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Socialinėje srityje 
Lietuva smuko žemyn 

į 71 vietą

Lietuva minėjo „Juodojo 
kaspino” dieną

Vilnius, rugpjūčio 18 d. (LR)
— Pagal žmogaus socialinės 
raidos indeksą Lietuva užima 
71 vietą tarp 174 pasaulio 
valstybių, rašo Artūras Račas 
„Lietuvos ryte”. Pirmojoje vieto
je pagal šį indeksą — Kanada, 
paskutinėje — Nigerija.

Tokie duomenys buvo pateik
ti rugpjūčio 17 d. Seime vyku
sioje spaudos konferencijoje, 
kurioje buvo pristatytas Jung
tinių Tautų Vystymo Prog
ramos (JTVP) 1995 m. praneši- 

, mas apie žmonijos socialinę 
raidą. Kartu buvo išplatintas ir 
pirmą kartą parengtas praneši
mas apie žmogaus socialinę 
raidą Lietuvoje 1995 metais, 
kuriame bandoma išnagrinėti 
socialinę Lietuvos žmonių pa
dėtį.

Šiuos dokumentus komentavo 
Jungtinių Tautų laikinoji 
įgaliotinė Lietuvoje Birgit 
Rasmussen, Jungtinių Tautų 
vystymo programos socialinės 
politikos patarėjas Teodoras Me- 
daiskis, socialinės apsaugos ir 
darbo ministras Mindaugas Mi
kaila, Statistikos departamento 
direktorius Kęstutis Zaborskas 
ir jo pavaduotojas Petras Adlys.

Teodoras Medaiskis, komen
tuodamas pranešimą apie žmo
gaus socialinę raidą Lietuvoje, 
sakė, jog pagrindinis šio prane
šimo tikslas — „išsiaiškinti, ką 
per 1990-1994 metus mes laimė
jome ir ko netekome”. Jo tei
gimu, iš pranešimo matyti, kad 
Lietuvoje per pastaruosius pen
kerius metus pasiekta didelės 
politinės pažangos. Kita vertus, 
surinkti duomenys taip pat 
rodo, kad esama ir skaudžių ne
tekčių — pastebimai sumažėjo 
vidutinė gyvenimo trukmė, 
labai padidėjo skirtumas tarp 
numatomos vyrų ir moterų 
gyvenimo trukmės (jis dabar 
siekia 12 metų), toliau didėja 
turtinė diferenciacija (dešim
tadalio Lietuvos turtingiausių 
gyventojų pajamos 13 kartų 
viršija skurdžiausiai gyvenan
čiųjų pajamas), padvigubėjo 
niekada neturėjusių darbo 
jaunų žmonių, labai padaugėjo 
vaikų, nelankančių mokyklos.

Birgit Rasmussen, pristaty
dama 1995 metų JTVP praneši
mą, pirmiausia pažymėjo, kad 
žmogaus socialinės raidos in
deksas nustatomas atsižvel
giant į tris pagrindines sudėti
nes dalis — vidutinę gyvenimo 
trukmę, žmonių išsilavinimą 
bei bendrą vidinį produktą (t.y., 
ekonominę gamybą) tenkančia 
vienam gyventojui. „Ekonomi
jos augimas yra būtina socia
linės raidos sąlyga, tačiau 
ekonomijos plėtotė turi padėti 
žmonėms — garantuoti jų 
saugumą, geresnes gyvenimo 
sąlygas, ilgesnę gyvenimo truk
mę”, teigė B. Rasmussen. 
Būtent todėl, pasak jos, JTVP, 
vertindama kiekvienos valstybės 
raidą, neapsiriboja vien ekono
minių rodiklių įvertinimu. 

Jungtinių Tautų įgaliotoji
atstovė taip pat atkreipė dėmesį 
į tai, kad kiekviename JTVP 
pranešime būna atskirai 
nagrinėjama kokia nors tema. 
Šiemet daugiausia dėmesio 
buvo skiriama moters padėčiai 
visuomenėje: buvo vertinama 
moterų galimybė dirbti ir moky
tis, lyginami moterų ir vyrų 
uždarbiai, jų santykis vado
vaujančiose pareigose bei šalių 
parlamentuose. „Bendra išvada

— nėra pasaulyje valstybės, 
kurioje moterys turėtų lygias 
teises su vyrais”, sakė B. Ras- 
smussen.

Lietuva pagal lyčių lygybės 
indeksą tarp 130 įvertintų 
valstybių užima 44 vietą (tarp 
Čilės ir Turkijos), Latvija — 
24-ąją, Estija — 21-ąją. Iš 
buvusių socialistinių valstybių 
aukščiausią — 15 vietą pagal 
lyčių lygybės indeksą užima 
Čekija. Viena vieta žemiau — 
Slovakija, 22 vietoje — Lenkija, 
23-ioje Vengrija, 29-oje — Rusi
ja. Pirmauja pagal lyčių lygybės 
indeksą Skandinavijos šalys — 
Švedija, Suomija ir Norvegija, o 
žemiausias šis indeksas Malyje, 
Siera Leonėje ir Afganistane.

Daugiausia komentarų spau
dos konferencijoje sulaukė tas 
faktas, kad, 1995 metų JT 
pranešimo duomenimis, paly
ginti su 1994 metų tokiu pat 
pranešimu, Lietuva pagal žmo
gaus socialinės raidos indeksą 
smuktelėjo žemyn net per 43 
vietas — iš 28 į 71 ir atsidūrė 
greta tokių valstybių kaip 
Dominikos Respublika, Iranas, 
Kuba ir Libija. Iš Rytų Europos 
valstybių Lietuva lenkia tik Al
baniją (82 vieta) ir Rumuniją (98 
vieta).

Kitos dvi Baltijos valstybės — 
Estija ir Latvija pagal 1995 m. 
pranešimą užima atitinkamai 
43 ir 48 vietas (1994 metais — 
29 ir 30) ir pagal žmogaus so
cialinės raidos indeksą nežy
miai atsilieka nuo Čekijos ir 
Slovakijos, bet lenkia Vengriją 
bei Lenkiją.

Aiškindamas tokius Lietuvai 
nepalankius pokyčius, T. 
Medaiskis teigė, jog didžiausią 
įtaką tam turėjo realaus bendro 
vidinio produkto (BVP) dydis 
vienam gyventojui. JTVP pra
nešimo duomenimis, Lietuvoje 
bendras vidinis produktas yra 
3,700 dolerių, o Latvijoje ir Esti
joje — per 6,000 dolerių. Pagal 
vidutinės gyvenimo trukmės ro
diklį Lietuva, pasak T. Medais 
kio, lenkia Estiją ir Latviją, o iš
silavinimo rodikliai yra beveik 
tokie pat.

Statistikos departamento ats
tovai K. Zaborskas ir P. Adlys 
pirmiausia akcentavo, tai, kad 
JTVP pranešimas apibūdina ne 
šių ar praėjusių metų Lietuvos 
būklę, bet Lietuvą 1992 metais, 
nes skaičiuojant žmogaus 
socialinės raidos indeksą buvo 
naudojami 1992 metų duome
nys.

Be to, pasak K. Zaborsko, už 
tokį Lietuvos įvertinimą „pir
miausia reikia 'padėkoti’ 
Pasaulio Bankui, kuris, visiškai 
neįsigilinęs į realią Baltijos 
valstybių situaciją, pateikė 
tokius skaičiavimus”. Iš tikrųjų, 
pasak K. Zaborsko, tokio didžiu
lio skirtumo tarp trijų Baltijos 
valstybių 1992 metais nebuvo, 
o 1994 metais, Statistikos 
departamento apskaičiavi
mais, Lietuva bendro vidinio 
produkto dydžiu vienam gyven
tojui nuo Estijos atsilikusi 300 
litų, ir lenkia Latviją beveik 
1,000 litų.

— JAV mokslininkų valsty
binė komisija konstavo, kad ne
pakankama JAV pagalba Rusi
jai, apsaugant jos radioaktyvias 
medžiagas, kelia grėsmę pačiai 
Amerikai, nes jos gali patekti į 
teroristų rankas.

Prezidentas Bill Clinton guodžia Bosnijoje žuvusio JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojo Robert 
Frasure dukrą trečiadienį Fort Myer, Va., surengtame trijų Bosnijoje žuvusių diplomatų pager
bime. Prezidentas juos pavadino „tyliais Amerikos herojais, atidavusiais savo gyvybę, kad kiti 
galėtų turėti viltingą ateitį šalyje, kur viešpatauja taika”. Tą pačią dieną jis paskyrė keturis 
naujus pareigūnus, kurie su misijos vadovu Richard Holbrooke sekmadienį išskrenda toliau tęsti 
JAV pastangas, ieškant taikos sprendimo Bosnijoje.

Vilnius, rugpjūčio 23 d. (Elta) 
— Visoje Lietuvoje rugpjūčio 23 
d. buvo iškeltos valstybinės 
vėliavos, perrištos juodu kas
pinu. Jos simbolizavo Lietuvai 
skaudžią sukaktį, kai buvo pasi
rašyta Molotovo-Ribbentropo 
sutartis. Seimo nutarimu rug
pjūčio 23-oji paskelbta „Juodojo 
kaspino” diena.

Vakare Vilniaus arkikatedro 
je bazilikoje buvo aukojamos šv. 
Mišios. Po jų gedulo eisena žy
giavo centriniu miesto prospek
tu. Prie Seimo rūmų įvykusia
me minėjime dalyvavo keli 
tūkstančiai žmonių. Jame kal
bėjo opozicinių partijų vadovai.

Pirmą viešą šios dienos minė
jimą 1987 metais Vilniuje prie 
Adomo Mickevičiaus paminklo 
surengė Lietuvos Laisvės Lyga

— pogrindyje veikusi politinė 
organizacija. To minėjimo orga
nizatoriai buvo suimti, tačiau 
KGB jiems bylos neiškėlė

Po metų Vingio parke Vilniu
je surengtame minėjime daly
vavo apie 100,000 Lietuvos 
žmonių. Tada pareikalauta, kad 
Sovietų Sąjungos vadovai bei 
Sovietų Sąjungos Liaudies De
putatų Suvažiavimas pripažintų 
Molotovo-Ribbentropo protoko
lus netekusiais galios.

Lietuvos Sąjūdis ir Latvijos 
bei Estijos Nacionaliniai Fron
tai 1989 m. rugpjūčio 23 d. 
organizavo „Baltijos kelią”. Tuo 
metu 600 kilometrų ilgio kely
je nuo Vilniaus iki Talino susi
kibę rankomis stovėjo apie mili
jonas žmonių.

v
Šią savaitę Seimas šventė 

1,OOO-ąją darbo dieną

Rengiamas protestas dėl 
padidintų energetikos kainų

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (LR)
— Lietuvos Darbininkų Sąjun
gos koordinacinės tarybos posė
dyje rugpjūčio 12 d., apie 50 
sąjungos atstovų iš įvairių Lie
tuvos miestų nutarė lapkričio 
21 d. prie Vyriausybės rūmų 
pradėti vieningą protesto akciją.

Kaip rašo Ramunė Sotvarienė 
„Lietuvos ryte”, koordinacinė 
taryba buvo susirinkusi aptar
ti žmonių nepasitenkinimą dėl 
energetikos kainų padidinimo. 
Tačiau šios profesinės sąjungos 
aktyvistai ketina užsimoti 
plačiau. Didžiausia jų problema
— kaip „išjudinti mases”. 
Posėdžio dalyviai svarstė, kaip 
nugalėti „apačių baimę”, kaip 
suburti daugiau žmonių, kad 
akcija vėl nepatirtų pralai
mėjimo.

Vilniaus atstovo nuomone, 
atėjo laikas pratęsti akciją 
„Darbo, duonos, teisingumo”, 
prie anksčiau pateiktų pridu
riant ir reikalavimus skaičiuoti 
delspinigius už laiku nemoka
mus atlyginimus. Tokią gali
mybę prieš dvi savaites jau 
diskutavo trišalė komisija, 
kurią sudarė vyriausybės, darb
davių ir profesinių sąjungų 
atstovai. Taip pat rekalauti, kad 
būtų sukurti fondai, remiantys 
darbininkus, kai darbdaviai 
nemoka atlyginimų.

„Ar mes temokame raštus

Daugėja stojančiųjų į 
aukštąsias mokyklas

Vilnius, rugpjūčio 22 d. (Elta)
— Pagrindiniai šios vasaros 
įspūdžiai apie Lietuvos mokslą
— tai sėkmingas Lietuvos moks
leivių dalyvavimas tarptautinė
se mokslo olimpiadose ir labai 
dideli konkursai stojant į aukš
tąsias šalies mokyklas, pasakė 
Lietuvos švietimo ir mokslo mi
nistras Vladislavas Domarkas 
pirmadienį Vyriausybės rūmuo
se surengtoje spaudos konferen
cijoje. Ji buvo skirta naujų 
mokslo metų pradžiai ir infor
macijai apie padėtį šalies švie
timo sistemoje.

Lietuvos moksleiviai dalyvavo 
keturių dėstomų dalykų tarp
tautinėse olimpiadose — infor
matikos olimpiada vyko Olandi
joje, fizikos — Australijoje, che
mijos — Kinijoje, o matematikos

Seimui ir vyriausybei rašyti? Jų 
šiukšlių dėžės plačios”, sakė 
Kauno atstovas, kauniečių var
du pasiūlęs paremti reikalavi
mus griežtomis priemonėmis.

Kauno ir Marijampolės atsto
vams pasiūlius raginti žmones 
nemokėti mokesčių, organizuo
ti mitingus, Darbininkų Sąjun
gos prezidentė Aldona Balsienė 
susirinkusiųjų klausė, „ar tai 
reikia suprasti kaip raginimą 
rengti visuotinę nepaklusnumo 
akciją”. Susirinkusieji pritarė.

Sąjungos teisininkas Petras 
Grėbliauskas patarė tiksliau 
formuluoti mintis. Jo nuomone, 
reikia siūlyti, kad žmonės, kurie 
turi mažas pajamas arba negau
na atlyginimų, nemokėtų ko
munalinių paslaugų mokesčių 
arba už elektros energiją.

Praradusių pinigus Lietuvos 
bankuose ir bendrovėse indė
lininkų iniciatyvinės grupės 
narys profesorius Stasys Uosis 
išreiškė įsitikinimą, kad „ru
denį plūstelės mitingų banga”. 
Jis siūlė suvienyti vargstančių 
pensininkų, apgautų indėlinin
kų bei darbininkų jėgas ir pa
skelbti visuotinį streiką. „Pa
vieniui nieko nelaimėsime”, 
sakė jis.

Pristatydama profesorių 
Aldona Balsienė pasidžiaugė, 
kad vargas pagaliau sulygino 
mokslininkus ir darbininkus.

— Kanadoje. Jose iškovota auk
so, sidabro bei bronzos medalių, 
gauta pagyrimo raštų.

Šiemet stojančiųjų į aukštą
sias mokyklas vidurkis buvo 
2.33 stojančiųjų į vieną vietą. 
Tai pats geriausias rodiklis per 
pastaruosius penkerius metus. 
Vladislavo Domarko nuomone, 
jis įrodo, kad visuomenės sąino 
nėję įvyko lūžis, vėl pradėdamas 
vertinti aukštasis mokslas, ko 
nebuvo užgimstant komercijai, 
verslui, įvairioms privačioms 
struktūroms.

Šiais mokslo metais penkio
likoje aukštųjų Lietuvos mo
kyklų studijuos daugiau kaip 
50,000 studentų. I pirmuosius 
kursus šiemet priimta 10,617 
studentų ir 1,891 laisvasis klau
sytojas.

PASAULYJE

— Rusijoje iš branduolinės 
fizikos tyrimų centro pavogta 10 
tonų vario. Pavogtasis metalas 
buvo naudojamas branduolinių 
reaktorių elektros laidininkų 
sistemoje. Dubno Tyrimų centre 
tiriamos taikaus branduolinės 
energijos pritaikymo galimybės. 
Kol kas neaišku, kaip pavyko 
išvežti tokį kiekį metalo. Dub- 
nos centrą, esantį už 190 ki
lometrų į šiaurę nuo Maskvos, 
supa aukšta tvora ir saugo vi
daus reikalų ministerijos ka
riuomenėje. Pasak Rusijos spau
dos, vagystėje tikriausiai da
lyvavo centro darbuotojai. Ma
noma, kad varį bus bandoma iš
vežti per Baltijos šalis.

— Šveicarijoje sprogimas su
krėtė Leibstadt atominę elek
trinę netoli Zuricho. Pasak 
Šveicarijos gelbėjimo tarnybos 
atstovo Norbert Hobmeier, du 
žmonės stipriai apdegė. Polici
jos žiniomis, elektrinės mašinų 
skyriuje sprogo dujos, kai ten 
buvo atliekami remonto darbai. 
„Reaktorius buvo išjungtas nuo 
rugpjūčio 4 dienos. Branduolinė 
elektrinės dalis nenukentėjo”, 
pasakė Argau kantono policijos 
atstovas. Aplinkui pavojaus taip 
pat nebuvo.

— Rusijos Sverdlovsko rajo
ninius rinkimus pralaimėjo Bo- 
ris Jelcino ir Viktor Černo
myrdino partijos kandidatas, o 
2-1 santykiu laimėjo buvęs ra
jono gubernatorius Eduai d Ros- 
sel, kurį Jelcinas buvo pašalinęs 
dėl to, kad jis norėjo daugiau 
autonomijos tai sričiai.

— Taivano prezidentas Lee 
Teng Hui paskelbė, kad atei
nančiuose pirmuosiuose demo
kratiškuose rinkimuose sieks 
antros kadencijos. Kalbėdamas 
prieš 2,000 Nacionalistų parti
jos narių jis juos ragino burtis 
apie jį ir spirtis prieš susijun
gimą su komunistine Kinija.

— Zairo kareiviai jėga varo 
Ruandos pabėgėlius iš stovyklų, 
padeginėdami ir piešdami jų 
namus. Jungtinių Tautų ir JAV 
pareigūnai įspėjo Zairą, kad 
toks pabėgėlių išvarinėjimas 
gresia karu visam regionui. Pa
bėgėliai, kurių tarpe yra daug 
buvusios valdžios kariškių, vyk
džiusių žudynes, atsisako grįžti 
į Ruandą, nes jie bus persekioja
mi. Bet Zairas sako, kad nebe
gali jų laikyti stovyklose be 
tarptautinės ekonominės pagal
bos.

Vilnius, rugpjūčio 23 d. (Elta) 
— Seimo pirmininko pavaduoto
jo Juozo Bernatonio nuomone, 
parlamentinė vykdomosios val
džios kontrolė „geriausiu atve
ju yra tik patenkinama”. Tuo 
tarpu Seimo veiklą įstatymų 
leidybos srityje jis vertina gerai 
ir kai kuriais atvejais net labai 
gerai. Seimas privalo sustiprinti 
vyriausybės kontrolę, sakė jis 
trečiadienį surengtoje spaudos 
konferencijoje ta proga, kad šios 
savaitės pradžioje suėjo tūkstan
tis dienų, kai veikia Lietuvos 
Seimas.

Juozas Bernatonis, pavaduo
jantis šiuo metu su oficialiu 
vizitu į Naująją Zelandiją ir 
Australiją išvykusį Seimo pir
mininką Česlovą Juršėną, pri
minė, jog per Seimo darbo laiką 
priimti 568 įstatymai, 465 nu

Nauji paskyrimai SKAT 
sistemoje

Vilnius, rugpjūčio 16 d. (LA) 
— Šiemet miškai nedegė, todėl 
vasara Savanoriškosios Krašto 
Apsaugos Tarnybos (SKAT) sa
vanoriams buvo rami, rašo Gin
taras Mikšiūnas „Lietuvos 
aide”. Pasak SKAT vado, pik. 
ltn. Arvydo Pociaus, visose 
SKAT rinktinėse vyko moky
mai, kurių rezultatai neblogi, 
nors būta ir nesklandumų.

Kelių SKAT rinktinių sava
noriai dalyvavo Pasaulio Lie
tuvių Sporto žaidynėse kaip ap
sauga.

SKAT štabe baigiamas rengti 
galutinis teritorinės gynybos pla
no projektas, todėl vidury rug
pjūčio į Vilnių tobulinti plano 
yra suvažiavę SKAT rinktinių 
štabų viršininkai.

SKAT struktūrose yra keli 
kadrų pakeitimai. Buvęs Aly
taus SKAT rinktinės vadas ma
joras A. Dudavičius nuo rugsėjo 
1 d. skiriamas Vilniaus SKAT 
rinktinės vadu. O šios rinktinės 
vadas vyr. ltn. G. Zenkevičius 
paskiriamas Vilniaus Teritori
nio gynybos štabo viršininku.

Praėjusį mėnesį SKAT struk
tūrose įvyko kelios nelaimės, 
žuvo žmonės.

Liepos 22 d., apie 4 vai. ryto

— JAV Baltieji rūmai pa 
skelbė, kad dauguma federali- 
nių įstaigų ruošiasi sustabdyti 
daugumą savo teikiamų paslau
gų, jeigu Kongreso Respubliko
nai neras bendros kalbos su pre
zidentu, kad spalio mėnesį ga
lėtų patvirtinti sekančių metų 
valstybės biudžetą.

tarimai ir 26 rezoliucijos. Aukš
čiausioji Taryba, dirbusi tiktai 
vienuolika dienų trumpiau, pri
ėmė 334 įstatymus, tačiau dvi
gubai daugiau negu Seimas nu
tarimų bei rezoliucijų. Šis 
palyginimas, sakė Juozas Ber
natonis, rodo ne tik Aukš
čiausiosios Tarybos bei jos 
vadovybės darbo stilių, bet ir 
tai, jog „tuo metu daug ką 
reikėjo išsakyti”.

Juozas Bernatonis apgailes
tavo, kad Seimo opozicija, kurio
je yra nemažai buvusios Aukš
čiausiosios Tarybos narių, ven
gia konstruktyvaus dialogo. 
Sprendžiant iš Vytauto Lands
bergio pareiškimų, sakė Ber
natonis, opozicija tam nelinkusi 
ir ateinančioje sesijoje.

Seimo rudens sesija prasidės 
rugsėjo 10 dieną.

Naujojoje Vilnioje, šalia gele
žinkelio tilto per Vilnelę, trau
kinio lokomotyvas mirtinai su
žalojo staiga ant bėgių atsira
dusį Vilniaus SKAT rinktinės 
objektų apsaugos kuopos sava
norį, eilinį Vidą Žilinską. 
Savanoris žuvo ne tarnybos 
metu, baigęs pamainą. Šį įvykį 
tyrė transporto policija. SKAT 
kariškių, tyrusių šį įvykį, nuo
mone, ne tik savanoriai, 
saugantys tiltus, nesilaiko 
saugumo reikalavimų, bet ir 
lokomotyvų mašinistai nepaiso 
numatytų geležinkelių eismo 
taisyklių. Naujosios Vilnios ge
ležinkelio tiltą saugantys 
savanoriai dažnai nepastebi iš 
už kalvos išnyrančio lokomo
tyvo. Esant tokiam prastam ke
lio matomumui (staigus vingis), 
mašinistai privalo duoti garso 
signalą. Dažniausiai jie to ne
daro.

Antra nelaimė įvyko liepos 28 
d. Kelmėje. Sprogus užtaisui, 
žuvo Kelmės SKAT rinktinės 
savanoris A. Palubeckas.

KALENDORIUS

Rugpjūčio 25 d.: Šv. Liud
vikas, išpažinėjas, Prancūzijos 
karalius (1214-1270); šv. Juo
zapas Calasanz, kunigas (1556- 
1648); Liudas, Juozapas, Patri
cija, Didirė.

Rugpjūčio 26 d.: Zefirinas, 
Adelinda, Gailutė, Valmantas. 
1604 m. perkeltos Šv. Kazimie
ro relikvijos. 1920 m. Lietuvos 
kariuomenė įžengė į Vilnių.

i IJ
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PASTABOS IR 
PASTEBĖJIMAI IŠ V PLS 

ŽAIDYNIŲ GRIŽUS
Būdamas „Draugo” korespon

dentu ir Detroito „Lietuviškų 
melodijų” radjo valandėlės ve
dėju, jaučiu pareigą nors trum
pai pasidalinti įspūdžiais su 
dienraščio skaitytojais. Su 
„Lietuviškų melodijų” klausy
tojais tiesioginiai telefonu įspū
džius pranešiau liepos 25 ir 
rugpjūčio 1 d. radijo laidose.

Kokį įspūdį man paliko V PLS 
Žaidynės ir dviejų savaičių 
viešnagė Lietuvoie?

Atidaryme, stebėdamas 
daugiau negu 600 lietuvių 
kilmės sportininkų susirinku
sių iš 14 kraštų, buvau liu
dininkas kaip sportas padeda 
išlaikyti lietuvybę už Lietuvos 
ribų. Visi atvykę sportininkai ir 
jų palydovai yra sporto mėgėjai. 
Jų veikla yra saviveikla. Lietu
vos sportas tebėra integralinis 
vyriausybės ir valdžios įrankis, 
tarnaująs dabartinės valdžios 
siekiams. Nepastebėjau, kad šis 
skirtumas būtų aiškinamas 
Lietuvos gyventojams. Rengėjai 
(Lietuvos Sporto departa
mentas) sudarė specialų rengi
mo komitetą, vadovaujamą 
ministro pirmininko Adolfo 
Šleževičiaus, kuris žaidynių 
metu atostogavo JAV. Žaidynių 
ruoša, tvarka, žaidynės ir svečių 
globa buvo gerai organizuota; 
dalyviai buvo patenkinti ir 
dėkingi. Rengėjai ypač pagirtini 
už sugebėjimą įtraukti Rusijos, 
Gudijos, Latvijos, Estijos, Len
kijos, Ukrainos ir kitų buvusių 
Sovietų Sąjungos kraštų lie
tuvius. Jų dalyvavimas ir 
užmegztas ryšys tikrai padės ir 
sustiprins lietuvybės išlaikymą 
jų telkiniuose, o Lietuvai, 
Australijai, Kanadai ir JAV šios 
žaidynės yra reikalingos spor
tiškai veiklai tęsėti. Džiugino ir
sportinkų iš Argentinos, Angli
jos, net Naujosios Zelandijos 
įsijungimas į žaidynių tinklą.

Svarbiausias tikslas buvo 
žaidynėse dalyvauti, o Lietuvos 
sportininkams buvo proga pa
bendrauti ir patirti kaip veikia 
už Lietuvos ribų lietuviai spor
tininkai, kurie viską užsimoka 
iš savo ar priklausomų klubo 
uždirbtų lėšų. Tikiuosi, kad 
kitose žaidynėse matysime ne 
kelis tūkstančius, bet visą 
Lietuvos jaunimą įjungtą į spor
to žaidynių varžybas, kurios 
vyktų kiekvienam Lietuvos 
mieste ir jų apylinkėse. Sportas 
yra puiki priemonė auklėjimui 
ir charakterio ugdymui.

Kaip Lietuvos žmonės vertino 
šias žaidynes?

Lietuvos laikraščiai perdavė 
žaidynių rezultatus, pasi
kalbėjimus su įvairiais žaidėjais 
ir vadovais, spausdino žaidėjų ir 
įvykių nuotraukas. Lietuvos 
televizija rodė atidarymo 
Vilniuje ir uždarymo Kaune 
iškilmes. Vilniaus ir Kauno 
miestai pasipuošė žaidynių 
plakatais, buvo specialiai 
nukirpta žolė ir atlikti kiti 
pagražinimai sutikti svečius iš 
užsienio. Kai kurie preky
bininkai (ypač dailės ir meni
ninkai) laukė užsieniečių 
svečių, kurie įsigijo menininkų 
darbus. Žaidynių dėmesys vie
šoje spaudoje buvo skirtas tik 

žaidynių metu. Žaidynės buvo 
vykdomos vasaros atostogų lai-, 
ku, kai daugelis žmonių buvo iš-; 
vykę iš miestų. Lietuvoj pagrin-j 
dinė informacijos skleidėja yra

televizija. Ji mažai pasitarna
vo supažindinti Lietuvos gyven
tojus su atvykusiais svečiais ir 
jų gyvenimo sąlygomis bei 
siekiais. Pavieniams asmenims 
reikėjo aiškinti ir daug pasako
ti apie išeivijos sporto gyvenimą 
ir jos veiklą.
^Kaip vyko sportininkų bend
ravimas — geriausias pavyzdys 
yra kalnų slidinėtojai. Pernai, 
kai Lietuvos sportininkai daly
vavo Collingwood, Ontario, V 
PLS žaidynių atidaryme ir sli
dinėjimo varžybose, jau matėsi 
pilnas bendravimas ir pasi
tikėjimas, bei atvirumas vienų 
kitais. Malonu buvo stebėti, 
kaip Linui Vaitkui buvo 
suteikta Lietuvos pilietybė, kad 
jis galėtų atstovauti Lietuvai 
ateinančioje žiemos olimpiadoje. 
Lietuvos slidinėtojai jau or
ganizuoja lėšų telkimo komi
tetą, padengti Linui slidinėjimo 
varžybų išlaidas. Tai puikus 
pavyzdys kaip per trumpą laiką 
užmegzti draugystės ryšiai ir 
jau vykdomas bendras projek
tas. Tikiu, kad neilgai trukus 
vyks bendros Lietuvos ir užsie
nio slidinėtojų išvykos į įvairias 
pasaulio slidinėjimo vietas. 
Užsienio lietuviai turi daug 
patirties organizuoti basebolo, 
krepšinio, futbolo, kėgliavimo ir 
kitų šakų žaidynes įvairaus 
amžiaus grupėms.

Lietuva ateityje negalės iš
laikyti visų savo sporto šakų. 
Valstybei yra didelės išlaidos ir 
ji bus priversta pasirinkti tas 
sporto šakas, kuriose dauguma 
dalyvaus. Kitų sportų šakų 
jaunimui reikės vykti į kitus 
kraštus treniruotis ir tobulintis. 
Čia užsienio lietuviai gali pasi
tarnauti Lietuvai, sudarant 
sąlygas gabiems ir talen
tingiems sportininkams gauti 
sportines mokslo stipendijas. 
Geresni sportininkai tokiu būdu 
būtų skatinami dalyvauti tarp
tautinėse varžybose, atsto
vaudami Lietuvai.

Įvykusiame sporto forume, 
buvo nutarta rengti II Lietuvių 
olimpiadą tuo pačiu metu su 
dainų ir šokių švente. Būdamas 
I PLJ kongreso pirmininku ir 
turėjau nemažą patirtį. Ren
gėjams norėčiau pasakyti, kad 
yra labai sunku derinti veiklą 
ir renginį, kai jame yra įsi
jungusi vyriausybė. Mano 
siūlymas, kad būtų sudarytas 
atskiras, nepriklausomas ren
gimo komitetas, kuris telktų 
lėšas, organizuotų ir įgy
vendintų II olimpiadą ir dainų 
bei šokių šventę. Į šį komitetą 
reikėtų įtraukti ir užsienio 
lietuvių atstovus.

Kokį įspūdį man paliko šių 
metų viešnagė Lietuvoje? 
Pirmiausias į akis krito daug 
europietiškų automobilių, eu
ropietiškų degalinių, ištaigingų 
restoranų.. Savo gyvenamuose 
kraštuose kovojam su jaunimu 
dėl svetimžodžių naudojimo, o 
dabar Lietuvoje radau „Ham- 
burgeriai”, ,,Hot Dogai”, 
„Cheesburgeriai”, „Picos”, 
„Chipsai” ir kt. Amerikietiškos 
kultūros dominavimas apsi
rengime, muzikoje, televizijos 
programose ir kt. Tikiuosi, kad 
su šia naujai pasirinkta 
„kultūra” Lietuvos jaunimas 
jaus pareigą išlaikyti ir saugo
ti Lietuvos vertybes ir lietuviš
ką kultūrą.

Algis Zaparackas

Čikagos „Lituanicos futbolo komanda, kuriai talkino žaidėjai iš kitų JAV miestų ir Lietuvos, 
V PLS žaidynėse laimėjo aukso medalius. Iš k. antras stovi treneris Gediminas Bielskus, o pir
mas iš dešinės - klubo pirmininkas ir treneris Albertas Glavinskas.

Futbolas Čikagoje

FUTBOLININKŲ TURNYRAS IR 
GEGUŽINĖ LEMONTE

Čikagos „Lituanicos” futbolo varžovų aikštėje. Dėl Darbo
klubas kasmet rengia futbolo 
turnyrą ir gegužinę, dabar jau 
ruošiamą ne Marųuette Parke, 
bet Lemonte. Toks renginys 
vyko ir praėjusį šeštadienį, rug
pjūčio 19 d. Laikas buvo labai 
neparankus, nes futbolininkai 
ir vadovai vos tik sugrįžę iš 
Lietuvos, o priedui — kiti 
nenumatyti dalykai: kita 
gegužinė vyko Balzeko muzieju
je ir didelė audra Čikagoje (nors 
Lemontą ji aplenkė, tačiau 
išgąsdino iš kitur važiuojan
čius). Šeštadienis daugumai 
neparanki diena. Pasirinkimo 
nebuvo, nes sekmadienį Le
monte buvo ruošiama kita 
gegužinė. O atidėti nebuvo 
kada, nes rugpjūčio 27 d. 
prasideda pirmenybių rungty
nės.

Šį kartą „Lituanicai” trūko 
kelių pagrindinių žaidėjų, na ir 
daugiau publikos, kuri ne tik 
moraliniai, bet ir finansiniai ga
lėjo labiau paremti. Tačiau, nu
galėjusieji asmeninius reikalus 
bei gamtos kliūtis, atvyko ir ne
sigailėjo. Rungtynių buvo daug 
ir įdomių, o nuotaika gegužinėje 
puiki ir ją kėlė linksmas muzi
kantas ir dainininkas Arūnas 
Augustaitis, beveik be per
traukos grojęs iki sutemos.

Vyrų grupėje žaidė 4 koman
dos. Geriausiai pasirodė čekų 
„Sparta”, laimėjusi visus 
susitikimus ir surinkusi 6 
taškus. Antroje vietoje liko 
„Croaton” vienuolikė iš aukš
čiausios divizijos, čia pasiekusi 
dvi pergales. „Lituanica” šį 
kartą pirmame susitikime turė
jo nusileisti „Spartai” 1-0 (žaidė 
labai „sulopyta” sudėtimi. Ant
rose rungtynėse, atėjus stipres
niems žaidėjams, jau įveikė 
„Maroons” 1-0. Bet paskutinia
me susitikime negalėjo atsilai
kyti prieš geriausiai žaidžiusią 
„Croaton” komandą, kuriai pra
laimėta 0-2 (tačiau „Croaton”, 
nors ir palikusi geriausią įspūdį, 
buvo nugalėta „Spartos” 2-0 ir 
liko antroje vietoje). Paskutinėje 
vietoje, be taškų, pasiliko italų 
„Maroons”.

Vyrų komandoje labai trūko 
V. Žuromsko ir G. Kavaliausko. 
Gerai kovojo neseniai Čikagon 
iš Lietuvos atvykęs Vytautas 
Ankštutis ir po ilgesnės ligos 
atsigavęs Dainius Šimėnas.

Veteranų komandoje pasiges
ta daugiau iš seniau pažįstamų 
veidų ir čia didelių perspektyvų 
nėra nei ateičiai. Kai kurie 
vyrai kovojo labai ryžtingai, bet 
pergalėms pasiekti trūko laimės 
ir kvapo. Tačiau nusiminti nėra 
ko, nes visada yra galimybių ge
rėjimui,

NAUJI PIRMENYBIŲ 
METAI

Šį sekmadienį „Metropolitan” 
futbolo lyga pradeda naujus 
pirmenybių metus su rudens ra
tu (po to bus pavasario ratas) 
„Lituanicos” vyrai rygpjūčio 27 
d. rungtyniaus prieš „Fortūną”

šventės savaitgalį rugsėjo 3 d. 
rungtynių nebus, o rugsėjo 10 d. 
„Lituanica” varžysis Lemonte 
prieš naują komandą — „High- 
landers”. Ten pat rugsėjo 17 d. 
vyks rungtynės ir prieš kitus 
naujokus — „Columbus”. Pra
džia — 3 vai. p.p.

„Lituanica” rungtyniauja I 
divizijos „raudonojoje” grupėje, 
kuriai priklauso 7 komandos 
(tiek pat yra ir „mėlynojoje” 
grupėje). Be aukščiau minėtųjų 
trijų vienetų, „Lituanicos”, gru
pei priklauso ir „Lightning”, 
„Trevians”, „Wings”. Su šios 
grupės komandomis reikės 
rungtyniauti abiejuose ratuose 
po vieną kartą, o prieš kitos 
grupės atstovus bus žaidžiama 
tik kartą (prieš tris viename 
rate ir prieš likusias — pava
sario rate).

Pastaba. Jau parašius šią 
žinią atėjo pranešimas iš lygos 
vadovybės, kad „Metropolitan” 
futbolo lyga rugpjūčio 27 d. pir
menybių rungtynių nežais; tą 
dieną numatytos rungtynės nu
keliamos į pirmenybių pabaigą. 
Todėl susitikimą prieš „For
tūną” LFK „Lituanica” turės 
lapkričio 5 d.

E.Š.

GRAŽŪS
ATSILIEPIMAI APIE 

„LITUANICOS” 
FUTBOLININKUS

Čikagos „Lituanicos” futbo
lininkus (įskaitant ir šiam 
klubui atstovavusius žaidėjus iš 
kitur) V Pasaulio lietuvių spor
to žaidynėse globoti buvo pa
vesta Lietuvos kariuomenės Vi
daus tarnybos II pulkui. Čia 
daugiausia pasireiškė buvęs žy
mus futbolo treneris, o dabar to 
pulko kapitonas Raimundas Jo
nikas, kuris su savo talki
ninkais labai rūpinosi futboli
ninkais. Įdomu, kad šie globėjai 
komandos vadovybei įteikė ir 
gražią atminimo dovaną.

Pats kapitonas R. Jonikas, 
„Lituanicai” išvykstant, spau
dai išsiuntinėjo labai išsamų 
pranešimą, kuris atspindi 
„Lituanicos” ir kariuomenės 
vyrų draugystę.

Štai, to pranešimo sutrumpin
tas turinys:

„V Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių dalyviai, Čikagos „Li
tuanica” futbolo komandos va
dovai ir treneriai š.m. rugpjūčio 
3 d. lankėsi Vidaus tarnybos II 
pulke. Vidaus tarnybos II pulko 
vadas pulkininkas Jonas Rėkus 
pakvietė svečius — Alberto Gla- 
vinską, Gediminą Bielskų, Rose 
ir Algirdą Norkūnus į savo ka
binetą susitikti pokalbiui apie 
vykstančias V Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes ir įspūdžius.

„Lituanica” futbolo komandos 
vadovas ir treneris Alberto Gla
vinskas papasakojo, kad „Litua
nica” įsikūrė prieš 45 metus 
Čikagoje ir yra vienintelis fut
bolo klubas, kuriame buriasi 
išeivijos lietuviai. Alberto Gla-

Nuotr. V. Kapočiaus

SPORTO ŽINIOS 
IŠ EUROPOS

Lenkų okupacijos metais 
vieną gerą boksininką turėjo 
Vilnius — tai plunksnos svorio 
Lenkijos vicemeisterį Stasį 
Lendziną (meisteriu buvo Var
šuvos žydas Rotholc — K.B.), ku
rio likimą gan plačiai aprašo 
„Kurier Wilenski”. Pasirodo, 
kad Lenkijos-Vokietijos karo 
metu St. Lendzinas buvo mobili
zuotas ir 1939 m. rugsėjo 12 d. 
sužeistas.

Pasiekęs Vilnių jis artimai 
bendradarbiavo su lietuviais, 
ypač palaikydamas sportinius 
santykius. Deja, boksininkas 
pateko į dievaičio Bacho glėbį, 
papildė keletą nusikaltimų, 
tada lietuvių policija St. 
Lendziną suėmė. Iš kalėjimo 
boksininką išlaisvino saugume 
dirbęs lietuvis M. K. Tačiau St. 
Lendzinas ir toliau nesiliovė ne
blaiviame stovyje ieškoti įvairių 
priekabių, tad Armia Krajovos 
teismas nutarė boksininką nu
šauti. Šūvis pataikė į skruostą 
ir St. Lendzinas išliko gyvas. 
Vilniaus lenkų dienraštis toliau 
rašo, kad St. L. suprato, jog po
grindis Juokų nekrečia” („prze-
lewski”),' nuspręsdamas įsi
jungti į AK eiles. Jis buvo 
geras karys — sanitaras, daly
vavo kovose su vokiečiais.

Tragiško likimo susilaukė St. 
Lendzinas: aplankęs senutę mo
tiną ir atpažintas savo priešų, 
jis 1944 m. liepos 16 d. buvo nu
šautas. Motina sūnų palaidojo 
Rasų kapinėse, prie maršalo 
Pilsudskio širdies. Iš savo pusės 
dar norėčiau pridurti, kad 
Lietuvos rutulio stūmimo meis
teris J. Lomovskis repatriavo į 
Lenkiją ir 1951 m. netoli 
Bydgoščo žuvo auto nelaimėje.

Dviračių lenktynėse aplink 
Rheinlando-Pfalco kraštą ben-

vinskas pažymėjo, kad Lietuvoje 
lankosi su komanda antrą kartą 
ir juos visus traukia Tėvynės il
gesys. Svečias padėkojo Vidaus 
tarnybos II pulko vadui pul
kininkui J. Rekui už parodytą 
paramą ir dėmesį šiai koman
dai varžybų metu ir įteikė 
susitikimo atminimo dovanėles 
pulkininkui J. Rėkui.

Spaudos atstovai pulk. J. Rė
kui ir Alberto Glavinskui pa
teikė juos dominančius klausi
mus. Užsimezgęs kontaktu ir 
draugystės susitikimu susiti
kimas su Amerikos „Lituanica” 
futbolo klubu ir vadovais, tarp 
Vidaus tarybos II pulko vado
vybės ir karių, turės abipusę 
prasmę jungiančią patriotinius 
jausmus ir pažinimą bendram 
tautiniam solidarumui. Perga
lės, kurios lydėjo svečius I Pa
saulio lietuvių sporto žaidynėse, 
A. Glavinskas pažymėjo, yra la
kūnų Dariaus ir Girėno testa
mento išsipildymas buvusioms, 
esamoms ir būsimoms lietuvių 
jaunimo kartoms,.Riekiant 
pergalių visose Lietuvos gyve
nimo srityse.

* R. Jonikas
V Pasaulio lietuvių sporto, 

futbolo varžybų organizacinio 
komiteto narys, VRM II pulko 
kapitonas.
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droje įskaitoje ketvirtą vietą 
laimėjo Lietuvos atstovas 
Saprykinas. Vokiečių spauda 
paskiruose etapuose minėdavo 
dar Ruškio ir Šarkausko 
pavardes.

Futbolo rungtynėse Vilniuje, 
Vokietijos aukščiausios fut
bolo lygos Frankfurto „Ein- 
tracht” vienuolikė įveikė 
„Panerio” klubą 4:0. Vokiečių 
spauda pažymėjo, kad lietuviai 
buvo „harmlos” — nepavojingi.

Ingolstadte įvykusiose lengvo
sios atletikos varžybose 
mūsiškis Kidykas, nusviedęs 
diską 6T m 64 cm,užėmė ket
virtą vietą.

K. Baronas

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4947 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. 8unMartmul 
(kalbėt angliškai) tai. 700-422-9260

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3SOO W. M St. Tai. (704) 422-0101
Valandos pagal suaitarimą 

Pirmd 3v. p p -7v.v antrd 12 3O-3vp.p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p., 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v.p p

0112 S. Kadzla Ava., CMcago 
(312) 770-0000 arba (312) 400-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS ŲGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago. IL
Tai. (312) 470-2112

9525 S 79th Avė , Hickory Hills, IL
Tol. (700) 690-0101
Vai pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (700)092-4169 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 to. 60th Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 ScMOer *., Umhurst, N.00129 

709-941-2009 
Valandos pagal suaitarimą 

Vakarais k savaitgaliais M. 799-934-1129

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7712 B. Kedzše, CMcagc 90092 
Tol. 312-434-2133

Pirmd 2 v p p. -7v.y.. antr 9 v r.-12, 
ketvd 12 - 4 v p p., penktd 12 - 6 v v.

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 t. Kadzia Ava., 
CMcago, M. 9O9S2
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• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

JURGIS KAIRYS 
TARPTAUTINĖSE

VARŽYBOSE

Jurgis Kairys, Lietuvos avia
torius, pasaulyje žinomas akro
batinis lakūnas, šią vasarą daly
vaus daugelyje tarptautinio 
masto varžybų. Šių metų birže
lio 11-18 d. Paryžiuje buvo vyk
doma 41-ji Aeronautikos ir visa
tos paroda. Joje dalyvavo 40 ša
lių atstovai, kurių pasirodymus 
stebėjo daugiau 200,000 žiūro
vų. Tuo pačiu metu buvo vykdo
mos trečiosios Tarptautinės 
aviacijos federacijos aukštojo 
pilotažo Pasaulio taurės varžy
bos, kuriose turi teisę dalyvauti 
tik dvylika geriausių pasaulio 
pilotų. Jurgis Kairys, 1994 m. 
pasaulio aukštojo pilotažo vice
čempionas, užėmė antrąją vietą. 
Teisėjų eilėse, greta pilotažo 
technikos, buvo ir meno žinovų, 
tuomi siekiant Pasaulio taurės
varžybose skatinti kūrybin
gumą. sig. K.

Cardlac Dlagnocte, Ltd.
9132 S. Kedzle Ava.
Chicago, IL 90929 
Tai. 312-439-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

■ ■■■ ......... .....  .

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1199 Duntfaa Ava., Elgln, III. 90120 

Tai. (709) 742-0299
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9099 9. Robertą Rd„ Hickory Hllls, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (709) 999-4099
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
9132 S. Kadzia

Vai antr 2-4 v.p.p. ir katv. 2-5 v p p. 
šeštd pagal suaitarimą 

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tol. (312) 779-2390 

Namų 709-449-9949
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., 8.C

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai

9199 9. Archer Ava. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą

Tai. (313) 999-7799

ARAS ŽUORA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Oood Oamarttan Medlcal Center- 

NapervtMe Campuo
1020 B. Ogdan Ava., Sutte 310, 

MagarvMa IL 90993 
Tai. 799-927-9999

Valandos pagal sasitarimą
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Lietuvos ir užsienio šaulių grupelė Medininkuose prie žuvusiems muitininkams pastatyto 
paminklo. Nuotr. Jono Ivaškevičiaus

IN MEMORIA

t DVIDEŠIMTOJO 
AMŽIAUS PABAIGOS 

GĖDA
STASYS SURANTAS

Kroatijai įsikišus į Bosnijos 
serbų ir musulmonų konfliktų, 
atrodė, kad visos problemos bus 
veikiai išspręstos, nes kroatai 
atsiėmė serbų okupuotą Kraji- 
nos sritį, ir padarė jiems kitų 
didelių nuostolių. Tačiau Bosni
jos serbai netruko atsigauti nuo 
smūgio ir daoar vėl toliau tęsia 
savo žmogžudiškų veiklą, apšau
do Sarajevą, į bejėgiškumą varo 
Jungtinių Tautų vadovybę. Tai 
tikra dvidešimtojo amžiaus pa
baigos gėda, kurios dėmes nu
plauti nesiryžta nei JT, nei 
NATO.

Popiežius Jonas Paulius II 
galbūt yra vienintelis didžiųjų 
pasaulio vadų, su drąsa ir teisin
gai apibūdinęs, kas darosi Bos
nijoje. „Žinios ir vaizdai iš 
Bosnijos, ypač iš Srebrenicos ir 
Zepos, — kalbėjo popiežius lie
pos 16 d., — liudija, kaip Europa 
ir žmonija vis gilyn krinta į 
gėdos bedugnę. Jokia priežastis, 
joks tikslas negali pateisinti 
tokiu barbariškų veiksmų ir 
metodų. Tai nusikaltimas prieš 
žmoniją, civilizacijos naikini
mas”. Šių popiežiaus žodžių ver
tė yra tikrasis supratimas, kaip 
Bosnija veikia Vakarų moralinį 
autoritetą, kurį Europos ir 
Amerikos vadai yra jau beveik
neatitaisomai suniekinę. Jono
Pauliaus II kaltinimai teisingai 
iškelia kaltinimus dėl tos bai
sios tragedijos, kuri išsivystė, 
Vakarų pasauliui ir JAV nepa
rodant pakankamai ryžto ir tik
ro noro ją sustabdyti, Be to, ir 
JAV Valstybės departamento

„išminčiai” — specialistai yra 
nemažai prisidėję prie tos tra
gedijos, kai 1991 m. įvedė gink
lų embargo, draudžiantį Bosni
jos musulmonams ginkluotis. 
Tai tie patys JAV politikai, 
kurie anksčiau bijojo Sovietų 
Sąjungos sugriuvimo ir iki pat 
galo rėmė Gorbačiovą, tuo už- 
delsdami ir Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimą. Prieš 
keletą dienų Prancūzijos prezi
dentas Chirac teisingai pasakė, 
kad vakariečiai, atimdami teisę 
puolamiesiems ginkluotis ir gin
tis, yra atsakingi už beginklių 
katalikų kroatų, Bosnijos mu
sulmonų, žydų, Albanijos koso- 
varų ir ortodoksų serbų žudy
mus, kankinimus, prievartavi
mus, jei jie priešinosi Slobodan 
Milosevic, kurio tikslas yra vėl 
sujungti ir atstatyti buvusią 
Jugoslaviją. Gėda turtingai ir 
gerai ginkluotai Vakarų Euro
pai, kuri po NATO „lietsargiu” 
jau apie 50 metų saugiai ir pato
giai gyvena, o didesnes proble
mas spręsti palieka Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms.

Visai netoli nuo Bosnijos, Va
karų Europoje, yra tūkstančiai 
naujausių tankų, lėktuvų, mo
dernių bombų ir kitų ginklų, 
bet niekas jų nenukreipė ten, 
kur reikia sustabdyti žudynes. 
Dar neseniai Bosnijos serbų va
das Radovan Karadzic gyrėsi: 
mes įkursime serbų valstybę su
sostine Sarajeve. Matant tiek 
kančių ir kraujo jūras, kyla 
klausimas, kur dingo mūsų taip 
jautrūs „humanistai-pacifistai”

— Jane Fondą. Angelą Davis, 
Cora Weiss ir kiti? Turbūt jiems 
bosniečių ir kroatų kraujas yra 
„kitos” spalvos ir politiškai ne
svarbus.

Galbūt popiežiaus Jono Pau
liaus II įspėjimas jau rodo 
artėjantį Vakarų kultūros bei 
civilizacijos galą. Išlepę romėnai 
senovėje nebenorėjo ginti savo 
miesto, dėl to ilgainiui griuvo ir 
visa imperija, prasidėjo ilgi ir 
tamsūs pasaulio istorijos šimt
mečiai...

Pagal statistikos duomenis, 
buvusi Jugoslavija nėra didelė 
ir teturėjusi apie 19 milijonų gy
ventojų. Bosnija-Herzegovina 
turėjo maždaug 4,6 milijonus — 
pusė jų musulmonai, trečdalis 
serbų ir apie penktadalis 
kroatų; Kroatija turi 4,8 mln. — 
dauguma kroatai ir maždaug 
aštuntadalis serbų; Serbija — 
9,8 mln. su apie 2.5 mln. vengrų 
ir albanų. Taigi čia tik maža 
Europos gyventojų dalelė ir ne
turėtų sukelti tokios milžiniš
kos problemos.

„Wall Street Journal” (rug
pjūčio 1 d.) vedamasis patvirti
na ir mūsų, lietuvių, rūpesčius: 
„Vakar Rusija įspėjo Kroatijos 
prezidentą dėl skaudžių pasek
mių, jeigu jis nesustabdys ofen
zyvos prieš serbus, puolančius 
Bihac vietovę”. Jis taip pat 
įspėjo vakariečius nebombar
duoti Brcko, nes tai pakenktų 
diplomatiniams santykiams. 
Mes turime suprasti, kad Rusi
ja turi senus kultūrinius ryšius 
su serbais. Tam tikra prasme 
Rusiją su Serbija sieja ir 
politiniai tikslai: Milosevic 
troškimas (su NATO į^idimu, 
arba bent toleravimu) suvienyti 
visas Balkanų pusiasalio tautas 
į „didžiąją Serbiją” atitinka 
Maskvos norams atstatyti „Ru
sijos imperiją”, prisijungiant ir 
Lietuvą.

Sekmadienį po vidurdienio pa
skambino Valstybės departa
mento protokolo darbuotojas. 
Prisistatė. Pranešimai apie jų 
žūtį kelyje į Sarajevą jau buvo 
aplėkę visą pasaulį. „Žinau, dėl 
ko skambinate, — skubiai 
pasakiau. — Kada ir kur būti?”

Pirmadienį, 12:30 v. p.p. An- 
drews oro pajėgų bazėje 
nusileido lėktuvas su JAV dele
gacijos Bosnijoje-Harzegovinoje 
narių palaikais. Žuvusiųjų 
šeimos, Vyriausybės vadovai, 
kolegos, užsienio diplomatai 
pasitiko taikdarius: Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojo 
padėjėją Robert C. Frasure, Gy
nybos sekretoriaus pavaduotojo 
padėjėją Joseph J. Kruzel ir Na
cionalinės Saugumo Tarybos 
Europos reikalų direktorių, oro 
pajėgų pulkininką Samuel 
Nelson Drew. Prasidėjo jų su
tikimo iškilminga ceremonija. 
„Baisiausia, — sušnibždėjo šalia 
stovintis Lenkijos ambasado
rius, — kai sutinki ne tik tra
giškai žuvusius tarnyboje 
diplomatus, bet ir asmeniškai 
pažįstamus žmones”.

Sutikau su juo. Pažinojau abu 
pirmuosius. Vos penkiasdešim
ties sulaukęs, R. Frasure buvo 
patyręs diplomatas. Beje, jis 
pirmasis viešai pasisakė už 
Baltijos valstybių reikalą 
NATO narystės klausimu dar 
1994 m. pradžioje. Skubiai per
davėme tai į Vilnių. Jis puikiai 
žinojo mūsų reikalus, nes įkūrė 
JAV ambasadą Estijoje, kelis 
metus jai puikiai vadovavo. Kai 
pradėjo dirbti Valstybės depar
tamente, kalbėjomės ne kartą — 
detaliai žinojo mūsų problemas, 
ramiai išklausydavo, po to dės
tydavo savo nuomonę. Pri
simenu ministro pirmininko A. 
Šleževičiaus pokalbį su S. 
Talbott. R. Frasure taip pat 
buvo jo dalyvis, įsiterpė, kai 
kalba pradėjo eiti apie Lietuvos 
saugumo klausimus. Niekuo
met jis neatsisakė priimti Lietu
vos atstovų, net trumpam 
užsukusių į Vašingtoną. Vasa
ryje dienai į Vašingtoną atskri
do prof. V. Landsbergis. Nepai
sant įtempto tvarkaraščio, R. 
Frasure surado laiką mus 
priimti, nes Lietuvai nebuvo ra
mios valandos — Kongreso 
nario Toričeli pataisa tuomet 
braukė mus iš narystės NATO 
kandidatų, ėjo karas Čečėnijoje, 
tad kalbėti (o ir ginčytis) buvo
apie ką. Jis suprato mūsų 
nerimą ir susijaudinimą.

Kai R. Frasure tapo specialiu 
pasiuntiniu Bosnijoje, pasi
kviesdavo painformuoti, kaip 
ten einasi. Prieš kelias savaites, 
kai ambasadoje lankėsi nauja 
Šiaurės ir Baltijos šalių sky
riaus vadovė Carol van Voorst 
ir išsikalbėjome apie tai, kas 
dabar labiausiai mus jaudina —

o tai buvo Rusijos karinio oro 
tranzitas per Lietuvą, — Carol 
pasakė: „Būtinai tai perduosiu 
Robertui, jis dabar miega ant so
fos Valstybės departamente, nes 
ką tik parskrido trumpam iš 
Bosnijos. Už valandos turiu su 
juo pokalbį. Kai grįš ilgesniam 
laikui, būtinai tai aptarsime 
visi drauge...”

Deja, jau nebeaptarsime. 
Pirmas susitikimas su Joseph

J. Kruzel vyko jo erdviame ka
binete Pentagone. Kaip įprasta 
diplomatinėje praktikoje, pokal
bio temos sutartos iš anksto, 
kad negaišti laiko nepagrindi
niams tądien dalykams. J. Kru
zel pasisveikina, atsisėda ir ne
lauktai su šypsena pradeda: 
„Gerai, dabar man pasakykite, 
kiek kartų per dieną aš turiu 
galvoti apie Kaliningrado pro
blemą — tris, šešis, devynis ar 
visą laiką?”

„Visą laiką”, — atsakau tonu 
j toną, o pokalbis po tokios 
nelauktai smagios įžangos eina 
jau laisvai, nors matomės pirmą 
kartą, nors kalba eina apie 
nelengvą temą NATO plė
timąsi Europoje. Kalbėtis yra 
apie ką — juk J. Kruzel vienas 
to proceso motorų Pentagone. 
Jis visuomet geros nuotaikos ir 
visuomet juokauja. Kartą einu 
jau iš priėmimo namo, o Kruzel 
tik žengia pro duris į vidų, kur 
vos nesusiduriame. Išvydęs gal 
kiek nustebusį mano veidą, 
paaiškina: „Juk žinai, kaip po
sėdžiuose ameiikiečiai mėgsta 
daug plepėti. Net vakarienės 
sąskaita”. Pamenu ir šį, Va
sario 16 d. priėmimą Lietuvos 
ambasadoje. J. Kruzel — vienas 
garbingiausių svečių, betgi nori 
atsipalaiduoti po dienos darbų 
— kvatojasi kelių mūsų kaimy
nų karo atašė tarpe, atsileidžia 
kaklaraištį, šaiposi iš priėmimų 
formalumų ir „varlytes” pasi
rišusius svečius vadina pada
vėjais. Pasiūlau paragauti po 
stikliuką lietuviškos degtinės. 
Neatsisako. Paskutinis mūsų 
tostas, pasirodo. Kas galėjo 
žinoti?

Rugpjūčio 23 d. palaidojome jį 
ir pulk. S. N. Drew. Amžiną 
jiems atilsį.

Nevardinsiu jų biografinių 
duomenų ir tarnybinės karjeros 
laiptelių. Neminėsiu ir jų kon
krečių nuopelnų — tai šios 
dienos diplomatai, procesai, ku
riuose jie aktyviai dalyvavo te
bevyksta, tad ir gyvieji ir net 
žuvusieji dar negali apie tai 
daug kalbėti. Tegul tai darys 
ateities metraštininkai.

Risdamasis nuo stataus Bosni
jos kalno baltai dažytas šarvuo
tis nusinešė ne tik trijų iškilių 
JAV diplomatų gyvybes. Nusi
nešė ir tikrų Lietuvos bičiulių 
gyvybes.

Danutė Bindokienė

Lietuva jau sąraše
S.m. birželio 6 d. šiose dien

raščio skiltyse išspausdinome 
straipsnį, pavadintą „O kur 
Lietuva?” Jame užsimintas ypa
tingas projektas, kurio įgyven
dinimas JAV sostinėje Vašing
tone visiems laikams primintų 
pasauliui komunizmo, o ypač jo 
lizdo — Sovietų Sąjungos, 
vykdytą žmonių ir ištisų tautų 
naikinimą. Ši totalitarinė sis
tema nuo savo gimimo 1917 
metais Rusijoje, iki paskutinio 
atsikvėpimo ranka pasiekiamo
je praeityje, pareikalvo daugiau 
aukų, negu bet kurie kiti despo
tai žmonijos istorijoje. Kadangi 
ne visur komunizmo bacilos iš- 
nykusios, epidemija tebesiaučia 
ir tebenaikina visus, kas drįsta 
jai skersai kelio atsistoti. Tų 
komunizmo atliktų žudynių aki
vaizdoje, Hitlerio laikų Vokieti
jos, Japonijos ar kurios kitos 
militaristinės galybės vykdytas 
žmonių naikinimas atrodo be
veik mažareikšmis, todėl žinia, 
kad yra numatytas efektingas 
paminklas-muziejus ir komuniz
mo aukoms (Victims of Com- 
munism Memorial), sutikta su 
palengvėjimo atodūsiu: „Pats 
laikas!”

Kai platoka informacija apie 
šį projektą buvo paskelbta Va
šingtono laikraštyje („The Wa- 
shington Times”, 05.29), paste
bėjome, kad į patariamąją komi
siją įeina daug įtakingų žmonių 
— ir amerikiečių, ir kitataučių, 
ypač iš tų va’ fvbių, kurių 
gyventojai ga\o patirti 
„komunistinį rojų”. Tačiau ne 
tie, kurių pavardės buvo įra
šytos komisijos surašė, labiau
siai krito į akį, o tie — kurių ne
buvo — t.y. Lietuvos atstovų 
(Estijai ir Latvijai atstovauja jų 
prezidentai).

Minėtasis „Draugo” straipsnis 
„užmynė ant skaudžios nuo 
spaudos” ir reakcija tiek čia, 
tiek tėvynėje, buvo greita, stip
ri. Atgarsiai pasirodė ir Lietu
vos spaudoje, iššaukdami Vy
riausybės pasiteisinimą, kad 
apie šį projektą nieko nežinota. 
(Ir apsileidimas gi to projekto 
sumanytojų, kad per 16 mėn., 
JAV vyriausybei pasirašius 
103-199 įstatymą, buvo infor
muoti latviai ir estai, o lietuvius 
„užmiršo”, nepakvietė įamžinti 
savo tautos kančių...).

Pagaliau iniciatyvos ėmėsi 
JAV LB Krašto valdyba per
są vo įstaigos vedėją Vašingtone

Noriu, kad tai žinotų visi 
lietuviai ir kad atsimintų juos 
savo maldose.

Alfonsas Eidintas 
Ambasadorius

Astą Banionytę. Kartu su Kraš
to valdybos pirm. Regina Naru 
šiene į komisiją buvo pasiūlytas 
Lietuvos Respublikos Seimo 
opozicijos vadas prof. Vytautas 
Landsbergis. Komisijos pirm 
ambasadoriaus Lev E. Dob- 
riansky pavedimu, A. Banio 
nytė š.m. birželio 30 d. išsiuntė 
raštą V. Landsbergiui ir pakvie
tė jį dalyvauti komisijoje pa
tarėju. Liepos 13 d. V. Landsber
gis, taip pat raštu, priėmė šį 
svarbų kvietimų, kaip jis išsi
reiškęs — „su malonumu”.

Nors paprastai, kai planai 
dideli ir į juos įjungta daug 
žmonių, kai kas ilgesnį laiką 
„užsiguli popieriuose”, kol 
duodama eiga, bet jau rugpjūčio 
15 d. siųsto oficialaus „Victims 
of Communism” muziejaus laiš
ko paraštėje (virš Estijos ir Lat
vijos prezidentų) įrašytas ir 
„Hon. Vytautas Landsbergis. 
Lithuania”. Kiti tarptautiniai 
atstovai: Albanijos prez. Sali 
Berisha, Rusijos buvusieji disi 
dentai Elena Bonner ir VIa 
dimir K. Bukovsky, Ukrainos — 
Vyacheslav Chornovil, M.P 
Vengrijos prez. Arpad Goncz, is 
Didžiosios Britanijos — Brian 
Crozier.

Žinoma, užtruks dar nemažai 
laiko, kol šio prasmingo muzie
jaus planai taps realybe, bet da
bar galime pasidžiaugti, kad iš 
viso toks paminklas komunistų 
aukoms yra planuojamas, o 
ypač, kad toje planavimo komi
sijoje patariamąjį balsą turi ir 
Lietuvos atstovas. Ką reikštų 
visi paminklai ir paminklėliai, 
po nepriklausomybės atstatymo 
nubarstę mūsų tėvynės žemę, 
ką reikštų mūsų birželinės tra
gedijos paminėjimai ir ko
munizmo aukų apraudojimas 
savo tarpe, jeigu visa tai ir liktų 
tik nelabai gausioje lietuviškoje 
visuomenėje. Galbūt bolševikų 
okupacijos aukų skaičius, jei jį 
palyginsime su kitų tautų nužu
dytaisiais, nėra jau toks didelis, 
bet Lietuvai jų netekimas buvo 
ne tik labai skaudus, bet ir ža
lingas. Žmonės, kuriuos per 50 
metų praradome nuo kornuniz 
mo rankos, buvo kaip tik tie, 
kurie galėjo duoti patį di
džiausią įnašą savo išsimoks
linimu, humaniškumu, idealiz
mu, tėvynės meilės ir pasi
aukojimo dvasia. Gera žinoti, 
kad tiems lietuviams Vašing
tono projekte atstovauja ne kas 
kitas, o Vytautas Landsbergis.

• 1918 m. gruodžio 1 d.
serbų, kroatų ir slovėnų kara
lystės buvo sujungtos, sufor- 
muodamos Jugoslaviją.

GELBSTINT
NEĮKAINUOJAMĄ TAUTOS 

TURTĄ
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

1

Kauno valstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 
garsėja ir yra žinomas ne tik puikiais Europos bei 
Lietuvos vaizduojamojo meno rinkiniais, jo fonduose 
saugojamos unikalios taikomosios, liaudies meno, 
numizmatikos, faleristikos ar kitos vertingos kolekci
jos. Muziejus didžiuojasi dar 1940 1941 m. išgelbėjęs nuo 
sunaikinimo ir iki mūsų dienų išsaugojęs didelę dalį 
nepriklausomos Lietuvos (1918-1940 m.) kultūrinių, is
torinių vertybių.

1940 m., prasidėjus sovietinei okupacijai, iškilo di
džiulis pavojus, kad Lietuvoje esančios vertybės bus 
okupantų sunaikintos ar išvežtos į Sovietų Sąjungą. 
Tačiau Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus (dabar 
Kauno valst. M. K. Čiurlionio muziejus) administracijos 
bei atskirų darbuotojų ryžtingomis pastangomis oku
pantų užmačias pavyko sutrukdyti. Taip 1940-1941 į 
muziejų pateko nepriklausomos Lietuvos ordinų ir 
medalių rinkinys, iki tol buvęs prezidento kance
liarijoje; prezidento rūmų palikimas, įvairių vi
suomeninių politinių organizacįjų vėliavos, sporto or
ganizacijų ar atskirų sportininkų įvairiose varžybose 
iškovoti prizai ir dovanos; Prekybos, Pramonės ir Ama
tų rūmams, Finansų ministerijai, Lietuvos monetų 
kalyklai bei kitoms valstybinėms įstaigoms priklausęs

turtas. Tuo laiku į muziejų pateko ir dvaruose kauptos 
ar saugotos vertybės: paveikslai, baldai bei kt. 
taikomosios dailės dirbiniai. Kaip tik tuo metu ir susi
formavo daug naujų vertingų muziejinių rinkinių, kurie 
vaizdžiai pasakoja šių laikų kartoms apie garbingą mūsų 
valstybės praeitį, jos žmonių drąsą ir narsumą, ginant 
krašto nepriklausomybę, pasiekimus ekonomikoje, 
žemės ūkyje, moksle ir mene per trumpą, bet labai kūry
bingą, 22-jų metų valstybės gyvavimo laikotarpį. I 
muziejų 1940-1941 m. patekusių rinkinių vertę ir 
unikalumą suprasime tik įvertinę faktą, kad mūsų 
likimo broliams — latviams ir estams — tai padaryti 
nepavyko. Jų nepriklausomybės metų kultūrines, isto
rines vertybes sovietiniai okupantai sunaikino (vals
tybinius apdovanojimus sulydė į metalo laužą” ar išvežė 
į Sovietų Sąjungą tais pačiais lemtingais 1940-1941 m. 
Nedaug to laikotarpio meninio, istorinio palikimo 
pasisekė išsaugoti ir Lietuvos žmonėms, nes sovietinių 
represijų banga pirmiausia naikino juos, nepriklausomos 
valstybės kūrėjus ir statytojus, tuos, kurie savo protu 
ir rankomis tas vertybes sukūrė. Lietuvos prezidento 
kanceliarijos archyvų paieškos dabartinėje Lietuvoje 
paskatino dar kartą priminti mažai kam žinomą drąsų 
ir kilnų to meto muziejininkų poelgį, gelbstint neįkai
nojamą Nepriklausomos Lietuvos kultūrinį palikimą.

1940-siai8 metais, okupavusi nepriklausomą 
Lietuvos valstybę, Sovietų Sąjunga ėmėsi pertvarkyti 
kraštą pagal Lenino ir Stalino sugalvotąjį modelį. Ne 
trukus vyko prievartinis Lietuvos įjungimas į TSRS 
sudėtį, po kurio Lietuva, kaip savarankiška valstybė, 
išnyko iŠ pasaulio žemėlapių. Nors okupantai ir jiems 
aktyviai talkininkavę vietiniai parsidavėliai sakėsi iš

Maskvos parvežę saulę, tikrąją laimę Lietuvos žmonėms, 
iš tikrųjų jie atnešė visišką mūsų valstybės ir jos žmonių 
bei kultūros sunaikinimą. Netrukus prasidėjo žmonių 
persekiojimas, naktiniai suėmimai, po kurių daugelis 
suimtųjų amžiams dingdavo, o neilgai laukus prasidėjo 
masinis Lietuvos žmonių trėmimas į Sibirą. Sovietinių 
okupantų naikinimo pastangos buvo nukreiptos ir prieš 
Lietuvos žmones, ir prieš visa tai, kas ateityje galėjo 
priminti laisvos, nepriklausomos Lietuvos valstybės 
gyvavimą. Prasidėjo spartus krašto sovietinimas. 
1940-1941 m. paskubomis nacionalizuojami dvarai, 
fabrikai, privačios įmonės, uždaromos ir likviduojamos 
įvairios įstaigos, uždraudžiama, iki tol Lietuvoje veiku
sių, visuomeninių-politinių organizacijų veikla, atimta 
iš žmonių žemė pereina į valstybės rankas, iš gyventojų 
grobstomas jiems priklausantis turtas. Kaip tik šituo 
metu ir iškilo reali grėsmė, kad bus sunaikintas, pagrob 
tas ar į Sovietų Sąjungą negrįžtamai išvežtas Lietuvos 
kultūrinis ir istorinis palikimas: valstybinėse įstaigose, 
dvaruose, stambesniuose ūkiuose išlikusios istorinės ir 
meninės vertybės: paveikslai, litografijos, graviūros, iš
tisus amžius kauptos bibliotekos, archyvinė medžiaga, 
o taip pat metalo, porceliano, stiklo, medžio meniniai 
dirbiniai, bažnyčiose saugojamos relikvijos, žodžiu, 
viskas, kas susiję su tradicine šio krašto kultūra bei is
toriniu palikimu.

Gerai žinojusi ankstesnius Lietuvos istorinių ir 
kultūrinių vertybių praradimus ir numatydama tokį 
pavojų krašto kultūrai, prasidėjus sovietinei okupacijai, 
tuometinė Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus (dabar 
KČDM) administracija su muziejaus direktoriumi 
Paulium Galaune ėmėsi įgyvendinti įstatymo projektą, 
turėjusį apsaugoti istorinių, meninių bei kt. vertybių

išvežimą iš Lietuvos. Šis svarbus momentas yra 
nuosekliai aprašytas „Lietuvių tautos archyve”, išleis 
tame jau vokiečių okupacijos metais. Vienas šio leidinio 
autorių, Nezabitauskas, mini, kad pats įstatymo pro
jektas buvo parengtas dar gerokai anksčiau, iki politinių 
permainų Lietuvoje, t.y. iki sovietinės okupacijos, re 
miantis Vakarų valstybių patirtimi ir panašiais įsta
tymais. Reikia priminti, kad jau nuo pirmųjų Lietuvos 
valstybingumo atkūrimo metų, t.y. 1918jų, mūsų 
vyriausybė ir atskiri kultūros darbuotojai, o jų tarpe ir 
P. Galaunė, rūpinosi carinės Rusijos laikais išvežtų iš 
krašto vertybių sugrąžinimu į Lietuvą bei siekė sure
guliuoti lietuviško istorinio, meninio palikimo išvežimą 
svetur ateičiai. Tačiau iki sovietinės okupacijos šis įsta
tymas kažkodėl nebuvo įgyvendintas. Tik iškilus nau
jai didelių praradimų galimybei, projektas skubiai buvo 
pateiktas apsvarstyti naujai sovietų paskirtai laikinajai 
Lietuvos vyriausybei. Laimei, toje vyriausybėje buvę 
rašytojas, prof. V. Krėvė-Mickevičius bei žinomas 
politikas, inžinierius E. Galvanauskas suprato šio įsta
tymo svarbą ir pritarėjo priėmimui. įstatymą pasirašė 
J. Paleckis, tuo metu ėjęs respublikos prezidento parei
gas. Taigi įstatymas, to meto lietuvių šviesuomenes ir 
intiligentijos pastangų dėka buvo išleistas 1940 m. liepos 
25 d., „Kultūros paminklų apsaugos įstatymas”, ir 
nulėmė, kad daugelis kultūrinio, istorinio palikimo ver 
tybių, sukauptų dvaruose, valstybinėse įstaigose, organi
zacijose, draugijose ir pan niekur iš Lietuvos nebuvo 
išgabenta ar net sunaikinta, o buvo perduota tuo melu 
didžiausiam Lietuvoje Vytauto Didžiojo Kultūros muzie
jui Kaune, ir buvo šio muziejaus išsaugota per visą sovie
tinę okupaciją iki mūsų dienų.

(Bus daugiau)
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LIETUVIU TELKINIAI

srityje. Erin kasdien artėjo link 
mūsų, pranašai skelbė, kad 

GYDYTOJŲ VASARIŠKAS palies ir Daytona Beach. Žino-
CLEVELAND, OH

ma, tokios „naujienos” džiaugs
mo nekelia. Žmonės rūpinosi, 
kai televizijoje rodo apsemtas 
gatves, namus, besievokuojan- 
čius žmones, netekusius elekt
ros ir kt.

Erin, kaip sakyta, buvo pri
artėjusi ne per toliausiai nuo 
Daytona Beach. Keletą dienų 
čia siautėjo gana stiprūs vėjai, 
laužydami medžių šakas, kai 
kur apardydami namų stogus ir 
nutraukdami elektros laidus, 
gyventojams netenkant apšvie
timo ir šaldymo.

Ir Daytona Beach lietuviai kai 
kuriose vietose „sėdėjo” tamsoje 
keletą valandų. Tačiau stiprio
ji audra nukeliavo kita kryp
timi, mus palietusi lietumi ir 
vėju.

Rūpestį kėlė. Žmonės apsi
rūpino būtinais reikmenimis — 
maistu, gėrimu, radijo apara
tėliais, baterinėmis lemputėmis. 
Bet... Dievulis Erin nukreipė ki
tais keliais, mums vis duodamas 
saulėtų dienelių, protarpiais ir 
kiek palyjančių.

Entuziastai golfininkai — 
Kostas Žolynas, Stella ir Vytau
tas Abraičiai, Jurgis Janušaitis, 
Mykolas Jagutis nepabūgo Erin 
slinkties ir tą savaitę porą kartų 
ankstyvą rytą žaidė golfą ir juo
kavo, kad golfininkų audros 
neliečia.

Tenka pažymėti, kad Daytona 
Beach yra tartum Dievulio 
saugomas kampelis. Kiek jau 
Floridą aplankė didžiųjų ura
ganų, padariusių didelius nuo
stolius, tačiau aplenkiančių 
Daytona Beach. Ir dabar day- 
toniškiai juokauja sakydami, 
kad ši vietovė yra saugoma 
paties Aukščiausiojo. Duok, 
Dieve, kad tie žodžiai pildytųsi. 
O Florida vis tik lieka audrų 
zonoje.

SVEIKINOME ONAS

Daytona Beach, FL, lietuvių 
telkinys džiaugiasi savo tarpe 
turėdamas net šešias darbščias, 
visuomeninėje veikloje besireiš
kiančias Onas.

Ona Daržinskienė ir Ona La- 
nienė — Lietuvių klubo val
dybos narės, ypač aktyviai besi
reiškiančios rengiant įvairius 
renginius. Ona Karašienė 
BALFo pirmininkė, kasmet 
besirūpinanti rudens metu 
šiame telkinyje pravesti aukų 
rinkimą BALFui. Ona Zdaržins- 
kienė yra vadovavusi (pirmi
ninkės pareigose) Lietuvių 
klubo valdybai. Žindžiųvienė 
Ona priklausė ALTo s-gos sky
riui visuomet talkininkavo sky
riaus veikloje. Ona Žolynienė 
nuoširdžiai dirbo ALTo s-gos 
Daytona Beach skyriuje. Ji yra 
Smilgevičiūtė, Lietuvos ne-

POBŪVIS

Ohio Lietuvių Gydytojų drau
gijos vasariškas pobūvis sekma
dienį, rugpjūčio 20 d., vyko dak
tarų Dainiaus ir Romos Degėsių 
rezidencijoje, Gatės Mills, OH. 

/Ohio Lietuvių Gydytojų draugi
ja tebetęsia tradiciją kasmet 
skirti kultūrinę premiją. Šių 
mėtų premijos laureatė solistė 
ir „Tėvynės garsų” radijo pro
gramos vedėja Aldona Stempu- 
žienė. Draugijos pirm. dr. 
Dainius Degėsy s pranešė, kad 
š.m. spalio mėn. bus paskelbta 
nauja premija. Pobūvyje buvo 
maloniai pabendrauta. Įspū
džius apie APPLE mokytojų 
darbą Lietuvoje pasakojo mo
kytoja Irena Gedrienė. Visi dė
mesingai klausėsi jos įdomaus 
pasakojimo.

RŪPINASI NAGEVIČIŲ 
PERLAIDOJIMU 

LIETUVOJE

DLK Birutės draugijos Cleve- 
lando skyriaus pirm. Jadvyga 
Budrienė stengiasi, kad į Lie
tuvą būtų nugabenti ir ten pa
laidoti generolo Vlado Nagiaus- 
Nagevičiaus ir jo žmonos Vero
nikos Nagevičienės palaikai. 
Tvarkomi dokur. tai, telkia
mos lėšos.

AUŠRA BABICKIENĖ 
GRĮŽTA Į LIETUVĄ

Clevelandietė Aušra Barzdu- 
kaitė Babickienė dėsto anglų 
kalbą Kretingos Šv. Antano 
kolegijoje. Ji taip pat vykdo 
finansų administratorės parei
gas. Šv. Antano kolegija gavo 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
pritarimą siekti aukštosios mo
kyklos statuso. Kolegija taptų 
Vytauto Didžiojo universiteto 
teologijos fakulteto padaliniu. Šį 
prašymą svarstys Lietuvos Res
publikos Seimas. Po vasaros 
atostogų Clevelande, Aušra 
Babickienė šiomis dienomis vėl 
išvyksta į Lietuvą.

„Tėvynės garsai”

DAYTONA BEACH, FL

URAGANŲ LAIKOTARPIO 
SULAUKUS

Sakoma, kad Floridą kasmet 
vasarai baigiantis ir rudenį 
aplanko įvairūs uraganai, aud
ros, lietūs. Ir šiais metais oro 
pranašai kasdien skelbia Flo
ridai nemalonias žinias, apie 
artėjančius uraganus, besifor
muojančius naujus vandenyne 
ir artėjančius Floridos link.

Neseniai išgyvenome Erin, 
Floridą lietusią audrą. Keletą 
dienų, beveik be paliovos tele- 
vizija ir radijo skelbė žinias apie priklausomybės akto signa- 
artėjančius Erin pavojus. Ir šį taro Smilgevičiaus dukra, ak- 
kartą ji tiesiogiai lietė beveik tyvi ALTo s-gos skyriaus narė, 
visą Floridą, ypač viduriniąją. uofi renginių talkininkė. 

Daytona Beach yra laimingoje Taigi turime savo tarpe gražų

„Neringos” stovyklos stovyklautojai atlieka programą Putnamo metinėje šventėje.

BALFo Philadelphijos skyriaus veikėjai-direktoriai su talkininkais prie Šv. Andriejaus parapi
jos bažnyčios išlydi pirmąjį, skyriaus suorganizuotą, šalpos talpintuvą Lietuvos Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungai.

ELEKTROS 
(vedimai — Pataisymai

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai,

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—^30% pigiau mokėsit 
oas mus už apdraudą nuo ugnies, 
aip pat ir už automobilio 
draudimą. '

frank zapous 
3208% West SStti Street 

Tel. (708) 424-8654
(312)581-8654 *

būrį Onučių, kurias artimieji 
draugai visuomet pasveikina 
vardadienio proga, būreliais 
pabendrauja, švęsdami jų vardi

istorinės vertės senienų. Sklai
dant albumų lapus stebina 
Lietuvos pinigai nuo senų 
senovės, Lietuvos pašto ženklai 
nuo senų laikų, o, dabar, 
Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpio vokai, tai retenybė; 
gražūs, meniški, nors užsienio 
tėvynainių, atrodo, jie nepasie
kia. Užrakintoje spintoje patys 
vertingiausi rinkiniai, laikomi 
po užraktu. Lentynose per 
šimtas albumų. 0 kiek tai kai
nuotų doleriais, net pats Nar
cizas nebesuskaičiuoja.

Filatelija ir kolekcijomis Nar
cizas susidomėjo dar vaikystėje, 
kada su tėveliu, muziku ir fila
telistu J. Kreivėnu rinko įvai
rius eksponatus. Po tėvelio mir
ties rinkiniai teko sūnui Narci
zui ir tą darbą jis kruopščiai 
tęsia. Tai vertingi istoriją liudi-

nes.
Ona Smilgevičiūtė-Žolynienė 

kasmet savo vardines švenčia 
didesniame būrelyje artimųjų. 
Taip įvyko ir šiais metais. Į 
Onutės ir Kosto Žolynų sve- 

. tingus namus suvažiavo jų ar
timieji bičiuliai. Seimininkai 
paruošė vaišes, o svečiai nuošir
džiai pasveikino varduvininkę 
Onutę. Gediminas Lapenas pri
siminė iš tolimos praeities, ben
dros pažinties, Onutės gyve
nimą, ilgalaikę draugystę su 
Onute ir Kostu Žolynais.

Jurgis Janušaitis visų svečių 
vardu Onutei pareiškė nuošir
džių sveikatos, laimės ir 
gražaus gyvenimo linkėjimų ir 
abiem šeimininkams padėkojo 
už malonią draugystę, sve
tingumą ir vaišingumą. Linkė
jimai palydėti šampano tostu ir 
„Ilgiausių metų” linkėjimais. 
Visiems draugams nuoširdžiai 
padėkojo Onutė ir Kostas 
Žolynai.

ŽYMŲJĮ
KOLEKCIONIERIŲ

APLANKIUS

Prieš trejetą metų iš Miami 
Beach į Daytona Beach apylin
kę atvyko ir mažame Edgewa- 
ter miestelyje apsigyveno du 
jauni pensininkai, neturintys 
nei šešiasdešimties metų am
žiaus, Olga ir Narcizas Krei
vėnai. Gražiai įsikūrę, prieš 
pusantrų metų Kreivėnai akty
viai įsijungė į Daytona Beach 
lietuvių veiklą: Narcizas, gra
žiabalsis, sustiprino choro „Sie
tyno”, vadovaujamo muz. An
tano Skridulio, vyrų gretas, o 
Olga — nuolatinė talkininke 
ruošiant renginius. Olga ir Nar
cizas Kreivėnai kuklūs, nuošir
dūs ir draugiški, tad ir naujoje 
vietoje tuojau apie save subūrė 
gausų draugų būrį, su kuriais 
dažnai bendrauja.

Narcizas Kreivėnas — reta as
menybė, nuostabus kolekcionie
rius. Jo gražiame name didelį 
kambarį užima įvairiausių 
rinkinių albumai. Jis surinkęs 
nuostabius rinkinius Lietuvos 
pašto ir Amerikos pašto ženklų, 
įvairiausių vokų, pinigų,

venimo ateitimi. Jie džiaugiasi 
gražiu gyvenimu, gera sveika
ta ir galį bendrauti su gražia 
Daytona Beach lietuvių šeima.

Olgos ir Narcizo Kreivėnų 
svetinguose namuose dažni pa
bendravimai. Rugpjūčio 11 d. 
artimųjų draugų būrelis susi
rinko pasveikinti Narcizą, šven
čiantį savo gimtadienį. Olga, pa
ruošusi skoningas vaišes, o Nar
cizas svečius vaišina gaivi
nančiais gėrimais. Valytė Skri- 
dulienė ir Jurgis Janušaitis, pa
sveikinę Narcizą gimtadienio 
proga, pasidžiaugė Kreivėnų 
gražiu įnašu į šio telkinio lietu
viškąją veiklą, palinkėjo daug 
giedrių gyvenimo metų po Flo
ridos mėlynu dangum. Nuaidėjo 
Narcizo, o taip pat tuo pačiu 
metu gimtadienius šventusiems 
Fl. Dippel ir Jurgiui Janušaičiui

Gimtadienius švenčiant Narcizo ir Olgos Kreivėnų namuose, Daytona Beach. 
Iš k. — Jurgis Janušaitis, Fl. Dippel, Narcizas Kreivėnas ir choro „Sietyno”
vadovas muz. Antanas Skridulis.

jairtyo rinkiniai. Be to, daug 
meno kūrinių, skulptūrų, pa
veikslų, susijusių su Lietuvos 
gilia senove, kunigaikščių laiko
tarpiais.

Narcizas į Ameriką atvyko su 
tėveliais būdamas maždaug 10 
metų amžiaus. Čia baigė moks
lus, karinę prievolę atliko JAV 
laivyne. Grįžęs iš kariuomenės 
vedė malonią Argentinos lietu
vaitę Olgą. Čikagoje pradžioje 
turėjo delikatesų krautuvę, 
vėliau Narcizas baigė policijos 
akademiją ir 25 metus tarnavo 
policijos tarnyboje, detektyvo ir 
viešosios policijos pareigose. 
Miami, Floridoje. Sulaukęs 55 
metų amžiaus, jau buvo ištarna
vęs 25 metus, tuojau išėjęs pen
sijon, įsikūrė Daytona Beach 
apylinkėje. Išaugino du sūnus, 
patys apsirūpindami savo gy-

Nuotr. O. Kreivėnienės

„Ilgiausių metų” linkėjimai.
Vaišių metu įdomius įspū

džius iš Lietuvos papasakojo šią 
vasarą tėvynėje viešėję Juozas 
Paliulis ir Fl. Dippel. Juozas Pa
liulis Lietuvą ir jos gyvenimą 
apibūdino iš sentimentaliosios 
pu3ės, įvertindamas Lietuvos 
gamtos grožį, žmonių nuošir
dumą. Fl. Dippel palietė Lietu
vos žmonių kasdienį gyvenimą, 
kuriame darbo žmonės, trem
tiniai, pensininkai, buvę ka
liniai eina labai sunkiu gyve
nimo keliu. Įspūdžiai įdomūs, 
atskleidžiantys Lietuvos 
žmonių kasdienio gyvenimo 
nuotaikas.

Už malonų pabendravimą 
svečiai nuoširdžiai šeiminin
kams padėkojo, linkėdami svei
katos ir laimingų metų.
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veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Penktadieniais 7:00 v.v. — 8:00 v.v. 
1450 AM banga.

Adresas: 2624 VV. 69 St.
Chicago, IL 60629

Tel. 219-696-2228/Tel. - Fax 219-696-7760

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

‘ J K S CONSTRUCTION ‘
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

FLAT RATE CALLS 
Any Day • Any Time

Latvia, Lithuania, Estonia
Russia, Ukraina = $.85/min 

for Information call 
1-800-453-0957 ext112 

CYBERLINK

IEŠKO

Atvažiavus Ii Lietuvos, ieškau savo 
motinos (Aleksandros Šnarienės ir 
tėvo Albino Sapkaus) brolio Antano 
Noreikos, gimusio 1885 m. Lietuvoje, 
Papilės valsčiaus Kezbediškių kaime, 
giminių: Juozo Noreikos (Joe Norris) 
su žmona Billi Noris, dukters Ann Wal- 
tes (gimus 1907 m.) gyveno Detroite, 
turėjo 3 vaikus sūnus Petras (1940 m.). 
Turiu nuotraukas. Prašau atsiliepti 
šiuo adresu: Danguolė, Irena Sapkutė 
3208-10 W. 64th Place, Chicago. IL 
60629 Tel. 312-471-4263.

Vilniaus Universiteto Dainų 
Ir Šoklų ansamblis

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sbde, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, Į 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis.

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška.

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 et. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3dol.; 
Canada — 4 dol.

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS

4548 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60829

Take 
Stock 
,n America

A p<rtk imrttr <V ihb nmp^rr

Prenumeruodami mūsų laikrašt) paremsite laisvą, demokratišką, 
visuotinės krikščionybės ir žmoniškumo vertybes puoselėjantį, 

plačių visuomenės akiračių laikrašt). •

Vyriausiasis redaktorius: Vidmantas VaNušaitis 

Vyr. redaktoriaus pavaduotojas dr. Kajetonas Čeginskas

Metinė prenumerata oro paštu: 

Užsienyje- 45 JAV dol. 
Lietuvoje- 20 JAV dol.

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Penęininkams nuolaida

St. Petersburg Beach, FL par
duodamas „condo”; 2 mieg., 2 
vonios, 850 kv. pd., pirmas aukš
tas, kampinis, visai arti pliažo ir 
parduotuvių; su baldais (ar be jų). 
$78,500. Tai. 813-544-5159.

f

KMIECIK ItfALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite perduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asiųęniškai 
patarnaus. Įkairiavimas veltui. ' <.
* i Ii ~l •

FOR SALE IN LEMONT
Oversized Forester, 3 bedrooms, 2'/? baths, 
2 decks, and 2 garages. Possible related 
living. Close to the Lithuanian Cerlter. Ask- 
ing S215.000. Please Call 708-301 -2679.

FOR RENT

IEŠKO BUTO

Išnuomojamas 2 mlag. butas
Gage Pk. apyl. Pageidaujami pen
sininkai. Savininkas apmoka 
šildymo dujas ir elektrą.

Tai. 312-776-3949

Lietuvė, 50 metų moteris, Ieško sa
vaitgaliams gyvenamos patalpos. Gali 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmones ar 
padėti namų ruošoje. Skambinti
708-354-3109.

HELP WANTEU

Reikalingi sunkvežimių vairuotojai,
turintys „CDL" (commercial driver’s 
license) išvežiojimui žemių, smėlio, 
žvirgždo. Kreiptis: J«rry, te*. 
312-SSS-S343 nwe 9 v,r„ Iki 8 v.w. i

Your ticket 
to a secure 
retirement.
For a recorded message 

of eurrent rate Information, call
1-800-4US BOND 
1-800-487-2663a 1-5UU-4

SAVINGS
BONDS

“Kauno laiko” atstovas JAV: 
Alfonsas Pargauskas 
8908 Butterfield Ln„
Orland Paik, IL 60462 
lax.: (708) 243-0418
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LAIŠKAI
KUR DINGO MISINGINĖ 

LENTA?

Aurelijos M. Balašaitienės 
„Trys savaitės Lietuvoje” jaut
rūs ir išsamūs prisiminimai 
palietė ir Šiaulių mergaičių 
gimnazijos aplankymų.

1918 m. bermontininkų įsi
veržimas gimnazijon buvo sulai
kytas mokinių drąsa, auka ii' 
krauju apsiginant.

Misinginėje lentoje, kabėju
sioje gimnazijoje, garbingoje vie
toje, yra iškalta ir mano moti
nos pavardė JADVYGA GLO- 
DENYTĖ, kuri buvo kardu per
kirsta, išlikusi.

Autorei paminėjus, kad lenta 
yra dingusi, gal atsirastų šioje 
Atlanto pusėje šiauliškių moks
leivių palikuonių, kurie su
teiktų žinių, ar bent savo spėlio
jimų — gal, lenta buvo užkasta 
išsaugojimui, kaip įrodymas 
ateičiai lietuvių jaunuolių ryž
to nepasiduoti okupantui ar 
gobšumo vedamų vagišiaus sli
džių pirštų — suvirinant metalą 
pardavimui?
Vida Vazbytė Tumasonienė

Key Biscaynė, FL

DAUG TUŠTYBĖS

-i —

Liepos 18 d. „Tėv. Zib.” nr. 29 
teko skaityti A. Balašaitienės 
straipsnį pavadinimu „Pre
zidentai keičiasi, valstybė iš
lieka”. Tai pokalbis su Lietuvos 
prez. A. Brazausku, parašytas 
pokalbio forma.

1995 m. rugp. 9 d. „Drauge” 
skaitome vėl tą patį aprašymą. 
Aišku, straipsnio pavadinimas 
dabar jau „Trys savaitės Lietu
voje”. Čia vėl ta pati visa 
„istorija” kaip ir „TŽ”. Kultū
ringi žurnalistai tą patį įvykį 
neaprašo dviejuose laikraščiuo
se, bet A. Balašaitienė, atrodo, 
tai ignoruoja, o gal ir nesu
pranta?

Prieš porą metų buvo toks 
kitas iš Los Angeles, bet para
šius apie tai „Pasaulio lietu
vyje” — susitvarkė. Pirmą kartą 
gyvenime tenka girdėti, kad į 
pasikalbėjimą tempiamas ir dar 
kažkoks palydovas ir fotografas 
(Henr. Paulauskas). Taigi kyla 
klausimas, kas svarbiau: pasi
kalbėjimas ar nusifotogra- 
favimas? Atrodo, kad nusifoto- 
grafavimas, o tai A. Balašai- 
tienei reikia pasakyti yra nie
kas kita, bet didelė tuštybė.

Esu Amerikos pilietis ir A. 
Brazauskas man nėra prezi
dentas, bet jo autoritetas mano 
akyse labai pakilo. Du pirmieji 
A. Balašaitienės klausimai, 
kaip vertinate vaiką ir ar vaiko 
sąvoką ribojate amžiumi — 
buvo visiškai netinkami rim
tam pokalbiui ir be jokio tak
to (mano pabraukta. — L.B.).

Leonas Baltušis 
Minocųua, WI

MAŽĖJA RAŠANČIŲJŲ

Danutė Bindokienė, savo ve
damajame „Reikia ne pasitei
sinimų, o pastangų” („Drau
gas”, rugpjūčio 22 d.) visai su 
pagrindu pristatė gana aktualią 
temą apie mūsų laikraščių ko
respondentų žymų sumažėjimą 
(ji rašo, kad šie jau baigia 
„išnykti”). Tai tikra tiesa, nes 
dabar korespondencijų apie 
mūsų organizacijų renginius 

♦ beveik nėra. Jų reklamavimą 
dar skaitome spaudoje, tačiau 
po to — tylu.

Atsimenu, kuomet prieš be
veik 46 metus pradėjau rašyti į 
„Draugą”, rašančiųjų netrūko. 
Ir jų vis daugiau čia atvykdavo 
iš pabėgėlių stovyklų. Tačiau 
daugumas iš jų jau spėjo išmirti 
ar jaasenti. O naujų beveik nėra.

Žinome, kad ir dabar nemaža 
atvyksta iš Lietuvos ir dalis iš 
jų yra gerokai raštingi, net 
baigę aukštuosius mokslus. Ta
čiau jie, kažkodėl nesiryžta 
rašyti į spaudą (kai kurie, ži
noma, net lietuviškų renginių 
nelanko). Todėl smagu matyti 
„Drauge” jau besireiškiančią 
naujokę iš Lietuvos Albiną 
Birgiolienę, kuri nepatingi at
siųsti aprašymų. Ypač naujai at
vykusieji galėtų rašyti apie savo 
vargus ir džiaugsmus, kaip 
jiems sekasi šioje didelių gali
mybių šalyje.

Reikia sutikti su D. Bindo- 
kiene, kad parašyti spaudai 
žinutę ar korespondenciją di
delio mokslo nebereikia. Žinoma, 
praverstų brošiūra, kurią prieš 
daugelį metų buvo išleidęs buv. 
„Draugo” redaktorius kun. Juo
zas Prunskis, pavadinta „Ką ir 
kaip rašyti į spaudą” (jeigu aš 
tiksliai šį vardą atsimenu). Ją 
„Draugo” bendradarbiai yra 
gavę. Nors šiandien — dabar jau 
prel. J. Prunskio nematome 
„Draugo” redaktorių tarpe, gal 
būtų galima išleisti naują jos 
laidą (tik gal su pataisymais), o 
pats prel. J. Prunskis, kuris yra 
dosnus visiems lietuviškiems 
reikalams, gal sutiktų tokį iš
leidimą finansuoti?

Edvardas Šulaitis 
Cicero, IL

Kauno miesto meras V. Katkevičius (ketvirtas iš kairės) ir vicemerė V. V. Margevičienė (penk 
toji iš kairės) klausosi Hendelio „Mesijo” koncerto Pažaislio vienuolyne rugpjūčio 2 d.

vą ten atsiimti savo turtus, ten 
gyventi (mano pabraukta. S.S.), 
numirti ir pasilaidoti tėvų 
žemėje”. JAV-ių prezidentas 
Kennedy „įsiamžino” savo 
garsiuoju posakiu: „Neklausk, 
ką tėvynė gali duoti tau, bet 
paklausk, ką tu gali duoti 
tėvynei!” Jei mes tikrai 
nemeluotai mylime savo 
tėvynę Lietuvą ir nuoširdžiai 
norime jai krikščioniškai padėti, 
tai, dėl Dievo meilės, neatim- 
kime lazdos iš elgetos, o noriai 
padėkime kuo greičiau jai atsi
kurti ir įsirikiuoti su Vakarų 
Europos šalimis. Užmirškime 
savo pusės šimtmečio senumo, 
atsilikusius savanaudiškus no
rus.

Stasė E. Semėnienė
Chicago, IL

LAIŠKAS AVIATORIŲ 
VAIKAMS

DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 25 d.

DUOKIME LIETUVAI, BET 
NEATIMKIME IŠ JOS

Vytautas Šeštokas, nuolatinis 
vienas spalvingiausių „Draugo” 
bendradarbių, „Darbininke” 
(Nr. 31; rugpjūčio 18 d.) parašė 
labai aktualų ir svarbų 
straipsnį „Lietuvoje paliktas 
turtas ir mūsų gobšumas”. Ačiū 
už laiku taiklų šūvį. Teko išgirs
ti dėl to straipsnio daug pri
tarimo ir pagyrimo atgarsių. 
Teisingai rašo akylus žurnalis
tas, kad tiems, tapusiais 
pusmilijonieriais, milijonieriais 
ir bilijonieriais, išeiviams jau 
mirtis kabo ant nosies, o vidinis 
pinigo kirminas stumia juos 
išnaudoti visas galimybes, atsi
imti savo prieš 50 metų paliktą 
turtą Lietuvoje. Vertas pagy
rimo jo patarimas: „Todėl, jeigu 
mylime Lietuvą ir nebijome ten 
vieną dieną grįžtančių rusų-ko- 
munistų, tai važiuokime į Lietu-

Lietuvai išgyvenant sunkų 
ekonominių reformų laikotarpį, 
be to, šiuolaikinė Lietuvos 
vyriausybė nepriklausomos 
Lietuvos istorija, o ypač 
1919-1940 m. Lietuvos aviacijos 
istorija nesidomi. Lietuvos avia
cijos lakūnų vaikai, kiek galė
dami savo jėgomis stengiasi pa
gerbti savo tėvų prisiminimą. 
Aviacijos muziejuje Kaune įvy
ko pasitarimas, kaip geriau 
panaudoti Kauno S. Dariaus ir 
S. Girėno aerodromą Lietuvos 
aviacijos keliui, karo ir civilinių 
lakūnų žygdarbiams įamžinti. 
Svarstymui buvo pateiktas 
architekto Algio Mikėno pa
siūlymas — projektas: S. Da
riaus ir S. Girėno ąerodromo 
teritorijoje įrengti paminklą 
„Lietuvos aviacija 1919-1940 
metais”. Paminklą sudarytų 
kiemelis, apsuptas supiltų iš 
žemių pilkapių. Kiemelio vidu
ryje ant lietuviško akmens iš
kaltas gen. inž. A. Gustaičio ir 
nusipelniusių Lietuvos aviacijai 
žmonių bareljefai, žuvusių 
lakūnų sąrašai, nuotraukų 
pastovas ir kt. Aplink kiemelį 
pastatyti propeleriniai kryžiai

simbolizuotų už Lietuvos laisvę 
kritusių lakūnų atminimą, 
„Plieno sparnų” garbės ženklo 
emblemą — aviatorių drąsą, 
pasiaukojimą. Čia būtų įrengtas 
simbolinis gen. inž. A. Gustai
čio kapas, bei pažymėti ir kiti 
lakūnai, nužudyti sovietinio-ko- 
munistinio teroro laikais, kurių 
kūnai išblaškyti Sibiro platy
bėse ar Lietuvos miškuose ir ne
turi civilizuotame pasaulyje 
įprasto, žmogų gerbiančio, kapo.

Projektui įgyvendinti Kauno 
miesto meras sudarė paminklo 
statybos komisiją: pirmininkas 
— mero pirmasis pavaduotojas 
R. Vasiliauskas; J. Balčiūnas — 
aviacijos istorikas; A. Gam- 
ziukas — Lietuvos Aviacijos 
muziejaus direktorius; av. pik. 
Č. Braziulis — karinių oro pajė
gų vadas; A. Mikėnas — archi
tektas; V. Stašaitis — Kauno 
miesto tarybos atstovas; V. Pe- 
sekcas — aviacijos veteranas; J. 
Silvinskas — skulptorius. 
Paminklo statybos vietos parin
kimas S. Dariaus ir S. Girėno 
aerodrome buvo įformintas 
atskiru aktu. Netrukus prasidės 
paminklo statybos darbai. Pa
minklas palyginti nebrangus — 
žemės darbai, vietinės medžia
gos, betonas. Skulptūrinius ele
mentus galima įrengti per 
ilgesnį laiką — palaipsniui.

Renkamos lėšos Lietuvos Ka
ro aviacijos lakūnų paminklo 
bei gen. inž. A. Gustaičio sim
bolinio kapo įrengimui. Lietu
vos aviatorių vaikai užsieniuos, 
taip pat Lietuvos aviacijos mylė
tojai ir gerbėjai prašomi savo 
aukomis prisidėti prie šio bend
ro tikslo. Čekius rašyti Lietuvos 
Aviacijos muziejaus vardu, 
pažymint — Lakūnų memoria
las. Adresas: Lietuvos Aviacijos 
muziejus, Veiverių 132, Kaunas 
3018.

Vytautas Peseckas
Beverly Shores, IN

Nuotr. Prano Abelkio

visose sistemose buvo kitaip 
mąstančių ir tam giliai nepri
tariančių mokytojų. Jiems vado
vėlis buvo tikrai ne pagrindinė 
mokymo priemonė. Tie žmonės 
kiekviena proga stengėsi dėsto
mą medžiagą perteikti kita dva
sia, prie problemos prieiti iš 
kitos pusės, pačiame nedėkin- 
giausiame kūrinyje rasti tų am
žinųjų dvasinių vertybių, kas ir 
yra visos lietuvių literatūros pa
matas.

Tikrai liūdna, kad kai ku
riems lietuviams S. Nėris yra 
pažįstama tik iš poemos „Bol
ševiko kelias”, ar P. Cvirka iš 
„Brolybės sėklos”. Manau, kad 
frazė „daugumas rašytojų tuo 
metu dar tebeklaidžiojo ieško
jimų keliais”, — šiandien yra 
visiškai kitaip suvokiama. Kas 
lėmėjų klaidžiojimus? Manau, 
kad tikrai nesame kalti, jog 
buvo lemta gimti tuo laiku ir 
išsimokslinimą gauti tarybinėje 
Lietuvoje. Taip pat nemanau, 
kad tokie labai jau kitokie ir 
ypatingi esame, nesugebantys 
ar negalintys atskirti tikra nuo 
istoriškai primesto.

R. Jakučiūnienė, 
Oak Lawn, IL

RADIJO LAIDŲ 
KLAUSIMAS

Į naujų radijo laidų persitvar
kymus reikia rimtai peržiūrėti 
visiems — dabarti'niems laidų 
vadovams ir tiems, kurie bando 
atgaivinti „Margutį”. Reiktų, 
suėjus į „Seklyčią”, rimtai per- 
diskutuoti, kaip išnaudoti naują 
laiką, duotą ar nupirktą R. 
Lapo. Laikas geras, stoties pajė
gumas pasieks visus, norinčius 
klausytis lietuviškos laidos.

Laidų turinys turėtų būti paten
kinamas visiems klausytojams. 
Jau girdėti balsų su nusįskun- 
dimais, kad R. Lapo laidos 
beveik nekalba apie vietines 
problemas, bet koncentruojasi 
įvykiais Lietuvoje. Tie fjatys 
klausytojai išreiškia nuomonę, 
„mums nelabai rūpi, kas dedasi 
Lietuvoje, kam klausytis 
vidinių politinių kivirčų ir ki
tokios netvarkos. Tokios žinios 
mažina mūsų dvasinį ryšį su pa
likta tėvyne. Mes jau beveik 
tikri amerikonai”. Ta dalis, gal 
dėl šių priežasčių ar dėl persi- 
amerikonizavimosi, jau beveik 
iškrenta iš mūsų tarpo. Tačiau, 
jeigu dažniau klausytų, pastebė
tų ir gražių apraiškų Lietuvos 
gyvenime. Išgirstų apie kitą 
lietuvių pusę; kaip rengiamos 
muzikinės šventės, koncertai, 
muzikinių ansamblių kelionės 
po Ameriką ir Europą, ir t.t. 
Kadangi laikas gautas vakarais 
ir septynias dienas savaitėje, jis 
visų mūsų pastangomis turėtų 
būti išnaudotas visiems lietuviš
kiems reikalams: mirčių prane
šimams, parengimų skelbi
mams, verslo ir net privačių įvy
kių skelbimams.

Laidą panaudojus mūsų reika
lams, Čikagoje ir apylinkėse 
padaugėjus klausytojų skaičiui, 
finansinis išlaikymas turėtų pa
lengvėti. Juk „Margutis”, Braz
džionis ir Šlutas naudojasi tais 
pačiais rėmėjais. Vienos laidos 
rėmimas palengvintų išlaidas ir 
pavienių rėmėjų, jeigu pasta

rieji, suprasdami reikalą, 
sąžinės graužiami, reguliariai 
remtų leidėjų pastangas, kad 
nereikėtų, kaip teko „Margu
čiui”, per visą "egzistavimo 
laikotarpį „ubagauti”.

Atrodo, kad „Margučiui” 
staiga užsidarius, Čikagos oro 
erdvėje'būtų likusi lietuviška 
tuštuma, jeigu nebūtume turėję 
„Rytmečio ekspreso”, kurio 
galėjo klausyti tik nedidelė dalis 
mūsų tautiečių dėl nepatogaus 
laiko. Reikalams pasikeitus, ne
galime palikti oro erdvę virš 
Čikagos be lietuviško žodžio. 
Linkiu „Margučio” atgaivinto
jams susįjūngti ir padaryti 
lietuvišką laidą, patinkančią vi
siems be nuolatinių skolų.

Ekonomistai sako, kad konku* 
rencija naudinga verslui. Mūsų\ 
atveju, konkurencija tik nusilp
nintų radijo laidų išsilaikymą. 
Tolimesnis laidų gyvavimas pri
klauso jaunajai kartai. Galbūt 
atėjo laikas sukurti „Radijo 
laidų fondą”.

Dr. Edmundas Ringus 
Evergreen Park, IL

VARGŠAI PARDUODA 
SAVOJCRAUJĄ

Šiuo metu Lietuvos kraujo 
centras Vilniuje per dieną pri
ima kraujo iš 50-100 žmonių. Už 
beveik pusę litro kraujo moka
ma 70 litų. Kaip ir sovietiniais 
laikais, daugiausia kraujo 
duoda mažai uždirbantys žmo
nės.

A.tA.
ELENA GERULAITIENĖ 

Pileikaitė
• • r i ,. ■■ ■

Gyveno Downers Grove, Illinois. Anksčiau gyveno 
Detroite, Michigan.

Mirė 1995 m. rugpjūčio 22 d., 7:50 vai. vak., sulaukusi 98 
metų.

Gimė Lietuvoje, Dauguose. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: duktė Irena Virkau, vyras Vytautas; sūnūs:: 

Leonardas, marti Renate, Jurgis, marti Marika.
Velionės vyras buvo a.a. generolas Zenonas Gerulaitis. 
Priklausė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės 

draugijai. , '
Velionė pašarvota penktadienį, rugpjūčio 25 d. nuo 8:30 

iki 9:30 vai. ryto Petkaus Lemont laidojimo namuose.
Laidotuvės fvyks penktadienį, rugpjūčio 25 d. Iš laidojimo 

namų 10 vai. ryto bus atlydėta j Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misiją, Lemonte, kurioje bus aukojarrfos gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę duktė, sūnūs ir giminės.

Laidotuvių direkt. Petkus Lemont Funeral Home, 12401
S. Archer Avė., arti 
800-994-7600.

Derby Road. tel. 708-267-6667,

Pirmą kartą po nepriklausomybės atkūrimo Pažaislio vienuolyne atliktas G. F. Hendelio „Mesi
jas”. Dalyvavo Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir dirigentas P. Bingelis) ir Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir dirigentas .J. Domarkas), dainavo solistai R. 
Maciūtė, A Zubaitė, A -Janutas ir V Prudnikovas Nuotraukoje koncerto metu diriguoja P 
Bingelis. . Nuotr. Prano Ahelkio

MOKAME DARYTI 
ATRANKĄ

Senokai stebiu iš tiesų 
sunkias, sakyčiau tikrai didvy
riškas vyresniosios kartos 
pastangas susidoroti su kuo? 
Taip ir liko neaišku, perskaičius 
J. Dunčios straipsnį „Apgaulin
gas lietuvių literatūros moky
mas”, rugpjūčio 15 d. „Drauge”.

J ką raginama gilintis, kas 
kviečiama daryti? Tos pastan
gos žavi, bet kartu perša liūdną 
išvadą: kam kalbėti apie tai, kas 
ir taip jau seniai aišku. „Tarybi
niais metais Lietuvoje vykusi 
visokeriopa kaita yra geriausiai 
suvokiama, — rašo J. Dunčia, — 
paskaičius vidurinių mokyklų 
(gimnazijų) vadovėlius”. Juk 
visi žinome, kad sovietinė sis
tema paliko gilų ir ko gero sun
kiai beišdildomą pėdsaką visa
me kame. Tad kodėl ir vėl pila
me druską ant žaizdos?

Mokiausi ir pati mokiau iš tų 
tarybiniais metais parašytų va
dovėlių, bet galiu pasakyti tik 
viena, kad toli gražu dar ne 
vadovėlis lemia naują išsi
mokslinimą. Visose epochose,

>■« X * ’•
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DONT SPEND IT Ali SAVE SOME AT

MUTUAL SAVINGS
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75 metus aptarnauja lietuvius-
Indėliai iki $100,000.00 
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(1-312) 925-7400
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8929 S HARLEM AVĖ
(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
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DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. rugpjūčio mėn. 25 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

BALFo gegužinė jau šį sek
madienį. Pradžia 12 vai. Kavinė 
veiks nuo 10 vai. r. Norime 
priminti, kad būs geras maistas, 
laimėjimai, kas norės galės pa
miklinti kojas — gros orkestras, 
troškulio nereikės kęsti — bus 
baras, jeigu karštas oras — bus 
vėsinama salė. Maloniai kvie
čiama visa lietuviškoji visuome
nė atsilankyti į gegužinę, neap 
vilti rengėjų, sunkiai dirbančių, 
pastangas.

„Daily Southown
dienio, rugpjūčio 20 d 
išspausdino straipsnį (autorius 
Adam Lisberg) apie Lithuanian 
Mercy Lift organizacijos pir
mininką Jurgį Lendraitį. 
Pažymima, kad jis yra šios lab
daros organizacijos iniciatorius 
ir jau nuo 1990 metų per LML 
siunčia medicininę pagalbą 
Lietuvai. Iki šiol išsiųsta 150 
talpintuvų. Į darbą įsijungusi ir 
jo žmona Viligailė. Rašoma, kad 
J. Lendraitis gimęs Bostone 
prieš 46 metus, gyvena Palos 
Heights, IL, iš profesijos 
mokytojas ir dirba Amos Alon- 
zo Stagg aukštesniojoje rao 
kykloje. Viligailė taip pat moky
toja Oak Ridge, IL pradžios mo
kykloje; jie augina dvi dukteris 
— Liną (16 m.) ir Nidą (10 m.). 
Plačiai aprašoma LML veikla, 
rūpesčiai ir milžiniška nauda, 
kurią suteikia ligoninėms Lie
tuvoje. Naujausias LML iššūkis: 
kaip persiųsti vartotą maino 
gramų aparatą iš North Lako
ta ligoninės į Lietuvą. Pasak J. 
Lendraičio, „visko nuolat rei
kia, visko trūksta, tad nežinia, 
kada mūsų darbas pasibaigs”.

” sekma- 
laidoje,

LML pirm. Jurgis Lendraitis su Lietuvos Medicinos direktore Salvinija Ko- 
ciene š.m. birželio mėn. Vilniuje.

x Dr. Jonas ir Janina Šal
nai, Portage WI, atsiuntė $150 
ir nori globoti našlaitį Lietuvoje 
iš Rimšės, Daukštų ar Daugėliš
kiu — Ignalinos rajono. Našlai
čio vardu dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas.

(sk)

x TRANSPAK praneša: 
„Pirmosios rašytos žinios apie 
Vilnių pasirodė 1128 metais”. 
Siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 
436-7772.

(sk)

x Jei reikia įsigyti vai
ravimo teises (IL Driver’s 
License), kreipkitės į Ed Šuma
ną, tel. 1-708-246-8241. Aš 
padedu pensininkams.

(sk)

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Mūsų žmonių gerumas ir
dosnumas, atrodo, yra neiš
semiamas — vos tik atsiranda 
rimtas pagalbos šauksmas iš 
tėvynės, tuoj į ištiestą ranką ir 
įdedama parama. Panašiai yra 
ir su Švč. Trejybės parapijos 
bažnyčios Jurbarke remontu 
(klebonas kun. Kazimieras 
Gražulis). I prašymą padėti 
bažnyčiai vėl atsiliepė jur
barkiečiai — ir ne jurbarkiečiai
— su savo aukomis; po 100 dol. 
aukojo: Julija Oreškienė, Izabel 
Oksas, Sofija Plenienė; 200 dol.
— Teodoras Petraitis; po 50 dol.
— Alfonsas Stankaitis, Roma
nas Biliūnas, Cecilija Mitkus, 
Zita Sodeikienė, Leonas Biliū
nas, Ona Siliūnienė, Petrutė 
Petrauskaitė; po 25 dol. — 
Simas Jokūbaitis, Halina Bag
donienė, Filomena Tarulienė, 
Ligia ,S. Bardauskas, Juozas 
Vainėkis, Frank Jomantas, 
Birutė T. Banaitis; '20 dol. auko
jo Marija Ročkuvienė. Kas dar 
nespėjote savo auka prisidėti, 
nėra vėlu. Aukas priima ir į 
Jurbarką persiunčia Sofija 
Plenienė, 9640 S. Kedvale St., 
Oak Lawn, IL 60453.

ALTo Čikagos skyrius per 
Antaniną Repšienę išplatino 
vieno stalo bilietus „Draugo” 
pokyliui, kuris bus rugsėjo 24 d. 
Martiniųue salėje.

Dr. Arvydas Žygas, Lietuvos 
ateitininkų federacijos pirmi
ninkas, Ateitininkų studijų 
dienose, Dainavoje, rugsėjo 1 d. 
vakaro programos metu praves 
pokalbį ir rodys vaizdajuostes iš 
ateitininkų veiklos įvairiuose 
pasaulio kraštuose.

x Kaip ir kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį, rugpjūčio 
27 d. Baltia Express priiminės 
siuntinius Lietuvių centre, 
Lemonte nuo 9 vai. ryto. Dau
giau sužinosite paskambinant 
nemokamu telefonu 1-800-- 
SPARNAI, t.y. 1-800-772-7624.

(sk)
x Dr. Alina Domanskienė,

Lietuvos našlaičių globos komi
teto narė, ne tik daug dirba 
komitete, bet taip pat globoja 
kelis našlaičius Lietuvoje. Pra- 
tęsdama našlaitės Jovitos me
tinę globą, užmokėjo $150. 
Dėkojame! „Lietuvos našlai
čių globos” komitetas.

(sk)
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

Dalia Rakauskienė, nuo
pavasario dirbusi Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centre Čika
goje (ji yra Lietuvos archyvų de
partamento konsultantė archy
vų darbo organizavimo klau
simais), netrukus grįžta į savo 
pareigas Vilniun. Ji yra baigusi 
Maskvos aukštąjį istorijos 
archyvistikos institutą ir yra 
viena didžiausių autoritetų savo 
srityje. Prieš grįždama Lietuvon 
D. Rakauskienė trumpam išvy
ko paviešėti į Floridą — Edge- 
water miestelį, kur yra įsikūręs 
jos pusbrolis, buvęs cicerietis 
Narcizas Kreivėnas, žinomo 
muziko, visuomenininko ir kul
tūrininko Juozo Kreivėno (mirė 
1987 m.) sūnus. Lietuvon ji 
pajudės rugsėjo 12 d.

ARTŪRO TEREŠKINO 
„ABSONIA”

Vilnietis poetas ir moksli
ninkas Artūras Tereškinas, jau 
4 metai gyvenantis JAV, prisi
statė su nauja poezijos knyga, 
kuri vadinasi „Absonia” ir 
kurią 1995 m. išleido Algiman
to Mackaus knygų leidimo fon
das Čikagoje. Tai jau antrasis 
šio jauno poeto kūrybos leidinys 
— pirmasis 1991 m., pavadintas 
„Grindinio žuvys” vardu, išėjo 
Vilniuje.

Šios knygos autorius yra 
gimęs Žemaitijos sostinėje 
Telšiuose, kur baigė Žemaitės 
vid. mokyklą, o tada įstojo į Vil
niaus un-tą studijuoti filologiją. 
Atlikęs karinę prievolę sovie
tinėje armijoje ir baigęs 
universitetą, tapo aspirantu 
Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institute, besi
gilindamas į 18-jo amžiaus 
Lietuvos didžiosios kunigaikš
tystės raštus. 1991 m. susidarė 
galimybė jam atvykti į Čikagą 
ir čia pasitobulinti Lituanis
tikos katedroje Illinois un-te 
Čikagoje. Tęsti studijų vėliau iš
vyko į Harvard un-tą prie Bos
tono. Jis ten neseniai išlaikė 
magistro laipsnio egzaminus ir 
pradeda ruoštis doktorato dar
bui.

Jis eilėraščius pradėjo rašyti 
savo jaunystėje, o vėliau pasi
reiškė ir nioresk mis. Vil
niaus universitete pnklau » 
poeto M. Mart’mit o literatų 
f mėliui, siv ikraštvje
spausdino literatūrinį puslapį 
„Prologą”, dalyvavo literatūros, 
vakaruose.

Savo kūrybą spausdino ne tik 
Lietuvoje, bet ir JAV (dau
giausia „Drauge”, o taip pat ir 
Lenkijoje. Dabar tęsia savo 
kūrybinius užsimojimus, ku
riuos į anglų kalbą verčia jo 
žmona Jūra, (ji yra anglų kalbos 
specialistė, gimusi ir užaugusi 
Čikagoje).

„Absonia” knygos pristaty
mas įvyko rugpjūčio 20 d.

Teisininkas Jonas Damaus
kas paskaitą „Mažosios Lietu
vos genocidas” skaitys šeš
tadienį, rugsėjo 2 d., Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje 
vyksiančiame Maž. Lietuvos 
Rezistencinio sąjūdžio ir. ML 
fondo suvažiavimo atidaryme. 
Pradžia 9 vai. ryto. Visi kvie
čiami dalyvauti ir išklausyti 
mūsų tautos dalies šiurpaus 
likimo.

Ateitininkų Studijų dienos 
Dainavoje vyks Darbo šventės 
savaitgalyje, rugsėjo 1-4 d. Bus 
plati ir įdomi programa, kurio
je dalyvaus ir svečiai iš Lietu
vos. Visi kviečiami. Neatidėlio
dami registruokitės pas Lidiją 
Ringienę, 50 Carriage Trail, 
Palos Heights, II6043, tel. (708) 
361-2557.

Lietuvių Opera, kuriai kito 
sezono metu bus 40 metų veik
los sukaktis, stato mums kom
pozitoriaus Banaičio „Jūratės ir 
Kastyčio” operą. Šios operos 
spektakliai bus kitų metų pa
vasarį Morton mokyklos audi
torijoje.

Platų nekrologą su nuo
trauka apie Lietuvoje — Vilniu
je rugpjūčio 12 d. mirusį, bet 
Ciceroje gimusį dail. Feliksą 
Daukantą, įdėjo „The Life” laik
raštis, kuris aptarnauja Cicero, 
Berwyn, Stickney ir Forest 
View miestus — Čikagos vaka
rinius priemiesčius. Čia trum
pai pažymėta ir dail. Daukanto, 
kuris Ciceroje praleido pirmuo
sius savo gyvenimo metus, bio
grafija. Rašinyje minima, kad 
1992 metais, kuomet dail. Dau
kantas viešėjo JAV, tame 
laikraštyje tilpo Ed. Šuląičio 
rašinys apie Daukanto pasie
kimus.

Petras Plumpa, Lietuvos vy
riausybės patarėjas religiniais 
klausimais, dalyvaus BALFo 
gegužinėje šį sekmadienį Jau
nimo centre. 1:30 vai. p.p. jis 
padarys tikrai kitokį pranešimą 
iš Lietuvos ir atsakinės į klau
simus. Visi kviečiami pasiklau
syti, ypač tie, kurie domisi reli
giniu gyvenimu šiandieninėje 
Lietuvoje.

Vaclovas Momkusjau i? 
sakė stalą į „Draugo” banketą, 
kad smagiame „Spaudos baliu
je”, ruošiamame rugsėjo 24 d. 
Martiniųue salėje, galėtų su 
savo draugais ir artimaisiais 
pasilinksminti ir tuo pačiu 
paremti vienintelį užsienyje 
lietuvių dienraštį. Bilietai į šią 
nuotaikingą puotą gaunami 
„Draugo” administracijoje 
(galima ten užsisakyti ir stalus). 
Visuomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti.

x Vaiva R. Vėbraitė, 
A.P.P.L.E organizacijos įkūrėja
ir pirmininkė, jau kelinti metai „Galerijos” patalpose prie Čika- 
globoja Lietuvoje našlaitį gos. Čia apie A. Tereškiną ir jo
Žydrūną. Pratęsdama kitiems 
metams globą, atsiuntė $150. 
Dėkojame! „Lietuvos naš
laičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

x Ieškomos Gražina Dzen- 
kauskaitė-Archuleta ir Danu
tė Dzenkauskaitė. Asmenys, 
turintys apie jas žinių arba ži
nantys jų adresą,prašomi skam
binti „collect” Benny Ar- 
chuleta tel. 904-928-0968 po 3 
vai. p.p. bet kurią dieną. Šios 
moterys dingo iš Jacksonville, 
FL š. m. rugpjūčio 9 d. Teatly
gina Dievas už jūsų pagalbą!

(sk)
x Amerikos Lietuvių Ra

dijo programa keičia tran
sliacijų laiką: penktadienio 
programa bus girdima antra
dieniais 8-9 vai. vakaro per 
WCEV, 14.50 AM. Taip pat 
kviečiame pasiklausyti ir sek
madieninės programos 7-8 vai. 
ryto per tą pačią stotį. Vedėjas 
— A. Siutas, 4459 S. Francis- 
co, Chicago, IL 60632, tel. 
312-847-4903.

(sk)

kūrybą kalbėjo „Galerijos” 
savininkas A. Kezys. Pats A. 
Tereškinas perskaitė savo li
teratūrinį kredo, taip pat paaiš
kindamas, kad „Absonia” 
reiškia disonansą. Jis davė ir 
savo kūrybos pavyzdžių. Buvo 
susirinkę apie 60 žmonių, kurių 
dauguma neseniai atvykę iš 
Lietuvos.

E.S.

Lietuvos vyčių 112 kuopa neseniai sui uošė laimėjimų traukimą paremti Švč. M. Marijos Gimimo 
parapiją Marųuette parke ir lietuvių kolegiją Romoje. Gautas pelnas buvo padalintas pusiau. 
Čia 708 dol. čekis įteikiamas klebonui kun. Jonui Kuzinskui. Iš kaiiės: Julie Zakarka, Edvardas
Pocius, Estelle Rogers, Ellie Kasputis, kun J. Kuzinsk. 
dvasios vadas kan. Vaclovas Zakarauskas.

„AČIŪ JUMS, GURIEJI ŽMONĖS!”

kuopos pirm. Rita Zakarka ir kuopos

Paskutiniame „Lietuvos naš
laičių globos” komiteto posėdyje 
(rugpjūčio 8 d.) Birutė Jasai
tienė, laikinai einanti pirmi
ninkės pareigas, išdalino komi
teto nariams nemažai gautų pa
dėkos laiškų už suteiktą pa
galbą našlaičiams.

Jų visas pluoštas guli prieš 
mane. Atidžiai skaitau juos ir 
pamažu atsiskleidžia tiek daug 
aprašytų įvairių gyvenimo aki
mirkų, atspindinčių nuošir
dumą, paprastumą ir didžiulį 
dėkingumą „Lietuvos našlaičių 
globos” komitetui, o per jį ir 
visiems geraširdžiams žmo
nėms, kurie aukoja, kad tų vai 
kelių gyvenimas būtų bent tru
putį šviesesnis

Štai viena močiutė, globojanti 
penkias savo dukraites, dėkoja 
už gerą širdį visiems, kurie 
remia „iš tokių tolybių”. „Jūs 
mus nepamirštate. Ačiū Jums, 
brangieji. Galbūt mes nemo
kame Jums kaip reikiant padė
koti... Mes už Jus pasimelsime, 
kad Dievas duotų Jums sveika
tos, ilgiausių gyvenimo metų, 
stiprybės... Dar kartą dėkojam 
Jums višiems. Man ašara kren
ta, kad tokių gerų, kilnių žmo
nių - ra pasaulyje”.

Š jos padėka skirta Jums, 
mielieji „Lietuvos našlaičių glo
bos” komiteto darbų rėmėjai, 
nes tai Jūsų aukos džiugina ne 
tik šią močiutę ir jos penkias 
dukraites, bet ir daugelį kitų. 
(Dabar jau per 400!)

Štai kitas laiškas, irgi besi
kreipiąs į Jus, tuos geruosius 
žmones: „Jei ne geri žmonės, iš 
viso nežinotume, kaip gyventi”, 
rašo motina, auginanti tris 
mažamečius vaikus..

Kita moteris dėkoja ir rašo 
apie jų globojamą, ne visai svei 
ką, Antanuką. Paėmė globoti, 
kai jam buvo 8 metai. Dabar jis 
mokosi sutrikusio intelekto 
vaikų internate. Jam dabar 15 
m. Vaiką auklėja krikšeio 
niškoje dvasioje. Pažintis su 
Antanuku prasidėjo, kai siūlė 
pakrikštyti našlaitį. „Mus su 
graudino jo gyvenimo istorija. 
Antanuką, dar kūdikį, rado per 
sausio šalčius gatvėje, suvynio
tą į laikraštį. Jam lemta buvo 
išlikti gyvam, bet tai atsiliepė 
į jo sveikatą”.

Kitame laiške SOS — „Vai

Artūras Tereškinas (viduryje) per jo 
žmona Jūra Avižienyte ir Galerijos

knygos sutiktuves Galerijoje kartu su 
savininku Algimantu Keziu

Nuotr. E. Šuląičio

kai” (Telšių grupė) dėkoja už 
siuntą: 24 dėžes, kurias gavo 
birželio 20 d. (Persiųsta 
„Lithuanian Mercy Lift” dėka). 
Visam Jūsų kolektyvui ir vi
siems žmonėms, kurie aukojo, 
tariame nuoširdų ačiū”.

Taip pat yra keletas padė
kos laiškų (šiame laiškų pluoš
te) iš kunigų-klebonų, kurie glo 
boja našlaičius: iš Klaipėdos, Šv. 
Juozapo Darbininko Romos kat. 
bažnyčios klebono Algio Baniu
lio, kun. L. Dambrausko (iš Mo
sėdžio), kuris rašo: „Mūsų globo
tiniai, maži ir dideli, ir mes visi 
kuo nuoširdiausiai dėkojame. 
Linkime „Globos komitetui” ir 
visiems geradariams sėkmės, 
sveikatos ir Aukščiausiojo 
palaimos”. Taip pat dėkoja ir 
kun. Ričardas Repšys.

Viena globėja iš vaikų sodybos 
„Atžala”, kuri globoja 12 naš
laičių, dėkodama rašo: „Visi 
vaikai sveiki, linksmi, gerai 
mokosi, namuose padeda atlikti 
namų ruošos darbus, mokomės 
megzti, siūti, dirbame ūkio dar
bus, pasisodinome daržovių, 
žadame įsigyti karvutę, triušių, 
vištų... Dar kartą norime pa
dėkoti iš visos širdies už Jūsų 
aukas, linkime daug laimės, 
stiprybės ir geros sveikatos.

POPIETĖ, SKIRTzk PRANEŠIMUI IS 
LIETUVOS

Trečiadienio popietė „Sekly
čioje” rugpjūčio 16 d. įvyko, 
kaip buvo skelbta, nežiūrint 
nenormalaus karščio. Antrą vai. 
programų vedėja Elena Sirutie
nė pasveikino visus susirinku
sius ir kartu pakvietė šios die
nos prelegentę mokyt. Ritonę 
Rudaitienę papasakoti apie savo 
kelionę į Lietuvą.

Mokyt. R. Rudaitienė dėkojo 
už suteiktą galimybę šioj popie
tėj dalyvauti ir pasidalyti savo 
patirtais įspūdžiais. Ji plačiai 
išaiškino, ką teiškia mūsų spau
doje dažnai minimos penkios 
raidės APPLE. Pilnas tos or
ganizacijos pavadinimas yra 
American Professional Partner- 
ship for Lithuanian Education. 
Ši organizacija buvo įkurta 1990 
m. ir šią vasarą paminėjo savo 
veiklos penkmetį. Joje daly
vauja daug Amerikos mokytojų, 
kurie, savanoriškai įsijungė, 
kad padėtų pertvarkyti Lietuvos 
mokyklų sistemą, ypač — nepil
nai išsivysčiusių vaikų ir naš
laičių mokymą lx?i ugdymą. Ji 
išvardijo net 8 šios organizaci
jos užsibrėžtus tikslus, kurie la
bai plačiai apima įvairias veik
los sritis. Svarbiausia — padėti 
Lietuvai sukurti naujovišką 
švietimo sistemą. Nariais AP
PLE kviečia Amerikos mokyto 
jus, kreipiasi taip pat į įvairias 
tarptautines organizacijas. Di
džiausias jos atliekamas darbas 
tai organizuojami kasmetiniai 
kursai Lietuvos mokytojams, 
kur dalyvauja po kelis šimtus 
Lietuvos mokytojų. Jie ruošia
mi įvairiuose miestuose: Mari 
jampolėj, Kėdainiuose, Šilutėje, 
Anykščiuose ir kitur. Prie to 
prisideda ir I ietuvos švietimo

Telaimina Jus Dievas už gerus 
darbus”.

Yra ir vaikučių laiškų, jie 
trumpi, pilni nuoširdžios 
padėkos. Ypač už gautus batus 
(Juos gavo per R. Borį ir A. Vasį 
iš „Itedvving” bendrovės. Per
siuntė „Lithuanian Mercy 
Lift”), nes dabar turi kuo ap
siauti, einant į mokyklą.

Štai viena našlaitė rašo: „Ger
biami mūsų rėmėjai! Nuošir
džiai dėkojame už paramą, ku
rią teikiate mums našlaičiams. 
Dėkojame už batus, nežinau, 
kaip būčiau galėjus lankyti 
mokyklą, nes labai blogai. 
Močiutė niekur nedirba, o ir 
sveikatos neturi, gyvename iš 
mano pašalpos. Už tai labai dė
koju, kad neužmirštat mūsų 
našlaičių. Tepadeda Jums Die
vas”.

Ir taip daug daug vaikučių 
padėkų už paramą, ypač už ba
tus.

Šios našlaičių ir jų globėjų pa
dėkos eilutės yra skirtos Jums, 
mielieji skaitytojai, esamieji ir 
būsimieji „Lietuvos Našlaičių 
globos” komiteto dalbų rėmėjai. 
Jūsų dosnumas, plaukiąs iš 
jautrios, našlaičius užjaučian
čios širdies, daug ašarų jis yra 
nubraukęs, daug džiaugsmo į jų 
gyvenimą yra įnešęs.

Aldona Šmulkštienė

ministerija. Kasmet kursuose 
įvedama vis daugiau dalykų: 
anglų k., matematiką, vadybą, 
demokratinių principų aiški
nimų, religiją ir kt. Tik gaila, 
kad ne visi norintieji gali įjuos 
patekti. Kursantai grupuojami 
į kelias atskiras grupes. 
Amerikiečių pagalba vertinama 
tūkstančiais litų, nes ameri
kiečiai mokytojai atvyksta savo 
lėšomis.

R. Rudaitienė papasakojo apie 
savo apsilankymą vaikų Tėviš
kės namuose, kurie statomi ne
toli Marijampolės ir jau esą 
įrengti, o viso jų bus 12.

Įspūdis — labai geras. 
„Mamos” savo pareigas atlieka 
puikiai. Tai yra specialiai pa
rinktos moterys, neturinčios 
savo šeimos, daugiausia našlės. 
Ypač kieipiamas dėmesys į 
nepilnai išsivysčiusius, sten
giamasi juos paruošti gyveni
mui.

Kalbėtoja sakė stebėjusi vaiz
dajuostes, kur buvo rodoma, 
kaip vaikai nepaprastai gražiai 
auklėjami. Didelė pažanga 
padaryta per penkerius metus. 
Jai taipgi teko konsultuoti 
tėvus, kaip auginti nenormalius 
vaikus. Bet dėl sugriuvusių 
šeimų, dėl alkoholio vartojimo, 
didelis skaičius vaikų pražudo 
savo ateitį, būdami neparuošti 
gyvenimui.

Po jos paskaitos turėjo būti ro
doma atsivežtoji vaizdajuostė, 
bet dėl techninių kliūčių ji ne
buvo parodyta.

Programų vadovė dėkojo pre
legentei už išsamią paskaitą ir 
visus d ilvvius pakvietė pietų.

Apol. P. Bagdonas


