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Tėvynės sąjunga galvoja apie 
bendradarbiavimą su liberalais 
Vilnius, rugsėjo 13 d. (Elta) 

— Vienas iš Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) va
dovų, Seimo kancleris Jurgis 
Razma neatmeta bendradar
biavimo galimybių su Liberalų 
sąjunga. Anot jo, „nėra sude
ginti tiltai" tarp partijų, o 
prielaidos bendradarbiavimui 
glūdi panašiose abiejų partijų 
programose. Tačiau tikros 
dviejų partijų, esančių skirtin
guose rinkimų sparnuose, vei
kimo galimybės bus nulemtos 
liberalų žingsnių. 

„Kai skaitai Liberalų sąjun
gos programą, lyg ir yra bend
radarbiavimo pagrindas, tele-
debatuose taip pat matai, kad 
yra bendrų teiginių, bet prak
tiniame liberalų veikime yra 
tam tikrų klaustukų", sakė J. 
Razma. 

Centro dešiniojo sparno at
stovė Lietuvos liberalų sąjun

ga sudaro neformalų „Naujo
sios politikos" sparną su Nau
jąja sąjunga, (socialliberalais), 
Centro ir Moderniųjų krikš
čionių demokratų sąjungomis. 

J. Razmos teigimu, partijų 
rinkimų programos rodo, kad 
socialliberalų ir liberalų ideo
loginės nuostatos yra nepana
šios, todėl labai sunku įsi
vaizduoti „Naujosios politi
kos" sparno praktinį veikimą 
sudarant vyriausybe, rengiant 
bendrą programą. Anot jo, ar
timiausiu metu turėtų paaiš
kėti, ar liberalai imsis pasto
vesnių bendrininkų paieškos. 

Nors programų panašumas 
sudaro objektyvų pagrindą 
dviejų partijų bendradarbiavi
mui, tačiau, pasak J. Razmos, 
būsimos valdžios rinkimo as
pektu konservatoriai ir libera
lai šiandien yra skirtingose 
pusėse. 

Liberalai pakankamai stiprūs 
pasirinkti politinius 

bendrininkus 
rugsėjo 11 d. tame R. Pakso 

zidento — lapkričio pabaigoje. 
Rugsėjo pradžioje Vilniuje 

akredituotas J. Tefft tvirtino, 
kad pagrindinis jo darbo Lie
tuvoje uždavinys bus tęsti v a l " 
stybių gerų santykių politiką. 
„Stulbinančiais rezultatais" 
ambasadorius pavadino per 

Vilnius, 
(BNS) — Liberalai jautriai 
sureagavo į Seimo kanclerio 
konservatoriaus Jurgio Raz
mos pranešimą, jog konserva
toriai neatmeta galimybės po 
rinkimų bendradarbiauti su li
beralais, nes partijų progra
mos daug kur sutampa. 

„Seimo kancleris J. Razma 
nustebino Lietuvos liberalų 
sąjungą, įvardijęs vieną popu
liariausių šiuo metu Lietuvos 
partijų kaip būsimus konser
vatorių partnerius. Liberalų 
sąjunga yra savarankiška ir 
stipri politinė jėga, ir pati 
rinksis politinius partnerius," 
rašoma ketvirtadienį išpla
tintame Liberalų sąjungos pir
mininko Rolando Pakso pa
reiškime spaudai. 

Tuo tarpu kiek anksčiau, 
trečiadienį, Liberalų sąjungos 
vicepirmininkas Alvydas Me-
dalinskas. komentuodamas J. 
Razmos pranešimą, neatmetė 
bendradarbiavimo su konser
vatoriais galimybes. Jis pabrė
žė, jog partijų nuostatos be
veik visiškai sutampa dėl pa
grindinių užsienio politikos 
krypčių — kuo greitesnio 
įsijungimo į NATO ir Europos 
Sąjungą. 

..Liberalų sąjunga jau anks
čiau yra pareiškusi, jog ben
dradarbiaus su visomis centro 
ir dešinės pakraipos poli
tinėmis jėgomis, kurių pro
gramų nuostatos, požiūris į 
šalies ateitį ir ekonomikos val
dymą yra artimiausios Libe
ralų sąjungos principams", sa
koma ketvirtadienį paskelb-

* Centro sąjunga, nepai
sydama bendrininku rinki
minio blaškymosi, tvirtai stovi 
centristinėse pozicijose ir eina 
į rinkimus, laikydamasi visų 
pasiektų susitarimų bei prezi
dento Valdo Adamkaus išdės
tytų Naujosios politikos nuos
tatų, pareiškė Centro sąjun
gos pirmininkas Romualdas 
Ozolas. ,,Lietuvos centro są
junga savo .nusistatymo ne
keis ir po rinkimų", sakė jis, 
komentuodamas Seimo kanc
lerio Jurgio Razmos išsakytą 
galimybv p<> rinkimų bendra
darbiauti su liberalais, nes 
konservatorių ir liberalų prog
raminės nuostatos yra itin pa
našios. R. Ozolas pastebi, kad 
ir liinralai savo pareiškime 
neatmetė tokios galimybės. 

pranešime 
spaudai. 

A. Medalinskas pažymėjo, 
jog galinčių bendradarbiauti 
partijų būtų dar daugiau, jei
gu pavyktų atmesti asmeni
nius nesutarimus. 

Liberalai nepas irašys 
d o k u m e n t o su „Naujosios 

pol i t ikos" nar ia i s 
Liberalų sąjungos valdyba 

nusprendė nepasirašyti „Nau
josios politikos" sąjungos ben
drininkų pasiūlyto dokumento 
dėl rinkimų kampanijos. 

Kaip trečiadienį sakė Libe
ralų sąjungos valdybos narys 
Jonas Čekuolis, nors liberalai 
ir pritaria dokumente i š - 4 
dėstytoms nuostatoms, jie nu
sprendė, jog formaliai tokio 
dokumento pasirašyti neverta. 

BNS šaltinių žiniomis, doku
mente buvo kalba apie garbin
gos rinkimų kovos principus ir 
galimą partijų bendradarbia
vimą po rinkimų. 

Nors liberalai atsisakė pasi
rašyti dokumentą dėl rinkimų 
kampanijos, J. Čekuolio teigi
mu, jie ir toliau derins savo 
programines nuostatas su 
bendrininkais aštuoniose dar
bo grupėse. Šios grupės buvo 
sudarytos pagal vasarą vyku
sios „Naujosios politikos" kon
ferencijos pranešimų temas. 
Konferencijos pavadinimą jo 
organizatoriai pasiskolino iš 
prezidento Valdo Adamkaus 
metinio pranešimo. 

Po konferencijos keturios 
partijos pranešė, jog sieks su
derinti savo programines 
nuostatas, rengdamos dirvą 
būsimam partijų bendradar
biavimui sudarant vyriausybę 
po Seimo rinkimų. 

Rugpjūčio pabaigoje „Naujo
sios politikos" buvo iškelta 
idėja parengti ir pasirašyti ke
letą keturšalių dokumentų, 
tarp jų ir dokumentą dėl vy
riausybės formavimo principų. 
Labiausiai tokių dokumentų 
pasirašymą rėmė Centro są
junga, o dokumentus turėjo 
parengti vienas iš Moderniųjų 
krikščionių demokratų sąjun
gos vadovų. 

* F inansų ministerija siū
lo, kad kompensacijos iš dar
bo atleidžiamiems valstybės 
tarnautojams butų išmokamos 
ne iškart, kaip reikalauja ga
liojantis įstatymas, bet dali
mis per tam tikrą laiką. lEfcm 

Nuotr.: Naujasis JAV ambasadorius John Tefft su žmona Manella. 
K«stuao Vanago i Elta) nuotr. 

Lietuva ir Amerika po rinkinių 
tęs saugumo ir ekonominį 

dialogą 
Vilnius, rugsėjo 12 d. 

(BNS) — Naujasis Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Lietu
voje John Tefft pareiškė 
įsitikinimą, kad po rinkimų 
Lietuvoje ir JAV abi valstybės 
toliau tęs intensyvų dialogą 
saugumo, ekonominio ir 
kultūrinio bendradarbiavimo 
klausimais. 

Po antradienį vykusio susiti
kimo su Seimo pirmininku Vy
tautu Landsbergiu ambasa
dorius sakė, kad dabar Lie
tuva ir JAV yra rinkimų 
įkarštyje, o kai jis praeis — 
reikės kalbėti apie saugumo, 
įskaitant Lietuvos narystės 
NATO, dvišalio ekonominio, 
kultūrinio bendradarbiavimo 
klausimus. 

Lietuvos Seimo rinkimai 
įvyks spalio 8 dieną, JAV pre-

Parlamentarų pašto dėžutėse — 
šmeižikiški lapeliai 

dešimtį nepriklausomybės me
tų Lietuvos padarytą pažangą. 

Susitikime V. Landsbergis ir 
J. Tefft pasidalijo mintimis 
apie tolesnę valstybių santy
kių raidą. Ambasadoriaus tei
gimu, Amerika ir toliau laiky
sis savo įsipareigojimų Eu
ropai, o visi svarbiausi su tuo 
susiję klausimai, kaip ir anks
čiau, bus plačiai diskutuojami 
JAV Kongrese. Diplomatas 
pažymėjo, jog tolesnę NATO 
plėtrą taip pat lems teigiamas 
senatorių bei Kongreso narių 
sprendimas. Jis teigė neabe
jojąs, jog Lietuva taps NATO 
nare, nes ji įvardijama, kaip 
geriausiai narystei pasirengu
si kandidatė. 

Seimo pirmininkas ir JAV 
ambasadorius sutarė, jog už
sienio investicijos būtinos dar
bo vietų korimui ir Lietuvos 
ekonomikos kilimui. Ambasa
dorius sakė sieksiąs pritraukti 
kuo daugiau Amerikos kapita
lo į Lietuvą, patarsiąs fir
moms jautriau atsižvelgti į 
žmonių lūkesčius ir būgšta
vimus, daugiau informuoti vi
suomenę. 

Kolumbijos sukilėliai pagrobė 
Lietuvos pilietį 

Lietuvoje v i enu metu nebus 
visų trijų vals tybės vadovų 

Vilnius, rugsėjo 14 d. 
(BNS) — Lietuvoje keturias 
dienas nebus nei prezidento 
Valdo Adamkaus, nei Seimo 
pirmininko Vytauto Landsber
gio, o vieną parą — dar ir 
premjero Andriaus Kubiliaus. 

Nuo trečiadienio iki kito an
tradienio V. Adamkus vieši 
Australijoje, kur stebi Sydney 
olimpines žaidynes. Penkta-

V. 
Vo-

Vilnius, rugsėjo 14 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį kai ku
rie parlamentarai, tarp jų ir 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, savo pašto dėžu
tėse Seime rado šmeižikiško 
pobūdžio lapelius. 

Pastarąjį kartą praėjusią 
žiemą po panašaus įvykio prie 
parlamentarų pašto dėžučių 
buvo įrengtos dvi stebėjimo 
kameros. 

Lietuvos VRM Vadovybės 
apsaugos departamento (VAD) 
direktorius Raimundas Kairys 
sakė, jog peržiūrėję vaizdo įra
šus, VAD specialistai nustatė 
įtariamąjį. Pareigūnams teko 
peržiūrėti tik kelių valandų 
įrašus, nes buvo nustatyta, jog 
lapelius galėjo įmesti tarp 9 ir 
11 vai. ketvirtadienį ryte. Ka
dangi ketvirtadienį Seime ne
vyko visuotinis posėdįs, kai 
kurie parlamentarai apie lape
lius sužinojo jau prasidėjus ty
rimui. 

Moderniųjų krikščionių de
mokratų partijos pirmininkas 
Vytautas Bogušis savo pašto 
dėžutėje rado du lapelius — 
nepasirašytą „Kreipimąsi į 
Lietuvos piliečius" ir praneši
mą apie tariamą Seimo nario 
Antano Stasiškio bendradar
biavimą su KGB. Seimo narys 
Petras Šakalinis savo pašto 
dėžutėje rado tik pranešimą 
apie A. Stasiškį. Seimo užsie
nio reikalų komiteto pirminin
kas Audronius Ažubalis be šių 
dviejų lapelių rado dar ir ne
pasirašytą kreipimąsi į prezi
dentą Valdą Adamkų. 

„Kreipimesi į Lietuvos žmo
nes" pateiktas „aršiausių Lie
tuvos nepriklausomybės prie
šų sąrašas", kuriame išvardyti 
11 buvusių ir esamų politikų, 
tiek iš dabartinės daujrumos. 

tiek ir iš opozicijos. Visi jie 
kaltinami tariamu bendradar
biavimu su KGB. 

Kitame lapelyje bendradar
biavimu su KGB kaltinamas 
konservatorių partijos pirmi
ninko pavaduotojas Antanas 
Stasiškis. Kreipimosi autoriai 
kaltina A Stasiškį dėl to, kad 
jis premjerui Andriui Kubiliui 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro di
rektore pasiūlė paskirti „KGB 
patikėtinę" Dalią Kuodytę. 
Kreipimąsi pasirašė „Utenos 
ir Vilniaus politkaliniai", jis 
datuotas 2000 m. liepos 30 
diena. 

Niekieno nepasirašytas 
kreipimasis į prezidentą da
tuotas 2000 m liepos 6 diena. 
Jo autoriai kaltina prezidentą 
apdovanojus ..vien komunis
tinės nomenklatūros ir KGB 
buvusius funkcionierius". „Ta
vo veikla mes, partizanai, po
litkaliniai ir visi Tėvynės pat
riotai esame labai pasipiktinę 
ir reikalaujame: 'nešdinkis į 
ten iš kur atėjai!' ", sakoma 
atsišaukime. 

Lapelio autoriai teigia, jog 
išplatins savo raštą „po visą 
Lietuvą ir užsienio šalis". 

„Nesvarbu, kad mes ba
dausime (jūs visi esate apsiri

ję), tačiau paskutinius pensi
jos grašius panaudosime kil
niam tikslui — demaskuoti 
Tėvynės išdaviką Adamkų", 
užbaigia savo raštą kreipimosi 
autoriai. 

V. Bogušis lapelių platini
mą pavadino ..menkystų dar
bu". Jis teigė neabejojąs, jog 
lapelių pasirodymas susijęs su 
rinkimų kampanija, tačiau ne
galėjo pasakyti, kam tokie 
veiksmai būtų naudingi. 

dienį apie vidurdienį 
Landsbergis išskrenda į 
kietiją. Į Vilnių j is grįš kitą 
pirmadienį. Sekmadienį apie 
vidurdienį į Švedijos miestą 
Malmę išvyksta A. Kubilius, 
kuris ten viešės iki pirmadie
nio pavakarės. 

Tai reiškia, kad nuo penkta
dienio iki pirmadienio Lietu
voje nebus nei prezidento, nei 
Seimo pirmininko, o dalį sek
madienio ir pirmadienį — ir 
premjero. 

Lietuvos Konstitucijos 89 
straipsnis skelbia, kad „Res
publikos prezidentą, laikinai 
išvykusį į užsienį arba susir
gusį ir dėl to laikinai negalintį 
eiti pareigų, tuo laiku pava
duoja Seimo pirmininkas". 

Tačiau ketvirtadienį pas
kelbtame prezidentūros spau
dos tarnybos pranešime sako
ma, kad„Konstitucija nedrau
džia prezidentui ir Seimo pir
mininkui būti užsienyje vienu 
metu". 

„Seimo pirmininkas pava
duoja prezidentą tik esant 
abiem Konstitucijoje mini
moms sąlygoms — preziden
tas yra laikinai išvykęs į už
sienį (pirma sąlyga) ir dėl to 
laikinai negali eiti pareigų 
(antra sąlyga). Kadangi šiuo
laikinės komunikacijos prie
monės leidžia valstybės vado
vui atlikti savo funkcijas ir ne
sant Lietuvoje, vadinasi pre
zidentas gali eiti pareigas bū
damas užsienyje", tvirtina 
prezidentūra. 

Tačiau pats V. Adamkus 
anksčiau netiesiogiai yra pri
pažinęs, kad nedera vienu 
metu išvykti iš valstybės ir 
prezidentui, ir Seimo pirmi
ninkui. Praėjusiais metais jis 
atidėjo planuotas atostogas 
Meksikoje ir liko Lietuvoje 
laukti iš vizito Kinijoje grįž
tančio V. Landsbergio. 

Apeliacinio teismo Adminis
tracinių bylų skyriaus pirmi
ninkas Kęstutis Lapinskas 
sakė, kad oficialų ir nedisku
tuotiną Konstitucijos išaiški
nimą gali pateikti tik Konsti
tucinis teismas (KT). Kartu jis 
pažymėjo, kad teismas Kons
tituciją gali nagrinėti tik kon
krečioje byloje, pvz., jei botų 
byla dėl prezidento pavadavi
mo. 

Maskva-Vilnius, rugsėjo 
14 d. (BNS) — Kolumbijos su
kilėliai trečiadienį pagrobė 
Lietuvos pilietį Vladimirą Mo-
lodcovą, kuris dalyvavo mon
tuojant įrangą statomoje hi
droelektrinėje Šiaurės vakarų 
Kolumbijoje. 

Kaip pranešė bendrovės 
„Baltic SHEM" generalinis di
rektorius Samuilas Ošerovs-
kis, pagrobtieji Lietuvos pilie
tis V. Molodcovas ir Rusijos pi
lietis Vladimir Larin dirbo 
bendrovės filiale „SHEM-de 
Columbia". 

Pagrobimas įvyko Porės hi
droelektrinės statyboje netoli 
Porsės gyvenvietės Šiaurės 
vakarų Kolumbijoje, maždaug 
už 500 kilometrų į šiaurės 
vakarus nuo sostinės Bogotos. 
„SHEM-de Columbia" pagal 
jėgainę statančios Kolumbijos 
bendrovės „Dragadas" užsa
kymą Porsės objekte prieš ke
lis mėnesius pradėjo montuoti 
energetinę įrangą. 

Pasak S. Ošerovskio, V. Mo
lodcovas, 54-erių, yra šaltkal
vių montuotojų brigadininkas, 
Kolumbijoje dirbantis dvejus 
metus. V. Molodcovas dirba 
bendrovėje nuo 1970 metų, 
nuo 1983 dirba Lietuvoje. 
Prieš paskyrimą į Kolumbiją 
V. Molodcovas montavo įrangą 
Kruonio hidroakumuliacinėje 
elektrinėje. 

Pagrobtasis V. Larin yra 
inžinierius. 

Kartu su V. Molodcovu Ko
lumbijoje gyvena jo žmona. Ji 
yra energetikų miestelyje, ku
ris pastatytas prie kito hidro-
energetikos taško „Urra". Šio
je hidroelektrinėje JSHEM-de 
Columbia" neseniai baigė mon
tuoti įrangą. Elektrėnuose gy
vena Molodcovu dukra. 

Pasak S. Ošerovskio, pa
grobimas įvyko trečiadienį 
apie 12 valandą vietos laiku. 
V. Molodcovas ir V. Larin din

go tiesiog statybos zonoje, pa
keliui į valgyklą. Hidroelektri
nę nuo šiame regione aktyviai 
veikiančių partizanų saugo 
Kolumbijos kariuomenė bei 
bendrovės „Dragadas" apsau
gos tarnyba. „SHEM-de Ce-
lumbia" savo saugos tarnybos 
neturi, du jos darbuotojai deri
na ryšius su apsauga. Pasak 
S. Ošerovskio, per pusvalandį 
po pagrobimo apie tai buvo in
formuotas Rusijos ambasado
rius Bogotoje. Šįryt „Baltic 
SHEM" suteikė informaciją 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijai. 

Anot S. Ošerovskio, kariuo
menė „iššukavo" apylinkes, 
tačiau jokių pėdsakų nerado. 
S. Ošerovskio teigimu, Kolum
bijos ir užsienio piliečių pagro
bimai šioje valstybėje yra kles
tintis juodasis verslas. Nors 
kelios Kolumbijos sukilėlių 
grupuotės atstovauja ne nusi
kaltėliams, o politinei opozici
jai, sukilėliai taip pat grobia 
žmones, kad vėliau iškeltų 
politinius reikalavimus. 

Anot Rusijos agentūros R1A, 
Kolumbijos policijos duomeni
mis, už pastarąjį pagrobimą 
atsakingi Nacionalinio išlais
vinimo armijos kovotojai. Tai 
antroji pagal dydį Kolumbijos 
sukilėlių grupuotė, subūrusi • 
maždaug 5,000 kovotojų. 

S. Ošerovskio teigimu, kol 
kas jokių politinių ar išpirkos 
reikalavimų negauta. Jis sakė 
„esąs 100 procentų įsitikinęs"1, 
kad mainais į darbuotojus bus 

y pareikalauta pinigų. Pasak S. 
Ošerovskio, bendrovė pasiry
žusi dėl savo darbuotojų par
duoti dalį įrenginių ar turto. 
S. Ošerovskis vylėsi, kad prieš 
sukilėlius nebus imtasi jėgos 
veiksmų, kurie gali sukelti pa
vojų pagrobtųjų gyvybėms. 
Bendrovės vadovas vylėsi, kad 
įkaitai bus išlaisvinti derybų 
keliu. 

Baltarusijos generolas „šlifuoja" 
Sausio 13-osios įgūdžius 

Minskas-Vilnius, rugsėjo 
12 d. (BelaPAN, BNS) — An
tradienį Baltarusijoje pra
sidėjo 65-ojo armijos korpuso 
ir mobiliųjų pajėgų štabų va
dų pratybos, kurioms vado
vauja gynybos ministro pava
duotojas generolas leitenantas 
Vladimiras Uschopčikas. 

V. Uschopčikas yra vienas 
kaltinamųjų 1991 metų sausio 
13-sios nepavykusio sąmokslo 
prieš Lietuvos valstybę byloje. 

Kaip pranešė agentūra Bela
PAN, šie kariniai mokymai 
yra vienas svarbiausių Bajta-
rusįjos ginkluotųjų pajėgų 
kovinio parengimo 2000 me
tais ratų. Agentūros žiniomis. 
karinių pratybų plane numa
tyta tobulinti 65-ojo armijos 
korpuso veiksmus regione 
esančioje Baltarusijos ir Rusi-

* Kauno taryba vienbal
s iai nutarė mieste įrengti 
apie 20 vaizdo kamerų, ku
rios, kaip tikimasi, padės su
mažinti nusikalstamumą. Ka
meras planuojama įrengti per 
1.5 metų. Joms įsigyti iš mies
to Nusikalstamumo prevenci

jos, labdaros ir paramos fondo 
numatyta skirti apie 3 mln. 
litų. Kameras įrengti planuo
jama visame Kaune, ypač pa
vojingiausiose jo vietose. Ka
meros taip pat stebės visus 
miesto įvažiavimus ir išvažia
vimus. Vaizdo kameros jau 
yra įrengtos Vilniuje ir Klai
pėdoje. BNS' 

jos kariuomenių grupuotėje. 
V. Uschopčikas yra vienas 

gyvenančių užsienyje 42 as
menų, kurie kaltinami 1990 
kovą — 1991 rugpjūtį, siekda
mi jėga nuversti teisėta Lietu
vos valdžią, kūrė ir aktyviai 
dalyvavo antivalstybinių orga
nizacijų veikloje, panaudoda
mi buvusios SSRS kariuome
ne, užgrobė valstybines įmo
nes ir įstaigas, trukdydami 
joms normaliai dirbti. Jie taip 
pat kaltinami dalyvavę nu
žudant Lietuvos gyventojus 
bei padarant jiems įvairių 
kūno sužalojimų, pagrobę bei 
pasikėsinę pagrobti ginklus. 

Birželį Lietuvos generaline 
prokuratūra nusiuntė teisines 
pagalbos prašymus Rusijos. 
Ukrainos ir Baltarusijos ge
neralinėms prokuratūroms, 
reikšdama viltį, kad šios vals
tybes aktyviai prisidės prie 
kaltinamųjų patraukimo at
sakomybėn 

Pavasarį paskyrus V. Us-
chopčiką Baltarusijos gynybos 
ministro pavaduotoju, Lietu
vos URM įvertino tai kaip 
„nedraugišką žingsni, galintį 
turėti pasekmių dvišaliams 
santykiams". 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 15 d.: Švt Marija So

pulingoji; Eugenija, Nikodemas. Rim
gaila. Rolandas. Vismantas. 

Rugsėjo 16 d.: Sv. Kornelijus ir 
Kiprijonas; Edita. F.ufenuja. Joginte. 
Kamilo. Liudmila, Rimgaudas. 

• ' 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

BALTIEČIŲ TENISO 
TURNYRAS 

Ir šiais merais Baltieėių lau
ko teniso turnyras vyko dide
liame \Vickertree teniso klube. 
Columbus. Ohio. rugpjūčio 26 ir 
27 d. Deja, šiais metais teniso 
žaidėjų skaičius labai suma
žėjo. Šiame turnyre dominavo 
latvių Bedntis šeima iš New 
Jersey ir lietuvių Krikščiūnų 
šeima iš Kanados. Dalyvavo ir 
du lietuviai — Algis Veliuona 
iš Baltimores ir Jurgis Vodo-
palas iš Virginia valstijos bei 
latvė Viktorija Tomsons iš Mi-
chigan. 

Šį turnyrą nuo 1994 metų 
ruošia ir praveda Arturs Zage-
ris, Amerikos Latvių sporto 
sąjung&s teniso vadovas. Kaip 
ir praėjusiais metais, ir šiemet 
nei vienas lietuvių teniso žai
dėjas, nei iš Čikagos, nei iš 
Clevelando šiame turnyre ne
dalyvavo. Labai gaila, nes klu
bas, kuriame vyko turnyras, 
yra labai geras, susisiekimas 
patogus ir ypač artimas kleve-
landiečiams. Buvo įdomu tur
nyro metu pakalbėti ir su bu
vusiu Amerikos Latvių sporto 
sąjungos pirmininku Edgars 
Bedritis, kuris ilgus metus šį 
turnyrą vesdavo. Edgars Bed
ritis teigė, kad Latvių teniso 
turnyrų „žydėjimas" latvių 
tarpe tęsėsi iki 1979 metų, ka
da turnyruose dalyvaudavo 
arti 70 žaidėjų. Tačiau metų 
slinktyje dalyvių skaičius ma
žėjo. Tad ir Baltiečių turnyras 
susilaukė to paties likimo — 
mažo dalyvių skaičiaus. Ed
gars Bedritis prisiminė 1949 
m. laikus, kada jis, kartu su 
mūsų žymiu krepšininku Ze
nonu Puzinausku, žaidė gar
sioje vokiečių krepšinio lygoje. 
Miunchene. Dar ir dabar Ed
gars Bedritis yra aktyvus lat
vių išeivijos sporto judėjime. 
Jis vra vienas direktorių išei
vijos Latvių sporto taryboje, 
apjungiančioje viso pasaulio 
latviu sportininkus už Latvi
jos ribų. o dabar rūpinasi Lat
vių išeivijos sporto istorijos 
knygos išleidimu. Edgars Bed
ritis dalyvavo šio turnyro sen
jorų klasėje ir kartu džiaugėsi 
savo sūnaus Robert Bedritis 
visos šeimos dalyvavimu. 

Gal gražiausi šio turnyro 
momentai buvo moterų viene
to finalines rungtynės, kai su
sitiko Michele Bedritis su Vik
torija Tomsons. Michele Bed
ritis savo tiksliais ir stipriais 
smūgiais nugalėjo Viktoriją 
Tomsons. buvusią praėjusių 
metų šio turnyro laimėtoją. 
Taip pat buvo malonu stebėti 
jauną 14 metu Enc Bedritis. 
kuris iškovojo pirmąsias vie
tas jaunių klasėje, vyrų dve
jete, žaisdamas su savo tėvu 
Koberts Bedritis ir mišriame 
dvejete žaisdamas su savo mo
tina Michele Bedntis. 

Vyrų klasėje laimėtoju tapo 
Robert Bedritis. o senjorų Jur
gis Vodopalas. Abu žaidėjai 
savo klasėse priešų neturėjo ir 
lengvai laimėjo savo žaidimus. 

Turnyras praėjo sklandžiai, 
žaidė kiekvienas su kiekvienu. 
Daug dėmesio buvo teikta jau
nimui, kuris buvo įtrauktas į 
visus žaidimus, bet tuo pačiu 
tas labai sumažino žaidimo 
lygį, ypač vyrų dvejeto ir miš
raus dvejeto žaidimuose. 

Pasibaigus turnyrui, tame 
pačiame klube vyko užbaigimo 
ceremonialas, kuriam vadova
vo Arturs Zageris. Kiekvie
nam pirmos vietos laimėtojui 
buvo įteikti trofėjai, o antros 
vietos — medaliai. Gražus mo
mentas buvo prieš pabaigą, 
kai Arturs Zageris pakvietė 
tris jaunuolius, Bedritis šei
mos teniso žaidėjus — Kim, 
Hope ir Eric, ir jiems įteikė 
knygą apie Latviją, kadangi 
jie su savo seneliu Edgars 
Bedritis pirmą sykį keliaus į 
Latviją. Šis momentas parodė 
kokią meilę Arturs Zageris 
jaučia Latvijai ir kaip stengia
si šį jausmą perduoti jau čia 
gimusiam jaunimui. Arturs 
Zageris taip pat paminėjo, kad 
kitais metais vėl tęs Baltiečių 
teniso žaidynių organizavimą, 
dedikuodamas tas žaidynes 
latviui Pauls Koreckio atmini
mui, ilgus metus dirbusiam 
Baltiečių teniso turnyro orga
nizavime. Po turnyro visi žai
dėjai dar ilgai svečiavosi. 

Tu rny ro rezul ta ta i : 

Vyrų v ienetas : (50 metų ir 
jaunesni) pirmą vietą laimėjo 
Robert Bedritis (New Jersey); 
antrą vietą Eugenijus Krikš
čiūnas (Toronto) 6-2, 6-1; tre
čia vieta teko 14-mečiui Eric 
Bedritis. 

Moterų vienetas : pirmą 
vietą laimėjo Michele Bedritis 
(New Jersey); antrą vietą — 
Viktorija Tomsons (Michigan) 
6-4, 3-6, 7-5; trečią vietą Dia-
ne Krikščiūnas (Toronto). 

Vyrų v iene tas : (50 metų ir 
vyresni) pirmą vietą laimėjo 
Jurgis Vodopalas (Virginia) 
antrą vietą — Algirdas Veliuo
na (Baltimore; 6-3, 6-1; trečią 
vietą Edgars Bedritis (Colum
bus). 

Bern iuku v ienetas : pirmą 
vietą laimėjo Eric Bedritis; 
antrą — Simonas Krikščiūnas 
6-1, 6-2. 

Mergaičių v ienetas : pirmą 
vietą — Kimberly Bedritis; 
antrą vietą — Hope Bedritis 
S-3. 

J a u n i u miš rus dvejetas: 
pirma vieta atiteko broliui ir 
seseriai Eric ir Hope Bedritis; 
antra vieta — Simonui Krikš
čiūnui, žaidžiant su Kimberly 

• Irai 
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Baltiečių teniso turnyro, š.m. rugpjūčio 26 ir 27 d vykusio Columbus, Ohio, dalyviai. Pirmas iš kairės — buvęs 
Amerikos latvių Sporto federacijos pirm. Edgars Bedritis. Dešinėje — ŠALFAS s-gos teniso vadovas Eugenijus 

Nuotr. Elvyros Vodopalienės Krikščiūnas. 

MŪSŲ PLAUKIKŲ IR IRKLUOTOJŲ 
GALIMYBĖS 

StBMAi AaBCrilm I etvrių ir latviu sporto s-ajurjg'u lauko teniso vadovai. 
[ i k Fugfnąjua K: ;k-( Minas ir Arturs Zegen.s, š.m rugpjūčio 2f>-27 d Co-

OH, suruoses Baltiečių teniso turnyrą Nuotr E. Vodopa l ienės lum 

Sidnėjaus olimpinėse žaidy
nėse dalyvausiančių Lietuvos 
plaukikų laukia milžiniška 
konkurencija, tuo tarpu griež
tas atrankos kliūtis įveikusios 
irkluotojos užims mažiausiai 
dešimtąją vietą. 

Plaukikai, kurių mūsų ko
mandoje yra šeši, vieni pir
mųjų pradės varžybas — jau 
šeštadienį Arūnas Savickas, 
Minvydas Packevičius, Sau
lius Binevičius ir Rolandas 
Gimbutis dalyvaus estafetės 
4x100 m kvalifikacinėse var
žybose. 

Trečiadienį paskelbtais ofi
cialiais duomenimis, šioje 
rungtyje iš viso dalyvaus 23 
komandos, įvykdžiusios olim
pinius normatyvus. Teoriškai 
šis ketvertukas turi galimybes 
laimėti pirmąjį medalį Lietu
vai, nes vakare vyks ir finalas 
(11.10 vai. Lietuvos laiku), 
tačiau vargu ar tai nors kiek 
realu. 

Mūsiškių kvalifikacijos lai
kas — tik septynioliktas 
(3.23,38). 

Sekmadienį Darius Griga-
lionis plauks 100 m nugara 
(šioje rungtyje registruoti 55) 
dalyviai, o A. Savickas — 200 
m laisvu stiliumi (54). Šių 
rungčių finalai — pirmadienį. 

Pagal kvalifikacijos laikus 
D. Grigalionio rezultatas yra 
tryliktas (55,63), o A Savicko 
— 27-tas( 1.51.95). 

Antradienį, rugsėjo 19 d., R. 
Gimbutis varžysis 100 m plau
kime laisvu stiliumi, kur star
tuos net 73 sportininkai. Mū
siškio rezultatas yra 29-tas 
(50.43). 

Trečiadienį A. Savickas 
plauks 200 m. nugara. Šioje 

Bedritis 6-4, 6-1. 
Vyrų dvejetas: pirmą vietą 

iškovojo Eric ir Robert Bedri
tis; antrą vietą — Algirdas ir 
Jurgis Veliuona 6-4, 7-5; tre
čią vietą — Eugenijus ir Simo
nas Krikščiūnai. 

Moterų dvejetas: pirma 
vieta atiteko Diane Krikščiū
nas ir Viktorija Tomsons; ant
ra — Michele ir Hope Bedritis 
6-0, 6-0. 

Vyrų dvejetas (50 metų ir 
vyresni): pirma vieta atiteko 
Algirdui Veliuonai ir Jurgiui 
Vodopalui; antra — Edgar 
Bedritis ir Arturs Zageris — 
6-1, 6-0. 

Mišrus dvejetas: pirma 
vieta — Algirdas Veliuona ir 
Viktorija Tomsons; antra vieta 
Michele ir Eric Bedritis 7-5, 6-
2; trečia vieta — Eugenijus ir 
Diane Krikščiūnai. 

Nors ir nedidelis dalyvių 
skaičius, tačiau turnyras pra
ėjo labai draugiška nuotaika. 
Padėkoti tenka Latvių sporto 
sąjungos teniso vadovui Ar
turs Zageriui, taip pat ir 
ŠALFAS s-gos teniso vadovui 
Eugenijui Krikščiūnui, kurie 
šį turnyrą gerai išreklamavo. 
Linkim, kad kitais metais, 
kaip Arturs Zageris teigė, 
„atvyks daugiau latvių ir lie
tuvių teniso žaidėjų". 

Elvyra Vodopalienė 

rungtyje registruoti 47 daly
viai, lietuvio atrankos rezulta
tas yra 32-as (2.02,21). 

Tą pačią dieną vienintelė 
šioje komandoje mergina Jū
ratė Ladavičiūtė, kuri yra jau
niausia visoje mūsų olimpi
nėje komandoje, plauks 100 m 
laisvu stiliumi, kur įregist
ruotos 56 dalyvės. Mūsiškės 
rezultatas yra 38-tas (57.86). 

Rugsėjo 21 dieną R. Gimbu
tis dalyvaus 50 m plaukime 
laisvu stiliumi, kuriame lau
kiama rekordinio 80 dalyvių 
skaičiaus. Lietuvio kvalifikaci
jos rezultatas yra per patį vi
durį 40-tas (23.10). 

Kitą dieną antrąsyk rungty
niaus J. Ladavičiūtė, kuri 
plauks taip pat 50 m laisvu 
stiliumi ir užbaigs mūsiškių 
olimpinius pasirodymus. Čia 
varžysis 72 sportininkės, o lie
tuvės rezultatas yra 47-tas 
(27.08). 

Pažymėtina, kad būtent dėl 
plaukikų ir lengvaatlečių da
lyvių padaugėjimo bendras 
olimpiados dalyvių skaičius 
pasiekė 11,000, dėl ko Olim
piniame kaimelyje kai kur 
teko pastatyti po trečiąją lovą. 

Olimpinių startų protoko
luose pagal kvalifikacijos re
zultatus — šiemet ir pernai 
pasiekti rezultatai. 

Baigiamąjį pasirengimo lai
kotarpį mūsų plaukimo ko
manda praleido šalia Sidnė
jaus Newcastle, kur atvyko iš 
JAV. Kaip žinoma, mūsų plau
kikai patys pirmieji pakėlė 
sparnus iš Lietuvos Australi
jos link. 

Prieš kelias dienas plauki
mo komanda jau persikėlė į 
Olimpinį kaimelį. 

Lietuvos rinktinės medici
nos tarnybos vadovas Edmun
das Švedas sakė, kad jau 
Australijoje S. Binevičius ir J. 
Ladavičiūtė neišvengė peršali
mų. Jiems teko persirgti čia 
siautėjančiu gripu. Kaip vė
liau paaiškėjo, būtent šie du 
sportininkai nebuvo pasiskie
piję nuo jo Lietuvoje ir dėl to 
nukentėjo. Tačiau medikai tei
gia, kad šiuo metu jie sveiki ir 
tikrai galės rungtyniauti. 

Beje, Olimpiniame kaime
lyje sportininkai dar gali pa
siskiepyti nuo gripo nemoka
mai, todėl Lietuvos delegacija 
ėmėsi priemonių, kad neturin
tys imuniteto tai padarytų. 

Palyginti su plaukikais, mo
terų irkluotojų dvivietei — Bi
rutei Šakickienei ir Kristinai 
Poplavskajai visiškai negresia 
žemos vietos. Trečiadienį 
Spaudos centre pateiktais 
duomenimis, jų rungtyje bus 
tik 10 įgulų, tačiau šie duo
menys nėra galutiniai. 

Dviviečių varžybose regist
ruotos dalyvauti, Austtalijos, 
Kinijos, Prancūzijos, Didžio
sios Britanijos, Vokietijos, Lie
tuvos, Olandijos, Rumunijos, 
Šveicarijos ir JAV įgulos. 

Mūsų irkluotojų pasirengi
mą kontroliavęs prof. Juozas 
Skernevičius teigė, kad šioms 
sportininkėms adaptacija 
Australijoje nebuvo lengva, 

tačiau po kelių dienų jos atsi
gavo ir turėtų pasirodyti pagal 
savo galimybes. Irkluotojų at
rankos varžybos vyks sekma
dienį (rugsėjo 17 d.), paguodos 
plaukimai — antradienį, B fi
nalas — penktadienį, o pa
grindinis, kuriame tikimasi ir 
lietuvių — šeštadienį. 
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DRAUGO preriaaMraUyra 
Metama 

JAV $100.00 
Kanadoje ir kitur _ (US.) $116.00 
Tik šeštadienio laidac 
JAV ... $60.00 
rninrįi****''-''"** , <9MS 
Užsakant i Lietuvą: 
Oro pastų $600.00 
Reguliariu pastų _ $100.00 
Tik šeštadienio lakta oro paatu $160.00 
Tik šeštadienio laida reguliaria patai $66.00 

Vyriausia redaktore - DantrU 
Administratorius - Vskratinas KrnaapUs 
Moderatorius - kun. Viktoras H i i a l U 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
» Redakcija dirba kasdien, nuo 830 iki 4:00, iattsdisnisis nedirba. 
• Redakcija u* skelbimų tarini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skalbti. 
• Redskcrja straipsnius taiso savo nuosiars- Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Sii 

i i i 
1/2 metų 

$60.00 
$66.00 

$46.00 
$60.00 

$260.00 
$66.00 
$86.00 

3 i 
$38.00 
$46.00 

$33.00 
$88.00 

OLIMPINIAME SIDNĖJUJE DAR 
PADAUGĖJO LIETUVIŲ 

Lietuvos olimpinė delegacija 
jau baigia rinktis į Sidnėjų — 
trečiadienį į Australiją atvyko 
Lietuvos radijo ir televizijos 
žurnalistai, ketvirtadienį at
vyksta šalies sporto vadovai 
— Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) prezidentas 
Artūras Poviliūnas, generali
nis sekretorius Petras Statu
tą, Kūno kultūros ir sporto de
partamento generalinis direk
torius Rimas Kurtinaitis, 
sporto specialistų grupė, o 
penktadienį anksti ryte lau
kiamas ir šalies prezidentas 
Valdas Adamkus, kuris dar nė 
sykio savo akimis nematė 
olimpinių žaidynių, praneša 
ELTA. 

I Sidnėjų atvykus Lietuvos 
televizijos žaidynių nušvieti
mo grupei, bus baigtos derinti 
visos transliacijų detalės, ku
rias visas „sustyguoti" tikrai 
nėra lengva mažos šalies at
stovams. Bepigu NBC televizi
jai, kuri pasistatė didžiulį pa
viljoną visai šalia garsiosios 
Sidnėjaus operos ir Harboro 
tilto su olimpiniais žiedais. 

LRT Sporto redakcijos vado
vas Ramūnas Grumbinas ir 
operatorius bei techninis di
rektorius atvyko jau prieš 

penkias dienas ir spėjo už
fiksuoti paskutines priešolim-
pines repeticijas. Iš viso olim
piados metu LRT planuoja 
transliuoti apie 180 valandų, 
iš kurių pusę — tiesiogiai. Dėl 
didžiulio laiko skirtumo — de
vynių valandų — naktimis 
nėra prasmės rodyti daugelį 
varžybų. 

R. Grumbinas sakė, kad 
transliacijų grafikas buvo su
daromas atsižvelgiant į ge
riausių Lietuvos sportininkų 
startus. Žiūrovai turėtų pama
tyti tiesiogiai Virgilijaus Alek
nos, Andrejaus Zadneprovs-
kio, krepšininkų bei dvirati
ninkų startus, kurie gali at
nešti lietuviams medalius. 

Tiesa, transliacijų sąlygos 
nebus tokios, kokių tikėtasi — 
komentatoriams teks dirbti 
LRT televizijos būstinės kam
pe, neturint atskiros studijos. 

Sporto specialistų grupė bus 
apgyvendinta Vulongonge, 
kur buvo apsistoję krepšinin
kai, ir atvyks į varžybas Sid
nėjuje traukiniais. 

Sporto vadovai ir Šalies pre
zidentas įsikurs ' Sidnėjaus 
viešbučiuose, skirtuose aukšto 
rango pareigūnams. 

Elta 

AUSTRALIJOJE — DIDŽIULĖS ŠVENTĖS 
NUOJAUTA 

Iki XXVII vasaros olimpinių 
žaidynių Sidnėjuje likus 
dviem dienoms, didžiausias 
Australijos miestas jau visai 
įsijungęs į olimpinį gyvenimo 
ritmą. Galutinai pasirengimo 
laikotarpį užbaigė trečiadienį 
įvestas olimpinis traukinių 
transporto visą parą grafikas, 
draudimas statyti automobi
lius svarbiausiose gatvėse ir 
kai kurių iš jų uždarymas, 
praneša ELTA. 

I Sidnėjaus olimpinį parką, 
kuriame vyks daugiausia 
varžybų, trečiadienį būriais 
plūdo miesto gyventojai ir sve
čiai. Prie kontrolės postų susi
darė didžiulės eilės, o dar il
giau žmonės turėjo laukti, 
norėdami patekti į didžiausią 
olimpinių prekių parduotuvę. 

Visu pajėgumu vyko ir ki
tokia prekyba — itin solidų 
paviljoną pastatė vienas iš pa
grindinių žaidynių rėmėjų 
„McDonald's''. Suvenyrų kai
nos irgi atitinka savo rangą, 
nors „McDonald's" produkcija 
nepabrango — didelis mėsai-
nis įvertintas 3.5 Australijos 
dolerio, o mažas arba bulvių 
porcija — dviem. 

Netrūko ir norinčiųjų pirkti 
bilietus, kurių buvo galima 
įsigyti net ir į atidarymą. Tie
sa, kainos gerokai „kandžioja
si" — dauguma jų kainuoja 

1,382 Australijos dolerius. Iš 
viso iki trečiadienio dar buvę 
likę bilietų už 270,000 dolerių, 
tačiau jų pardavimas pasku
tinėmis dienomis pranoko or
ganizatorių lūkesčius. 

Trečiadienį beveik 100,000 
žmonių dalyvavo žaidynių ati
darymo iškilmių repeticijoje, 
nusipirkę specialius bilietus. 

Išvakarėse buvo paskelbta, 
kad Australijos vėliavą atida
rymo iškilmėse neš krepšinin
kas Andrevv Gaze. Eita 

ŠAUDYMO PIRMENYBĖS 
II Pasaulio Lietuvių sporti

nio šaudymo varžybos vyks 
2000 m. rugsėjo 21-24 d., Ha
miltono Lietuvių medžiotojų ir 
žūklautojų klubo „Giedraitis" 
šaudykloje. Rengia — ŠAL-
FASS-gos sportinio' šaudymo 
komitetas ir Hamiltono LMŽK 
„Giedraitis". Programoje — 
stendinio (Trap) šaudymo var
žybos. 

Informacijas teikia varžybų 
vadovas ir ŠALFASS-gos spor
tinio šaudymo k-to pirm. Kazi
mieras Deksnys, šiuo adresu: 

Kazimieras Deksnys, 
1257 Royal Dr.t Burlington, 
Ont. L7P 2G2, Canada. Tel. 
905-332-6006; Faksas 905-
547-5556; E-mail: 

kdeksnvs<<>Siprint.ca 

EUOBCC DBCKBi DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietaviam*. sutvarkys dantis už 
Driekiamą kainą. Pacientai primami 
absMaučiai punktualai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba Hetuvittai. 

4647 W. 103 St.OaA.Uwn.IL 
T*t 708-422-6260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79lh Ave., HctoryHle,IL 
Te). (708) 5 9 * 6 1 0 1 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9066 S.Rotoarts Rd.Micsari/His, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harfam Ave. 

TeL (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

HJMUNDAS V&4AS,MD.,S.C. 
Spaaalyto* - Vidaus ligų gydytojas 

Kabama ftetuvtskaj 
8918W.AreharAv»xS«\*lr6 

Chtcsgo.IL 60638 
Tai. 773-229-9966 

vatandoa pagal sutKartma, 

ARAS2UOBA,M.D. 
AMU UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

TeL 815-741-3220 

PLAUKIMO PIRMENYBĖS 

2000 m. Baltiečių ir lietu-
vių plaukimo pirmenybės 
vyks 2000 m. spalio 28 d., 
Etobicoke Olympium, Etobi-
coke, Ont. Vykdo Baltiečių 
Sporto federacijos plaukimo 
sekcija. Informacija: Modris 
Lorbergs, 73 North Heights 
Rd., Etobicoke, Ont. M9B 
2T7. Tel. 416-626-7262 faksas 
416-395-3346; 

GOLFO TURNYRAS 
KALIFORNIJOJE 

Penktasis atviras Kaliforni
jos Lietuvių dienų golfo turny
ras š.m. rugsėjo 29 d., penkta
dieni, vyks Encino Balboa Golf 
Complex, Encino, CA. Si vieta 
yra ant Burbank Blvd. Viena 
mylia į vakarus nuo 101 Free-
way ir 405 Freeway sankry
žos. Turnyro pradžia 12 vai. 
vidudienį. Turnyras baigsis 
vakariene 7 vai. vak., kurios 
metu laimėtojams bus įteikia
mi apdovanojimai. Dalyvavi
mas turnyre • 35 doJ asme
niui. Dalyvavimas vakarienėje 
taip pat 35 dol. Bilietai įsigy
jami pas Kalifornijos Lietuvių 
golfo klubo pirm. Kęstutį Ka-
vecka/Larry Kay from LA, 
1210 North Orange Grove Ave 
#1. West Holywood, CA 90046. 
Čekius rašyt: CLGC. Informa
cijai kreiptis į : KTRONICS, 
tel. 323-656-4843. Kviečiami 
visi — iš arti ir iš toli. 

file:///Vickertree
http://St.OaA.Uwn.IL
http://Chtcsgo.IL
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KRIKŠČIONIŠKOJI DEMOKRATIJA 
LIETUVAI YRA REIKALINGA 

Į „Draugo" k laus imus a t s a k o Moderniųjų krikščionių 
d e m o k r a t ų sąjungos p irmin inkas , b u v ę s dis identas , 
L R S e i m o narys Vytautas Boguš i s 

B e n e gyv iaus ia d iskus i ja 
išeivijoje pr ieš artė janč ius 
S e i m o r ink imus vyksta d ė l 
naujos ios pol i t ikos, p r i e 
kur ios pr is i jungė ir Moder
niųjų kr ikšč ion ių demok
ratų sąjunga. „Draugas" 
paske lbė J ū s ų organizaci 
jos programin ius t eks tus . 
Dabar J ū s ų rėmėjai l auk ia 
darbų. N u o naujos ios pol i 
t ikos paske lb imo praėjo 
n e d a u g la iko, b e t j i j a u 
d r e b i n o . įva irūs sukrė
t imai . A r dabar, l ikus iki 
r i n k i m ų j a u t ik finišo t ie 
siajai, v i s dar manote , k a d 
naujos ios pol i t ikos b a n g a 
ne i š s i sk la idys ir kodėl t a i p 
manote? 

Manau, kad konkrečių 
darbų mūsų rėmėjai tikrai su
lauks po Seimo rinkimų. 

Mat, kalbėdami apie Naujo
sios politikos judėjimą, pir
miausia tur ime sutar t i dėl ter
minologijos. Noriu pabrėžti , 
kad ketur ių naujosios politi
kos partijų bendradarbiavi
mas kol kas vyksta aljanso pa
grindu, ir kaip buvo labai 
aiškiai apibrėžta naujosios 
politikos konferencijoje, vyku
sioje liepos 4 d., šis aljansas 
nėra pagrįstas jokiais raš 
tiškais įsipareigojimais. Tai 
nėra klasikinė priešrinkiminė 
koalicija, kaip, sakytume, A. 
Brazausko, socialdemokratų 
ir LDDP, kurios pagrindinis 
tikslas - bet kokiu būdu paim
ti valdžią. 

Ketur ių naujosios politikos 
partijų aljanso pagrindinis 
t ikslas - dirbti ateičiai, rengt i 
programas, projektuojant 
valstybės ateitį bent 2001-
20iO-rHnaetų periodui. : Šiuo 
rHenrdtrba bendros 8 visų ke
turių partijų įvairių sričių 
darbo grupės, kurios pirmiau
sia ieško, kuo skiriasi šių ke
turių partijų programos bei 
kiek ir ka ip tuos sk i r tumus 
suderinti . 

Be abejo, liks tokių dalykų, 
kur nuostatų visiškai suderin
ti nepavyks, ir manyčiau, ta i 
yra visai normalu, nes j u k ir 
naujosios politikos aljanso at
stovai - kandidatai į Seimą 
konkuruoja ta rp savęs, bet 
laimėję rinkimuose ir pasi
skirstę mandatus , be abejo, 
bandys ; formuoti porinkiminę 
koaliciją. Kokia ji bus, šian
dien dar sunku prognozuoti, 
bet iš dalies tai priklausys ir 
nuo gautų mandatų skaičiaus. 
O dabar vykstančius darbus 
išties galima pavadinti dau
giau ateities vizijos ieško
j imais. 

Suprantu , kad Lietuvoje tai 
dar visai nauja, kai tokios 
konsultacijos vyksta iki rin

kimų, ki ta vertus, j au labai 
rimtai diskutuojama dėl vy
riausybinės programos paren
gimo, kalbamasi ir apie tai , 
kokiais principais remiantis, 
kokiu pagrindu ateityje galėtų 
būti formuojama valdžia. Bū
tent dėl to, kad tai Lietuvoje 
dar labai nauja bei neįprasta, 
kai kurie politikai abejoja to
kio aljanso ateit imi bei veiklos 
perspektyvomis. Kita vertus, 
t iems politikams visai naudin
ga viešai reikšti savo nerimą 
ir kur t i priešo įvaizdį, taip 
bandant gauti daugiau politi
nių dividendų. 

Dauge l i s pripažįsta , kad 
pol i t ikoje k a ž k a s turi keis
t is , n e s kol k a s naujumu 
buvo ža idž iama v ien t ik 
žodžiais . Pr ieš tar ing iaus ia 
š ioje J ū s ų pasirinktoje 
draugijoje, ž inoma, yra 
Artūro P a u l a u s k o pol i t inė 
figūra, ka ip ir j o vadovau
j a m a Naujoj i sąjunga. 
Kampanija d ė l krašto ap
saugos s i s t emai skirtų l ė šų 
p e r d a v i m o šv ie t imui ir ka i 
kur ie k i t i ž ingsniai 
gąsd ina J ū s ų rėmėjus ir 
ke l ia j i e m s abejones , ar A. 
P a u l a u s k a s - r imtas part
ner i s ir j a u sus i formavusi 
a smenybė . 

Kaip j au minėjau, žodžiais 
nežaidžiame, bet dedame pa
grindus bendram konstrukty
viam darbui . Suprantu, kad 
daugeliui naujosios politikos 
partijų aljanse labiausiai kliū
va Artūro Paulausko asmeny
bė bei jo vadovavimas Nau
jajai sąjungai. Bet kodėl tokiu 
atveju n iekam nekliūva, kad 
LKDP „susidėjo" prieš šiuos 
rinkimus su „Socialdemo
kratija 2000'? 

Kita ver tus , tokie tam tikro 
Lietuvos politinių jėgų vieniji
mosi žingsniai yra neišven
giami, nes j au suprantame, 
kad Lietuvos negali Valdyti tik 
viena iš dviejų (antikomunis
tinė arba pokomunistinė) par
tijų, keičiasi pats atstovavimo 
principas, balsuoti ateina jau 
kiti rinkėjai, o į Seimą vis 
daugiau kandidatuoja dar po
litinėje veikloje ne itin pasi
reiškusių veikėjų. 

Taigi, pats laikas partijų ly
deriams liautis galvoti tik 
apie savo ambicijas bei praeitį 
ir rimčiau pagalvoti apie 
krašto ūkį, apie šalies gyven
tojų poreikius ir problemas. 

Be abejo, kaip jau minėjau, 
kai kurios keturių naujosios 
politikos aljanso partijų nuo
statos skiriasi, bet turiu 
pabrėžti, kad tam tikri bazi
niai valstybės modelio princi
pai yra priimtini visoms ketu
rioms politinėms jėgoms ir 

Tuometinis LKDP pirmininkas Algirdas Saudargas Kairėje) sveikina šios partijos atkūrimo iniciatyvines 
grupės narius. Antras iš kairės - Vytautas Bogušis, parengęs ir pirmąją atkurtos Krikščionių demokratų parti
jos programą. 1999 m. Antano Tumėno nuotr. 

mes dėl jų sutariame. Savo 
ruožtu mes, modernieji 
krikščionys demokratai, bend
radarbiaudami su kitomis tri
mis naujosios politikos partijo
mis, savo krikščioniškosios de
mokratinės vertybinės skalės 
niekada nekeitėm, nekeičiam 
ir nekeisim. Gerbiame vieni 
kitų įsitikinimus. Siūlau dar 
kartą atkreipti dėmesį į tai, 
kad dabar mums yra svar
biausia: ne ambicijos ir priešų 
paieškos, kova su oponentais 
bet kokia kaina, bet paieškos 
žmonių, su kuriais galime kar
tu dirbti ir ieškoti tegul ir ne 
absoliučiai visiems, bet bent 
jau daugeliui priimtinų spren
dimų, pirmiausia reikalingų 
mūsų šaliai, tai yra - jos gy
ventojams. Esame vieno 
medžio vaisiai, ir kaip tie vai
siai, esame pakankamai skir
tingi - vieni mažesni, kiti di
desni, vieni saldesni, kiti 
rūgštesni, bet augame ant to 
paties medžio šakų. Tad iš 
mūsų svarbiausio tikslo - tar
naut i Lietuvai ir tautai - kyla 
visi kiti mūsų tikslai bei būdai 
ir galimybės jų siekti. Turime 
galvoti, kaip prikelti krašto 
ūkį. Kaip greičiau atlikti 
„namų darbus" ir tapti pilna
teisiais Europos Sąjungos bei 
NATO nariais. Tad svarstjrti, 
a r rimtas bendradarbis čia 
gali būti A Paulauskas, 
reikėtų atsižvelgiant į šiuos 
argumentus, o ne kai kuriuos 
pernelyg eskaluojamus mitus. 
Vienas iš jų - kad Naujoji 
sąjunga griežtai pasisako 
prieš narystę NATO - yra ab
surdiškas. Mano jau minėtoje 
liepos 4 d. Naujosios politikos 
konferencijoje visų keturių 
partijų vadovai pasirašė ko
munikatą, kuriame vienbal
siai palaikė mūsų šalies sieki
mus kuo sparčiau integruotis į 
europines bei transatlantines 
s t ruktūras . Galų gale, paly

ginkime visų keturių NP par
tijų programa? užsienio politi
kos srityje - ir nepastebėsime 
ten jokių esminių skirtumų -
visur pabrėžtas dabartinės 
užsienio politikos prioritetų 
tęstinumas ir gerų santykių 
su kaimyninėmis valstybėmis 
būtinybė, integracija į NATO 
ir ES. 

O minėtas parašų rinki.no 
vajus dėl lesų, skiriamų 
krašto apsaugai, sumažinimo 
- tai jau laba; pasenęs daly
kas, pripažinkime, jokios 
reikšmės mūsų užsienio ir vi
daus politikai neturėjęs rin
kiminis triuką? Kodėl niekam 
neįdomu, kad R. Karbauskis 
savo rinkimų kampanijos tiks
lais ragina žemdirbius blokuo
ti kelius? Ką gi. dalis piliečių 
pasirašė už tai. kad švietimo 
sričiai, jų nuomone, lėšų ski
riama nepakankamai, o 
krašto apsaugai - palyginus 
daugokai - ir tiek... Manau, 
šio parašų rinkimo su
reikšminimas - tai kitos poli
tinės jėgos rinkiminis triukas: 
jeigu priešo nėra. tai jį būtinai 
reikia sukurti. 

O kalbėdami apie paties A. 
Paulausko praeitį, tikrai nesi
rengiu būti jo advokatas -
kiekvienas iš mūsų už sovie
tinės epochos durų palikome 
vienokią ar kitokią praeitį. 
Tačiau ar turime kokių nors 
priekaištų A. Paulauskui per 
Sausio 13-os:os įvykius? Ar tu
rime jam tiek jau daug prie
kaištų kaip buvusiam genera
liniam prokurorui? Kas 
sukūrė mitą. kad A. Paulaus
kas yra nelojalus atkurtajai 
nepriklausomai Lietuvos vals
tybei, kad jis yra jos priešas? 
Kuo iš esmės nuo A. Paulaus
ko skiriasi tie buvę sovietiniai 
prokurorai, kurie yra konser
vatorių partijos gretose ir rin
kiminiuose sąrašuose? Kodėl 
buvę komunistai, tapę konser-
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Danutė Bindokienė 

Sausra Vakarų 
Europoje 

vatoriais, tuo tarsi išperka 
savo kaltes, o jei dalyvauja 
kitų partijų veikloje -
tebeįvardijami valstybės prie
šais? 

Galų gale, kiek mes čia be
kalbėtume, negalime ignoruo
ti to fakto, kad A. Paulauskas 
šiandien yra vienas iš popu
liariausių šalies politinių va
dovų. Jo dar visai nauja poli
tinė organizacija, net neturin
ti savo atstovų Seime, pagal 
naujausius sociologinius tyri
mus yra antroje vietoje. Ar tie 
13 nuošimčių Lietuvos pi
liečių, palaikančių NS, visi 
yra apgauti, nesusipratę ar 
net nelojalūs savo valstybei, o 
tie 7-8 nuošimčiai, palaikan
tys konservatorius - besą
lygiškai lojalūs? Baigėsi lai
kai, kai buvo vertinama tik 
Juoda" arba „balta". 

Galų gale įvertinkime Lietu
vos politinį kontekstą prieš 
šiuos Seimo rinkimus. Pagal 
minėtas sociologų sudarytas 
politinių partijų apklausas, 
pirmauja kairiųjų: A. Bra
zausko, socialdemokratų ir 
LDDP koalicija. Ir jei antroji 
pagal populiarumą šalies poli
tinė jėga - Naujoji sąjunga -
būtų prie jų prisijungusi - tai 
kaip atrodytų būsimas Sei
mas? Ar ne geriau keturių 
naujosios politikos aljansas 
Seime0 

Kaip klostosi MKDS san 
tykia i su LKDP, k u r i ą 
J u m s t eko ku r t i i r k u r i o s 
na r i a i d a u g u m a m o d e r 
niųjų d a r visai n e s e n i a i 
buvo? Kr ikšč ion i škos ios 
demokra t i jos rėmėja i i še i 
vijoje siekia, kad visos š i o s 
k ryp t i e s jėgos d i r b t ų k a r 
tu . 

Tiesa sakant, nagrinėti bu
vusius Moderniųjų krikščio
nių demokratų ir kai kurių 
LKDP veikėjų konfliktus man 
nesinorėtų. (Nukelta į 5 psl.) 

Rodos, kitaip ir būti negali: 
visas mūsų gyvenimas į žemę 
tvirtai remiasi ratais. Esame 
taip pripratę įšokti į automo
bilį, įjungti variklį ir nu
riedėti, kur būtinai reikia, ir 
kur tik šiaip sau užeina noras. 
Ypač gyvenant primiesčiuose, 
toliau nuo viešojo susisiekimo 
priemonių, be savo automobi
lio tiesiog neįmanoma išsi
versti. Nors iš esmės šiame 
krašte labai sunku žmones 
prišnekinti, kad taupytų ben
ziną, laiką, kelius ir pasinau
dotų traukiniais, autobusais 
ar kitomis susisiekimo prie
monėmis. Kiekvienas nori būti 
savarankiškas, laisvas pasi
rinkti. Tad ir renkasi „savus 
ratus". 

Net tuomet, kai staiga pa
kyla benzino kainos — kaip 
buvo šios vasaros pradžioje — 
žmonės murma, skundžiasi, 
protestuoja, bet neatsisako 
savo mėgstamiausio „žaisliu
ko" — juo sunkesnio, didesnio, 
greitesnio (žinoma, ir daugiau 
skysto kuro praryjančio), tuo 
geriau. Nepaisant, kad kartas 
nuo karto pasigirsta perspė
jimai: Ameriką gali užpulti 

Į pavojinga sausra, nes ši šalis 
per daug remiasi importuoja
ma nafta, priklausančia nuo 
ją eksportuojančių malonės ir 
net užgaidų, kad būtina 
ieškoti kitų kuro šaltinių arba 
paprasčiausiai atsisakyti kai 
kurių nebūtinų jo švaistymų. 
Visi perspėjimai nuskrenda 
pavėjui, kai įjungiamas greito, 
naujo automobilio variklis... 

Bet tokia pavojinga sausra 
šiuo metu siaučia Vakarų Eu
ropoje. Ypač Didžiojoje Brita
nijoje, kur bent 90 nuošimčių 
benzino stotelių jau išlašino 
paskutinius skystojo kuro 
išteklius, kur net ugniage
siams, greitajai pagalbai, poli
cijai ir kitoms būtinoms pas
laugoms trūksta benzino, o į 
parduotuves neįmanoma pris
tatyti prekių. Ir vienoje pa
grindinių Londono gatvių kro
vininis sunkvežimiukas, trau
kiamas dviejų belgiškos veis
lės arklių, atrodytų tikrai juo
kingai, jeigu nebūtų liūdna. 
kad valstybė priėjusi prie to
kio slenksčio. 

Iš tikrųjų Didžiojoje Britani
joje benzino netrūksta, tik jo 
negali pristatyti vartotojams. 
nes kelius ir gatves užblokavo 
protestuojantys prieš nepa
prastai aukštą skystojo kuro 
kainą: už galioną benzino rei
kia mokėti gerokai daugiau 
kaip keturis dolerius. Prisi
minkime, kad neseniai ir ame
rikiečiai kele didžiausią 
triukšmą, kai benzino kaina 

peršoko per dviejų dolerių ribą 
už galioną. Tačiau jų protestai 
buvo netrukus išgirsti (gal dėl 
to, kad šiemet rinkiminiai 
metai; ir valstijų, miestų savi
valdybes sumažino savo uždė
tuosius mokesčius, o Kongre
sas ir Senatas tuoj pasišovė 
sudaryti specialias komisijas, 
kad ištirtų, kas glūdi už tokių 
staigių kainų pakilimo. Krizės 
laikinai buvo išvengta — iki 
kito karto. 

Anglijos ministras pirminin
kas Tony Blair „ne toks 
minkštas". Jis atsisako suma
žinti valstybės mokesčius, ku
rie už benzino galioną siekia 
daugiau kaip 76 procentus 
bendros kainos! (Įdomu, kaip 
amerikiečiai tokius mokesčius 
toleriuotų.) Premjeras siūlo vi
sokias kitokias išeitis iš susi
dariusios krizės, įskaitant po
licijos palydą sunkvežimiams, 
vežantiems benziną į stoteles. 
Tačiau nenusileidžia ir gyven
tojai, kurie mato savo pragy
venimo šaltinius, slystančius 
iš bejėgių pirštų. Ypač nuken
čia smulkūs verslininkai, 
amatininkai, nes visas paja
mas suėda susidariusios išlai
dos . • 

Jdomu ir tai, kad eilinių gy
ventojų protestai atsirado kaž
kaip savaime, be pašalinės or
ganizacijos ar agitavimo. Atro
do, kad staiga žmonių kant
rybė sprogo, kaip balionas ir 
jie nusprendė kovoti už savo 
teises. Kova, tiesa, pasyvi. Su
važiavę sunkvežimiais, trak
toriais, automobiliais, pagrin
dinius kelius ir gatves pavertė 
sausakimšomis mašinų pasta
tymo juostomis, kur niekas 
negali pajudėti. Tuo būdu už
blokuoti naftos terminalai ir 
visiškai sustabdytas benzino 
„tekėjimas" vartotojams. 

Panašūs spontaniški protes
tai jau pasireiškė Prancū
zijoje, Belgijoje ir kai kuriose 
kitose Vakarų Europos vals
tybėse. Mes žinome, kad skys
tojo kuro kainos vargina ir 
Lietuvos žmones. Ne vien 
tuos. kuriems įvairios susisie
kimo ar prekių pervežimo 
priemonės yra pragyvenimo 
šaltinis, galimybė patekti į 
darbovietę, bet ir naujuosius 
automobilių savininkus, kurie 
po nepriklausomybės atkūri
mo staiga apsižiūrėjo, kad be 
„ratų" neįmanoma gyventi. 

Skystojo kuro kainos, jo per
teklius ar trūkumas (dažnai 
pasipelnymo tikslais sudaro
mas) jau yra mūsų kasdie
nybes dalis, kuri vargiai kada 
pasikeis. Su ja reikia susigy
venti. 

Nr.2 

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS STIPRYBĖ 

ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS 

Visomis Seimo posėdžiavimo 
dienomis vyravo gera nuotai
ka, da rnus darbas, kurį sklan
džiai rikiavo prezidiuman 
išrinkti: J . Polikaitis (JAV), A. 
Gečys (JAV), S. Varnas (Aust
ralija), seimo nutar imų komi
sijos pirmininkas B. Makaus
kas (Lenkija). Sklandžiam 
darbui pasitarnavo išanksti
nis seimo programos aptar i 
mas, nuomonių suderinimas, o 
taip pat PLB, kraštų valdybų, 
komisijų pirmininkų praneši
mų pateikimas specialioje 
„Pasaulio lietuvio" laidoje, ku
rią parėmė Lietuvių fondas. 

Lie tuvybės u g d y m o 
arimai ir d irvonai 

Seime atsispindėjo didelė 

PLB ir kraš tų valdybų, atsto
vybės Lietuvoje, komisijų, 
Jaun imo sąjungų, fondų veik
la, nukreipta Lietuvių Char-
tos apibrėžtam svarbiausiam 
tikslui — lietuvybei išlaikyti. 

— Su pasitenkinimu prane
šame, kad visi PLB metiniuo
se veiklos planuose suminėti 
darbai ir projektai (iš viso jų 
buvo 31) buvo vykdomi ir 
įvykdyti. Liko tik tie, kurie tę
siasi kiekvienais metais — tai 
žodžiai iš PLB valdybos pirmi
ninko V. Kamanto ataskaitos. 

Iš šio ataskait inio praneši
mo, o taip pat iš kraštų pirmi
ninkų bei kitų atstovų kalbų 
išryškėjo, kad gerų vaisių da
vė PLB valdybos pastangos 
derinti ir plėsti užsienio lietu
vių švietimo, tautinės kultū

ros, visuomeninę, socialinę 
šalpinę, ekonominę ir kitokią 
lietuvišką veiklą. Ne vienas, 
ypač Rytų kraštų, atstovas, 
geru žodžiu minėjo V. Kaman
to, PLB valdybos atstovo Lie
tuvoje G. Žemkalnio, kitų val
dybos narių, Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento 
pareigūnų apsilankymus ten, 
kur lietuvių bendruomenės 
nepakankamai susitelkusios 
ar sunkios jų veiklos sąlygos. 
Iš šiuos reikalus svarsčiusių 
posėdžių susidarė įspūdis, kad 
susitelkimas ir veikla pagy
vėjo Rytų kraštų lietuvių 
bendruomenėse. Neseniai su
sibūrusi Kazachstano lietuvių 
bendruomenė jau atidarė mo
kyklėlę, užsimoję surasti ben
dravimo ryšius su Karagandos 
tautiečiais. Rusijos LB pirmi
ninkė S. Valatkaitė pranešė, 
kad praėjusių metų pavasarį 
įvykusio suvažiavimo metu į 
šios šalies lietuvių bend
ruomenių sąjungos sudėtį 

įsiliejo Maskvos, Smolensko. 
Murmansko, kelios Sibiro, Ja-
kutsko. Vladivostoko, kiek 
vėliau — Irkutsko, Ulan Ude 
lietuvių telk.niai. O tai reiškia 
naujas lietuviškas sueigas, 
naujas šeštadienines ir kito
kias mokyklas, vakarus su Lie
tuvos vaizdajuostėmis, jauni
mo stovyklas su lietuviška 
kalba. Ryškėja ir tokios veik
los rezultatai. Posėdžių rū
muose buvo malonu matyti 
Maskvos „Šaltinėlio" lietuviš
kos dailės studijos moksleivių 
piešinių parodėlę: lietuviški 
ornamentai, bažnyčios ne su 
slaviškais svogūno formos, bet 
su lietuviškais, baroko bokš
tais, akvareles pasakos „Egle 
žalčių karalienė" temomis. 

Italijos atgyjančios Lietuvių 
Bendruomenes įgaliotas atsto
vas S. Kačmlis apgailestavo. 
kad neturi kur prisiglausti jų 
ruošiami posėdžiai, sueigos. 
Romos lietuviai tiesiog pavydi 
suomiams, kurių ambasada 

savo būstinėje mielai suteikia menes posėdžiams, bet ir ki- pasidžiaugė ir Kazachstano 
tiems renginiams. Beje. tuo LB pirmininke D. Smagulova. 

Bus daugiau 
patalpas ne tik jų bendruo-

Pi.R Mina I»>M'(I/II» n toj t sėdi įpirmas kairėje1 PLB atstovas Lietuvoje 
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KADENCIJĄ BAIGIANT 
JAV LB Švie t imo t a r y b o s p r a n e š i m a s 16-osios ta rybos , 
p i rmos ios sesi jos suvaž iav imui , į vyks tanč iam 2000 m. 
rugsė jo 30 - spa l io 1 d. Double Tree Inn , Windsor Locks, 
CT. 

Lietuviu charta pabrėžia, 
kad „mūsų tėvų ir protėvių 
išlaikyta lietuvių tautos gyvy
be lietuvis perduoda ateities 
kartoms, kad amžinai gyven
tų". ..Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo taryba įsipareigojusi 
rūpintis lituanistinėmis mo
kyklomis, steigti naujas mo
kyklas arba įkurti mažus ži
dinėlius, iš kurių, laikui bė
gant, išaugtų lietuviška mo
kyklėlė. LB Švietimo taryba 
teikia paramą lituanistinėms 
mokykloms, ruošia vadovėlius, 
superka grožinės literatūros 
knygas iš Lietuvos. 

Didžiausią paramą lituanis
tinėms mokykloms teikia Lie
tuvių fondas. Jau kelerius me
tus mokyklas paremia 60,000 
dolerių parama. LB Švietimo 
taryba rugsėjo mėnesį skelbia 
vajų. lituanistinių mokyklų iš
laikymui. Visa gauta suma, 
arti 10.000 dolerių paskirsto
ma proporcingai mokykloms. 

Pereitais mokslo metais mo
kyklas lankė 1,140 mokinių, 
kuriuos mokė 181 mokytojai. 
Švietimo taryba džiaugiasi, 
kad mokinių skaičius pakilo 
net 200. Didelė dalis yra iš 
Lietuvos atvykę moksleiviai, 
kurių skaičius siekia 255. Į 
mokytojų gretas įsijungė 55 
mokytojai. Tai puikus įnašas į 
mokyklų sutvirtėjimą, naujo
vių įvedimą, kaip papročių ir 
tradicijų praktišką parodymą, 
lietuvių kalbos pagerinimą. 

Regina Kučienė 

Vadovėliai 

LB Švietimo taryba leidžia 
naujus vadovėlius bei skaiti
nius. Vasaros metu peržiūrimi 
vadovėliai ir išspausdinamos 
naujos laidos. Naujiems moks
lo metams paruošta: 

Pratimai pritaikyti „Skaiti
niams aštuntam skyriui" 

Pratimai pritaikyti „Penktam 
skyriui" 

..Skaitiniai aštuntam sky
riui" 

..Rūtelei" pritaikyti pratimai 
Parengiamojo skyriaus pra

timai 
ABĖCĖLĖ 
Darbo knygelė an t ram sky

riui 
Antrojo skyriaus vadovėlis 

..Spindulėlis" 
Pratimai pritaikyti „Lietu

viais norime ir būt" 
Paruošti „Lyginamosios isto

rijos pratimai" ir atsakymų 
knygelė 

Geografijos skaitiniai aukš
tesniajai mokyklai 

Iš Lietuvos gauta Broniaus 
Makausko „Lietuvos istorija" 
ir klausimų konspektas. Va
dovėlis apima Lietuvos prieš
istorę ir tęsiasi iki prezidento 
Valdo Adamkaus kadencijos. 
Vadovėlyje randama apie oku
pacijas, kelią | laisvę. Specia
liai mums jdetas skyrelis „Lie
tuviai užsienio šalyse". Šis va
dovėlis bus naudojamas aukš
tesniosios mokyklos mokinių 
arba 7. 8, 9 ir 10 skyriaus 
mokinių. 

Jaunesniųjų skyrių naudoji
mui paruošta šio vadovėlio 

santrauka. Paruošė Aleksas 
Danta. Projekto vykdytoja yra 
Gražina Kamantienė. Švieti
mo taryba reiškia jiems pa
dėką. 

Prasidedant naujiems moks
lo metams, Švietimo taryba 
Lietuvos pažinimui dovanoja 
mokykloms video juostą „Lie
tuvos liaudies buities muzie
jus". Taip pat „Lietuviškas ka
lendorius". Paruošta ir mokyk
loms dovanojame kitą vaizda
juostę .Prezidentūra vaikų 
akimis". Šio filmo sumanytoja 
ir vykdytoja yra Gražina Ka
mantienė. Filme klausimus 
apie prezidentūrą pateikia 
Maironio lit. mokyklos Le-
monte mokiniai, o prezidentas 
ir ponia Alma „vedžioja" po 
prezidentūrą ir atsako į pa
teiktus klausimus. 

Jau paruoštas taip reikalin
gas bendruomenės vadovėlis, 
pavadintas „Žvilgsnis į Bend
ruomenę". Viliamės, kad vado
vėlį galėsime parodyti sesijos 
metu. 

Trys lituanistinės mokyklos 
švenčia 50-tį: Detroito „Žibu
rio" mokykla, Šv. Kazimiero 
lit. mokykla L.A. ir Bostono 
aukštesnioji mokykla. Jos bu
vo pasveikintos Švietimo tary
bos ir įteikta kiekvienai mo
kyklai tūkstančio dolerių pa
rama. 

K o n k u r s a i 

Lietuvių kalbai sustiprinti ir 
tautinei savimonei įtvirtinti 
puiki priemonė yra konkursai. 
LB Švietimo taryba ruošia 
piešinių ir rašinių konkursus. 
Šiais metais konkursas buvo 
gausus dalyvių skaičiumi — 
261 mokinys iš 12 mokyklų. 
Tai rekordinis skaičius. Moki
niai buvo suskirstyti į ketu
rias grupes. Laimėtojams 
įteiktos piniginės premijos ir 
pažymėjimai. LB Švietimo ta
ryba dėkoja prel. kun. Juozui 
Prunskiui įgalinančiam kon
kursus suruošti. 

Mokytojų l a v i n i m a s 

LB Švietimo taryba dėkoja 
mokytojams, kurie ugdo naują 
lietuvišką atžalyną, toli nuo 
Lietuvos laukų. Pastebimas 
mokinių prieauglis lituanis
tinėse mokyklose, bet kad mo
kyklos egzistuotų, reikia rū
pintis ir mokytojų paruošimu. 
Šiam reikalui Švietimo taryba 
ruošia du kartus metuose: mo
kytojų konferenciją ir moky
tojų studijų savaitę. Šių metų 
mokytojų studijų savaitė įvy
ko rugpjūčio 6-13 d. Dainavo
je. Dalyvavo daugiau nei 100 
dalyvių, įskaitant mokytojus, 
dėstytojus, vaikus ir besimo
kančius lietuviškai. Didesnis 
dėmesys buvo atkreiptas į li
tuanistikos dėstymo sustipri
nimą, nes ši programa skiria
ma lit. mokyklų mokytojams. 
Šiais metais Švietimo taryba 
atleido stovyklavimo mokestį 
vienam lituanistinės mokyk
los atstovui. 

Pedagogo Jono Kavaliūno 
rūpesčiu per Lituanistikos ka
tedrą, vedėjos prof. Violetos 
Kelertienės pastangomis, mo
kytojos, turinčios akredituotų 
institucijų BA laipsnį ir daly
vaujančios šiuose kursuose, 
gaus akademinius kreditus. 

Vajus Švie t imo r e i k a l a m s 

Rugsėjo mėnesį yra skelbia
mas vajus mokyklų išlaiky
mui. Švietimo taryba išsiunti
nėja apie 1,300 laiškų. Visi va
jaus metu surinkti pinigai 
išdalinami mokykloms. Va
jaus aukos kasmet mažėja. 

S K E L B I M A I 

Meno mėgėjų „Ratelio" choras Worcesier, MA. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
DAUGIAU DAINELIŲ NEBEDAINUOSIM? 
Vieną kartą sutikęs savo se

ną pažįstamą, ilgametį mūsų 
chorų dainininką, klustelėjau: 

— Kas naujo, kas gero? 
O jis, tarytum klausdamas, 

atsakė: 
— Tai ką, daugiau dainelių 

nebedainuosim?" 
Dainuosim! Dainuosim kaip 

dainavę, kaip toje dainoje, „ir 
susėdę, ir sustoję". Tik vargu 
ar bedainuosim išeiviškose 
dainų šventėse. Va, buvo pla
nuota ateinančių metų pava
sarį surengti dar vieną dainų 
šventę. Deja, nepavyko. Nepa
vyko, nes neužsiregistravo pa
kankamas dainininkų skai
čius. 

Lietuva yra dainų šalis. Lie
tuviai dainuoja keldami, dirb
dami ir guldami. Dainuoja 
linksmindamiesi, dainuoja ir 
liūdesio slegiami. Lietuviai 
nepriklausomybę atstatė dai
nuodami dainas. Juk neveltui 
kalbama apie Lietuvoje įvyku
sią dainuojančią revoliuciją. 

Kalbant apie dainas ir dainų 
šventes, prisimena anksčiau 
lietuvių išeivių rengtos dainų 
šventės. Pavyzdžiui, prieš 65 
metus, 1935 m. rugpjūčio 4 d. 
Čikagoje, Vytauto Parke, buvo 
surengta Pirmoji lietuvių ka
talikų parapijų chorų Dainų 
šventė. Joje dalyvavo 11 Čika
gos lietuvių parapijų chorai. 
Lyg ir būtų pareiga išvardinti 
dalyvavusius chorus, vadovus 
ir rengėjus. Būtent: Švč. Mer-

gėlės Marijos Gimimo parapi
jos choras, vadovaujamas J. 
Kudirkos; Visų Šventųjų para
pijos choras, vad. J. Rakaus
ko; Šv. Jurgio parapijos cho
ras, vad. A. Pociaus; Šv. My
kolo parapijos choras, vad. N. 
Kulio; Aušros Vartų parapijos 
choras, vad. J . Brazaičio; Sv. 
Antano (Cicero) parapijos cho
ras, vad. A Stulgos; Šv. Mer
gelės Marijos Gimimo parapi
jos choras, vad. B. Jankausko; 
Dievo Apvaizdos parapijos 
choras, vad. K. • Sabonio; Šv. 
Petro ir Povilo parapijos cho
ras, vad. S. Railos; Šv. Kry
žiaus parapijos choras, vad. V. 
Daukšos; Sv. Jurgio parapijos 
choras, vad. K. Gaubio. 

Ši šventė buvo pradėta JAV 
ir Lietuvos himnais. Himnus 
atliko jungtinis choras, minia 
ir orkestras. Dirigavo kun. 
muz. J. Čižauskas (Detroit. 
MD. Kiekvienas choras padai
navo dvi savo pasirinktas dai
nas. Kalbas pasakė: V. Dauk
ša, Lietuvių Vargonininkų są
jungos Čikagos provincijos pir
mininkas; kun. muz. J . Či
žauskas, A Kalvaitis, Lietu
vos konsulas Čikagoje. Šven
tei talkininkavo A. Pociaus va
dovaujamas Šv. Jurgio parapi
jos alumnų orkestras. Šventės 
vedėjas — Ig. Sakalas. 

Pirmosios Čikagos lietuvių 
parapijų Dainų šventės reper
tuarą sudarė gerai žinomos ir 
šiais laikais tt bedainuojamos 

dainos. Kaip antai: S. Šim
kaus „Lietuviais esame mes 
gimę", A. Vanagaičio „Mes be 
Vilniaus nenurimsim", M. Pet
rausko „Eina garsas nuo ru-
bežiaus", J . Žilevičiaus „Lais
vės daina", J . Tallat-Kelpšos 
„Kur giria žaliuoja", J. Nauja
lio „Jaunimo giesmė", A. Po
ciaus „Skamba dainos" ir kt. 

Šventės rengimo komisijai 
pirmininkavo kun. A. Linkus. 
Muzikos direkcija: A. Pocius, 
V. Daukša, J. Kudirka. Biznio 
komisija: B. Janušauskas , A. 
Mondeika, J . Rakauskas . 
Spaudos komisija: N. Kulys, 
L. Šimutis, I. Lukošiūtė, Ig. 
Sakalas , V. Rėkus, J . Brazai
tis. Skelbimų komisija: K. 
Gaubis, J . Savičius, K. Sabo
nis, S. Raila. 

Buvo išleistas 24 puslapių 
leidinys. Jame yra 63 prekybi
ninkų skelbimai. Tai tiek apie 
1935 m. Čikagoje surengtą lie
tuvių parapijų chorų Dainų 
šventę. Vargu a r ateityje bus 
surengta panaši šventė. Vie
nok norėtųsi tikėti, jog kuo
met nors, kur nors bus su
rengta da r viena lietuvių išei
vių platesnės apimties Dainų 
šventė. 

Beje, išeivijos lietuviai dai
nininkai t ikriausiai dalyvaus 
2001-ųjų metų vasarą Vilniuje 
rengiamoje Dainų šventėje. • 

(Naudotasi Lituanistikos 
studijų ir tyrimo centro ar
chyve saugomu Čikagos lietu
vių parapijų chorų Dainų 
šventės leidiniu). 

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

„Eg lu tė" 

LB Švietimo tarybos leidžia
mas vaikų žurnalas „Eglutė" 
žaliuoja jau daugiau kaip 50 
metų. „Eglutė" ne tik skaito
ma jaunesnių, bet naudojama 
lit. mokyklose kaip pagalbinė 
priemonė. Žurnale išspausdin
ti istoriniai ir literatūriniai 
padavimai, to mėnesio tradi
cinės šventės, papročiai, vaikų 
kūryba ir t.t. Žurnalas mėgs
tamas Lietuvoje. Redaguoja 
Regina Kučienė. 

Žvilgsnis į a t e i t i 

Užsienyje gyvenantiems lie
tuvių kilmės vaikams sustip
rinti jų lietuvišką sąmoningu
mą, yra pageidaujama ruošti 
turistines — auklėjimo išvy
kas į Lietuvą. 2000-ųjų metų 
užmojis šiam projektui neįvy
ko dėl Vienuoliktosios Tauti
nių šokių šventės Kanadoje. 

Baigdama šią kadenciją, dė
koju LB Krašto valdybos pir
mininkei Reginai Narušienei 
už patikėtas man šias parei
gas. 

Dėkoju Lietuvių fondui už 
supratimą ir įvertinimą Švie
timo tarybos darbų ir dosnią 
paramą mokyklų išlaikymui. 

Didžiausia padėka yra litua
nistinių mokyklų mokytojams, 
lietuvybės puoselėtojams, už 
jų kantrybę ir perdavimą gim
tosios kalbos jaunajai kartai. 

Reg ina Kučienė 
JAV LB Švietimo tarybos 

pirmininkė 

AR KAUNAS VIS DAR YRA KAUNAS? 
„Kauno dienoje" 2000.08.24 

buvo spausdintas Birutės 
Garbaravičienės straipsnis 
„Miestas be veido". 

Straipsnyje laikomasi tos 
pačios tendencijos - Lietuvoje, 
taip pat ir Kaune, viskas blo-

Nors straipsnyje tiesos yra -
Kaunas blunka, kaip atrodo ir 
nekauniečiui. Ir ne vien archi
tektūrine prasme. Štai šią va
sarą kaunietis žurnalistas 
Vidmantas Valiusaitis „Į lais
vę" fondo konferencijoje Molė
tuose kalbėjo, kad Birštonas, 
kurį tuomet valde socialdemo
kratai, G. Vagnoriaus prem-
jeravimo metu gavo 10 kartų 
daugiau lėšų, skaičiuojant vie
nam žmogui, negu Kaunas, 
kurį valdė konservatoriai- Tai 
tarsi leistų sakyti, kad ne poli
tika kalta dėl Kauno nelai
mių. Kauno taryba juk tylėjo. 

O kas kaltas del rūmų juok
dario išrinkimo karaliumi? 

Teisybė, kad sostinė pa
prastai yra pranašesnėje 
padėtyje. Posakis „Kaunas 
yra Kaunas", suprask, su savo 
veidu, gimė del to, kad šis 
miestas prieš karą buvo sos
tinė, o pokarinis Vilnius, kur 
okupantai privežė kolonistų ir 
lietuvių geriausiais laikais te
buvo gal 48 proc., neturėjo 
gero vardo. Kaunas tarsi to
liau laikė sostinės vardą. Situ
acija pasikeitė Lietuvai atga-

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBtUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Oft. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Te). (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portauon. Mušt be fluent in English. 
L. A. McMahon Window YYashing. 
Tel. 800-820-6155. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

ZSL, RE/MAX 
^ R E A L T O R S 
ocfcrmi SM - MM 
IMK(7M)425-71M 

nannmmait 
RIMAS L.STANKUS 

•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuotakis 

vus nepriklausomybę: sostine 
tapo Vilnius, kur važiuoja 
užsienio delegacijos, o jiems 
iš paskos bėga verslininkai, 
statomos ambasados, firmų 
atstovybės ir vyksta kultūros 
mainai. Daug pačių kauniečių 
šiandien dirba Vilniuje, nes 
Kaune, sako, nėra darbo. O 
gal nėra idėjų? 

Pokario Vilniaus inteligen
tai nemėgo kauniečių, laikė 
juos kiek paviršutiniškais, 
nedvasingais, be skonio. 
Kaune iš nepriklausomybės 
laikų buvo likę tuščių po
niučių pasipūtimo. Čia aukš
tosiose mokyklose beveik ne
buvo ruošiami humanitarai , 
nebent kokiame vakariniame 
fakultete. Kaunas materialėjo, 
kauniečiai vis dažniau gyveni
mo esmę suvesdavo j pinigus, 
turtą. Tiesa, Kaune blykstel
davo idėjų, bet jos buvo pa
vienės. Kad ir Kauno alėjos 
paskelbimas nerūkančiųjų 
zona - vienintele tokia pasau
lyje. Originalu ir labai dvasin
ga, bet ubagų vadas, patekęs 
į valdžią, viską pakeitė, ir da
bar čia vel rūkoma - kaip vi
sur. 

Bet Kaunas dar nepraras
tas. Štai ateis VIA Baltica -
europinė automagistralė, ir 
j is vėl atsigaus. Juk kau
niečiai sugebėjo įrodyti, kad 
magistralę verčiau tiesti pro 
Kauną, o ne pro Vilnių. Ateis 

Reikalingas įstaigos tarnautojas. 
Jei mokate lietuvių ir anglų 

kalbas, žinote populiariausias 
kompiuterio programas.mėgstate 

bendrauti, šis darbas Jums! 
Reziume siųskite: Resume 

Review, c/o Draugas, 4545 W. 
63 Street, Chicago, IL 60629. 

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
Voi*M*7»«47B» 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ 
, M A Y E R 
Jei norite parduoti ar pirkti namus 

mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Vilniuje, prestižiniame Antakal
nio rajone parduodamas naujai 
pastatytas dviejų ankstų mūrinis 
namas. Greitam pardavimui 
nupiginta kaina. Skambinti 
Lietuvoje 011-370-2-797-822 
arba 011-370-2-345-167. 

Reikalinga auklė 8 m. ir 4 
m. vaikams lietuvių šeimoje. 

Turi gyventi kartu. 
TeL 847-334-9475 arba j 

847-334-9474. 

Tai Jūsų laikraštis 
DRAUGA§ IKI V»TMVAMA«l « U « I D «*IO» OAii.1 

Kaune, Kęstučio 87-10, prie 
teatro, parduodamas 2 mieg. 
butas 4-tame aukšte. Kaina 
$29,500 JAV. Teirautis Kau
ne, teL 011-370-7-22-97-50. 

P a r d u o d a m a s labai geras 
b u t a s : 4 kamb. 2 miegi 
Hinsdale, IL. Prieinama kainai 
geras susisiekimas, 7 min. nuo 
Pas. Lietuvių centro. Kaina 
$79,000. TeL 630-794-9052. 

ŠVIETIMO IR SPAUDOS MĖNUO 
Rugsėjo mėnesj šio ir dauge

lio kraštų mokyklos pradeda 
mokslo metus. Neatsilieka 
nuo jų ir lituanistinės mokyk
los. Mums jos labai svarbios, 
kad lietuviai vaikai nenutau-
tėtų. Bendraujant su įvairių 
tautybių vaikais ir visiems 
kalbant valstybine kalba, vai
kai dažnai pamiršta lietuvių 
kalbą arba ją labai sumenki
na. Kartais visai įsijungia į šio 
krašto gyvenimą ir pamiršta 
lietuviai esą. Mūsų nedidelei 
tautai labai didėlis nuostolis. 
Amerikos valdžia leidžia etni
nėms grupėms turėti savo kul
tūrines mokyklas, todėl tuo 
leidimu reikėtų pasinaudoti. 
Daugiau kalbų mokėti yra di
delis dvasinis tur tas . Ypač lie
tuvių kalba yra aukštai ver
tinama pasaulio kalbininkų-
mokslininkų. Tokio turto ne
galima prarasti . 

Visi lietuviai turi likti ištiki
mi savo tėvynei Lietuvai ir vi
sais galimais būdais jai padė
ti. Tą tautinę ištikimybę rei
kia skiepyti mokiniams litua
nistinėse mokyklose. Įregist
ruoti mokinius į tautines jau
nimo organizacijas, ten pro
gramos yra jaunimui įdomios. 
Kadangi tautinės mokyklos 
veikia tik kartą savaitėje ir 
tik tris-keturias valandas, ne
pakanka laiko atlikti visus 
uždavinius. Tėvai turi įsipa
reigoti namuose tęsti tą švie
timo darbą: kalbėti su vaikais 
lietuviukai, padėti vaikams at
likti lituanistinės mokyklos 
duotus darbus rr paskirti tam 
tikrą laiką lietuviškų knygų 
ar laikraščių skaitymui. Skai
tymas turėtų eiti kartu su ra
šymu. Pratinti vaikus rašyti 
laiškus, vesti dienoraščius, ra-

investici.jos, atsiras darbo, at
gaus ir kauniečiai savo orumą. 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitetas per 10 metų priau
gino humanitarų. kurie 
„prigimdys" idėjų. Ir tuos lai
kus, kai romus valdė pajacai, 
o ne karaliai, kauniečiai prisi
mins kaip seną kvailą anek
dotą. 

A u d r o n ė V. Šk iuda i t ė 

syti rašinėlius į mokyklos laik
raštėlius a r jaunimo spaudą. 
Taip dirbant, galima tikėtis 
teigiamų rezultatų. Nėra'leng
vas darbas visa tai įvykdyti, 
bet reikia stengtis, kiek sąly
gos leidžia. 

Lituanistinės mokyklos ir 
tėvai turėtų budėti, kad vaikai 
išliktų moralūs. Yra daug pėl-
nagaudžių asmenų ar organi
zacijų, kurios platina nemora
lią literatūrą ir narkotikus. 
Blogi draugai prisideda prie 
to. Televizijos programose 
daug kriminalo ir kitų blogų 
dalykų. Stengtis, kad vaikai jų 
kuo mažiausiai matytų, o tė
vai turėtų paaiškinti, kad 
kiekvienas blogas darbas turi 
liūdnus padarinius. Iki šiol 
kompiuteriai buvo patikimi, 
bet paskutiniu laiku pradeda 
tvirkinti jaunimą. 

Pavojų daug, reikia vaikus 
stiprinti religiškai, nes religija 
daug padeda kovoje su viso
mis blogybėmis. Amerikoje 
yra daug religinės literatūros 
lietuvių ir anglų kalba. Verta 
su ja susipažinti. 

Švietimas be spaudos ne
įmanomas, todėl kiekviena 
šeima turi skaityti ir savo tau
tinius laikraščius. Amerikos 
spaudoje nerasime žinių apie 
Lietuvą, lituanistines mokyk
las, įvairias tautines organiza
cijas ir savitarpį tautinį judė
jimą. Lietuviška spauda yra 
tautinės komunikacijos pa
grindas. Šį mėnesį visi lietu
viški laikraščiai gaunami pa
pigintomis kainomis. Reikia 
tuo pasinaudoti ir užsiprenu
meruoti. 

Amerika turi išlikti ir toliau 
antrąja tėvyne, kad čia, gy
vendami, galėtume Lietuvai 
padėti materiališkai, morališ
kai ir politiškai. Kad kiekvie
nas lietuvis čia atvykęs jaus
tųsi lyg savame krašte. To pa
sieksime išlikę tautiškai nesu
žaloti, vieningi ir solidarus. 
Tenelieka nė vienos lietuviš
kos šeimos, turinčios mokykli
nio amžiaus vaikų, be lietu
viško švietimo ir savos spau
dos. 

J . P l a c a s 



KRIKŠČIONIŠKOJI DEMOKRATIJA 
REIKALINGA LIETUVAI 

(Atkelta iš 3 pal.) 
Geriau žiūrėkime 

į ateitį, šiuos bei dar kitus -
2004 m. Seimo rinkimus, 2003 
metų savivaldos rinkimus bei 
tai, kas ateityje atstovaus 
krikščioniškajai demokratijai. 
Žiūrėsim, kiek krikščioniš
kajai demokratijai atstovau
jančių politinių jėgų atstovų 
pateks į naująjį Seimą. Visada 
puoselėjome dialogo su kito
mis Lietuvos krikščioniškosios 
demokratijos jėgomis idėją, 
tačiau kol kas ji tebėra nerea
lizuota. Tačiau mes nepraran
dame vilties, kad ateityje Lie
tuvos krikščioniškajai demo
kratijai atstovaus stipri ir vie
ninga politinė jėga. Sis atsto
vavimas Lietuvai reikalingas, 
tai jau įrodė ir mūsų istorija, 
tačiau šiuo metu jo galimy
bėms išties yra iškilęs pa
vojus. 

Nenagrinėsiu klausimo, kas 
kaltas, bet mūsų pastangos 
kalbėtis tiek su LKDP, tiek 
su K. Bobelio KDS iki šiol 
buvo bergždžios. 

Prisipažinsiu, ėjimas kartu 
su naujosios politikos jėgomis 
ir mums patiems kėlė abejo
nių, bet mums svarbu turėti 
galimybes ginti savo puo
selėjamas krikščioniškosios 
demokratijos nuostatas Sei
me, o kartu ir sustiprėti kaip 
partijai, kaip struktūrai. Tam 
tikslui reikia turėti politinę 
tribūną. 

Kad ir kaip botų paradoksa
lu, bet rasti kompromisų ir 

išlikti savimi, peržengti savo 
ego - išties reikia drąsos ir 
ryžto - tačiau ar tai ne krikš
čionių demokratų misija? Dar 
ir dar kartą noriu pabrėžti -
mūsų tikslas -> valstybės ir 
tautos gerovė. Taigi, rasti 
bendrą kalbą lengviau pavyko 
su naujosios politikos partijo
mis. Šios partijos net suteikė 
galimybę mums, krikščionims 
demokratams, be jokių 
įsipareigojimų (pvz., priklau
syti jų būsimoms frakcijoms) 
dalyvauti jų sąrašuose ir tokiu 
būdu sudarė mums galimybes 
atstovauti krikščioniškajai de
mokratijai busimajame Seime 
- vadinasi, kai kurios poli
tinės jėgos supranta, kad 
Seime reikalinga krikščio
niškai demokratiška jėga, su
pranta tai geriau, nei kai ku
rie senosios LKDP atstovai. 
Bet turiu vilties, kad po Seimo 
rinkimų susikalbėti su LKDP 
atstovais bus kur kas leng
viau... Beje, nekeldami savo 
sąrašo daugiamandatėje apy
gardoje, manau, suteikėme 
daugiau šansų ir LKDP per
žengti 5 proc. barjerą, su kai 
kuriais jų kandidatais nekon
kuruojame vienmandatėse 
apygardose. Tad vilčių rasti 
bendrą kalbą ateityje tikrai 
neprarandu. Esu įsitikinęs, 
kad turime susitarti, o kada 
tai bus - kol kas prognozuoti 
sunku. 

Dėkojame u i poka lb i 
Parengė 

Loreta Povilionienė 

LAIŠKAI Ut NUOMONĖS 
JIE MŪSŲ MOKYKLOS 

PASIDIDŽIAVIMAS 

Šilutės rajono Švėkšnos 
""^Saulės" vidurinė mokykla, 
savo veiklą pradėjusi 1919 m., 
laikoma viena seniausių ne 
tik rajone, bet ir visoje Že
maitijoje. Nuo 1930 m. gavusi 
gimnazijos statusą, Mokykla į 
gyvenimą išleido 2,285 abitu-

' rientus (iš viso 70 laidų). Pra
sidedant mokslo metams, šiuo 
laišku noriu visos Švėkšnos 
„Saulės" vidurinės mokyklos 
bendruomenės vardu padėko
ti mūsų buvusiems abiturien
tams ir kitiems su Švėkšna 
susijusiems žmonėms, ku
riems mūsų mokykla paliko 
pačius geriausius prisimini
mus ir kurie šiandien, kiek 
galėdami, mus remia. Šiais 
sunkiais Lietuvai laikais jų 
parama ypač ženkli, mokyklai 
pereinant prie profilinio mo
kymo ir siekiant gimnazijos 
statuso. 

Čikagoje gyvenantis Adomas 
Petras Jasas — pirmos laidos 
abiturientas lituanistas ir 
poetas dar 1995 metais įkūrė 
Tėvų garbės fondą, kuriame 
šiandien jau yra 2,700 dol. 
Kasmet 100 dol. premija įtei
kiama abiturientui už geriau
sias lietuvių kalbos ir litera
tūros žinias bei lietuvių kal
bos propagavimą, kūrybinę 
veiklą. 

Vacys Juozas Šaulys iš Illi
nois valstijos, Lemonto mies
to, dirbantis penktojo JAV ap
linkosaugos regiono departa
mento direktoriumi, savo ma
mos, Švėkšnos mokytojos, at
minimui šiais metais įkūrė 
mokykloje visuomeniškumo 
fondą (2,000 dol.) apdovanoti 
abiturientui už visuomeninę 
veiklą Švėkšnos mokyklai ar 
visai miestelio bendruome
nei. Pirmoji 100 dol. premija 
įteikta abiturientui už poilsio 
aikštelės įrengimą senelių na
mams. Šiemet V. J. Šaulys pa
dovanojo mokyklai 10 kompiu
terių. 

1938 m. abiturientas Povilas 
Jančauskas, gyvenantis Flori
doje, St. Petersburg mieste, 
šiemet skyrė 3,000 dol. tau

tiškumo fondui įkurti. Kasme
tinė 100 dol. premija bus ski
riama taip pat abiturientui už 
f griausiąs Lietuvos, gimtosios 

vėkšnos istorijos žinias ir 
tautiškumo idėjų propagavi
mą jaunimo tarpe. Iš Povilo 
Jančausko taip pat gauta 
2,000 dol. parama mokyklos 
materialinei bazei, susietai su 
profiliniu mokymu, kurti. 

Labai didelis indėlis, puo
šiant mūsų mokyklą, yra dr. 
Vacio šaulio, 1937 metų abi
turiento, gyvenančio Čikagoje. 
Ut jo paaukotus pinigus mo
kykloje naujai įrengta biblio
teka, informacinis centras, 
skaitykla su naujais baldais. 
Naujomis vitrinomis ir sten
dais pasipuošė du istorijos ka
binetai, įrengta kompiuterių 
klasė, ' nupirkti du televizo
riai, du magnetofonai, grafo-
projektorius, daug smulkių mo
kymo priemonių. Šiuo metu 
paruoštas projektas 2,500 dol. 
įsisavinimui sukurti šiuolai
kišką chemijos mokymo, eko
loginio švietimo ir projektų 
vykdymo bazę. 

JAV gyvenančių švėkšniš
kių: Teklės Bogušienės iš Bos
tono, prof. Jono Račkausko, 
Čikagos lituanistikos centro 
direktorės Stasės Petersonie
nės, Povilo Jančausko ir Vacio 
Šaulio dėka mokykloje su
kaupta didžiulė lietuvių išei
vijos biblioteka. Tai 36 tomai 
Bostono lietuvių enciklopedi
jos, 5 tomai „Varpo" ir 2 tomai 
„Aušros", 6 tomai B. Kviklio 
„Lietuvos bažnyčios", daug 
publicistikos ir grožinės lite
ratūros, taip pat nuolat gau
name dienraštį „Draugas". 

1975 m. abiturientė Virgini
ja Černiauskaitė Langbakk, 
gyvenanti Stockholme ir dir
banti Švedijos Užsienio rei
kalų ministerijoje, padeda mo
kyklai, kuriant tarptautinius 
projektus, bendradarbiaujant 
su Švedijos Uddevallos gim
nazija ir Fargelandos savival
dybe. Šių projektų dėka mūsų 
mokykla gavo iš Švedijos 9 
naujus IBM kompiuterius, 
modemą, skanerį, taip pat 
įvestas interneto tinklas. Gau
ta daug langų sandarinimo 

DRAUGAS, 2000 m. rugsėjo 15 d., penktadienis 

Merrillville, Indiana, Vasario 16-tos 
kes pirmininke Birut* Vilutienė, ses. 

medžiagos. 
Likimas išsklaidė mūsų bu

vusius moksleivius po toli
miausius pasaulio kraštus. 
Gera, kad jie nepamiršo savo 
tėviškės, savo mokyklos, kad 
galvoja ne vien apie save, bet 
ir apie tuos, kuriems jų para
ma, patarimas, geras žodis la
bai reikalingas. 

Alfonsas Šimkus 
Mokyklos direktorius 

AR NESAME TIK 
TYRUOSE ŠAUKIANTIEJI 

BALSAI? 

Skaitant „Draugo" dienraš
tyje išeivijos žurnalistų 
straipsnius kaip, pvz. Vytauto 
Volerto, pavadinimu: „Ar tik
rai kitaip negalima"; Broniaus 
Nainio rašinius, apie Lietu
voje atsiradusias negeroves; 
Audronės V. Škiudaitės drą
sius straipsnius; Jurgitos raši
nį, „Nenoriu gyventi Lietuvo
je", perspausdintą iš p o t e 
ris" žurnalo, ir dar keletas 
Žymių žurnalistų rašinių, ku
riuose yra keliami nesklandu
mai įsitvirtinę Lietuvos vals
tybės valdyme. Šiuose raši
niuose yra išgvildentos nege
rovės, kurios verkte prašosi 
pataisymo. 

Kyla klausimas, ar Lietuvą 
valdantiems organams rūpi 
Lietuvos ateitis ir žmonių ge
rovė? Praturtėjusių verslinin
kų, valstybės tarnautojų ir 
partijų tikslai yra kuo grei
čiau praturtėti. Penkių dešim
čių metų okupacija tam tikrą 
dalį žmonių padarė turto my
lėtojais ir dabar jie žengia per 
kitų lavonus, kad pasiektų sa
vo tikslus. Mozė vedė žydus iš 
vergijos 40 metų ir jo gyvybei 
daug kartų buvo grasinama. 
Ar ne tą patį pastebime su Vy
tautu Landsbergiu, išvedu
siu Lietuvą į nepriklausomy
bės paskelbimą. Jam yra su
verčiamos visos bėdos, esan
čios Lietuvoje, tuomi norima 
save išteisinti. Praėjo 10 me
tų, praeis dar 10 ar daugiau, 
išmirs senoji, gobšumu pasižy
mėjusi karta, perims jauni, 
išėję sunkias gyvenimo mo
kyklas, grąžins mūsų tautą į 
geresnį gyvenimą. 

Lietuvą valdančioji klasė ne
nori girdėti vargstančių 
šauksmo, nenori pasinaudoti 
teikiamais patarimais, nepai
sant, kiek straipsnių bus pri
rašyta. 

Iškilieji žurnalistai, rašyki
te, kelkite aikštėn Lietuvos 
valdytojų negeroves, nes yra 
sakoma, kad „lašas po lašo ir 
akmenį prakala". Gal prakals 
ir savanaudžių galvas. Gal ne
liksime tyruose šaukiančiais 
balsais. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

MEDALIU LIETUS 

Lietuvos spaudos žiniomis 
(žiūr. „Veidas", 2000 — Nr. 7>. 

minėjimo programą atliko muz. Bronius Mūras 
Janina Golubickaitė ir prel. Ignas Urbonas. 

Iš kairės sėdi: LB apylin-

numizmatikas V. Kavaliaus
kas ruošia knygą apie Lietu
voj dalijamus medalius. Joje 
bus ne tik statistika, bet ir 
duomenys, rodantieji, kaip 
lengvapėdiškai dalijami meda
liai. Pagal autorių, medaliai 
dalijami beveik beprasmiškai, 
ypač Vyčio kryžius — keli šim
tai jį gavusių žmonių, pasak 
autoriaus, „net neuosčiusieji 
parako". 

Prieškarinėje Lietuvoje 
daug medalių išdalyta užsie
nio diplomatams, ir iš to' tu
rėta net naudos. „Vidaus rei
kalams" dalijami Nepriklauso
mybės medeliai atiteko įvairių 
profesįjų ir rango profesiona
lams bei valdžios pareigū
nams. Pagal europinę tradici
ją, Lietuvoj medalių gavėjai 
turėjo apmokėti medalio vertę 
iš savo kišenės. Iš gautų sumų 
buvo mokamos naujų medalių 
kaldinimo išlaidos. V. Kava
liauske žirtiomis, per visą- ne
priklausomybės (1918-1940 
m.) laikotarpį išdalyta apie 
40,000 medalių. Medalių dali
jime dabartinė Lietuva pasi
rinko prieškarines tradicyas, 
nežiūrėdama nei kaimynės 
Latvijos ir Estijos, kur prieš 
karą buvo '• išdalyta medalių 
dukart daugiau negu Lietu
voje. 

Sovietmečio medaliai buvo 
dalijami nemokamai, nors jie 
buvo kalami iš vertingų me
talų. Pavyzdžiui: aukščiausias 
Lenino ordinas, pinigine pras
me, buvo brangiausias — 30 
gramų aukso ir 4 gr. platinos. 
Per visą Sovietų sąjungos gy
vavimo laiką (70 metų) jų iš
dalyta per 450,000! 

Atgavus laisvę, Lietuvoj me
dalių davimas „patobulintas" 
— yra Seimo atkurtas Nepri
klausomybės medalis, kad, 
kaip kadaise, būtų pagerbti ir 
žemesnio rango valstybės tar
nautojai — karo veteranai, ka
riai ir net ūkininkai. Meda
liais buvo pagerbti ir sausio 
13-ios dalyviai — tokių apdo
vanojimų būtą net 3,000. 

V. Kavaliausko nuomone, 
dalijant medalius, yra ir „per
lenkimų": Vyčio kryžius gavo 
keli šimtai žmonių, net nenau
doję ginklo. 

Kitas „perlenkimas" — tai 
sportininkų apdovanojimas. 
Krepšininkams buvo duoti 
aukščiausio laipsnio medaliai. 

Šiemet Vasario 16 d. meda
liai buvo dalijami, pagal auto
rių, netvarkingai. Prezidentas 
apdovanojo žymiausius medi
kus, mokslininkus, rašytojus, 
aktorius ir kitokius veikėjus. 
Kaip spauda pranešė, keletas 
asmenų atsisakė priimti to
kius medalius, nes, jų nuomo
ne, toks nepateisinamas daliji
mas visiškai sumenkina pa
ties medalio prasmę ir vertę. 

Numizmatikai laiko meda
lius kaip piniginius banknotus 
ir prekybine vertybe Auto
riaus žiniomis, tarptautinėje 
monetų (ir medaliui prekyboje 

yra ir lietuviškų medalių. Vie
name aukcione Gedimino 3-ojo 
laipsnio ordinas buvo siūlo
mas už 60 dolerių, o aukštes
nio laipsnio toks pat ordinas 
— už 465 dol., o reali jo vertė 
esanti arti 2,000 dol. 

Pabaigai norėčiau priminti 
pamaldžiųjų lenkų nuomonę 
apie medalius ir kryžius: „Se
niau ant kryžiaus kabojo lat
ras, o dabar kryžius kabo ant 
latro". Vytautas Valys 

Detroit, MI 
GAL NEVERTA TAPTI 

NEVALYVOS 
PROPAGANDOS 

TINKLE 

Daug girdime, daug šne
kame apie Lietuvos gyventojų 
susipriešinimą. Plačioji ži-
niasklaida šią problemą išple
čia iki „kasdieninės duonos" 
aukštumos. Čia tikrai laiko
masi principo: „Bad news are 
good news". Dabar, kai rengia
masi Seimo rinkimams, ypač 
stengiamasi visas blogystes 
dar spalvingiau išryškinti. 
Užsienio lietuvių spauda, ačiū 
Dievui, dažnai mėgina perduo
ti skaitytojams objektyvios in
formacijos, įvykių bei komen
tarų „aukso vidurkį". 

Sekame ne tik išeivijos ži-
niasklaidą, bet ir Lietuvos 
spaudą, girdėdami Vilniaus 
radijo laidas ir „Panoramą", 
klausydamies dažnai mus lan
kančiųjų skundus apie varga
ną padėtį žemės ūkyje dir
bančiųjų, bedarbių eiles, atly
ginimų laukimą, išsiplėtusią 
korupciją, teisinių institucijų, 
neatliekančių jiems pavestų 
uždavinių, vis daugėjančių 
„burnelę" pamilusių, moralę 
bei tikėjimą paliekant ateities 
kartom. 

Lietuvos ir lietuviškajai iš
eivijai reikalinga ne tik objek
tyvi informacija, bet ir gera 
dozė ramybės dvelkimo, žinių. 
ne vien tik skelbiančių žudy
nes, vagystes, prievartavimus 
ir t.t. Juk Lietuvoje vyksta ir 
kultūrinių, gražių renginių, 
veikia švietimo institucijos, 
Bažnyčia mėgina ateizmo 
mintijimą pakeisti krikščio
niškuoju. 

Bet, kai paskaitai ir tokį, 
kaip „Nenoriu gyventi Lietu
voje" straipsnį („Draugas", 
2000.8.17, perspausdintą iš 
„Moters", 2000 rugpj.), kyla 
gan šiurpi mintis, nejaugi Lie
tuva neturi dabarties, neturės 
ateities ne dešimtmečiams, 
bet šimtairls metų? 

Slapstydamasi gražiu „Jur
gitos" slapyvardžiu ar vardu 
„pranašė" pasmerkia Nemuno 
aisčių giminę amžiams! Kodėl 
ta vargšė Jurgita, dabar jau 
mokslų daktarė, kuri susilau
kė tiek kliūčių iš Lietuvos 
profesūros, siekiant neįvar
dintos temos pripažinimo, o 
nuvykus Vokietijon, ten jos 
darbas — disertacija iš karto 
su entuziazmu priimta? 

Lietuvoje visi prieš ją: , jos 
kolegos, nes ji pernelyg jauna" 
(28 m.), „kad tema Lietuvoje 
negali sukelti susidomėjimo", 
visi kaišioja pagalius į ratus ir 
,jokia tėvynė neapgynė ma
nęs". Jurgita, kuri sakosi 
esanti „grynakraujė lietuvė", 
bet jai tėvynė — „tai žmonės, 
institucijos, kurios man moka 
atlyginimą", (giriasi, kad Vo
kietijoje gaunanti dešimt 
kartų didesnį už tokį pat dar
bą). Apgailestauja, kad prieš
karinėje Lietuvoje universite
to profesorius uždirbdavo „di
džiulius pinigus", jai gaila 
žmonių, pasiliekančių gyventi 
Lietuvoje, kur „neturinčios sa
vigarbos būtybės", Jausmai li
guisti", „tu ir tegali šnypšti, 
kaip gyvatė, darydamas gyva
tiškas niekšybes". Straipsnio 
autorei užkliūva, kad vilnie
čiai tvarkingai, skoningai ap
sirengę, kurie „išsidabina ir 
vaikščioja Gedimino prospek
tu, įsivaizduodami, kad jie 
kažkur Paryžiuje". 

„Vakaruose — laisvė — pa
čiame ore. Visi ja kvėpuoja. 
Niekad to nebus Lietuvoje, ne
bent po daug šimtų metų", — 
rašo „pranašė, mokslų dakta
rė, grynakraujė lietuvė". Negi 
tokių tik savanaudiškų tikslų 
siekiančios asmens griaudini-
mai, pykčiu persunkti rašiniai 
yra verti kiek platesnės skai
tytojų auditorijos? 

Lietuvos kairioji žiniasklai-
da, buvusios pusšimčio metų 
leninizmo — marksizmo pro
pagandos mašinos paveldėto
ja, šį darbą „puikiai" atlieka. 
Jai išeivijoje talkos turbūt ne
reikia! 

Vacys Rociūnas 
Independerfce.OH 

„KUPROTĄ TIK GRABO 
LENTA IŠTAISO" 

Visi, kurie skaitys Danutės 
Bindokienės pasikalbėjimą su 
Vilniaus universiteto rektoriu
mi Rolandu Pavilioniu ir įsi
skaitys į jo pateiktus atsaky
mus, pavadintus „Nereikia 
taip sovietiškai smerkti ir 
teisti", ir palygins jo paties pa
sakytus žodžius „Respublikos" 
laikraštyje 1999 m. spalio 20 
dieną, prieis išvados, kad jo 
atsakymai apie išeiviją yra 
grynai sovietiški. Tokius 

šmeižtus išeivija girdėjo, išei
nančius iš okupantų ir jų tar
nų per visus 50 metų okupaci
jos. O del „VVilliams", tai gry
nai Lietuvos valstybės reika
las, išeivija nieko neturi ben
dra. 

Išeivija visą laiką buvo puo
lama komunistinės valdžios 
veikėjų ir šiuo metu R. Pavi
lionis su savo šmeižtais ir at
sakymais nuėjo su buvusiais 
jo viršininkais. Atsakyti į jo 
(R.P.) visus svaičiojimus, už
imtų daug vietos laikraštyje, o 
seną, komunistinio auklėjimo 
asmenį nebus lengva grąžinti 
į demokratinį galvojimą, nes 
jo „demokratinis galvojimas" 
nieko bendra neturi su tikrą
ja demokratija. Atsakymo tu
rinys remiasi tik neapykanta 
išeivijos žmonėms. Tai neside
rina su Rolando Pavilionio 
užimamomis pareigomis Vil
niaus universitete. Daugelis 
skaitytojų jį (R.P.) palaikys 
buvusios ideologijos „bačkinin
ku". 

Jo reagavimas, į klausimą 
„Kokia jūsų nuomonė dėl aš
trios užsienio lietuvių reakcijos 
į jūsų paskelbtą straipsnį" bu
vo suprantama, nes, išbuvus 
50 metų diktatūroje, negalėjo 
duoti kitokio atsakymo. Jo pa
sakymas, kad laiškai ir kiti 
rašiniai buvo politinių veikė^ 4 
paraginti ir kolektyviai pa
rašyti, yra didžiulė nesąmonė. 
Visi laiškai ar straipsniai bu
vo parašyti asmenų, kurie gal 
vienas kito nepažino, gal tik 
buvo skaitę spaudoje. Ameri
koje gali rašyti visi, be jokių 
nurodymų iš aukščiau. 

„Draugo" skaitytojai ne
galėjo išgirsti teisingo pateik
tų rašinių įvertinimo, nors jis 
ir eina universiteto rektoriaus 
pareigas, nes neturi teisingo 
demokratijos supratimo. Be 
to, aukšto išsilavinimo žmonės 
nevartoja nemoralių žodžių 
bei sakinių. 

Nėra ko stebėtis, užaugu
siam diktatūrinėje aplinkoje, 
išsimokslinus šioje sistemoje, 
įkaltos išeivių kaltinimui min
tys, pasiliko jo galvoje. 

Antanas Paužuolis 
Chicago. IL 

PAPILDYMAS 
Juozo Kojelio straipsnyje „Iš 

Lietuvos su doze optimizmo" 
(„Draugas" Nr. 178) pasakoja
ma apie „I laisvę" fondo disku
sijų savaitgalį. Norėčiau papil
dyti, kad kartu su ten mini
mais „profesoriais, mokslo 
daktarais, politikais ir stu
dentų aktyvistais" dalyvavo ir 
dr. Egidijus Vareikis - Moder
niųjų krikščionių demokratų 
sąj. vicepirm., Kauno VDU 
profesorius, politologas. A.Š. 

A . t A 
PETRONĖLEI 

ŽEMAITAITIENEI 
PEČKAITYTEI 

mirus, giliai užjaučiu dukteris dr. JULIJĄ su šeima ir 
dr. DANGUOLĘ Vilniuje, sesutę ČESĘ ŠIPAILIENĘ 
Sintautuose, pusbrolį vysk. JUOZĄ ŽEMAITI, 
pusseseres GENĘ RACKIENĘ ir jos sūnus 
EDUARDĄ ir JONĄ, ALDONĄ ir VYTAUTĄ 
ŠARKUS, gyvenančius North Carolina, svainį JURGI 
ŽEMAITAITI Lenkijoje ir jo sūnus RIMANTĄ ir 
VYTAUTĄ bei jų šeimas. 

Katarina Pečkaitienė 
Lemont, IL 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

ffiffln 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

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

Stephen M. Oksas, Prefident 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 93 Metus. 
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Silva Kulbokaitė su savo seneliu „Draugo" gegužinėje. 

Dalyvaukite visuotiniame 
lietuvių slidinėtųjų susitikime. 
kuris vyks kitais, 2001 metais 
kovo 24-30 d. Mammoth 
Mountain, California. Regist
racija ir daugiau žinių „Inter
nete": www.lithuaniaweb.com/ 
skisummit/ 
arba 

ltskisummit200 l@aol.com 
Amerikos l i e t u v i u advo

katų draugija neseniai išė
jusiame žiniaraštyje „Lex Li-
tuani" informavo savo narius 
apie Amerikos Lietuvių Tary
bos raginimą, protestuoti dėl 
JAV kongreso nukirstos 20 
mln. dol. paramos Pabaltijo 
valstybėms. Šiai organizacijai 
dabar vadovauja lietuvių kil
mės advokatė Patricia Street-
er iš Detroito. 

„Spindulio" taut inių šokių 
grupės vaikų ir jaunių ratelių 
registracija vyks pirmadienį, 
rugsėjo 18 d. PLC. Informacija 
tel. 708-301-4439. 

Auksė Grigal iūnaitė , 
Kristina J o n u š y t ė , Ara s 
Mattis ir Moacir De Sa Pe-
reira atstovaus Čikagai atei
nančiame Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese Australijoje. 

Sparčiai artėja Lithua-
nian Mercy Lift metinis lė
šų telkimo pokylis. Kas dar 
neužsisakėte bilietų į ..Vidu-
ramžiųAIed ievai" pokylį, vyk
siantį spalio 1 d., sekmadienį. 
3 vai.p.p., prašome paskam
binti Linai Zliobienei tel. 630-
725-9544. Nepraleiskite retos 
progos susidurti su viduram
žių riteriais, muzikantais , ar
tistais ir juokdariais . 

Nuotr. Jono Kuprio 
Vaizdajuostę apie s tebuk

l ingo Dievo Motinos paveikslo 
perkėlimą iš Kauno Bazilikos 
katedros į Pažaislio vienuoly
ną galėsite išvysti rugsėjo 24 
d. 12:30 vai.p.p. Jaunimo cen
tro kavinėje. Matysite eiseną, 
kuri keliavo per Kauną ir ki
tas vietoves. Procesijoje daly
vavo seselės ir jaunimas, mer
ginos tautiniais rūbais, Lietu
vos kariuomenės dalinys, di
dėjanti maldininkų minia, 
Lietuvos aviacijos karininkų 
atstovai. Čikagai atstovavo 
prelatas Ignas Urbonas ir se
selės kazimierietės. Vaizda
juostės trukmė - 1 vai. 14 
min. Visus maloniai kviečia
me atvykti. Savo dalyvavimu 
paremsite Pažaislio vienuoly
ną ir Jaunimo centrą. Rengė
jas - Algis Liepinaitis. 

Visus sesel ių kazimierie-
čių rėmėjus, draugus ir pa
žįstamus spalio 8 d., sekma
dienį, kviečiame į Oak Lawn 
Hilton viešbutį prie Cicero ir 
94 gatvių. Pokylis, skirtas se
selėms kazimierietėms parem
ti, prasidės 1:30 vai. Bus ska
nių valgių. įdomi programa, 
laimėjimų žaidimai. Rėmėjos 
kviečia visus atvykti. Vietas 
užsisakykite iki spalio 1 d., 
skambindami tel. 773-776-
1324. 

„Seklyč io je" kiekvieną tre
čiadienį 7 vai. v. vyksta susi-
rinkimas-pašnekesys apie al
koholio ligą. Anonimiškumas 
garantuojamas. Visi kviečiami 
atvykti į susirinkimus, o ypač 
tie. kuriems ši liga kelia rū
pestį. 

611260, 611120, 611104 -
tai bilietėliai, kurių laimikių 
taip niekas ir neatsiėmė nuo 
„Draugo" gegužinės dienos. 
Laimikius atgausite „Draugo" 
administracijoje. 

„Saulutės", Lietuvos vai
kų globos būrel io susirin
kimas bus penktadienį, rugsėjo 
22 d. 7:00 v.v., Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte, konferencijų 
kambaryje. Narės prašomos 
dalyvauti , o nor intys padėt i 
Lietuvos vaikams v i suomet 
kviečiami ir laukiami. 

Amerikos l ietuvių inži
nierių ir architektų sąjun
gos (ALIAS) Čikagos skyrius 
kviečia visus į ekskursiją po 
Oak Parką. Renkamės rugsėjo 
16 d., šeštadienį, 10:30 val.r. 
knygyne Ginkgo Tree Book-
shop (951 Chicago Ave., Oak 
Park; tai pora blokų. į rytus 
nuo Harlem Ave.), esančiame 
prie F. L. Wrigth namo-studi-
jos. Apžiūrėję ją, pėsčiomis ap
lankysime įdomesnius Oak 
Parko statinius. Informacija 
tel. 773-436-7679. 

Stulginskio — Lipniūno 
moksleivių ateitininkų kuopą 
šiais veiklos metais sutiko glo
boti Liudas Landsbergis ir Alė 
Lieponienė. Pirmasis šių metų 
susirinkimas bus penktadie
nį, rugsėjo 22 d., 7:30 v.v. 
Ateitininkų namuo-se. Lemon
te. Gimnazijos amžiaus lietu
viškas jaunimas kviečiamas 
dalyvauti. 

Čiurlionio galerija ir Litua
nistikos tyrimo ir studijų 
centras rengia dailininkės J. 
Paukštienės parodą-pagerbi-
mą. Parodos atidarymas vyks 
rugsėjo 22 d., penktadienį, 
7:30 val.v. Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre. Visus 
kviečiame apsilankyti. 

Dalė Murray, Amerikos 
Lietuvių R. Katalikių moterų 
s-gos pirmininkė ir ALRKM s-
gos žinialapio redaktorė, gyve
nanti Brookfield, Wisconsin, 
liūdi netekusi savo brolio Jo
no, žymaus pramonininko ir 
visuomenininko. John Vaiku
tis, antros kartos Amerikos 
lietuvis, mirė š.m. rugpjūčio 
31d. Palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, greta š.m. 
pradžioje mirusios savo žmo
nos Denisse. Velionis reiškėsi 
lietuviškoje veikloje: yra bu
vęs Čikagos lietuvių verslo 
rūmų prezidentas ir Lietuvių 
piliečių klubo pirmininkas. 
ALRKM sąjungietės užjaučia 
savo ilgametę ir darbščią pir
mininkę Dalę. 

Rudeninę veiklą Lietuvos 
Vyčių 112 kuopa pradės susi
rinkimu, įvyksiančiu antradie
nį, rugsėjo 19 d., 7:30 val.v. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje. Bus renkama kuo
pos valdyba, Vyčių seimo dele
gatai papasakos apie seimo 
įvykius, po to - vaišės ir pa
bendravimas. Kviečiami ne tik 
visi nariai, bet ir norintieji 
prisijungti prie prasmingos 
Lietuvos Vyčių veiklos. 

Suvalkiečių draugijos ge
gužinė Šaulių namuose, Či
kagoje, vyks sekmadienį, rug
sėjo 24 d. Pradžia 12 vai. Visi 
nariai ir visuomenė kviečiami 
dalyvauti. 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga Ateitininkų namuose, 
Lemonte, vyks Įeštadienį, rug
sėjo 16 d., 1 vai. p.p. Visos 
narės prašomos dalyvauti. 

Don Varno Amerikos le
giono postas Nr. 986 ir pa
galbinis moterų vienetas įves
dins naujus valdybos narius šį 
šeštadienį, rugsėjo 16 d., 3 

'val.p.p. „Seklyčioje" (2711 W. 
71stStr., Chicago). 

Ar žinote , kad rugsėjo 18-
24 d. Čikagos miestas rengia 
Muziejų savaitę, kurios metu 
į Čikagos muziejus bus galima 
pakliūti dviems žmonės su 
vienu bilietu 2-for-l admis-
sion). Pasinaudokite šia proga 
ir aplankykite seniai pamėg
tus ir naujas, dar nematytas 
vietas. Nemokami troleibusiu-
kai vežios lankytojus nuo vie
no muziejaus prie kito. Dau
giau informacijos tel. 312-744-
2400 arba 

www.cityofchicago.org/Tour 

P f w n o q r o s 
Columbus dienos para

das prasidės spalio 9 d. 1 
val.p.p. Dearborn ir Wackėr 
gatvių susikirtimo sankryžoje. 

Keltų festivalis Čikagoje 
vyks rugsėjo 16-17 d. Grant 
Parke - kasdien nuo 11:30 
val.r. iki 9:30 val.v. Keltų mu
zikos ir šokių ansambliai at
vyks iš Anglijos, Prancūzijos, 
Galicijos, Ispanijos, Airijos, 
Kanados, Škotijos, Amerikos 
ir kt. Renginys - nemokamas. 

„LITUANICOS" FUTBOLININKAI ĮVEIKĖ 
ANTRĄJĄ KLIŪTĮ 

Pradėję savo 50-sius veiklos 
metus, „Lituanicos" futbolinin
kai rodo vis daugiau brandu
mo ir entuziazmo. 

Praėjusį sekmadienį Lemon-
to aikštėje vykusiose antrose 
pirmenybių rungtynėse mūsiš
kiai iškovojo dar vieną pergalę 
ir šiuo metu iš dviejų susiti
kimų turi 6 taškus. 

Nepaisant, kad varžovai — 
kroatų „Zizinski" buvo kieta ir 
viena geresniųjų „Metropoli
tan" lygos I divizijoje, ji turėjo 
pasiduoti 3-1. 

Pirmame kėlinyje kroatai 
buvo labai grėsmingi ir pir
mieji pelnė įvartį. Po to ir mū
siškiai pasižymėjo, bet tas 
įvartis buvo anuliuotas dėl la
bai abejotinos nuošalės. Ta
čiau V. Žuromskas vėliau vis 
tiek pajėgė išlyginti. 

Prasidėjus an t ram kėliniui, 
„Lituanicos" vyrai vis dažniau 
pradėjo grasinti kroatų var
tams. Stiprių šūvių iš toli kar
tas nuo karto paleisdavo V. 
Žuromskas, o D. Smulkys bei 
L. Bytautas nepajėgė kamuo
lio nukreipti į var tų tinklą at
sidūrę vieni prieš vartininką. 

Bet 20-ąją minutę iš 11 
metrų baudinio J . Berutti pa
jėgė persverti rezultatą, o kiek 
vėliau L. Bytautas pridėjo ir 
trečiąjį įvartį. 

Tada publikos džiaugsmui 
nebuvo galo. Šias rungtynes 
stebėjo rekordinis žiūrovų 
skaičius (arti 250). Kai kurie 
stebėtojai, po žaidimo išbėgę į 
aikštę, įvairiais būdais de
monstravo savo pasitenkini
mą. Kiti dainavo, džiaugėsi — 
kaip kad Lietuvoje yra įpras
ta. Čia reikia pasakyti, jog 
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• „Lieka t i k m e i l ė " — 
žodžio ir muzikos koncertas 
bus P L C „ F o n d o s a l ė j e " 
šeš tadienį , r u g s ė j o 30 d., 
6:30 v.v. Programą atliks ak
torė Virginija Kochanskytė su 
savo kolegėmis — pianiste 
Melitina ir soliste Raminta. 
V i s u s m a l o n i a i k v i e č i a 
„Saulutė", Lie tuvos va ikų 
globos būrelis. 

•„Maironio" l i tuanist inė 
mokykla ieško asmenų, no
rinčių padirbėti mokytojo pa
dėjėju šiais mokslo metais. 
Mokytojas padėjėjas turi turėti 
leidimą dirbti Amerikoje ir žalią 
kortelę. Prašome kre ip t i s į 
„Maironio" mokyklos direk
torę Egle Novak, te l . 630-
257-2897. Mokinių registracija 
baigta. 

• Rudens bal ius — tradi-
c i n i s L i e t u v o s D u k t e r ų 
draugijos ruošiamas renginys, 
kuris įvyks spalio 14 d. 5 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžio
joje salėje. įraukiame su ska
nia šilta vakariene, baru. Pa
sigėrėsime sol. Lianos Ko-
pūstaitės Paulette atliekama 
programa, pašoksime. Labai 
reikalingi laimikiai loterijai. 
Juos galima atnešti kasdien, 
išskyrus sekmadienius, nuo 10 
vai. ryto iki 2 vai. p.p. į „Na
melius", 2735 W. 71 St. Ten pat 
gal ima gauti ar užsisakyti 
bilietus, stalus. Tel. 773-925-
3211. 

S i n i i t i i i i . i i i 
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• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel . 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632. 

publikos daugumą sudarė 
naujai į šį kraštą atvykusieji. 

„Lituanicos" vyrų komando
je praėjusį sekmadienį žaidė: 
S. Colvvell, L. Tamayo, P. Šmi-
gelskis, V. Žuromskas, S. 
Czart, A. Sinkevičius, J. Be
rutti , S. Kavaliauskas, M. 
Mitchell, D. Smulkys, L. By
tautas . Taip pat aiksėję pabu
vojo ir atsarginiai: R. Rupeika, 
T. Dunca, E. Venzinskas, A. 
Kasperaitis. 

Šį kartą dėl ankstesnėse 
rungtynėse gautos raudonos 
kortelės negalėjo pasirodyti 
vienas geresniųjų žaidėjų L. 
Jakulėlas. 

E.Š. 

RENGIAMASI 
AUKSINIAM 
JUBILIEJUI 

„Lituanicos" klubo 50 metų 
sukaktuvinis minėjimas nebe 
už kalnų. Pagrindinis minė
jimo renginys bus spalio 28 d. 
(šeštadienį, pradžia 6:30 vai.) 
PL centro didžiojoje salėje. Iš 
anksto norisi pranešti, kad 
čia gros brolių Švabų ansamb
lis. 

Klubo iždininkas Leonas Ju-
raitis visiems nariams bei rė
mėjams išsiuntinėjo laimėji
mų bilietų knygeles, už kurias 
reikia atsilyginti pinigais (o 
tie, kurie gali — ir auka) ir 
grąžinti jo adresu: 15242 Nar-
cissus Court, Orland Park, IL 
60462. Negavusieji bilietų 
knygučių, turi kreiptis aukš
čiau minėtu adresu. 

Šios neeilinės sukakties pro
ga bus išleistas gana didelis 
sukaktuvinis leidinys, gerokai 

didesnis negu ankstesniais 
metais. Jame bus klubą lie
čiančios istorines medžiagos 
l aprašymų bei nuotraukų). 
Bus išspausdinta nemažai 
prekybininkų ar šiaip klubo 
rėmėjų sveikinimų. 

Tokius sveikinimus prašoma 
nedelsiant siųsti L. Juraičio 
adresu. O turintieji retesnių 
nuotraukų iš klubo veiklos, 
jas turėtų nukreipti leidinio 
redaktoriui Edvardui Šulai-
čiui, 1330 So. 51 Ave., Cicero, 
IL 60804; tel. ir faksas (708) 
652-6825, E-mail: 

esulaitis@aol.com 

SEKMADIENI — P R I E Š 
„CELTICS" 

Sekmadienį, rugsėjo 17 d., 3 
vai. p.p. „Lituanicos" vyrai 
aikštėje prie PL centro Le
monte žais trečiąsias šio sezo
no pirmenybių rungtynes. 

Taigi vėl turėtų būti įdo
mios, nors ir nelengvos mūsiš
kiams rungtynės. Publikos 
gausesnis dalyvavimas pagel
bėtų mūsų vyrams sunkioje 
kovoje. 

Beje, tada dvejos rungtynės 
bus žaidžiamos išvykose — 
rugsėjo 24 d. Lake Villa mies
telyje, o spalio 1 d. — Bur-
banke (Čikagos pietvakarinia
me priemiestyje). 

„LITUANICOS" 
VETERANU LYGIOSIOS 

Pirmenybinius susitikimus 
jau pradėjo ir „Lituanicos" ve
teranai, žaidžiantys šeštadie
niais. 

Praėjusį savaitgalį mūsiš
kiai sužaidė lygiomis su len
kų „Eagles" ir pasidalino po 
tašką. E.Š. 

Gausus susidomėjusių stebėtojų būrys š.m. rugpjūčio 19 d. kantriai laukia „Lituanicos" futbolo klubo vasaros 
turnyro rungtynių pradžios. Nuotr Ed. Šulaičio 

FILATELISTAI RUOŠIASI 
XXVIII PARODAI 

Filatelistų draugijos „Lie
tuva" susirinkimas įvyko 
rugpjūčio 27 d., sekmadienį, 
12 vai. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus Gintaro 
salėje. Susirinkimą pradėjo ir 
vedė pirmininkas Jonas Va-
riakojis, sekretoriavo Algirdas 
Putrius. 

Draugija veikia nuo 1946 m. 
Susirinkimai dabar šaukiami 
du per metus, išleidžiama vie
nas ar du numeriai draugijos 
žurnalo, šimto psl. dydžio, 
gausiai iliustruoti, turinyje 
talpiną daugybę vertingų 
straipsnių ir studijų iš filateli
jos bei numizmatikos sričių. 
Pirmininko pranešimu (jis yra 
ir žurnalo redaktorius) 2000 
m. dvigubas 227 nr. baigiamas 
ruošti spaudai. Kas antri me
tai draugija ruošia filatelines 
parodas. Šio susirinkimo tiks
las — aptarti besiartinančios 
XXVIII parodos reikalus, nes 
ji jau labai arti — spalio 20-22 
d. (penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį vyks Balzeko lie

tuvių kultūros muziejuje. 
Kaip ir visada, bus ketveriopų 
rodinių: lietuviška filatelija, 
kitų kraštų, teminė grupė ir 
numizmatika. Rodiniams iš 46 
turimų rėmų jau užsakyti 38. 

Parodos paprastai pažymi 
kokį nors svarbesnį Lietuvos 
istorijos įvykį. Šiemet bus 
pažymėti net trys įvykiai: M. 
K. Čiurlionio 125 m. gimimo 
jubiliejus, Lietuvos steigiamo
jo Seimo 80 m. sukaktis ir 
dešimt metų nuo Lietuvos ne
priklausomybes atkūrimo. 
Šiems įvykiams pažymėti bus 
išleisti vokai, užsakyti atitin
kami antspaudai, veiks JAV 
pašto skyrius. 

Narių draugija turi 226. iš 
jų tik 14 nėra sumokėję nario 
mokesčio. O tas nario mokes
tis — draugijos leidžiamo 
žurnalo prenumerata. Žur
nalas yra ryšys tarp narių, 
nes filatelistų draugijos „Lie
tuva" nariai gyvena visame 
pasaulyje. Susirinkimus lanko 
tik Čikagoje ir artimose apy

linkėse gyveną nariai, ant jų 
pečių gula visa draugijos veik
los našta. Žurnalo adminis
tratorius K. Rožanskas buvo 
paprašytas peržiūrėti draugi
jos žurnalo archyvą, atitin
kamą egzempliorių draugijos 
paliekant draugijos archyve, o 
kitus atiduoti kitiems archy
vams. 

J . Variakojis pranešė, kad 
šią vasarą išėjo iš spaudos 
garbės nario Juozo Masilionio 
su Stase Petersoniene reda
guota knyga „Lietuviškasis 
švietimas Šiaurės Amerikoje" 
ir rekomendavo knygą įsigyti. 
Susirinkimo dalyviai turėjo 
progą naująją knygą pamatyti 
ir pavartyti. Šia pačia proga J. 
Masilionis parodė dali savo 
vartotų dabartinės Lietuvos 
pašto ženklų ir prašė pagalbos 
jiems papildyti, nes, gausėjant 
Lietuvos pašto ženklų leidy
bai, didėja ir vartotų ženklų 
stoka. 

Susirinkimą baigus buvo 
vaišes, kurių metu dar pasi
kalbėta apie būsimąja paroda, 
apžiūrėti naujausi Lietuvos 
pašto ženklai. 

J . M. 

• I .-

http://www.lithuaniaweb.com/
mailto:l@aol.com
http://www.cityofchicago.org/Tour
mailto:esulaitis@aol.com



