - 5 dol. 

P a s a u l i o l i e t u v i ų c e n t r o 
rudens šventė-gegužinė vyks 
rugsėjo 3 d. 12 vai. centro so
delyje. Bus muzikos, dainų, 
skanaus lietuviško mais to ir 
piniginių laimėjimų bilietų 
t raukimas . Pabendraus ime 
gražioje besibaigiančios vasa
ros gamtoje, nes kit i renginiai 
j au vyks salėje. Kviečiame at
vykti! 

V a l d a s A d a m k u s , Lietuvos 
Respublikos prezidentas , rug
sėjo 9 d. Čikagos Northwes-
tern universi tete pasakys kal
bą ekologine t emat ika . Rengi
nys vyksta „Chicago Humani-
ties Festival" rėmuose. Kvie
čiame visus a tvykt i pasiklau
syti paskaitos, įėjimas nemo
kamas, bet bū t ina užsiregist
ruoti tel. 312-661-1028, ext. 
22. Paskai ta vyks rugsėjo 9 d. 
1 vai.p.p. Thorne Auditorium, 
Northvvestern University Law 
School, 375 Eas t Chicago Ave-
nue, Chicago. 

P e d a g o g i n i s L i t u a n i s t i 
k o s i n s t i t u t a s J a u n i m o cent
re, Čikagoje, naujuosius moks
lo metus pradeda šeštadienį, 
rugsėjo 9 d. Registracija vyks 
9 vai. r. Pr i imami visi baigu
sieji vietines aukštesniąsias 
lituanistines mokyklas, o at
vykusieji iš Lietuvos — turin
tieji a t inkamus mokyklų pažy
mėjimus. Informacijas teikia 
PLI direktorė Stasė Peterso
nienė, tel. 773-847-1693. 

L F K „ L i t u a n i c a " pirmą
s i a s 2000-2001 m e t ų p i rme
n y b i ų r u n g t y n e s žais sek
madienį, rugpjūčio 27 d., savo 
aikštėje Lemonte, prie PL cen
tro. Rungtynių pradžia 3 vai. 
p.p. Bus varžomasi su stipro
ka „Pegasus" komanda, ankš
čiau žaidžiusia „major" dicizi-
joje. Tikimasi įdomių rungty
nių. Visi futbolo mėgėjai kvie
čiami stebėti šias rungtynes ir 
paskatint i savo vienuolikę pir
majam šio sezono laimėjimui. 

Dr . K ę s t u t i s S k r u p s k e l i s 
dalyvaus Lietuviškų studijų 
savaitėje Dainavoje, kur rug
sėjo 8 d., penktadienį, skaitys 
paskaitą apie pokarines Lietu
vos istorijos įvairaus vertini
mo tendencijas. 

Moks le iv i a i , s t u d e n t a i i r 
j a u n u č i a i a t e i t i n i n k a i kvie
čiami sekmadienį, rugsėjo 10 
d . dalyvauti 2000-2001 metų 
veiklos pradžios gegužinėje. 
Visi kviečiami 9 vai. r. daly
vauti šv. Mišiose Pal. J . Matu
laičio misijoje. Po Mišių 10:30 
v.r. Ateitininkų namuose sma
gi gegužinė ir narių regist
racija. Laukiami ir nauji na
riai. Rasa Kasniūnienė. tel. 
708-403-4988. a tsakys j visus 
jums rūpimus klausimus. 

\ 

JAV LB gegužinėje buvo taip smagu, kad daug kas šoke >olkas. valsus ir ėjo ratelius. Nuotr. B. Vindasienės 

SMAGI LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
GEGUŽINĖ 

Rugpjūčio 13-osios rytas bu
vo apsiniaukęs, vešus, karts 
nuo karto krito dideli lietaus 
lašai. Bet JAV LB Vidurio 
vakarų apygardos valdybos 
nariai nenusiminė: „Vis tiek 
bus saulėta", — skrido mintys, 
kai buvo tvarkomi stalai, dės
tomi laimikiai ir vežamas lie
tuviškas alus. Iš tikrųjų, nuo 
vienuoliktos valandos nusigie
drijo dangus, susirinko talki
ninkai, išvirė kava. tapo su
pjaustyti Racine Bakery savi
ninkų Juozo ir Danutes Kapa-
činskų dovanoti pyragai, o ant 
stalo atsirado garuojantys ce
pelinai, kugelis, Irenos Kirku-
vienės padažas ir Ritos Šake-
nienės šviežių daržovių miš
rainė. 

Po pamaldų tiesiai iš bažny
čios į eilutę prie kasos susirin
ko malonūs svečiai. Girdi, rei
kia paremti Lietuvių Bend
ruomenę. Vieni apie šią gegu
žinę skaitė „Drauge" ir „Ame
rikos lietuvyje", kiti girdėjo 
per „Margutį II" ir A. Šluto ra
diją, o daugelis mate praneši
mą per LTV. 

Gerai, jog iki pirmos spėjo
me pavalgyti, nes pradėjo gro
ti Virginijaus ir Eimonto Šva-
bų duetas. Muzika buvo tokia 
nuotaikinga, jog niekas nega
lėjo nusėdėti. Šoko maži, jauni 
ir subrendę. Iš mūsų liaudies 
dainų išėjo polkos, valsai ir 
įvairūs rateliai. O nuo trečios 
vai. suvažiavo ir mūsų nau
jausi ateiviai su vaikučiais ir 
draugais . 

Maistas buvo jau seniai 
išparduotas, bet liko dešrelių 
su bandelėmis ir priedais. Tai 
svečiai ir vaišinosi, barą ..džio
vino", šoko ir dainavo. 

Nuotaika buvo tokia pakili, 
smagi, jog kai kurie prašė 
rengėjų ir kitą sekmadienį vel 
ruošti gegužinę. 

JAV LB Vidurio vakarų apy

gardos va ldy . : nuoširdžiai 
dėkoja Bright<m Parko apylin
kei už maisto i.-dalinimą. Cice
ro apylinkės ..specialistams" 
už paruošimą ir darbą prie ka
vos stalo, „Sietuvos" sesėms 
už talką prie loterijas, „Kran
to" apylinkei už darbą bare, 
Lemonto apylinkės pirminin
kui Romui Kronui už talką vi
sur, kur tik reikėjo, ir Melrose 
Parko apylinkei už 50 -dol. 
auką. Labai aaū visiems atsi
lankiusiems gegužinėje su 
skaisčia šypsena ir saulėta 
nuotaika. 

B i r u t ė A. V i n d a š i e n ė 
Šoko ir mažasis gegužinės svečias. 

Nuotr. B. Vindasienės 

Su Illinois valstijos gubernatoriaus G. Ryan padėjėja etniniams reika
lams Pat Michdlski. Iš kaires: Pat Michalski, Birutė Vindašienė. Irena 
Kirkuvienė ir Žibutė Žiupsnienė. 

Kai grojo ir inavo broliai Eimontas (kairėje) ir Virginijus Švabai, ne
galėjai nešok: Nuotr. E. Šulaičio 

JAV LB Vidurio vakaru apygardos valdyba gegužiu- > rugpjūčio 13 d PLC. Iš kaires Rita Sakeniene, Birute A 
Vindašienė t pirmininke >. Irena M Kirkuvienė. N; e Grigaliūniene. Žibute Žiupsnienė, Paulius Guobužis ir 
Stase Korres. 

APIE NAUJUOSIUS MENO 
MOKYKLĖLE DĖSTYTOJUS 

Vis dažniau ir dažniau susi trumpai Šiaulių dramos teatre 
kamba telefonas - artėjan| j r devynerius metus Vilniaus 
naujiesiems mokslo metama jaunimo teatre, 
klausimų atsiranda ne vienas- gg darbo profesionaliame 
Iš moksleivių tėvelių dažnai teatre a b u aktoriai dirbo su 
išgirstu - ar nereikia s p e c i a j m e n 0 saviveiklos kolektyvais, 
listų, galinčių vaikus mokyt*Daugiausia su vaikais ir jau
tos ar kitos specialybės. Svar-Lįmu. Vedė ne vieną laidą vai-
biausias dalykas, kad v i s i L a m s Lietuvos TV. Vilniaus 
skambinusieji yra savo srities Gedimino technikos universi-
specialistai - profesionalai, jtete (anksčiau - VISI) vadova-
Lietuvoje pragyvenę iš pasi- yo miniatiūrų teatrui „Siupi-
rinktos specialybės. Likimo nys". 
valia atsiradę užjūriuose, su

pys 
Razumienė dar i Genovaitė 

pranta, kad iš menininko spe- n e ^ p s e nia i dirigavo, kank-
cialybės neišgyvens, bet, atsi- 1įavo, vadovavo jos pačios 
radus galimybei, nori perteikti įkurtam Kauno J. Grušo 50-
žinias jauniesiems lietuvai- ^sįos vidurinės mokyklos folk-
čiams nors kartą per savaitę, forimam ansambliui „Želme-
Ir tai - nuostabu! Šiandien no- įėliai". Šis ansamblis dalyva-
riu supažindinti su keletu Me 
no mokyklėlės dėstytojų. 

Apolonija ir Petras Stepona
vičiai perims moksleivius iš 
dramos skyriaus dėstytojos 
Audrės Budrytės, kuri šiais 
metais, pasikeitus jos kūrybi
niams planams, nebedirbs mo
kyklėlėje. Apolonija Matkevi-
čiūtė-Steponavičienė net 26 
metus dirbo aktore Vilniaus 
Jaunimo teatre! 

Praeito amžiaus pabaigoje 
didysis teatro reformatorius, 
režisierius, teoretikas, tarp
tautinį pripažinimą pelnęs 
Konstantin Stanislavskij su
kūrė moksliškai paremtą sce
nos metodologiją. J o sistema 
nuo aktorių parengimo iki 
darbo scenoje iki šių dienų va
dinama Stanislavskio sistema, 
ir j a vadovaujasi ne tik didžio
ji dauguma Vakarų Europos, 
bet ir JAV teatrų. Iš K Sta
nislavskij įkurtos pirmosios 
Maskvos dailės teatro studijos 
išaugo teatras, vėliau davęs 
pagrindą įkurti ir Teatrinio 
meno institutą. Šio instituto 
auklėtinė ir yra Apolonija Ste
ponavičienė. 

Kas nežino Juozo Miltinio 
teatro Panevėžyje? Mažame 
provincijos miestelyje J. Milti
nis sugebėjo įkurti tokio lygio 
teatrą, kuris ir pačiam Pa
nevėžio miestui suteikė šlovę, 
gal ir mestelėjo aukštyn dau
geliu kitų aspektu. Jei Pa 
nevėžys buvo įtrauktas į SSSR 
organizuojamų ekskursijų 
maršrutus, tai tik todėl, kad 
žmonės važiavo „Miltinio teat
ro" pamatyti. Petras Stepona
vičius yra iš tų laimingųjų, 
kuriuos „pačiupinėjo" talen
tinga maestro J. Miltinio ran
ka - jis buvo priimtas į jo va
dovaujamą studiją, kurioje 
sėkmingai mokėsi ir po to bu
vo priimtas į teatrą. J . Milti
nio teatre P. Steponavičius 
dirbo net 20 metu. Vėliau -

jo ne tik visuose Kauno mies
to svarbesniuose renginiuose, 
>et ne kartą ir ne du respub-
jkinio masto šventėse — 
iSkamba skamba kankliai", 
fasaulio lietuvių tautinėse 
kinų šventėse. Mokslo žinių 
|enovaitė Razumienė sėmėsi: 
Jankliavimo - J. Tallat-Kelp-
|)s aukštesniojoje muzikos, o 
horinio dirigarimo - Meno 
£ademijoje (buvę Vastybinės 
lbnservatorijos Klaipėdos fa-
Uiltetai). 
Nuoširdžiausiai kviečiu vi

sas tėvelius atvesti savo atža-
l4s mokytis Meno mokyklėlė
je Čia* jūsų vaikelis galės iš-
riokti šokti, dainuoti, vaidinti, 
tfiuzikuoti! Ir viskas lietuvių 
talba. Nesuprantantiems pa
dedama, paaiškinama anglų 
kalba. Meno mokyklėlė pade
da vaikams, jaunimui ilgiau 
išsaugoti ryšį su lietuviška 
kultūra, tautos kamienu. 
Kviečiu ir išeivijos atžalas 
gausiau įsijungti į mūsų mo
kyklėlę. Lietuvos prezidentas 
V. Adamkus siūlė įjungti mus 
- naująją bangą - į savo gre
tas. Meno mokyklėlė yra puiki 
vieta, kur mūsų vaikai gali 
natūraliai būti kartu - dai
nuodami, šokdami, vaidinda
mi, muzikuodami, piešdami! 

Meno mokyklėlės mokslo 
metų atidarymas vyks rugsėjo 
7 d. 6:30 val.v. Lemonte, PLC, 
ir rugsėjo 9 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje, tuoj po lituanistinės 
mokyklos mokslo metų atida
rymo (apie 12-12:30 val.p.p.). 
Cia bus galima užsiregistruoti 
ir pasižiūrėti meninės progra
mos, kurią atliks meno mo
kyklėlės dėstytojai ir dalis 
moksleivių. Kviečiame visuo
menę, besidominčią mūsų 
veikla. 

Ligija Tautkuvienė , 
Meno mokyklėlės įkūrėja, 

vedėja 
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MUZIKOS FESTIVALIS 
LEMONTE 

Gegužinių pasiilgstam dvi
gubai, nes suvokiame, kad 
štai dar vienas kitas malonus 
savaitgalis,' ir ruduo! Rugsėjo 
10 d., sekmadienį, informacinė 
radijo laida „Studija R", trans
liuojama 1080 AM banga, 
kviečia visus į šventę - muzi
kinį festivalį po atviru dangu
mi Pasaulio lietuvių centre, 
l emonte . Gros ir dainuos mė
giamiausi įvairių Čikagos lie
tuvių kartų muzikantai ir dai
nininkai: Virginijus ir Eimon
tas Švabai, Kęstutis Stan-
čiauskas ir „Streetdancer", 
Stasės Jagminienės vadovau
jama „Tėviškės" kapela, Ri
čardo Šoko vadovaujamas mo
terų ansamblis, „Čikagos ai
dai", T. Strolia ir „The Way 
Cool Rythm Fools". Šventės 
vedėjas - dainininkas Liutau
ras Čeprackas. 

Vaikai, įsijunkite į akciją 
„Ieškome talentų"! Parodyki
te, ką mokate. Nustebinkite 
savo tėvelius ir visus mus. Ku
riate muziką, dainuojate, ra
šote eilėraščius, mokate kara
te? Praneškite mums apie tai 
red. tel. 708-386-0556. 

Nepietaukite namuose - juk 
šventės metu galėsite para

gauti neseniai iš Lietuvos 
imigravusių Morkūnų šeimos 
„Lithuanian Plaza Bakery & 
Deli" cepelinų bei šašlykų, o 
taip pat ir Šiaulių „Rūtos" sal
dainių. Troškulį numalšinti -
„Kalnapilio" alus. Jūsų dėme
siui - staigmena - .Anykščių" 
vynų bendrovės likerių pirmo
ji degustacija Amerikoje. Pats 
laimingiausias šventės dalyvis 
grįš i namus su dviem nemo
kamais SAS bilietais į Vilnių. 
Mecenatas - Vytas Lauraitis 
ir American Travel. Šventę 
taipogi remia „Western 
Union", .Anykščių vynai". 
„Dime Group International", 
„IE COM" telefono bendrove. 
„Lemont Banking Group", 
„Castle Honda", „Midland 
Federal". 

Lauksime visų šventėje Le
monte, Pasaulio lietuvių cen
tre, rugsėjo 10 d. nuo vidur
dienio. Informacija tel. 708-
386-0556. 
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• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais jmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l Federa l Sav ings , 
2212 West C e r m a k Road. 
Tel. (773) 847-7747. 




