
inHiiimiiilitiiiiiiiitilniliHinUidiiiltHilHuttlMl 
, , t t t t t t t « t t . t . t . » t . t . . » « » t K : x g D ADC 6 0 6 

3178 P8 GBATIS 
THE LIBRARY OT CONGRE3S 
EUROPIAM READING ROOM 
Sirialf D i v m o n 
Vathington DC 20540-4830 

NEVVSPAPER - P O N O T DELAY - Pate Maiied 09/02/99 

U Ž S I E N I O L I E T U V I Ų D I E N R A Š T I S 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-3284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

PERKMMCALS 
September 3, 
Voi.LXxxvn # 90th ANNIVERSARY # 

THE LITHUAN1AN WORLD-WIDE DAILY 
PENKTADIENIS -FRIDĄY. RUGSĖJO - SEPTEMBER 3, 1999 Vfr 90-IEJI METAI 4> Nr.172 

Kaina 50 c. 

Lenkijos lietuvių rūpestis — 
lietuviškos mokyklos 

Vilnius, rugsėjo 2 d. (Elta) 
— Ketvirtadienį Vilniuje susi
tikę su prezidentu Valdu 
Adamkumi, Lenkijos Lietuvių 
bendruomenės vadovai pareiš
kė esą susirūpinę dėl lietuviš
kų mokyklų ateities. 

Lenkijos Lietuvių bendruo
menės Krašto valdyba pirmi
ninke Irena Gasperavičiūtė po 
susitikimo žurnalistams teigė, 
kad jau šiemet lietuviškos mo
kyklos šiek tiek nukentėjo dėl 
Lenkijoje atliktos švietimo re
formos ir lėšų stygiaus: aš
tuonmetės mokyklos pertvar
kytos į 6 klasių mokyklas, o 
kai kurios — netgi į pradines. 

Gali būti, kad Lenkijos švie
timo ministerija ir kitais me
tais skirs mažiau lėšų švieti
mui, sakė Lenkijos lietuvių 
veikėja. Tokiu atveju, nuogąs
tavo I. Gasperavičiūtė, gali 
būti, kad Lenkijoje liks tik 
mokykla Punske. 

Susitikimo su prezidentu 
metu Lenkijos lietuviai pasa
kojo, kad šiemet Seinuose bu
vo atidaryta viena lietuviška 
gimnazijos klasė, kurioje mo
kosi 17 moksleivių. Po 80 me

tų pertraukos tai yra pirmoji 
lietuviška moksleivių klasė. 
Prezidentas pažadėjo savo pa
ramą Seinuose besimokan
tiems moksleiviams. 

Prezidentui buvo pranešta 
apie tai, kad Lenkijos lietuviai 
toliau tariasi su valstybinėmis 
institucijomis, kad būtų iš
spręstas Punsko užkardos 
klausimas. Punsko gyventojų 
sudaryto fondo lėšomis pasta
tytame sveikatos punkte sau
sio viduryje įsikūrė Lenkijos 
pasieniečiai. 

Taip pat pareikšta viltis, 
kad jau lapkričio mėnesi Sei
nuose bus atidengtas pamink
las Antanui Baranauskui. Šį 
paminklą užsakę Lenkijos lie
tuviai pageidauja, kad pamin
kle dviem kalbomis — lenkų ir 
lietuvių — būtų parašyta, jog 
A. Baranauskas buvo Seinų 
vyskupas ir lietuvių poetas. 
Tačiau atrodo, kad lenkai kol 
kas nėra linkę iškalti ir lietu
višką užrašą. 

Lenkijos lietuviai pareiškė 
bendruomenės pageidavimą, 
kad į ambasadą Varšuvoje bū
tų paskirta kultūros atašė. 

Lietuviškos mokyklos mokiniai 
mokysis rusiškoje mokykloje 

Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) 
— Iš Vilniaus Simono Dau
kanto lietuviškosios mokyklos 
į Mstislavo Dobužmskio ru
siškąją mokyklą perkeltieji 
mokiniai kol kas kuriasi jiems 
skirtose klasėse. 

Naujasis M. Dobužinskio 
mokyklos direktorius Dionizas 
Mitkus sakė, kad iš S. Dau
kanto mokyklos atkeltiems 
mokiniams skirtos šešios kla
sės, kuriose jie ketvirtadienį 
kuriasi. Pamokos šiems mo
kiniams kol kas nerengiamos. 

„Pastaruoju metu mes su
laukiame labai didelio žurna
listų dėmesio, tačiau tai, kas 
rašoma spaudoje, yra smar
kiai perdėta", sakė mokyklos 
direktorius. Anot D. Mitkaus, 
jokio dviejų mokyklų moky
tojų ir mokinių konflikto nė
ra. Tačiau televizijos naujienų 
laidose perkeltųjų mokinių 
tėvai reiškė didelį nepasiten
kinimą, kad naujojoje moky
kloje moksleiviai sutikti itin 
nedraugiškai. 

D. Mikus mokyklos direkto
riumi buvo paskirtas rugsėjo 
1-ąją, prieš tai mokyklos rei

kalus tvarkė laikinoji direk
torė Lilija Šišėja. 

Į M. Dobužinskio vidurinę 
mokyklą, kurioje iš viso tėra 
250 rusų kalba besimokančių 
moksleivių, buvo perkelta 130 
S. Daukanto mokyklos mok
sleivių. 

Kaip sakė Vilniaus miesto 
švietimo skyriaus vedėjas Ju
lius Skestenis, tai nėra mo
kyklų pertvarka. S. Daukanto 
mokyklos mokiniai jais ir liks, 
tačiau jie perkeliami mokytis į 
kitas patalpas. 

Dabar Vilniuje mokyklų, ku
riose pagrindinė dėstomoji 
kalba rusų, yra 29. Kai kurios 
jų yra mišrios — rusų ir 
lenkų. Jose per praėjusius 
mokslo metus mokėsi per 
19,000 moksleivių, ir viduti
niškai vienai mokyklai teko 
apie 660 moksleivių. Pagal 
projektinį šių mokyklų tal
pumą, kiekvienoje jų galėtų 
mokytis apie 1,000 ir daugiau 
moksleivių. 

Vienai lietuviškai Vilniaus 
mokyklai vidutiniškai tenka 
apie 1,070 moksleivių. 

„Geležinio žmogaus" sveikata 
neatlaikė 

Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) 
— Garsaus sportininko pa
nevėžiečio Vidmanto Urbono 
sveikata ketvirtadienio rytą 
jau buvo kiek geresnė, tačiau 
gydytojai dar nesiryžta nu
matyti, kada jis visiškai pas
veiks. 

Santariškių klinikų genera
linis direktorius Antanas Vin-
kus sakė, kad po nakties poil
sio žymiojo sportininko „nuo
taika ir objektyvi būklė yra 
pagerėjusi". 

Geležine ištverme garsė
jantis 41-erių metų V. Urbo
nas praėjusį šeštadienį ne
apskaičiavo savo jėgų, ir po 
ypač daug valios pareikalavu
sių tarptautinių varžybų Pa
nevėžyje pateko į ligoninę. 

Medikų vertinimu, per dide
lis fizinis krūvis sukėlė inkstų 
veiklos bei kitų organizmo 
funkcijų sutrikimus, ir antra
dienio naktį jis buvo atvežtas į 
Panevėžio ligoninę. Sveikatos 

būklei vis blogėjant, sportinin
kas trečiadienio pavakare 
buvo atvežtas į Vilniaus uni
versiteto Santariškių klinikų 
reanimacijos skyrių. 

A Vinkus nenorėjo spėlioti, 
ar pasaulio čempionas visiškai 
pasveiks, nes „medicinoje daž
nai nutinka neprognozuojami 
dalykai". 

Praėjusių metų pabaigoje ul-
tratriatlono pasaulio čempiono 
titulą V. Urbonas iškovojo 
Meksikoje. Visi tų varžybų 
nuotoliai prilygo dvidešimčiai 
įprasto triatlono nuotolių: 76 
km plaukte baseine, 3,600 km 
dviračiu ir 844 km bėgte. 

Šią vasarą V. Urbonas tapo 
ypač populiarus ne tik Pa
nevėžyje, bet ir visoje Lietu
voje, kai per aštuonias dienas 
Nemunu nuplaukė 460 kilo
metrų nuo Baltarusijos sienos 
iki pat upės žiočių. 

Dvigubo triatlono pasaulio 
čempionate šį savaitgalį jis 

Vyr i ausybė ir Bažnyčia kartu 
spręs iškylančias problemas 

Nuotr.: Lietuvos ministras pirmininkas Rolandas Faksas (kai">-jt-; bei vyriausybes kanclerė Dalia Kutraitė 
Giedraitiene ? antra :š dešini-s* susitik:.- su Kaum; arkivyskupu r •.•'ropolitu Sigitu Tamkeviciumi 'pirmas ii de
šinės) ir Lietuvos Vyskupu Konferencijos pirmininku, arkivyskupu Audriu Juozu Bačkiu (antras iš kaires). 

(ElU) 

nams tenka susidurti su 
įvairiomis biurokratinėmis 
problemomis. 

Taip pat svarstytas ir kul
tūros vertybių apsaugos baž
nyčiose klausimas: parapijos 
ne visada įstengia jas deramai 
išlaikyti. 

Susitikimo dalyviai pritarė 
siūlymui šiuos klausimus to
liau spręsti bendromis vyriau
sybės ir Bažnyčios pastango
mis. 

Vilnius, rugsėjo 1 d. (Elta) 
— Pirmadienio vakarą Vil
niuje įvykusiame susitikime 
su ministru pirmininku Ro
landu Paksu dalyvavo Lietu
vos Vyskupų Konferencijos 
pirmininkas arkivyskupas 
Audrys Juozas Bačkis bei gen
eralinis sekretorius vyskupas 
Jonas Boruta, taip pat Kauno 
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius ir vyriau
sybės kanclerė Dalia Kutraitė 
Giedraitienė. 

Pokalbyje nagrinėjamas Lie
tuvos ir Šventojo Sosto ben
dradarbiavimas švietimo sri
tyje, ginkluotose struktūrose 
tarnaujančių katalikų sielova
da ir Katalikų Bažnyčiai pri
klausančio turto grąžinimo 
klausimai. 

Kaip ruošiamos tokio ben
dradarbiavimo sutartys, dabar 

George Soros 
sumažins paramą 

Lietuvai 
Vilnius, rugsėjo 1 d. (BNS) 

— Lietuvai tenkanti ameri
kiečių labdario George Soros* 
finansinė parama kitais me
tais bus mažesnė 20-25 proc. 
nei šiemet, pranešė Atviros 
Lietuvos fondo (ALF) valdybos 
pirmininkė Irena Veisaitė. 

ALF biudžetas šiemet ne
siekė 7 mln. JAV dolerių. Fi
nansavimo sumažinimas, anot 
I. Veisaitės, AX,F veiklai žen
kliai neatsilieps. Tačiau ALF 
teks atsisakyti programos, 
kuri. finansuodavo specialistų 
keliones į trumpas stažuotes 
bei konferencijas užsienyje, 
gali tekti mažinti darbuotojų 
skaičių, savarankiškai veiklai 
palikti kai kurias iki šiol 
įgyvendintas programas. 

„Tačiau finansavimo maži
nimas nėra dramatiškas. Atvi
ros Lietuvos fondas buvo ir 
bus", sakė I. Veisaitė. 

Neseniai George Soros nu
sprendė sumažinti finansinę 
pagalbą toms valstybėms, ku
rios buvo įtrauktos į Europos 
Sąjungos kandidačių sąrašą. 
Panašiam Estijos fondui G. 
Soros finansavimą 2001 me
tais sumažino nuo 4 iki 1.5 
mln. JAV dolerių. Dėl to estai 
nusprendė pakeisti fondo 
struktūrą ir veiklos sritis. 
pasijuto blogai paskutiniojoje 
— 84 kilometrų bėgimo rung
tyje, bet sukaupęs valią, nuo
tolį baigė eidamas. 

nagrinėja užsienio reikalų vi
ceministro Gedimino Šerkšnio 
vadovaujama komisija. 

Susitikimo metu iškelta pro
blema, kad Lietuvoje nėra 
tiksliai apibrėžto vienuolynų 
statuso. Pagal dabar galio
jančius įstatymus, jie prilygin
ti įmonėms. Dėl to vienuoly-

Keturioe kunigu seminarijos 
pradeda mokslo metus 

Vilnius, rugpjūčio 31 d. 
(Elta) — Kartu su kitomis Lie
tuvos mokymo įstaigomis nau
juosius mokslo metus pradeda 
ir keturios kunigų seminarijos 
— Kauno, Telšių, Vilkaviškio, 
Vilniaus. 

Kauno kunigų seminarijoje 
šie mokslo metai bus kiek ne
įprasti. Kauno arkivyskupas 
metropolitas, Katalikų teologi
jos fakulteto Vytauto Didžiojo 
universitete didysis kancleris 
Sigitas Tamkevičius pasirašė 
nutarimą, kuriuo leidžiama 
Kauno kunigų seminarijos 
klierikams paskaitų klausytis 
drauge su pasauliečiais. Nuo 
šių mokslo metų Kauno kuni
gų seminarijos klierikai pas
kaitas klausys Vytauto Di
džiojo universiteto auditorijo
se kartu su Katalikų teologijos 
fakulteto studentais. Tai pir
mas kartas Lietuvos Bažny
čios istorijoje, kai kunigų se
minarijos patalpose paskaitų 
nebebus. 

Pasak arkivyskupijos spau
dos tarnybos, minėtas arkivys
kupo nutarimas buvo pasira
šytas dėl to, kad Kauno kuni
gų seminarijoje liko mažai ku
nigystės siekiančiu studentų. 
Į Vilnraus kunigu seminariją 
perėjo Panevėžio bei Kaišia
dorių vyskupijų klierikai, ank
sčiau studijavę Kiuno semi
narijoje. Klierikai iš Vilkaviš
kio vyskupijos studijas tęs nuo 
šių mokslo metų pradedan
čioje veikti atkurtoje Vilkaviš
kio vyskupijos kunigų semina
rijoje. 

Ark. S. Tamkev ciaus nuta
rimas leidimą klierikams 
klausytis paskaitų su pasau
liečiais įteisino bandomajam 
laikotarpiui — iki 2002-2003 
mokslo metų. 

I Kauno kunigu seminariją 
šią vasarą įstojo 20 jaunuolių. 
Iš viso seminarijoje mokysis 
beveik 80 klierikų. 

Pirmuosius mokslo metus 
pradedančios Vilkaviškio vys

kupijos Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio kunigų seminarijos 
patalpos, įrengtos Marijam
polėje, Marijonų vienuolyne, 
bus šventinamos rugsėjo 4 d. Į 
pirmą kursą priimta 20 jau
nuolių. Aukštesniuose kursuo
se mokysis daugiau kaip 30 iš 
Kauno kunigų seminarijos 
„atsiimtų" Vilkaviškio vysku
pijos klierikų. 

Telšių vyskupijos kunigų 
seminarijoje šiais mokslo me
tais studijuos 67 klierikai. Dar 
18 jaunuolių, baigusių pagrin
dinę vidurinę mokyklą, moky
sis Mažojoje seminarijoje-licė-
juje. 

Naujieji mokslo metai Vil
niaus arkivyskijos kunigų se
minarijoje prasidės rugsėjo 11 
dieną. 

* Valdininkai nelinkę 
taikstyt is su tuo, kad vy
riausybė be jų žinios ir sutiki
mo mažintų jiems atlygini
mus. Lietuvos valstybės dar
buotojų profesinė sąjunga pa
reiškė, kad vyriausybė pažei
dė savo pačios pasirašytą Tri
šalį susitarimą, kuriame įsi
pareigojo „teikti šalims infor
maciją apie rengiamus teisės 
aktų darbo, socialiniais ir eko
nominiais klausimais projek
tus". Tuo tarpu vyriausybė 
neįspėjo Valstybės darbuotojų 
profsąjungos apie rengiamą 
projektą dėl darbo užmokesčio 
ir priedų mažinimo bei vie
našališkai priėmė sprendimą. 
Nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojo biu
džetinių įstaigų ir organizaci
jų darbuotojų apmokėjimo są
lygų pakeitimai, kurie apribo
jo valstybės darbuotojų gali
mybes gauti premijas bei prie
dus prie atlyginimų. <EIU. 

* Radijo stoties „M-l" 
žinių tarnyba ketvirtadieni 
paskelbė informaciją apie tai. 
kad Lietuvos ambasada Pary
žiuje ^ nevykdo įsipareigojimų 
bendradarbiauti su Lietuvos 
verslininkais Pranešama, kad 

„Open Spir i t" karinėse 
pratybose — garbingas svečias 
Klaipėda, rugsėjo 2 d. 

(Elta) — Stebėti tarptautinių 
išminavimo pratybų „Open 
Spirit" ketvirtadienį į Klai
pėdą atvyko Vokietijos karinio 
jūrų laivyno vadas admirolas 
Hans Lussow. 

Karo laivų krantinėje sve
čias apžiūrėjo karo laivus, po 
to karinių jūrų pajėgų štabe 
su vadu komandoru Kęstučiu 
Macijausku aptarė tolesnio 
bendradarbiavimo ir pratybų 
eigos klausimus. 

Pasibaigus pokalbiui, admi
rolas H. Lossovv budėtojų lai
vu „Dzūkas" išplaukė į jūrą 
stebėti pratybų. 

Ketvirtadienis šiose praty
bose — žurnalistų diena. 
Žiniasklaidos atstovai Vokieti
jos minų medžiotoju „VVei!-
heim" plaukė į pratybų zoną 
Baltijos jūroje. Žurnalistai 

stebėjo minu sprogdinimo bei 
kitus su minų paieška susiju
sius darbus. • 

Pratybose dalyvauja dau
giau nei 600 kariškių iš 12 
valstybių. Jungtines kariškių 
pajėgos išžvalgys apie 120 
kvadratinių kilometrų uži
mantį plotą Baltijos jūroje, 
kur Antrojo pasaulinio karo 
metais buvo minų. 

Be išminavimo darbų, pra
tybų „Open Spirit" metu sie
kiama užtikrinti glaudų ben
dradarbiavimą su Baltijos 
valstybių jūrų eskadros BAL-
TRON struktūromis, mokytis 
koordinuoti pratybas, gennti 
tarpusavio supratimą vykdant 
taktines ir priešminines pro
cedūras, daug dėmesio ski
riant ryšių kontroles, jūrei
vystes bei nardymo operaci
joms. 

„Litimpeks" bankui 
bus keliama bankroto byla 

Vilnius, rugsėjo 2 d. (Elta; 
— Ketvirtadienį Lietuvos ban
ko valdyba nutarė kreiptis į 
Vilniaus apygardos teismą del 
bankroto bylos „Litimpeks" 
bankui iškėlimo bei atšaukti 
banko leidimą. Taip pat nu
tarta pateikti Vilniaus apy
gardos teismui teikimą skirti 
„Litimpeks" banko admini
stratorių. Nutarimas atšaukti 
leidimą įsigalios, kai teismas 
priims nutartį iškelti „Li
timpeks" bankui bankroto by
lą. 

Tokį sprendimą Lietuvos 
banko valdyba priėmė atsi
žvelgdama į tai, kad „Litim
peks" bankas yra nemokus, ir 
į tai. kad nevykdo banko vei
klos riziką ribojančių norma
tyvų. 

Lietuvos banko valdyba pa
žymėjo, kad atsižvelgiant į tai. 
jog ,J_itimpeks~ banko valdo

mas turtas sudaro tik apie 2.2 
proc. visos bankinės sistemos 
turto, banko leidimo atšau
kimas ir bankroto bylos iš
kėlimas šiam bankui neturės 
didesnes įtakos Lietuvos mo
kėjimų ir atsiskaitymų siste
mos pastovumui bei indė
lininkams, kurių indėliai, lai
kyti šiame banke, buvo ap
drausti. 

Lietuvos bankui rugpjūčio 
17-24 d. patikrinus „Litim-
peks" banko finansinę būklę, 
nustatyta, kad „Litimpeks" 
banko grynųjų pinigų atsargos 
9.994.000 Lt buvo mažesnė už 
banko įsipareigojimus. 

Esant neigiamam kapitalui. 
„Litimpeks" bankas nevykdo 
banko veiklos riziką ribojan
čių veiksmų. 

„Litimpeks" veikla sustabdy
ta nuo rugpjūčio 13 dienos. 

„McDonald's" l ietuvių 
nebevaiš ina viš t iena 

Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS' 
— Bendrovė ..McDonald's Res
taurants" pranešė laikinai nu
traukusi prekybą vištienos 
produktais savo restoranuose 
Lietuvoje po nesėkmingo mė
ginimo įsivežti sa'tmonelėmis 
užkrėstų vištienos pusgami
nių. 

„Rūpindamasi mūsų svečių 
saugumu, kol išaiškės situaci
ja, 'McDonald's' Lietuvoje pri
ėmė sprendimą laikinai su
stabdyti vištienos produktų 
pardavimą", sakoma ketvirta
dienį naujienų, agentūrai BNS 
atsiųstame pranešime. Iš pra
nešimo neaišku, kada iš tikrų
jų nustota pardavinėti vištie
nos produktus ..McDonald's" 

į šią diplomatinę atstovybę 
siųsti verslininkų laiškai, ku
riuose prašoma informacijos ir 
pagalbos pradedant verslą 
Prancūzijoje, keletą mėnesiu 
iš viso nebuvo nagrinėti. Am
basados patarėjas Darius Ši-
lenskis tvirtino, kad taip atsi
tiko dėl to, jog laiškai į amba
sadą buvo atsiųsti per atosto
gas. Užsienio reikalų minist
ras Algirdas Saudargas nu
sprendė skirti griežtą papeiki
mą šiam diplomatui. OMS 

* Daugiau kaip 100 pava
dinimu enciklopedijų* ži
nynu, žodynų, teisinių mono
grafijų ir įstatymų trečiadienį 
Seimo bibliotekai perdavė Vo
kietijos Bundestago Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
Hans Ulrich Klose. <Eiu> 

užkandinėse. 
Valstybinės veterinarijos 

tarnyba lygiai prieš savaitę 
neleido iš Lenkijos įvežti į Lie
tuvą maždaug pusantros to
nos užšaldytų vištienos grieži
nėlių „McDonald's" sumušti
niams, nustačius, kad pusga
minis užkrėstas salmonelė-
mis. 

Pasak Lietuvos valstybinės 
veterinarijos tarnybos direk
toriaus Kazimiero Lukausko. 
tai nustebino specialistus, nes 
prieš pusgaminius užsaldant, 
griežinėliai įmonėje dar ir iš
kepami. Todėl salmoneies tu
rėtų žūti. net jei paukštiena 
būtų užkrėsta, mano K. Lu-
kauskas. Jo nuomone, pusga
miniai galėjd būti užkrėsti, 
juos pakuojant arba transpor
tuojant. 

Vištienos pusgaminius Lie
tuvoje veikianti UAB .McDo
nald's Restaurants" perka iš 
Lenkijos bendrutes ..LO Pols-
ka SP". Pusgaminiai įvežami į 
Lietuva maždaug kas dvi sa
vaites. Veterinarijos tarnybos 
žiniomis. Lietuvoje šio greitojo 
maitinimo tinklo restoranai 
turi sukaupę maždaug 8 tonų 
pusgaminiu atsargą. 

KALENDORIUS ~ 
Rugsėjo 3 d.: Sv Gngalijua Di-

dysis; Bronislova, Bronislovas Bro
nius. Grigalius, Mirga. Skirtautas 

Rugsojo 4 <!.: Germane. Girs-
tautas. Ida. Moze. Rimantas. Roza
lija "Rože 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


DRAUGAS, 1999 m. rugsėjo 3 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

BUVUSIŲ „IŠRETINTŲJŲ" 
REZULTATAI TAMPA KRAŠTO 

REKORDAIS 
Antrojo Pasaulinio karo 

baigmes, 1944 metų išvaka
rėse, daug Lietuvos piliečių, 
gelbėdamiesi nuo grįžtančių į 
kraštą sovietų, pasitraukė ka
ro veiksmų sugriauton Vokie
tijon. Karo pabėgėlių tarpe 
buvo daug geriausių Lietuvos 
sportininkų. Naujoje aplinkoje 
buvo pradėtas varganas sto
vyklinis gyvenimas. 1945 m., 
karui pasibaigus, nors visko 
trūko, ypač maisto, bėglių 
sukrusta kultūriniams dar
bams, o kartu ir sportininkai 
pradėjo sportuoti... Gaivalin
gai stengėsi sporto komandos, 
klubai, susikūrė organizacinė 
veiklos sistema ir prasidėjo 
varžybos. Pradžioje rungty
niauta tarpusavyje, vėliau, pa
vieniai individai išdrįso jung
tis į kitataučių, ypač vokiečių, 
gerai organizuojamas plates
nio masto, sakysime, kad ir 
lengvosios atletikos varžybas. 
Palaipsniui, čia ir išryškėjo 
mūsų gerieji, kurių pasiektos 
pasekmės daugeliu atvejų 
buvo geresnės nei to meto 
okupuotoje Lietuvoje. 

Anksčiau „Draugo", „Sporto 
apžvalgos" skiltyse rašyta, 
kad sovietinis režimas krašte 
buvo nubraukęs Nepriklauso
mos Lietuvos sportininkų pa
siektus rekordus iki 1940-jų. 
Tas nubrauktas rekordines 
pasekmes sovietinėje Lietu
voje pradėta pasiekti ar pra
lenkti tik maždaug 1960 me
tais. Taigi iš tėvynės pasitrau
kusių sportininkų pasiekimai 
buvo ignoruojami ir jie nebuvo 
traukiami į rekordų statistiką. 
Dėmesinga suminėti buvę tiek 
mūsų, vargano gyvenimo tarp
snio iškilieji lengvaatlečiai. 

Zenonas Puzinauskas (prieš 
keletą metų miręs Čikagoje), 
vienas iškiliausių Nepriklau
somos Lietuvos krepšininkų, 
lengvaatletis. 1937 ir 1939 
metais žaidęs Lietuvos krep
šinio rinktinėje, laimėjusioje 
Europos meisterio vardą. 1947 
m. Bad Reichenhall, Vokieti
joje, vokiečių plataus masto 
lengvosios atletikos pirmeny
bėse rutulį nustūmė 14.86 m. 
Ši pasekmė pralenkė 1940 m. 
Lumausko Lietuvos rekordą 
— 14.43 m. Palyginimui kiti 
du rezultatai: 1940 metais 
Kaune. Komaras — 13.68 m. o 
Tautinės olimpiados metu 
1938 metais Kaune, J. Beino-
ris (JAV) — 14.03 m. Tose pa
čiose varžybose Z. Puzinaus
kas diską numetė 46.10 m. 
Kaune. B. Jankūno pasekmė 
buvo 39.19 m. 1938 m. Kaune, 

Tautinės olimpiados metu B. 
Bernotas (JAV) diską nusvie
dęs buvo 40.56 m. Lietuvos re
kordas 42.93m pasiektas Kau
ne 1940 liepos 7 d. M. Lu
mausko. Kaip matome, Z. Pu-
zinausko 46.10 metrų pra
lenkė visas to meto pasekmes 
Lietuvoje. Sovietų laikais, 
kaip anksčiau minėta, tuos 
pasiekimus pradėta pralenkti 
tik po 1960-jų. 

Sofija Baranauskaitė, šiuo 
metu gyvenanti Toronte (Pa-
cevičienė), buvusi krepšinin
kė, lengvaatletė 1947 rugsėjo 
23 d. Rosenheime, Vokietija, 
lengvosios atletikos pirme^ 
nybėse rutulį nustūmė lygiai 
12 metrų. Kaune 1940 rugsėjo 
24 d. Lietuvos lengvosios atle
tikos pirmenybėse Kuzmic
kaitės pasekmė buvo 11.35 m. 
1938 m. Tautinės olimpiados 
metu Vitartaitės pasekmė bu
vo 11.40 m. Tačiau, 1947 m. 
Lietuvoje Briedytė rutulį nu
stūmusi buvo 12.14 m. Kol 
kas nebeaišku, ar Briedytės 
pasekmė buvo pasiekta prieš 
Baranauskaitės, ar po jos. Jei
gu po, būtų teisu Baranaus
kaitei pretenduoti į to meto 
Lietuvos rekordą!? 

Šiandien, Lietuvai gyvenant 
laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą, bandoma tiesą atstatyti 
ant tikrojo kelio. Lietuvos Re
spublikos prezidento Valdo 
Adamkaus patarėjas sporto 
reikalams dr. Remigijus Gaš
ka (abu vyrai ŠALFASS-gos 
nariai), kaip tik šiais reikalais 
rūpinasi, telkia dokumentinę 
medžiagą, o Lietuvos Lengvo
sios atletikos federacija yra 

• užtikrinta, jei iš Lietuvos pasi
traukusio sportininko pasiek
tos pasekmės yra geresnės 
kaip to meto pasekmės Lietu
voje, jos paremtos įrodomąja 
medžiaga, jam bus pripažįs
tamas Lietuvos rekordas. Kai
po pavyzdį galima suminėti 
Algimanto Kerniaus atvejį 
(apie tai buvo rašyta „Drau
gas"— „Sporto apžvalgoje" 
1999 birželio 4-tos laidoje). Jo 
šuolio į tolį (7.27 m) pasekmė 
pasiekta Miuncheno-Frank-
furto tarpklubinėse lengvosios 
atletikos varžybose 1947 m. 
birželio 29 d., Lietuvos Leng
vosios atletikos federacijos 
'LLAF) tarybos pripažinta ir 
jam užskaitytas Lietuvos re
kordas. 

Lieka viltis ir laukti, kad Ze
nonui Puzinauskui ir Sofijai 
Baranauskaitei, jų pasiekimai 
taip pat bus pripažinti kaip to 
meto Lietuvos rekordai. 

Sigitas Krasauskas 

Vilniaus Vingio parke š. 
atrankos varžybos. 

m. rugpjūčio 29 d. vyko tarptautines žirgų sporto federacijos (FEI) Pasaulio taurės 
(Eltos nuotrauka; 

PASIRUOŠIMAI 
OLIMPIADAI 
SIDNĖJUJE 

Pirmadienį, rugpjūčio 31 d. 
Sidnėjuje vykusiame 2000 
metų olimpinių žaidynių orga
nizacinio komiteto atsakingų 
pareigūnų susitikime su įvai
rių šalių tautinių olimpinių 
komitetų atstovais buvo pa
brėžiama, kad jau pastatyti 
visi sporto objektai, išskyrus 
krepšinio areną. 

Australai didžiavosi, kad 
naujame olimpiniame baseine 
per ką tik pasibaigusį Ramiojo 
vandenyno plaukimo čempio
natą buvo pasiekta net 12 pa
saulio rekordų, gerų atsilie
pimų susilaukė ir naujasis 
olimpinis stadionas. 

Lietuvai šiame pasitarime 
atstovavo Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK) 
viceprezidentas Vytas Nėnius 
ir LTOK atstovas Australijoje 
Antanas Laukaitis. 

Iš lietuvių buvo prašoma 
patvirtinimo, ar tautinė vyrų 
krepšinio rinktinė dalyvaus 
priešolimpiniame turnyre 
Sidnėjuje rugsėjo 9-12 d. 

Svečius priėmė Naujojo pie
tų Velso valstijos turizmo ir 
smulkaus verslo ministrė San
dra Nori, poilsio ir prekybos 
ministras John Watkins, olim
pinio miestelio meras Graham 
Richardson, organizacinio ko
miteto Sporto departamento 
vadybininkas Bob Elphenston, 
priešolimpinių treniruočių 
proceso vadovas Chris Bastic. 

Valstijos pareigūnai pagei
davo, kad ir sportininkai, ir jų 
šeimos nariai, kurie atvyks į 
priešolimpines varžybas, taip 
pat ir į olimpiadą, apsistotų 
šioje valstijoje, nes čia palan
kiausios klimato sąlygos, o 
Sidnėjaus gyventojai yra pasi
rengę į savo namus priimti 
daug turistų. 

(Elta) 

1999 m. Š. Amerikos Lie
tuvių komandines ir indi
vidualines golfo pirmeny
bes vykdo Clevelando Lietu
vių golfo klubas, š.m. rugsėjo 
4 ir 5 d., The Reserve at Thun-

Moterų krepšinio rinktine 1947 m. Kempten. Vokietijoje, atstovavusi lietuvėms Pabaluecių pirmenybėse. II k.: 
Misevičiūte. Dargyte, Vailokaityte, Baranauskaite (ji. taip P8* iškili to meto legvaatlete). Valiukaite ir Puzi-
nauskienė K. D a u g ė l o s nuotrauka, panaudota iš „Išeivijos lietuvių sportas" 1986 

NIEKAS NEPRILYGO 
ESTUI G. 

KLETTENBERG 

Vilniaus Vingio parke vyku
sių tradicinių Tarptautinės 
žirgų sporto federacijos (FEI) 
pasaulio taurės jojimo kon-
kūrų Centrinės Europos lygos 
(CEL) varžybų atrankos rung
tį sekmadienį, rugpjūčio 30 d., 
laimėjo Estijos raitelis Gun-
nar Klettenberg su žirgu Pala-
dium, aplenkęs savo tautietį 
Tarmo Kutsar su Fortūna bei 
latvį Guntarą Šilinį su Salana 
Radiant. 

G. Klettenberg laimėjo dar 
dvi rungtis — dviejų fazių 
konkūrą ir „Pagal pasirinki
mą" — ir tapo geriausiu var
žybų raiteliu, gavęs Vilniaus 
mero prizą. 

Lietuvos komanda, kurią su
darė Irmantas Grikienis su 
Etiketu, Zigmantas Šarka su 
Perlu, Rmas Rimkus su Ha
roldu ir .Andrius Buzas su De
koracija laimėjo Lietuvos TV 
komandinį prizą, 0.25 taško 
aplenkusį Estijos ir Lietuvos 
II komandas. 

Pasiruošimo konkūrą lai
mėjo Lietuvos komandos at
stovas Olegas Aganesovas su 
Kleopatra (antras — Andrius 
Buzas su Dekoracija), o „lais
vai pasirenkant maršrutą" 
nugalėjo mūsiškė Irena Živic-
kaitė su Rūru. 

Dviejų fazių konkūre I. Ži-
vickaitė su Rūru buvo antra, o 
Ričardas Vismeris su Kerbi — 
trečias. 

Pasauiio taurės atrankos 
rungties rezultatai: 

1. Gunnar Klettenberg su 
Paladiuni (Estija) - 0 baudos 
taškų (laikas — 94.99 sek.); 

2. Tarmo Kutsar su Fortūna 
(Estija;-1.5(107.97) 

3. Guntars Šilinis su Salana 
Radiant Latvija) — 4 (88.49) 

4. Zigmantas Šarka su Perlu 
(Lietuva —4(96.82) 

Rimas Rimkus su Horalu 
(Lietuva —4(95.79) 

Olegas Aganesovas su Kleo
patra (Lietuva) — 4 (91.81)... 

(Elta) 

der Hiii aikštyne, Madison. 
Ohio. Informuoja: Algis Nage
vičius, 10200 Ridgewood dr. 
#617-2. Parma, OH 44130; tel. 
440-843-S848; faksas: 440-
845-1709. 

1999 m . Š. A. Baltiečių 
Lauko teniso pirmenybės 
š.m. rugsėjo 4 ir 5 d. vyks Co-
lumbus Ohio. Rengia latviai. 
Informacija: Arturs Zageris, 
turnyro vadovas, P.O. Box 
21874. Columbus, OH 43221-
0874; faksas 614-459-1151; 
tel. 614-459-5200 Ext. 233. 
Papildomai lietuviams: Eu
genijus Krikščiūnas, ŠAL-
FASS I. teniso vadovas, 105 
Anndak- Dr., North York, Ont. 
M2N 2X3; tel. 416-225-4385; 
faksas: 416-787-9168; E-mail: 
dianejk@interlog.com 
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NEBLOGAS SAVAITGALIS 
„UTUANICOS" FUTBOLININKAMS 

Paskutinis rugpjūčio mene- vartininkas jas panaikino. 
sio savaitgalis buvo gana ge
ras „Lituanicos" futbolo ko
mandoms, kurių veteranų vie-
nuolikė išvykoje nugalėjo 
„Fortūną" 2-0, o vyrų pirmoji 
komanda namuose sukovojo 
lygiomis 1-1 su „Lightning". 
Taigi buvo pelnyti 4 taškai iš 
6 galimų. 

Pradėsime nuo vyrų susiti
kimo sekmadienį, rugpjūčio 29 
d. aikštėje prie Pasaulio lietu
vių centro, Lemonte. Kadangi 
netoliese vyko lietuvių respu
blikonų gegužinė, tai dalis jos 
lankytojų užsuko pasižiūrėti 
ir rungtynių, tad žiūrovų 
netrūko. Gaila, kad lietuvių 
vienuolikė šį kartą turėjo pa
sirodyti be geresniųjų futboli
ninkų. Čia labai trūko dabar 
Lietuvoje atostogaujančio Vir-
gio Žuromsko, kuris, tikriau
siai, būtų nustvėręs mūsiš
kiams pergalę. 

Tačiau lygiosios prieš jau
nus ir grėsmingus lenkus bu
vo nebloga pasekmė. Žai
džiant pirmą kėlinį pavėjui, 
lenkai ilgą laiką turėjo aikštės 
persvarą ir kartais gerokai 
buvo prispaudę mūsiškius. 

Po pertraukos žaidimas jau 
išsilygino ir „Lituanica" taip 
pat pabandė dažniau apšau
dyti lenkus. Pirmieji įvartį 
pelnė lenkai, kuriems iš arti, 
dėl mūsiškių gynimo klaidos, 
pavyko nuginkluoti, šiaip ga
na gerai vartus saugojusį, 
Sean Colwell. Bet 23-je minu
tėje eilinės „Lituanicos" ata
kos metu prie lenkų vartų pa
sižymėjo Jorge Espinoza, ku
ris šūviu iš arti pasekmę iš
lygino. 

Nors mūsų puolimas uoliai 
stengėsi ir jo tarpe aktyviai 
dirbo Danas Smulkys bei Gy
tis Kavaliauskas, tačiau pers-
veriamojo įvarčio pasiekti 
neįstengė. Kelias geras progas 
buvo sukūrę ir „Lightning" 
futbolininkai, bet mūsiškis 

1999 m. Š. A. Baltiečių ir 
Lietuvių lengvosios atleti
kos pirmenybes vykdo Cle
velando LSK „Žaibas", š.m. 
rugsėjo 11 ir 12 d., Cuyahoga 
Community College, Western 
Campus, Parma, Ohio. Infor
muoja: Algirdas Bielskus (žiū
rėk žemiau). Vyrų, moterų ir 
visų prieauglio bei veteranų 
klasių varžybos. 

1999 M. S. A. Baltiečių ir 
lietuvių plaukimo pirme
nybės numatomos š.m. spalio 
23 ar spalio 30 d., Toronte. 
Kanadoje. Vykdo — Š. A. Bal
tiečių plaukimo sekcija. 

Visų varžybų reikalais gali
ma kreiptis į ŠALFASS-gos 
centro valdybos gen. sekr. Al
girdą Bielskų, 3000 Had-
den Rd., Euclid, OH 44117-
2122; tel. 216-486-0889; 

Šeštadienį išvykoje — 
Northbrook, LL vykusiose an
trose pirmenybių rungtynėse 
„Lituanica" 2-0 pasekme įvei
kė „Fortūnos" vienuolikę. Mū
siškiams įvarčius pelnė abu 
Rolandai: Urbonavičius ir Si-
niakovas. Beje, pirmose pir
menybių rungtynėse veteranai 
buvo įveikę „Eagles" —2-1 

PIRMENYBIŲ 
TVARKARAŠTIS 

Jau gautas 1999-2000 metų 
„Metropolitan" futbolo lygos 
pirmenybių tvarkaraštis. Šie
met pirmoje divizijoje pas vy
rus varžysis vėl daugiau ko
mandų. Tad bus žaidžiama 
dviejose grupėse: „raudono
joje" ir „mėlynojoje". „Litua
nica" (pirmenybėse ir spaudo
je vadinama „Liths") priklau
so „raudonajai". Čia taip pat 
įrašytos: „Lions", „Light
ning", „Sparta" „Fichte Rams" 
„Cracovia", „Mėlynųjų" tarpe 
matomos: „Celtics", „Lom-
bard", „Zrinski", „Highlan-
ders", „Olympics", „Real F. 
C". 

Su savo grupės komandomis 
abiejuose ratuose reikės susi
tikti du kartus, o su kitos — 
tik kartą. Taigi šių metų ru
dens rate bus 8 susitikimai. 
Ateinantį sekmadienį, dėl 
Darbo šventės, pirmenybių 
rungtynių nebus. Lemonto 
aikštėje bus žaidžiama rugsėjo 
19 d. prieš „Cracovia", 26 d. 
prieš „Spartą", spalio 3 d. 
prieš „Zrinski". Kitos ketu
rios rungtynės bus žaidžiamos 
išvykose. Rudens rato pabaiga 
turėtų būti spalio 24 d. 

Rugsėjo mėnesį rungtynių 
pradžia 3 vai. p.p., o spalio — 
2 vai p.p.. 

PAS VETERANUS — 20 
KOMANDŲ 

Veteranų pirmenybėse daly
vauja 20 komandų, padalintų 
į dvi grupes — A ir B po 10 ko-

EUGENEC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory H ls , IL 
Tel. (706) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.. Hickory Hls. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts 5 ir 6 

Chicago. IL 60838 
Tel. 775-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

AHASZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Surte 3 C 
Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

mandų. „Lituanica" rungty
niauja A grupėje. 

Dvejos rungtynės jau įvyko 
ir jose mūsiškiai pelnė per
gales. 

Artimiausias rungtynes 
„Lituanica" žais namuose — 
Lemonte rugsėjo 11 d. ir susi
tiks su „Lightning S" koman
da (beje, šis lenkų klubas 
pirmenybėse yra užregistra
vęs dvi veteranų komandas S 
ir N). 

Veteranų komandų rung
tynės vyksta šeštadieniais 4 
vai. p.p. „Lituanicai", kaip ir 
kitoms komandoms, iki spalio 
23 dienos reikės žaisti 9 šeš
tadienius. E.Š. 

Futbolo entuziastai Henrikas Gavėnia. Jonas Pleirya ir Romas Karta-
vicius stebi LFK „Lituanicos" vyru komandos rungtynes prie* Lombard 
futbolininkų vienuolikę Lemonte vykusias Am gegužes 9 d 

Nuotr Ed . Š u l a i c i o 
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MOKYKLŲ VARPELIAMS 
SUSKAMBĖJUS 

BRONIUS NAINYS 

Amerikiečių žįniasklaida, 
verslininkų užsakyta, jais pra
deda skambinti rugpjūčio vi
duryje. Televizija, radijas, 
spauda vaikus bei paauglius 
šaukia atgal į mokyklas ir 
taip garsina norimą parduoti 
mokyklinę aprangą, reikme
nis, techniškas priemones. 
Uždarbis — milijardai dolerių. 
Nemažai pelno verslininkams 
suklojame ir mes. lietuviai, 
pridėdami jo ir mūsiškiams 
verslininkams, nes savo prie
auglį reikia aprūpinti dar ir 
lietuviškų mokyklų „invento
riumi". Gal ir ne per daug žavi 
priemone verslo pagrindu 
kviesti jaunimą prie mokslo, 
tačiau kinkos ekonomijos" pa
saulyje ji gana paveiki. Išbudi
na ji ir lietuvius pensininkus, 
dabar jau vaikaičių lietuvišku 
auklėjimu besirūpinančius. 

Pabundu ir aš, nors tiesiogi
nių rūpesčių mažai beturiu, 
nes ir vaikaitės jau stovyklose 
vadovauja ir lietuviškai moko 
už save jaunesnius. Bet vis 
tiek širdyje kažkas atsišaukia, 
ir smalsu nors žinoti, kiek mū
sų antrosios ir jau pradėjusios 
dygti trečiosios kartos tuos 
varpelius girdi? Juk tiek daug 
metų jie buvo vienas pagrindi
nių mano rūpesčių, ir tais var
peliais neatlaidžiai, daug kam 
įkyrėdamas, skambinau. To
dėl džiaugiuosi, girdėdamas jų 
atgarsius ir dabar. O jų dar 
nemažai,net visuose penkiuose 
pasaulio žemynuose, kur tik 
susitelkia lietuvių šeimų bū
relis. Ir dar daugiau širdis su
virpa, tų varpelių skambesį 
išgirdus artimoje kaimynys
tėje, ataidintį iš dabar vyriau
sios užsienio lietuviško jauni
mo švietėjos Reginos Kučienės 
ir jos vyro Viktoro namų. Ir 
negaliu atsispirti pagundai 

apie jos vadovaujama darbą 
daugiau „nepašnipinėjęs". 

Žinių ieškodamas, pirmiau
siai rausiuose po savo asme
nišką archyvą. Akis užkliūva 
už bylos „Maskva". Išsitraukiu 
iš stalčiaus, praverčiu porą 
lapų ir pabyra piešiniai. Mer
gaitė su galvytės šonuose dai
liai supintais ir kaspinėliu 
surištais „ragiukais", plony
tėm kojom plačiom plaštakom 
paukščiukas, nusviręs gėlės 
žiedas, o paskutiniai du — ka
tinas ir generolas, abu su 
ūsais. Pastarojo aukštyn ries
ti, o katino trys — tiesūs, už 
uodegą ilgesni. Tai dovana, ro
dos 1992 metais užsimezgu
sios, Maskvos lietuviškos mo
kyklos „Šaltinėlio" pirmųjų 
dviejų klasių mokinių. Iš viso 
jų buvo dvidešimt ir labai įdo
mūs. Keletas net buvusių Lie
tuvos bajorų palikuonių. Jie 
man piešė, dainavo, deklama
vo, džiaugėsi padovanotais iš 
Amerikos atvežtais tušinu
kais. Tai buvo 1993 metai, 
lankiau juos, skrisdamas pas 
Sibiro lietuvius. Dabar jie tur
būt jau vyresnėse klasėse, bai
giantieji net iki 160 mokinių 
išsivysčiusią gimnaziją, kurio
je dėstomoji kalba — lietuvių. 
Kitais metais lankiau Rygos 
lietuvių pagrindinę mokyklą, 
dabar išaugusią iki 120 moki
nių ir šiais metais gavusią 
naujas patalpas Rygos miesto 
centre. Vėliau važiavau susi
pažinti su Pelesos ir Rimdžiū-
nų lietuviškomis mokyklomis 
Gudijoje. Dabar ir jos ūgtelė
jusios. Tik didelį rūpestį kėlė, 
labai vargingomis sąlygomis 
prasidedantis, lietuviškas 

švietimas Karaliaučiaus sri
tyje, kur man, lietuviškai kal
bantis ir neva lietuvį vaizduo
jant is (prigimtimi jis toks ir 

Už Lietuvos ribų veikiančių lietuviškų mokyklų mokytojai Vilniaus universitete suruoštuose kursuose 1999 m. 
birželio mėnesį. Nuotr. Viktoro Kučo 

buvo), tautybių departamento 
direktorius vis primindavo, 
kad čia ne Karaliaučiaus, bet 
Kaliningrado sritis ir Tilžė yra 
ne Tilžė, bet Sovietsk. Aišku 

— tokiam tipui viršininkau
jant , lietuvybei vietos mažai. 
Bet didelę atgaivą pajutau, 
lankydamas (daug kartų) 
Punsko lietuvių Kovo Vienuo
liktosios gimnaziją ir kitas 
Lenkijos lietuvių mokyklas. 
Cia patys ryškiausi , stambiau
si, mums brangiausi užsienio 
lietuvių lietuvybės židiniai. 
Juose išsaugota gryna, sveti
mybėmis neužteršta , lietuvių 
kalba — puošni, skambi, dai
ninga dzūkiška tarmė. Koks 
nepaprastai brangus lietuvių 
tautos kultūros lobis. 

Visos Rytų kraštų lietuviš
kos mokyklos vietinių valdžių 
yra arba visai išlaikomos, ar
ba remiamos. Mažiau tos pa
ramos gal Karaliaučiaus sri
tyje, kur dar silpnas ir pačių 
lietuvių susiorganizavimas, ir 
nepakankamos pastangos. 
Ten dar ir katalikų bažnyčiose 
Mišios lietuviams aukojamos 
daugiausia rusų kalba. 

Šešiolika valandų traukiniu 
lingavau iš Vilniaus į Kijevą, 
nors ten tuo laiku Ukrainos 
LB pirmininkės Rūtos Ma-

likenaitės įsteigta lietuviška 
mokyklėlė buvo sunykusi, bet 
dabar, girdžiu — Ukrainoje jų 
vėl atsirado: viena veikia Lvo
ve, kita kuriasi Kryme. Gaila 
tik. kad lietuviškų mokyklėlių 
nesuspėjau aplankyti nei 
Vengrijoje, nei Moldovoje. Yra 
po vieną ir tuose kraštuose. Ir 
dar labiau gaila, kad Sibire 
neradau nė vienos. 

Tai toks lietuviško švietimo 
paveikslas iš sovietų vergijos 
išsilaisvinusiuose kraštuose 
liko mano atmintyje, baigiant 
PLB valdybos pirmininko ka
denciją 1997 metais. Dabar to
liau jį dailina PLB Švietimo 
komisijos pirmininke Regina 
Kučienė, jos vadovaujama ko
misija ir talkininkas vyras 
Viktoras Kučas. Į darbą įsi
jungė ir, dr. Remigijaus Motu
zo vadovaujamas, Tautinių 
mažumų ir užsienio lietuvių 
departamentas prie Lietuvos 
vyriausybės. š is , Vilniuje 
įkurdintas, departamentas 
glaudžiai bendradarbiauja su 
PLB atstovybe, PLB Švietimo 
komisijos pirmininke Regina 
Kučiene ir nuolatinius ryšius 
palaiko su visomis Rytų kraš
tų lietuviškomis mokyklomis, 
iš Lietuvos atitinkamų iždų 
parūpina joms paramos, papil-

Regina Kučiene savo darbo kambaryje, tapusiame centrine užsienio lietu
vių lietuviško švietimo įstaiga. 

Vilniaus universitete užsienio lietuvių mokytojų kursuose š.m. birželį. Iš 
kairės: R. Kučienė, Vomero Latvijoje liet. mokyklos mokyt. Virginija Jau-
nalsksne ir Karaliaučiaus IV liet. mokyklos mok. Jelena Gudavičius. 

domų mokymo priemonių, 
ypač kultūrinei veiklai. 

Tačiau yra ir ne taip džiu
ginančių reiškinių. Kai po So
vietų Sąjungos subyrėjimo ir 
kartu su Lietuva iš komunis
tinės vergijos išsilaisvinusiuo
se Rytų kraštuose lietuviškos 
mokyklos kūrėsi ir organizuo
tas lietuvybės išlaikymas stip
rėjo, Vakarų pasaulyje jis sil
po, nes didysis mūsų dėmesys 
buvo nukreiptas į Lietuvą, 
ypač įjos politiką, netgi į par
tinę. Salia naujai įsikūrusių 
įvairių labdaros organizacijų 
bei Bažnyčios atstovų, į čia 
skrido daug partijų vadovų ir 
prašė pinigų, o mes gausiai 
aukojome. Politikavimas vilio
jo ir daug išeivijos veikėjų, 
pajutusių, kad tokiu būdu Lie
tuvoje galima greit ir labai 
išgarsėti. Lietuvybės išlaiky
mo darbas yra sunkus, reika
laujantis daug metų pasišven
timo, kantrybės ir materiali
nės aukos, nes, užsimojusios 
vaikus išauginti lietuviais, 
Šeimos mama uždarbiauti ne
gali. Ji turi likti namuose ir 
užsiimti vaikų lietuvišku mo
kymu bei auklėjimu. J i turi 
rūpintis, kad vaikai namuose 
tik lietuviškai kalbėtų, padėti 
paruošti lietuviškų mokyklų 
mokytojų užduotus namų dar
bus, savaitgaliais vežioti juos į 
lietuviškas mokyklas, organi
zacijų susirinkimus, vasaro
mis į stovyklas ir apmokėti vi
sas to lietuviško auklėjimo iš
laidas. Ir tik iš vyro uždarbio. 
Ir čia jau nieko neapmulkinsi. 
Rezultatai aiškūs: neišmokęs 
savo vaikų lietuviškai, jų nuo 
visuomenės nepaslėpsi, nepai
sant, kiek daug apie lietuvy
bės išlaikymą postringautum. 

O politikoje rezultatą sun
kiau suvokti, todėl „gudresni" 
nieko ir nedirba. Svarbu jiems 
kaip nors sukurti to darbo 

' V a i z d į - (Nukelta į 5 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Imkit ir skaitykit! 
Nors pirmosios lietuviškos 

knygos, kurioje Martynas 
Mažvydas kvietė visus lietu
vius ją imti ir skaityti, 450 
metų gimimo sukaktis j au 
praeityje, bet anas reikšmin
gas raginimas tebeaidi — arba 
t u r ė t ų aidėti — kiekvieno lie
tuvio sieloje. 

Ar Martyno Mažvydo „Ka
tekizmas" įžiebė mūsų tautoje 
spausdin to žodžio meilę, a r 
toji meilė joje visuomet ruse
no, o pirmoji lietuviška knyga 
t ik j ą pavertė skaisčiai lieps
nojančiu laužu, šiandien nela
bai svarbu. Žinome, kad lietu
vis mokėjo mylėti Žodį — kny
goje, laikraštyje, žurnale. Dėl 
to Žodžio jis daug nukentėjo ir 
kentėjo, pradedant knygne
šiais, baigiant okupacijų me
tais pogrindžio spaudos lei
dėjais, bendradarbiais, platin
tojais. 

Prasminga , kad spausdintas 
l ietuviškas žodis pirmą kartą 
dienos šviesą išvydo sveti
m a m e krašte . Tai buvo tary
tum pranašystė , kuri išsipildė, 
kai lietuviai, plačiai pasklidę 
po v isas pasaulio kertes, pra
dėjo leisti savo laikraščius, 
knygas . Be daug ko lietuviai, 
gyvendami toli nuo savo 
tėvynės, galėjo (ir turėjo) ap
sieiti, bet, kol galėjo paskaity
ti lietuvišką laikraštį, knygą4 
žurnalą, jautėsi ir turtingi, ir 
viskuo aprūpinti . Argi gali 
būti skurdi tauta , pavargėlis 
žmogus, jeigu jis turi spaus
dintą žodį savo gimtąja kalba? 

Mus, gyvenančius toli nuc 
Lietuvos, galbūt labiausiai nu
stebino po nepriklausomybės 
; : kūrimo, lyg iš neišsemiamo 
gausybės rago, pasipylę laik
raščiai. Atrodė, kad kiekvie
nas miestas , rajonas, kaimas, 
parti ja, organizacija, žmonių 
grupė pasiryžo leisti savo laik
raštį a r žurnalą. Žinoma, tai 
buvo t ik džiaugsminga reakci
j a į po pusšimčio metų panai
k in tas cenzūras, draudimus, 
suvaržymus. Netrukus naujų 
spaudinių potvynis pradėjo 
slūgti, išliko tik svaresnieji, 
nors ir dabar kar tas nuo kar to 
a t s i r anda naujų pavadinimų, 
bet ne taip spontaniškai, gau
siai. 

O kaip su užsienyje gyve
nančiais lietuviais? Mūsų 
spauda taip pat išgyveno 
džiaugsmingo gyvastingumo 
laikotarpį, kuomet užteko ir 
skaitytojų, ir bendradarbių, ir 
leidėjų. Tačiau dar ir šiandien 
ne saulėlydis — spausdintas 
lietuviškas žodis dar labai gy
vas, tik kar ta is j a m reikia 
„vitaminų", kad sustiprintų 

sveikatą ir prailgintų amžių. 
Štai, prasidėjus rugsėjo mė

nesiui, su labai veiksmingais 
„vitaminais" lietuviškai perio
dikai į pagalbą ateina JAV LB 
Kultūros taryba i r Lietuvių 
fondas. Vėl skelbiamas spau
dos vajus — naujų prenume
ratų lietuviškiems laikraš
čiams ir žurnalams rinkimas. 
Skaitytojų trukumą jaučia 
kiekvienas lietuviškas leidi
nys !:iet ir knygos). Kai kas 
tai vauina kompiutenų, televi
zijos ar kitų tolygių ..aparatų" 
įtaka, bet gaibut reikėtų pava
dinti tikruoju vardu: apatija 
savo tautinei kultūrai, kalbai, 
kilmei. Tiesa, žinių ar kitokios 
informacijos galime daug kur 
rasti, bet vis tik lietuviškas 
laikraštis duoda daug dau
giau, negu kita žiniasklaida. 
J is yra ryšys tarp išsisklai
džiusių tautiečių, jungiantis 
lietuviškąją visuomenę į vieną 
šeimą, kuri vis dėlto gyvena 
skirtingą gyvenimą nuo šiame 
krašte esančių kitų etninių 
grupių žmonių. Tai, ką gau
name iš lietuviškos spaudos 
(nors ji kartais ir pavėluotai 
pasiekia skaitytojus), nerasi
me jokiame amerikiečių laik
raštyje, negirdesime žinių lai
dose. 

Lietuviškos spaudos mėnuo 
— rugsėjis — šįmet pasitaiko 
labai prasmingu metu vienin
teliam užsienio lietuvių dien
raščiui „Draugui": nauja pre
numerata yra geriausia do
vana 90-ojo gimtadienio pro
ga! Jeigu kiekvienas skaityto
j a s apsidairytų aplinkui, at
rastų ir paragintų bent vieną 
asmenį užsiprenumeruoti 
„Draugą", skaitytojų skaičius 
žymiai pakiltų. 

Spaudos vajaus mėnesio 
proga naujam skaitytojui 
„Draugo" prenumerata yra tik 
65 doleriai! (Kitu laiku — 100 
dol.) O tai jau didelė nuolaida, 
įmanoma kaip tik Lietuvių 
fondo dosnumo dėka. 

„Draugas" — puiki dovana 
pensininkams, tėvukui ir mo
čiutei (kiek jie savo vaikai
čiams dovanų yra davė. argi 
nebūtų puiku bent taip atsily
ginti), jaunavedžiams, vai
kams, iškeliaujantiems į uni
versitetą kitame mieste, gim
tadienių, sukakčių proga, arba 
net visiškai be progos.... Taip 
pat kviečiame neseniai į šį 
kraštą atvykusius lietuvius 
įsijungti į „Draugo" skaitytojų 
šeimą tik už 65 dol.! 

Prasmingai tarkime ..Drau
gui" — sveikiname 90-osios 
gyvavimo sukakties proga. 
tapkime jo skaitytojais! 

KAIP AS BUVAU MINISTRU 
Nr. l l ZIGMAS ZINKEVIČIUS Tęsinys 

Konferencija taip pat priėmė kreipimąsi į Al
girdą Brazauską, Vytautą Landsbergį ir Gediminą 
Vagnorių, kuriame pateikė net dešimt reikalavimų. 
Šią konferenciją aprašė ir Lietuvos lenkų spauda, sa
votiškai ją interpretuodama. 

Buvau ginamas Piliečių chartijoje. Iš „Dienovidyje" 
Nr. 2 pateikto aprašymo matyti, kad ten kalbėjo Justi
nas Aleksandravičius, Vytautas Ambrazas, Arūnas Ei-
girdas ir kiti, daugiausia apie tai, jog lenkų ekstremis
tai stengiasi įpusti konfliktą, kad tokios akcijos vis 
pasipila prieš rinkimus ar reikšmingus vizitus, kad 
mano žodžiai buvo interpretuojami iškreiptai. 

Mane pasiekė kreipimaisi į aukščiausias Lietuvos 
institucijas, be anksčiau minėtų, dar nuo Nepriklauso
mybės partijos tarybos, Lietuvos vienybės (Baltic Uni-
ty) organizacijos valdybos, Vilniaus dzūkų pulkucio, 
Vilniaus miesto pensininkų 3oč ia i " tarybos, taip pat 
nuo šešių Vilnijos lietuvių organizacijų ir dvidešimties 
žymių kauniečių inteligentijos atstovų. Matyt, būta ir 
daugiau, tik manęs nepasiekė. 

Susilaukiau ne tik moralinės, bet ir materialinės pa
ramos. Turtingesni išeivijos lietuviai ėmė šelpti lietu
viškąjį Vilnijos švietimą. Pirmasis stambią sumą 
(10 000 JAV dolerių) atsiuntė Jonas Cinga iš Los An-
dželo, kurią panaudojau Dieveniškių lietuviškai mo
kyklai — lietuvybės tvirtovei kitakalbių apsuptyje 
stiprinti. Kitų aukotojų atsiųstais pinigais (ir pakarto
tinai p. Čingos) premijavau geriausius Vilnijos lietu
vius mokytojus. 

Aš pats irgi nesėdėjau rankų sudėjęs. Kad ir kaip 
neturėdamas laiko, stengiausi atremti absurdiškus 
Vaškovičiaus ir kitų kaltinimus. Sąlygas sudarė ži
niasklaida, kvietusi mane pasisakyti dėl lenkų ekstre
mistų puolimo. Savo požiūrį išdėsčiau ne viename in
terviu, paskelbtame „Respublikoje" (1996.12.31, 
1997.01.03). „Lietuvos aide" '1997.01.03, 1997.07.03), 
„Dienovidyje" (1997, Nr. 2), JCuner Wilem-ki" 
(1997.02.18). „Lietuvos ryte" (1997.02.26), „Runj" <ha-
zeta belarusau Litvy, 1997, Nr. 1), „Echo Li^y" 
(1997.04.02). „Baltijskoje obozrenije" (atsakymą į pa
teiktus klausimus išsiunčiau 1997.07.14), „Lietuvių 
godose" (1997. Nr. 9), gal ir dar kuriame laikraštyje. 
Pietryčių Lietuvos švietimo i „-įkalus liečiau taip pat 
savo straipsniuose, pvz.. „Švietimas ir mokslas — Lie
tuvos ateitis", paskelbtame „Švietimo naujienose" (Nr. 
10) ir „Drauge" (JAV. 1997.10.28). Be kita ko, įrodi
nėjau, kad aš nesu joks „antilenkas", kad mano ryšiai 
su Lenkijos mokslininkais visą laiką buvo labai drnu-
giški. Tik smerkiau ir dabar smerkiu polonizatonus 
(ne lenkų tautą!), nuo kurių lietuvių tauta labai nu
kentėjo. Atsakydamas į korespodentų klausimus, nu
rodžiau tikrąją lituanistų trūkumo Pietryčių Lietuvoje 
priežastį. Bolševikų valdymo metais mokytojams li
tuanistams dirbti Pietryčių Lietuvoje buvo sudaromos 
nepakeliamos sąlygos. Jie buvo tiesiog persekiojami. 
Tas pat buvo ir įsigalėjus autonomininkams. Susidarė 
visuotina nuomonė apie Pietryčių Lietuvą kaip kraštą, 
kur mokytojams lituanistams iš viso neįmanoma arba 
be galo sunku dirbti. Pats tuo turėdavau progų įsiti
kinti. Taigi dabar pjaunamas derlius, kuris buvo 50 
metų sėjamas. 

Teko kalbėti įvairiuose susirinkimuose, aiškinti savo 
požiūri Be kita ko, tvirtinau, kad aš jokiu būdu neinu 

prieš Konstituciją, žmonių teisės gyniau ir ginsiu. Ir 
kitakalbių teises. Vaškovičius kalba ne tai, kas iš tik
rųjų buvo mano parašyta, bet tai, ką norėtų, kad aš 
pasakyčiau. 

Ginantis teko kalbėti ir per radiją. Jau sausio 2 d. 
buvau pakviestas pasisakyti per Česlovo Okiničico 
lenkų radiją „Znad Wilii". Daugiausia akcentavau M. 
Vaškovičiaus klastotę. Sakiau, kad Vaškovičiaus vie
toje ir aš piktmčiausi Zinkevičiumi, jeigu jis būtų iš 
tikrųjų taip pasakęs, kaip Pareiškime parašė Vaš
kovičius. Gink Dieve, nesu joks „antilenkas", kokiu 
norima mane padaryti. Vilniaus krašte vartojamą len
kų kalbą aš tyriau daugiau negu patys lenkai. Negali
ma „antilenkiškumu" laikyti mano tyrimus apie lenkų 
kalbos atsiradimą Vilniaus krašte. Juk lenkų kalba 
čia yra tikrai atneštinė, dėl to niekas iš rimtų moksli
ninkų neabejoja. Kam tai slėpti? Tautybę lemia žmo
gaus apsisprendimas, o ne jo kilmė, kuri betgi neturi 
būti oficialiai slepiama. 

Sausio 9 d. Lietuvos radijo „Aktualijų studijos" lai
doje trumpai pakartojau pagrindines mintis. 

Lenkų ekstremistų sukeltas tarptautinis skandalas 
supliuško staiga. Dirbtinai pučiamas muilo burbulas 
sprogo, nes jo pūtėjai neturėjo pagrindo po kojomis. 
Neatsižvelgė j tai, kad Vilnijos kitakalbiai tėvai tikrai 
nori. jog jų vaikai išmoktų valstybinę kalbą. Tėvai pa
laikė mane, o ne ekstremistus. Tuo įsitikinau važinė
damas po Vilniaus ir Šalčininkų rajonus, kai su apsk 
rities viršininku Aliu Vidūnu steigėme lietuviškas mo
kyklas. Nebuvo atsitikimo, kad tektų su tėvais disku
tuoti. Jie diskutuodavo ne su mumis, bet su lenkiškų 
mokyklų direktoriais, kaltino juos, kad vaikai nepa
kankamai išmokomi valstybinės kalbos. Taigi mane 
nuo lenkų ekstremistų gelbėjo paprasti Pietryčių Lie

tuvos kitakalbiai gyventojai, dori kaimiečiai. Vaško
vičius ir Plokšto greit patys ėmė trauktis. Man kaž
kuris iš jų (rodos, Plokšto) paskambino telefonu į Mi
nisteriją ir pasiūlė: „Taikykimės!" Atsakiau: ..Jei viešai 
atšauksite melą!" Tuokart labai neturėjau laiko susi
tikti. Žadėjo dar paskambinti, bet nebepaskambino. 

Mokyklų v a l s t y b i n e k a l b a steigimas 
pietryčiu Lietuvoje 

Nurimus lenkų ekstremistų puolimui, tuoj ėmiausi 
darbo. Pietryčių Lietuvą labai gerai pažinojau. Dar 
pirmuoju pokario dešimtmečiu ją apvažinejau su pro
fesoriais Juozu Balčikoniu. Povilu Pakarkhu ir kitais 
vyresniosios kartos „prieškariniais" šio krašto tyrėjais. 
Daug keliavau pėsčiomis. Tyriau nutautintų lietuvių 
šnekamąją kalbą, rankiojau išlikusius joje gausius 
protėvių lietuvių kalbos elementus, kuriuos panaudo
jau rašydamas šešių tomų Xietuvių kalbos istoriją". Ir 
vėliau teko ne kartą mokslo reikalais vykti į atokiau
sius Vilnijos kampelius. Buvau „perkandės" vietinių 
žmonįų nuotaikas, jų siekius, suvokęs nestabilios tau
tinės savimonės būklę. Pažinojau kitakalbių žmonių, 
iš esmės gerų ir dorų kaimiečių, psichologiją. Žinojau, 
kaip reikia elgtis steigiant lietuviškas mokyklas, ku
rių jie iš tikrųjų pageidavo. Net 52*7 gyventojų tada 
norėjo savo vaikus leisti į lietuvišką mokyklą (lietuvių 
ir lenkų apklausos duomenys), kiti tikėjosi, kad vaikai 
gal išmoks valstybinę kalbą ar lenkiškoje, ar rusiškoje 
mokykloje. Tie 52% bijojo priešiškos lietuviams iš es
mės lenkiškos vietinės valdžios, todėl nedrįso nešti 
prašymų į savivaldybę, drąsesni iš jų nešėjuos \ Apsk
rities viršininko administracijos įstaigą, kiti tiesiai į 
Švietimo ir mokslo ministeriją arba perdavinejo per 
lietuvių visuomenės organizacijas. daugiauMa ..Vilni
ją". " (B d.) 
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Prane Šlutiene iš Čikagos ir Vladimiras Bagalin iš Karaliaučiaus 
Klaipėdoje. 

SUSITIKIMAS SU KALININGRA
DO ATSTOVAIS 

Vladimiru Baga l inu i r K l a i p ė d o s miesto v i s u o m e n ė s 
sve ika tos a t s tova i s , U n i v e r s i t y of Ill inois a t C h i c a g o at
s tova is ir L i t h u a n i a n M e r c y Lift o rganizac i jos a t s t ove , 

P r a n e Š lu t iene , su k u r i a j i e i r norėjo p a s i k a l b ė t i . 
1999 m. g e g u ž ė s 13 d. Klaipėdoje 

Pt r susipažinimą diskuta
vome įvairias Kaliningrado 
srities problemas. Kvietė ma
ne paaiškinti, kas mes esame. 
Po to Vladimiras Bagalin. Ka
liningrado srities Dūmos tei
sėtvarkos ir saugumo nuolati
nio komiteto pirmininkas, pri-
,-tate savo 5 palydovus, jų 
tarpe vieną moterį. Susitiki
mas įvyko po pietų Klaipėdos 
viešbutyje, kuriame vyko kon
ferencija ..Sveikos gyvensenos 
ugdymo mokyklose poreikis ir 
per>pektyvasr. Jie čia dalyva
vo ir klausėsi seminaro per 
kiekvienam paskirtą vertėją. 
Jam patiko mūsų bendras 
University of Illinois College 
of N'ursmg l UIC CX> su Klai
pėdos miesto visuomenės svei
katos centru I KMVSC I darbas 
Klaipėdoje ir padėkojo, kad 
galėjo dalyvauti ir panorėtų 
tokią m programą įvesti Kara
liaučiaus srityje. 

Jų dalyvavimas yra nuopel
nas JAV ambasadoriaus Keith 
C. Smith Lietuvai, kuris per 
susitikimą Vilniuje 1998 m. 
gruodžio mėnesį išreiškė su
sirūpinimą grėsmę keliančia 
Kaliningrado srities ŽIV/AIDS 
klausimais, kadangi sienos 
yra atviros ir daug žmonių iš 
Lietuvos vyksta ten dirbti. 
Arab. Smith pasiūlė kaip nors 
įtraukti į mūsų bendrą ŽIV/ 
AIDS prevencijos švietimo 
programą. 

Skrendant atgal į Čikagą ir 
gerai susipažinus su statist ika 
bei problemomis, kylančiomis 
iš Kaliningrado, sukau galvą. 
Išsiunčiau elektroninį laišką į 
KMVSC, Rimantui Pilipavi
čiui su pasiūlymu. J ie galėtų 
atvykti į jdaipedą pasiklausy
ti mūsų paskaitų vieną dieną 
ir ta pačią išvykti atgal. Ne
bus nereikalingų išlaidų. Ru
sų kalbos vertėjų nestinga. 
Taip ir įvyko, kad jie turėjo 
progos dalyvauti konferenci
joje ir ateityje Klaipėdoje 
jiems suruošim paskaitas. J ie 
buvo nepaprastai sužavėti 
Klaipėdos mokyklose pradėtu 
darbu. 

Paaiškinau dūmiečiams, 
kad Lithuanian Mercy Lift 
paskirtis yra padėti Lietuvos 
žmonėms, o UIC CN" yra pasi
rašiusi sutartis su Lietuva. 
Cia būtų sudėtingas dalykas, 
kurį patvirtino dalyve dr. B. J. 
McElmurry, R. N". 

V. Bagalin aiškino, kad Ka
liningrado srityje gyventojai 
viršija 1.000.000. Iš jų 3,000 
yrti uZMkretusių ŽIV. Tiktai 
Kaliningrado mieste yra 450 
ŽIV pozityvių atvejų. Kalėji
muose 'visame pasaulyje), kur 
galima lengviau gauti narko
tikų nei vienkartinių švirkštų, 
yra 8.000 vyrų. iš jų yra 600 
ŽIV pozityvių atvejų, o 450 
serga tuberkulioze. Kalinin
grade vidutinis žmogaus atly

ginimas yra 30-40 dol. per 
mėnesį, 80% gatvės prostitu
čių yra ŽIV užkrėstos. Rusijoje 
prostitucija nelegalizuota, vei
kia AIDS ir policijos centrai. 
Prieš metus buvo įkurtas ada
tų pasikeitimo punktas . įsigijo 
mašiną tam reikalui vykdyti. 
Prie to įsikūrimo padėjo, kon
sultuojant su Kiaipėdos Prik
lausomybės ligų centro direk
torium dr. Aleksandru Slat-
vickiu. Netrukus bus atidary
tas kalėjimas moterims. Rusi
joje nėra įstatymų, kad būtų 
susirūpinta ŽIV/AIDS klausi
mais. Pereitais metais AIDS 
suvažiavime aiškino vien' ,?pi-
dimiologė, kad tikrinimai da
romi per jų įstaigas, bet nėra 
paskirtų ir pakankamų lėšų tą 
darbą dirbti. Kaliningrade 
naujai įsikūrusios ir susirū
pinusios nepelno siekiančios 
organizacijos apsiima vykdyti 
šią programą. Išsiskirstėme 
netiesiogiai susitarę dirbti per 
KMVSC. 

Po mūsų pokalbių įvyko gan 
įdomus, netikėtas pasikalbėji
mas. Visi Dūmos vyrai išėjo ir 
pasiliko moteris, kuri su ma
nim norėjo pasikalbėti. Ne
reikėjo nei vertėjos kai pama
čiau virpančias rankas , kurių 
virpėjimosi negalėjo sulaikyti, 
staigiai surimtėjęs veidas ir iš 
akių krintančios ašaros. Taip 
moteriškei skaudėjo, kad ji ne
galėjo susilaikyti. „Turiu 19 
metų sūnų. kuris užsikrėtęs 
AIDS Kali.iingrado kalėjime, 
jis ten sėdi už vagystę ir iš tų 
pinigų pirkdavo narkotikus, 
dalinosi adatomis". Kaip padė
ti tiems, kurie yra užsikrėtę 
kalėjimuose0 Ji toliau aiškino, 
kaip paveikė visjs šeimos na
rius, kokie yra jų pergyveni
mai. Kaip motina motinai jTiš 
manęs atėmė žadą. Esu ma
čiusi daug užsikrėtusių, bet 
pirmą sykį kreipiasi motina 
savo sūnui padėti. J i yra įstei
gus ne valdžiai priklausančias 
ir ne pelno siekiančią organi
zaciją, per kurią nori dirbti ir 
padėti tiems kaliniams ir jų 
šeimoms. Atsakymo neturė
jau. Bet grįžus, kadangi esu 
narė International AIDS So-
ciety. per specialų kodą galiu 
gauti reikiamos informacijos 
per internetą. Informaciją iš
siunčiau į KMVSC, kad jie pri
verstinai turėtų dirbti su klai
pėdiečiais AIDS prevencijos 
klausimais. Jos raštinėje kaip 
tik dirba lietuvaitė, kuri moka 
angliškai. 

Grįžome atgal į paskaitas. 
Dūmiečiai turėjo grįžti į Kali
ningradą po pietų, bet pasi
prašė pasilikti ir toliau pasi
klausyti. KMVSC juos pakvie
tė kartu pavakarieniauti ir jie 
neatsisakė, nes norėjo toliau 
pasikalbėti. 

Susodino mane su Vladimi
ru Bagalin, vertėjavo dr. Ri-

Nors šiuo metu dar vis karš
ta žaliuojanti vasara — poil
sis ir atostogų laikas, bet lie
tuviška visuomenė to nepaiso. 
gegužines vyksta viena po ki
tos, o organizacijos jau svar
sto savo veiklos planus atei
nančiam sezonui. 

Lietuvos Krikščionių de
mokratų rėmėjų sambūrio 
valdyba savo rugpjūčio 25 die
nos posėdyje išklausė dr. Pe
tro Kisieliaus ir Marijos Re
inienės pranešimus apie jų 
šios vasaros keliones į Lietu
vą, o taip pat aptarė ir toli
mesnius veiklos planus. 

Petras Kisielius pasidalino 
mintimis ir įspūdžiais iš 
vasarą vykusių \ Laisvę fon
do studijų dienų Anykščiuose 
ir apskritai pasakojo apie 
šiandieninį Lietuvos politinį 
gyvenimą. Keletą dienų tru
kusiose studijų dienose daly
vavo daug žymių kultūrinin
kų, politikų, Seimo narių ir 
visuomenininkų, kurie nagri
nėjo, aptarinėjo konferenci
joms paruoštas temas. Šių 
metų spektras buvo platus, 
paskaitos kruopščiai paruoš
tos, o gyvose diskusijose buvo 
iškelta daug pozityvių minčių. 

P. Kisielius taip pat su ap
gailestavimu pasisakė ir dėl 
pagrindinės Lietuvos spaudos 
ir žiniasklaidos vienašališku
mo — tendencingumo.Tokį 
vienašališkumą galima paste
bėti užmetus akį vien į straip
snių antraštes . Deja, dešiny
sis sparnas neturi įtakinges
nės spaudos, kuri objektyviai 
pristatytų Seimo ar vyriaus-
sybės darbus. Stebint tokią 
padėtį, kyla klausimas, kuo 
atrems, neturėdami stiprios 
savosios spaudos, dešinieji 
kairiųjų užmaskuotus išpuo
lius ateinačiuose rinkimuose, 
•kurie bus jau už metų — pir
m a Savivaldybių, o po jų ne-

mantas Pilipavičius. Atrodė, 
kad rimtai žiūri į mūsų bend
ras problemas ir jis pasakė, jei 
nesitikėtų bendrauti ir ben
dradarbiauti, nebūtų atvykę į 
Klaipėdą. 

Kas yra tas Vladimir Baga
lin? Vladimir Bagalin, srities 
Dūmos teisėtvarkos ir saugu
mo nuolatinio komiteto pirmi
ninkas, Valstybinio vystymo, 
vietos savivaldos, tarptautinių 
ir tarpregioninių santykių ko
miteto narys. 

„1996 m., rinkimų į srities 
Dūmą metu mane palaikė rin
kiminis blokas „Gintarinis Ru
sijos kraštas" kuriame išlai
kiau narystę, o šiuo metu, 
būdamas sąjunginės (GRK) 
sudėtyje aktyviai ginu savo 
rinkėjų interesus", — kalbėjo 
jis. 

Visuomeninėje - politinėje 
veikloje orientuojasi į regu
liuojamos rinkos santykių vys
tymą, teisinės valstybes ir pi
lietinės visuomenės sukūrimą, 
žmogaus teisių ir laisvių už
tikrinimą. Yra vietinės savi
valdos ir teisėtvarkos stiprini
mo šalininkas. Būdamas pro
fesionaliu juristu, dalyvauja 
įstatymų projektų ir normaty
vinių aktų, nukreiptų į žmo
nių, tarnaujančių kariuome
nėje, vidaus reikalų darbuo
tojų ir kitų jėgos struktūrų, 
kareivių atsargoje ir jų šeimos 
narių interesų gynimą, ruoši
mą. Padeda teisėtvarkos orga
nizacijų darbe. Asmeniškai 
dalyvauja fondo „Ne AIDS ir 
narkotikams" veikloje. 

Kaip valstybinio vystymo, 
vietos savivaldos, tarptautinių 
ir tarpregioninių santykių ko
miteto narys, aktyviai daly
vauja, formuojant įstatymda-
vystę vietos savivaldos srityje, 
atribojant finansinius huma
nitarinius kontaktus liaudies 
diplomatinėje linijoje. (Infor
macija apie V. Bagalin versta 
iš „Kaskad" 1999 m. balan
džio 3 d., psl. 4). 

„Apžvalgos" red. ;.i vaduotoja Loreta Povilioniene tkmri-je- ir LKDP 
rėmėja Marija Ren:..ne šia vasarąVilmuje. 

LKDP jaunimo sekcijos pirm. Arturas Vazbys -kairėje) ir LKDP darbuo 
tojas Audrys Antai.aus 

t rukus ir Seimo. 
Marija Remienė ta ip pat 

praleido keletą savaičių Lietu
voje, daug keliavo, susit iko su 
įtakingesniais krašto darbuo
tojais — t iek dvasininkais, 
tiek ir pasauliečiais. Vilniuje 
keletą kar tų lankėsi ir kalbė
josi su Krikščionių demok
ratų partijos vadovais, susi
pažino su jų veikla ir sunku
mais. J i buvo sužavėta kai 
kurių žmonių energija ir pa
sireiškimais politiniame gyve
nime. Politiniame ir visuome
niniame gyvenime yra ypač 
daug besireiškiančių veikėjų 
moterų. Iš tokių j i paminėjo 
Seimo na rę Mariją Šerienę, 
viceministre Gražiną Palio-
kienę, visuomenininke prof. 
Oną Voverienę, „Tėvynės Sar
go" redaktorę Audronę Škiu-
daitę, .Apžvalgos" redakto
riaus pavaduotoją Loretą Po
vilionienę ir k i tas . Kaip ir P. 
Kisielius, M. Remienė minėjo, 
kaip didžioji s p a u d a ir ži-
niasklaida sensacijomis, dvi
prasmiškomis pašiepiančio
mis užuominomis apie tuos, 
kurie j iems kliudo a r yra ne 
pakeliui. J a i teko susitikti ir 
su katalikiškos spaudos atsto
vais ir patirt i , k a ip sunkiai jie 
verčiasi: t rūks ta darbuotojų, 
aktyvesniuosius bei gabes
niuosius pavilioja turčiai; lie
ka t ik pasišventėliai, dirban
tys už labai kuklų atlyginimą. 
Pr i t raukt i daugiau prenume
ratorių sunku — žmonės ne
išgali, netur i pinigų būtiniau

sioms reikmenims nusipirkti. 
Užsienio lietuvių parama už
siprenumeruojant laikraštį 
yra nepamainomas ramstis. 

Be to, be kitų įsipareigoji
mų LKD rėmėjai bando bent 
iš dalies finansiškai padėt 
krikščioniškos minties .Apž
valgos" laikraščiui. Šiam tik
slui buvo skir tas ir vasaros 
LKD rėmėjų surengtos gegu
žinės pelnas , apmokant pre
numeratas negalintiems susi
mokėti. Būtų gražu, kad atsi
rastų norinčių užsisakyti 
Apžvalgą" sau, jos prenume
rata — tik 20 dol. oro paštu, o 
prenumerata Lietuvoje tik 7 
dol. Suinteresuoti .Apžval
gos" laikraščiu, turėtų kreip
tis į Praną Povilaitį tel. (708) 
636-9562; jo adresas 9050 So. 
Troy, Evergreen Park, IL 
60642. 

Po abiejų pranešimų buvo 
ilgėliau aptar t i klausimai, ku
riuos palietė kalbėjusieji, o 
taip pa t apsvarstyta ir atei
ties veikla. Šiuo metu jau yra 
aktualu pradėti ruoštis atei
nančių metų rinkimams. 
Krikščionių demokratų parti
jai mūsų parama bus vėl rei
kalinga ir būtina, jei norime, 
kad Lietuva ir toliau žengtų 
krikščioniškos demokratijos 
keliu. 

Posėdžiui vadovavo pirmi
ninkas J. Vaznelis, dalyvavo 
M. Remienė, P. Kisielius, V. 
Naudžius, J . Pabedinskas, P. 
Povilaitis ir J . Končius. 

J . K. 

ALTAS RUOŠIA XIII KONGRESĄ 
Amerikos Lietuvių taryba 

kas penkeri meta i rengia 
Amerikos Lietuvių kongresą. 
Šiais metais XIII Amerikos 
Lietuvių kongresas su šūkiu: 
„Sutartinai dirbkime Lietu
vai!" ir 59-asis ALTo metinis 
suvažiavimas įvyks Čikagoje 
spalio 23-24 d. Ypač šiais me
tais ALTui reikalinga finan
sinė parama, todėl lėšų telki
mui ruošiami laimėjimai. 

Amerikos Lietuvių taryba 
(ALTas) yra organizacija vien 
Lietuvos reikalams. J au šeš
tas dešimtmetis joje dirba visų 
demokratinių i r ideologinių 
organizacijų atstovai, gina 
Lietuvos taut ines , valstybines 
teises, rūpinasi pagalbine poli
tine veikla. Vašingtone kartu 
su latviais ir es tais išlaiko 
bendrą baltiecių komiteto 
įstaigą, dalyvauja įvairiose 
konferencijose, palaiko ryšį su 

valstybės įstaigomis ir Kong
resu. 

ALTo tikslas ir toliau palai
kyti '-yšius su tauta, vyriau
sybės atstovais, derinant pa
galbinę veiklą Amerikoje. J au 
gauta žinia, kad Garbės komi
tete bus šie asmenys: meras 
Ricbard M. Daley, senatorius 
Richard J . Durbin, Kongreso 
narys John M. Shimkus, vysk. 
Paulius Baltakis, gen. konsu
las Giedrius Apuokas, amba
sadorius Alfonsas Eidintas, 
garbės konsulas Vytautas Če
kanauskas ir daug kitų. 

Kongreso išvakarėse, t.y. 
spalio 22 d., penktadienio va
kare, bus atstovų susitikimo 
vaišės, kurias rengia ALTo 
Čikagos skyrius Jaunimo cen
tro žemutinėje salėje. Spalio 
23 d., šeštadienį, 9 vai. ryto, 
kongreso atstovų registracija. 
Kongresas bus baigtas iškil-

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AJTOMOOUO, NAMŲ, SVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Fraflk Zapote «• Oft. Mgr. Auksą 
S Kans kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 We**9«h Street 

Tai. (706) 424-6654 
(773)581-6864 

Muzika vestuvėms Ir 
pokyliams! 

TeL 708-267-1645; 
708-974-3919. 

Virginijus švabas. 

52 m. vyras ieško darbo. 
Gali prižiūrėti senelius, atlikti 

namų apyvokos darbus ir 
gyventi kartu. 

Tel. 630-922-1381. 

For Rent 
Marųuette Pk. arca heatcd with 
range & refrig One bdrnv $350 

mo, 2 bdrm. $450 a mo. 
CaH 773-476-8727. 

Ieškome patyrusią dalytojų, 
tunnčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai wiw 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

lntemeuniai arba industriniai 
serveruu. Taisomo* kompiuterių 
sistemos. Programine pagalba. 

Internete pajungimas. Intemetiniai 
puslapiai Kreiptis: TeL 773-737-

6792; F u . 815-461-8159; 
E-mail Loto2000®Yahooxoin. 

SUSILAUKIA DAUG 
LANKYTOJU 

Vilnietė medikė Vanda Bla
žienė tapo 150,000-ąja tarp
tautinės parodos „Žalgirio mū
šis" lankytoja. Rugpjūčio 19 
dieną ji buvo atėjusi į Taiko
mosios dailės muziejų pažiū
rėti parodos antrą kartą. Dai
lės muziejaus direktorius Ro
mualdas Budrys įiteikė Van
dai Blažienei įrėmintą Jano 
Mateikos paveikslo Žalgirio 
mūšis" reprodukciją bei spe
cialiųjų parodos leidinių rin
kinį. 

Balandžio, gegužės ir birže
lio mėnesiais buvo pagerbti 
bei apdovanoti ir trys kiti pa
rodos lankytojai: 10,000-asis 
— Panevėžio J. Balčikonio 
gimnazijos moksleivis Armi
nas Maksimovas, 50,000-oji — 
Druskininkų trečiosios vidu
rinės mokyklos mokytoją Ryte 
Bolienė ir 100,000-asis — 
Inžinierius Henrikas Klemen-
tavičius iš Kauno. 

GREIT PARDUC 

REALTORS 
o«c (773) SS6-SK9 
honw(7M)42S-7160| 
page? (708) 886-4919 < 

RIMAS L.STANKUS 
•Greitas ir sąžininoas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuotakia 

^ u A u t - r K**EC«< REALTORS 
V ^ ' M K j l 7922 S.PukMtt Rd. 

"0mmf^i- 4365 S Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773484-1900 

Jei norite parduoti ar pinai namus 
kreipkitės į Danutę Mayar. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Reikalingas darbai 
savaitgaliais. Siūlyti tel. 

pirmd. - penktd. 
708-423-2951, šešt. - sekmd. 

708-839-5284. _ 

Reikalinga aukle Denver, 
CO, prižiūrėti 2 m. 

dvynukus. Kreiptis: Ntyolė, 
tel. 303-765-0786. 

Jeigu senatvėje ar negalioje jus 
norite globos ne senelių namuose, 

bet jaukioje šeimyninėje 
lietuviškoje aplinkoje, turėti 
atskirą kambarį, HetuviJką 
maistą, lietuvišką spaudą ir 
knygas, sutaupyti sunkiai 

uždirbtus dolerius, skambinkite 
Apolonijai, leL 708-387-2067 ir 

pasitarkite. 

Paroda, pasak atstovo spau
dai, buvo intensyviai lankoma 
ne tik pirmaisiais jos ekspona
vimo mėnesiais — domėjosi ja 
gyventojai ir vasaros atostogų 
laikotarpiu. Šiuo metu lanky
tojų skaičius nuolatos, auga, 
vėl iš anksto užsakomos eks
kursijos. 

Tarptautinė paroda „Žalgi
rio mūšis" Vilniuje, Taikomo
sios dailės muziejuje veiks iki 
rugsėjo 10 dienos. Garsaus Ja
no Mateikos batalinės tapybos 
šedevro „Žalgirio mūšis" nu
kabinimo darbams bei paren
gimui transportuoti reikalin
gos penkios dienos, tad pa
veikslas Lietuvos sostinę pa
liks rugsėjo 15-ąją. Lenkijos 
valstybiniame muziejuje Var
šuvoje, kur šis paveikslas nuo
latos eksponuojamas, šiuo me
tu baigiamas pagrindinis re
montas — „Žalgirio mūšis" 
grįš į atnaujintą muziejinę 
erdvę. (Elta) 

ALTo pirmininkai Iš kairės buvęs pirm Gražvydas Lazauskas ir dabarti
nis — dr Jonas Račkauskas 

minga vakariene, kurio ruoša 
rūpinasi ALTo skyriaus pirm. 
Evelina Oželienė. Pokylis vyks 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. 

Greitu laiku bus išsiuntinėti 
laimėjimų bilietai. Laimėjimų 
premijos yra šios: Suomių oro 
linyos dovana — dviem žmo
nėm, kelionė į Lietuvą ir at
gal; ir 4 laimėjimai po 100 do
lerių. Laimėjimų traukimas 

vyks pokylio metu. Spalio 24 
d., sekmadienį, vyks ALTo 59 
metinis atstovų suvažiavimas. 
Kongreso rengimo komitetui 
vadovauja Matilda Marcin
kienė. Visi maloniai kviečiami 
kongrese dalyvauti. Prašomi 
paremti ALTą, tą vienintelę 
politinę organizaciją, veikian
čią daugiau kaip 50 metų. Visi 
žinome, kad ALTas dar tebėra 
reikalingas Ant, Repeienė 

-



;.u>.rH LAIŠKAI mm) 
ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ vo mi 
PAVADINIMO REIKALU pailst 

Ska 
Džiugu, kad Čikagos arki- lutes, 

diecezijos arkivyskupas, kar- „Dar 
dinolas Francis George, OMI, mas 
rado laiko parašyti laiškelį ir ypač 
parodyti mums, lietuviams, atvyk 
dėmesio ir simpatijų, iškeliant yra s 
lietuvių katalikiškas tradici- Dirba 
jas, gražius paminklus ir darbs 
skambias maldas, palinkint minei 
mums ir toliau išlaikyti savo tiems 
kalbą bei kultūrą. Kardinolas aktor 
apgailestauja, kad iš kapinių nimo. 
pavadinimo jšv. Kazimiero savai 
Lietuvių kapines" išimtas žo- eiles 
dis „Lietuvių" prie jo pirm- rinį d 
takuno, porą metų prieš jį pas- Sut 
kiriant Čikagos arkivyskupu nos a 
— visai nepaneigiant, kad lie- kokia 
tuvių prašymas teisus. kūs. 

Mūsų negausi tauta visados ir L 
turėjo mokėti aukštą kainą, Tačia 
kad iki šių dienų įstengėme darni 
išlaikyti savo kalbą, tradicijas mis 
ir kultūrą. Todėl gerbiamas kai... 
Arkivyskupijos valdytojas gal ir tik 
supras mus.kodėl mes, dau- dešin 
giau už kitas tautybes, dėl šio užau 
klausimo sielojamės; kad lie- las. 
tuvių skundas yra vienintelis, Ne 
nepadaro jo neteisėtu. Ger- bant 
biamam Kardinolui, buvusio daug 
arkivyskupo įpėdiniui, nesun- bose 
ku būtų šią skriaudą atitaisy- Zmor 
ti. myb« 

Didžiuojamės kartu su ger- paty: 
biamu Kardinolu savo meniš- turėj 
kais paminklais. Be jų lietu- akt. 
visko identiteto tikrai būtų fabri 
kur kas mažiau. Bet nesinori repei 
tikėti, kad tik tuo atveju, jei geliu 
šių paminklų lietuviai nebūtų įuos 
pasistatę, diecezijos pareigu- Venii 
nai lietuvių skundą labiau su- jokiv 
prastų ir jį pateisintų. Juk vimi 
mes prašome atgauti tik savo pUos 
vardą, o mauzoliejaus nepra- veik 
šėme. Apie mauzoliejų, kuris §įan( 
niekad nebuvo lietuviškų ka- mų\) 
pinių tradicija, nė svajote ne- uetu 

"~~ svajojome. nimi 
Dievas išklausė maldų ir, darb 

kaip stebuklą, grąžino Lietu- m ū s 
vai laisvės dienas. Todėl, mieli veik) 
broliai ir sesės lietuviai, ir da- men 
bar neleiskime viltims užgesti ja tų 
— melskimės ir prašykime veik 
Dievo, nes pats Kristus mokė:" ar I 
„Kur jus matėte tokį tėvą, kad meti 
duonos prašančiam vaikui ninį 
duotų akmenį, ar prašančiam hon< 
žuvies — atkištų gyvate, ar 
prašančiam kiaušinio — duo
tų skorpioną?" (Lk. 11, 11-
12). Girdėjome Jokūbo laiško 
žodžius: „Daug gali karšta tei
siojo malda" (Jok. 5, 16). Tad 
melskimės, rašykime ir bels- Ri 
kimės pas mūsų naująjį Gany- kuo: 
toją, ypač mes, vyresnieji, ku-' liepi 
rie norėtume ilsėtis jšv. Ka- žino 
zimiero Lietuvių kapinėse", yra 
Nepraraskime vilties, Dievas iršt 
išklausys! Kav 

FausUs Strolia tų d 
OakForest, IL deja 

si i 
APIE TEATRO VEIKLĄ m ok 

ČIKAGOJE tų ž 
akt] 

Skaičiau Marijos Reinienės pat 
straipsnį rugpjūčio 21 dienos gyvi 
„Drauge". Kaip visada per- ra§< 
skaičiau visą nuo pradžios iki djd« 
galo, nuo viršaus iki apačios, pris 
Perskaičius pirmą kartą, kiek 0 Z 0 I 
apstulbau, antrą kartą skai- Atr< 
čiau kitos dienos rytą ir įspū- bar 
dis liko tas pats. Kažkas su §ia t 
kai kuriom mintim yra ne lest 
taip. N 

Pradėsiu su straipsnio eita- sįai 
tom. „Čikagoje, vadinamoje 8un 
išeivijos sostinėje, ilgą laiką ten 
nebuvo lietuvių teatro". O pį0j 
man atrodo atvirkščiai! Teat- s j a i 
ras buvo, ir ilgai gyvavo, statė n e r , 
puikius veikalus ir turėjome Kol, 
subūrę neblogą aktorių kolek- g v e 
tyvą. Paminėsiu tik kelis: Pil- ves 
ka Barauskas, Kelečius, Po- dūr 
kelevičiūtė, Martinaitytė ir su < 
kt. Vieniem pasitraukus, atėjo sidi 
kiti, tačiau teatras gyvavo, darj 
buvo statomi veikalai, į Jauni- voje 
mo centro didžiąją salę, per broi 
du aukštus visad susirinkda- O 

OMONĖS 
sų lietuviško teatro ne-
ntys gerbėjai. 
tant kitas straipsnio ei-
užkliuvau lyg už rąsto, 
vienas tikras džiaugs-
- kad į aktorių eiles 
gausiai įsijungė naujai 
mūsų tautiečiai. Jiems 

inkios įsikūrimo dienos, 
ilgas valandas sunkų 
jie dar padeda savo gi-
is ir artimiesiems, esan-
Lietuvoje. Tačiau šie 

ai, neprašydami atlygi-
nepalankiose sąlygose 

jriškai jungiasi į mūsų 
T į visuomeninį kultū-
irbą". 
nku, kad pirmosios die-

metai naujakuriui bet 
ne krašte gali būti sun-
'pač, jei pagalbos laukia 
etuvoje likę artimieji, 
i prielaida „... neprašy-
atlyginimo, nepalankio-
sąlygomis, savanoriš-
truputį užgavo ir mano, 
u, daugelio kitų, penkis 
tmečius šiame krašte 
intas savanoriškas sie-

alankiose sąlygose? Kal-
įpie sąlygas, šis kraštas, 
au negu kitas, savo ri-
visiem čia gyvenantiem 
;m, atveria duris gali-
n, o sąlygas pasirenka 
piliečiai. Kokias sąlygas 
* mano buvęs kaimynas 
L Barauskas, po darbo 
e skubėdamas į teatro 
icijas? Jam, kaip ir dau-
kitų buvo darbai fabri-

:, šeima ir lietuviškas gy-
įas. Savanoriškas, ir be 

matematinių išskaičia-
Toks idealistinis darbas 

dėjo Jaunimo centro 
į, idėjos darbininkai 
ien (be jokių atlygini-
stumia ir suka Pasaulio 
ių centro ratą. Be atlygi-
dirba spaudos bendra-

ai, be honoratų dirba ir 
ideologinių organizacijų 

įai. Fondai ir bendruo-
s vienetai gimė ir gyvuo-
pačių neapmokamų savi
ninkų dėka. Pabaigai, 

Remienė, už tiek daug 
atliktą puikų visuome-

iarbą, bet kada tikėjosi 
raro? • 

Liuda Germanienė 
Lisle, IL 

SKYLĖ VIRS 
PALESTINOS? 

gp. 20 d. skaitytojų laiš-
e buvo daug gražių atsi-
nų apie skyrių „Įdomu 
i". Patinka jis ir man, nes 
domių straipsniukų, kad 
ti toks gabalėlis apie John 
iliausko rikšą. Tačiau bū-
tr geriau, jei skyriaus ve-
truputėlį atsargiau elgtų-
i moksliniais ir pusiau 
iliniais dalykais, ypač jei 
nių šaltiniai yra aplinkos 
ristą rašliavos. Štai to 
įumerio žinutėje apie Ne-
įą jūrą ir ozono sluoksnį 
na, kad „... išgaruojantys 
i bromo oksido kiekiai 
deda prie žemę saugančio 
o sluoksnio plonėjimo..." 
iytų, kad ozono skylės da-
jau atsivers ne tik virš 
•ės ašigalio, bet ir virš Pa
los. 
jko panašaus! Pirmiau-
joks bromo oksidas iš to 
us ežero negaruoja, nes jo 
įėra. Ir boti negali — šla-

vietoje toks junginys 
jingai nepastovus. O ko 
, tas ir išgaruoti negali, 
a forma bromas palieka 
tąją Žemę ir skrieja į erd-
— nežinau. Galbūt atsi-
s stratosferoj jis jungiasi 
:onu ir pavirsta bromo ok-
(sausoj tuštumoj visokių 

tų pasitaiko). Bet Negy-
jūroj bromas randasi tik 

tido druskų pavidalu, 
dėl ozono skylių neverta 

Vilniaus un-t 
kyt. Marina 
Loginova. Nu 

per daug j 
ozono dange 
tonos flora 
denilių (Fre 
riuos esam 
prakiurusių 
ir iš skardi 
purkšdami, 
bromo tikra 
virš Palestu 

Įdomus ir 
purviną nai 
jei užkąsim 
kas šiukšl; 
kiekiai ang] 
„užrakinti" 
suotinio atš 
ming). Gud: 
čiau kol d; 
nėra įrodyt 
leidžiamas 
(kai degins 
benziną, au 
darni) yra 
limą pasai 
tol aš dar n 
gų" kartu s 
sąvartyną, 
nu. 

AR IR 
( 

Ką tik bž 
gero pažį 
parsivežtą 
veik visais 
me miške ] 
pjedestalų 
mečio „bal 
pats parko 
mas Malii 
Jis yra nur 
ti ir JAV | 
rūsio kor 
biustą ar p 
kur šiame 
pavardės ' 
kiū būdu r 
Kartu po p 
tomobiliu 
ras pažįsta 
gi negalėjo 
žinojo, kad 
veiklą tas 
kartų už Į 
supratimu, 
kas kitas, 
ba. 

Susidaro 
pasižymėję 
krašte n« 
pripažinim 
tosios žem 
mėje, Grūt 
paminklui 
liūno žeme 

Aplamai 
juostę ir a 
rytą įspūd 
pasakyti t 
„siaubinga 
man neno 
taip seną 
šios armij 
Lietuvą Ii 
žesnėje s 
idėja, ma 
mefistofeli 

e užsienio lietuvių mok 
Trocenko, R. Kučiene i 
otr. Viktoro Kučo 

audintis. Jei jau 
>s neprakirto tonų 
chloro angliavan-
on vadinamų), ku-
paleidę į dausas iš 

šaldymo aparatų 
nių, pažastis besi-
tai pora gabaliukų 
i nepradurs skylės 
aos. 
straipsniukas apie 
idą. Pasirodo, kad, 
i popierines atlie-
ynuose, didžiuliai 
lies dvideginio bus 
ir nespartins „vi-
ilimo" (globai war-
riai sugalvota! Ta-
ir net nei iš tolo 
&, kad mūsų pa-
anglies dvideginis 
tm popierius arba 
tomobiliais važinė-
atsakingas už ga-
ulio sukarštėjimą, 
emetu senų „Drau-
u žuvies atliekom į 
bet pagarbiai degi-

Kęs t u t i s Keblys 
Gaylord, MI 

A. BIMBA BUS 
3RŪTE? 

ligiau žiūrėti mano 
štamo iš Lietuvos 
vaizdajuostę su be-

ten tikrai gražia-
prie Grūto, jau ant 
sustatytais soviet-

bonais", kaip juos 
i savininkas, Viliu-
lauskas pavadino, 
nates į ten atgaben-
?yvenusio ir čia mi-
nunistinio veikėjo 
įaminklą. kurs kaž-
krašte randasi. Jo 

/ . Malinauskas jo-
tegalėjo prisiminti, 
arką japonišku au-
važinėjęs mano ge
imas jo pavardės ir-
i prisiminti, nors ir 
I už priešvalstybinę 

asmuo net keletą 
?rotų sėdėjęs. Mano 
, tai turėjo būti nie
kaip Antanas Bim-

vaizdas, kad mūsų 
(S veikėjas, šiame 
;gavęs pakankamo 
IO, jį gaus savo gim
ęs medžių paūnks-
o parke. Tebūnie jo 
tvirta gana klampi, 

įlė... 
apie šią vaizda-

pie jos man pada-
į tegaliu šiuo metu 
,ik vienu žodžiu — 
i". Gamtos vaizdas 
romis primena ne 
istoriją — Raudono-
os įgulų įvedimą į 
)39 m., tik gal ma-
kalėje. Visa parko 
ino nuomone, turi 
šką atspalvį. 

J o n a s Šalna 
Omaha, NE 

rtojų kursuose š.m. birželi 
• Krymo, Ukrainoje LB p: 

VARPELJ 

Atkelta iš 3 psl. 
Kas ir kaip \ 

su kuo ir apie ką li( 
politikierius Vašingt 
bėjo, ar iš viso kalb 
j am koks raštininkas 
gu jis tik mokės Lie' 
dovus įtikinti, kokiu: 
mus j is tenai pasiek 
arti prie NATO dun 
tuvą privedė. O jeigi 
duris ji dar visgi ne 
politikierius sugeba 
kad dėl to kalta pati 1 

O kas, ką ir kiek 
žino apie lietuvybę 
saugojančiai ir Iii 
vaikus auginančias 
Nedidelė tenai jų v 
jos negali daug pinų 
partijoms — išleidžū 
tuvybei išlaikyti. Ne 
nė garsintis. 

Todėl po Lietuvos 
nimo labai sumažėji 
čiųjų lietuvybės išla: 
ir patys darbininką 
savo darbui menką 
pasidarė nebe tok 
Daug ir fondų pinigų 
Lietuva, ir lietuvy! 
nukenčia. Atsimen 
smarkiai koviausi su 
fondu, įtikinėdamas 
šis, užuot milijoną d' 
davęs Lietuvai, invi 
lietuvybės Pietų Am 
laikymo naudai. Ne{ 
ir paties Landsbergi 
mas, kad tas milijor 
reikalingas mums, 
tuvai. Pralaimėjau. | 
visi pamatėm, kad t 
nas Lietuvai nereiš 
tik nesusipratimų j 
Pietų Amerikoje liei 
bos mokymas visišks 
Ten nebėra nė mt 
lietuviškos mokyklėl 
Hjono gautą bent 
70,000 dol. kasmet 
panaudoję Pietų Am 
tuvių lietuviškam 
šiandien turėtume 
vaizdą. 

Liūdnoka lietuvis 
mo padėtis yra ir A\ 
Vargu, ar kas beišei 
planuojamo ruošti 
kongreso? Turbūt ni< 
viškai nebesimoko 
joje. Organizuotas 1 
auklėjimas bei švie 
šiaip taip vyksta 
Amerikoje. Tai tik 
didelių Reginos Ku< 
vadovaujamos JAV 
mo tarybos bei keli 
kininkų pastangų i 
Lietuvių fondo pa 
Amerikoje ir nedaui 
šventėlių — Kanad< 
tijoje dar vis sėkmi 
giausia dėl direktor 
riaus Smito bei jo žr 
rytės pastangų, veil 
rio 16 gimnazija, { 
metais turėjusi 85 n 

Šiaurės Amerikoji 
koše mokyklose 19i 
kėši 1,240 jaunimo: 
255 Kanadoje. Šąli 
kalbos, Lietuvos ist 
pročių, tradicijų mol 
kyklose vyksta ir 

1 

W. 

HtjSk 

*r/>*\ 

Iš Kairės: Lvovo, Ukrainoje liet. mokyklos mo 
•m., neseniai įsteigusi liet. mokyklą, Valentui; 

AMS SUSKAMBĖJUS 
Mokoma 

it ikrins, 
tuviškas 
me kal-
jo ir ką 
;akė, jei-
jvos va-
laimėji-
ir kaip 
j is Lie-
pro tas 

yo, toks 
.įrodyti", 
ietuva. 
sietuvoje 
ižsienyje 
tuviškus 
šeimas? 
rtė, nes 
ą aukoti 
juos lie-
noka jos 

šsilaisvi-
dirban-

cymui, o 
,. pajutę 
dėmesį; 

B uolūs, 
nusineša 
į dėl to. 
L, labai 
Lietuvių 
jį, kad 

lerių ati-
stuotų jį 
rikoje įs
idėjo net 
primini

us labiau 
egu Lie-
•abar j au 
is milijo-
:ė nieko, 
ridarė, o 
jvių kal-
sužlugo. 

ikiausios 
;s. Iš mi-
50,000 -
nį pelną 
rikos lie-
vietimui, 
i kitokį 

;o švieti-
stralijoje. 

ir iš ten 
jaunimo 

kas lietu-
įė Angli-
etuviškas 
imas dar 

Šiaurės 
dėl labai 
enės, jos 
,B Švieti-
likos tal-
• gausios 
amos — 
elio pasi-
je. Vokie-
gai, dau-
aus And-
onos Ma-
ia Vasa-
raėjusiais 
)kinius. 

lietuviš-
3 m. mo-
985 JAV, 
l lietuvių 
rijos, pa-
ymo, mo-
kultūrinė 

veikla. Mokoma lietuvišk 
dainų, tautinių šokių, min 
mos valstybinės, tautinės b< 
religines šventes, kurių pro£ 
ramas atlieka patys mokinia 
suruošiami vaidinimėliai. Vž 
saromis jaunimas vyksta į li< 
tuvių stovyklas. Ruošiami dt 
ir mokytojų seminarai, vasan 
mis — studijų savaitės. Dau 
mokymo medžiagos imama i 
Lietuvos. Mūsų pačių anki 
čiau išsileisti vadovėliai, prat 
mai bei kita mokymo medžii 
ga nebetinka, nes į mokykla 
ateina mažiau šeimose jorr 
paruoštų mokinių. Nemaž; 
yra ir iš mišrių šeimų, kuri 
pasirodo labai uolūs ir karta 
geriau kalba lietuviškai e 
grynai lietuviškų šeimų va 
kus — puikus-pavyzdys, kai 
galima išlaikyti lietuvybę- : 
mišriose šeimose. Mokyklos 
taip pat yra puikių mokytoj 
bei vedėjų jau nebe iietuvii 
komis pavardėmis. Garb 
joms ir padėka. Lietuvišk 
mokymo centrinė įstaiga yi 
Kučų namai, netoli Pašau! 
lietuvių centro Lemonte. JA 
LB politikavimui turi įstaig 
Vašingtone su Lietuvių fone 
pinigais nupirkta techništ 
įranga ir samdyta tarnautoj 
Kučai naudoja nuosavus kor. 
piuterius ir samdytos paga 
bos neturi. Visi jų talkinink 
dirba nemokamai. Be to, rūs 
je dar ir mokymo pnemoni 
vadovėlių, skaitinių sandėly 
sugabenamas savu automot 
liu. Kiek garsi Lietuvoje yra 
įstaiga bei jos pareigūnai? 

Sudėjus viską į krūvą, ry 
kėja tokie duomenys: 

Vakarų pasaulyje iš viso • 
Vasario 16 gimnazijoje, aštu 
niolikoje JAV ir penkiose K 
nados šeštadieninėse moky 
lose bei darželiuose lietuvišk 
mokosi 1,325 jaunuoliai. Ry 
kraštuose, įskaičiuojant ir K 
raliaučiaus krašto lietuvišk 
klases prie rusiškų mokyki 
trisdešimt trijose mokyklose 
aštuoniolikoje lietuviškų kl 
sių Karaliaučiaus srityje, Ii 
tuviškai besimokančių bū 
apie 2.200 jaunuolių, iš 
1,017 Lenkijoje. Taigi iš vi 
už Lietuvos ribų lietuvišk 
besimokančio jaunimo dar f 
Įima priskaičiuoti truputį da 
giau negu pusketvirto tūl 
tančio. Tai stebėtinai maž 
nes Antrojo pasaulinio karo 
Lietuvos išvytų lietuvių dali 
atvykus į JAV ir čia susiorg 
nizavus. vien tik šiame kra^ 
lietuviškai mokėsi apie 5.0' 
jaunimo. Argi toks lietuvišk 
besimokančių sumažėjim 

t=J Namam 

Mutual 
As 

2212 

Patarnaujant Čika 
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mūsų nejaudina? Be to, ką to- daro j 
se mokyklose jie išmoksta? šaulio 
Ypač kiek lietuvybės išlaiky- yra sei
mo pagrindo — lietuvių kai- yra tik 
bos? Juk be jos lietuvybe šeima i 
menka, dažniausiai nieko ne- viškai 
reiškianti. Geriausia padėtis nemok 
Lenkijos mokyklose. į jas atei- jis lieti 
na mokiniai, lietuviškai išmo- apgaut 
kę šeimose, nes tai yra jų kas- Todė 
dienine kalba. Neblogai Uetu- rūpinti 
viškai išmokstama Vasario 16 vybė i: 
gimnazijoje, Gudijos, Mask- tenka 
vos, Rygos vidurinėse mokyk- prie s£ 
lose, tačiau nežinau, su kiek iš bai da 
500 Karaliaučiaus krašte be- rugpjū 
sTmokančių galima lietuviškai tegul i 
susikalbėti. Jų radau nedaug, loms, i 
O kiek naudos gali duoti ir augina 
JAV šeštadienine mokykla, vams, 
jeigu tėvai, palydėdami į ją tuvišk; 
vaiką, iki pat klasės durų su ri turi 
juo kalba angliškai ir taip pat talkini 

DEŠIMTIES METŲ MIRT 

A. f A. 
ALDONA TAMOŠ 

Jau suėjo dešimt metų, kai staigi m 
5 d. atskyrė iš mūsų tarpo mylim; 
Nors laikas bėga, ji tebėra gyv 
maldose. Lai gailestingas Dievas 
ramybę. 

Prašome draugus ir pažįstamus 
maldose. 

Liūdesyje l ikusios dukterys 

A. t A. 
VYTAUTUI SK 

mirus, gilią nuoširdžią užuojau 
FELICIJAI, dukteriai p.s. DALL 
sūnui s. v. dr. GAILIUI SKRIN 
DARIUI V1SKONTUI , vyr . 
KONTAITEI. vyr. sk. ALENUI 
s. v TOMUI SKRINSKUI ir v 
artimiesiems. 

Brolis Vytautas buvo vienas uoli 
Už ilgametį darbą ir vadovavii 
Velionį apdovanodama aukščiaus 
Geležinio Vilko ordinu. 

Lietuvių Skautų sąjunga kart 
skausmu ir liūdesiu. 

LSS Tarvbos 

Aš galiu padėt i Jums i 
Automobi l is, namas, gy 

Puikios sąlygos i r apt< 
Žinoma kompai 

Drauski tės pas 
,Being iri good hands is the c 

Allstate Insurance C 
Home Office: Nor th l 

Paskolos, Apdraustos Sąskail 

Federal Savings and Lc 
sociation of Chicago 
Vest Cermak Road, Chicago, IL 60608 

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

;os ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip * 

tadienis 5 

\ atsiėmę? Vakarų pa-
lietuviškos mokyklos 

.tadienines, ir jų tikslas 

. pagalba šeimai. Jeigu 
namuose su vaiku lietu-
nekalbės, jo lietuviškai 
ys, vien tik mokykloje 
iviškai neišmoks. Savęs 
linėti nereikia. 
1 ir reikia labai susi-

— jeigu mums lietu-
5 tikrųjų svarbi. Neuž
tik apie ją kalbėti , bet 
ivo prieauglio reikia la-
ug ir padirbėti. Tad ir 
čio mėnesio varpeliai 
skamba ne tik mokyk-
bet dar garsiau šeimas 
ntiems lietuviams tė-
visiems fondams bei lie-
ai gyvai visuomenei, ku-
būti tų tėvų pagrindine 
nkė. 

IES SUKAKTIS 

IIUNIENĖ 
irtis 1989 m. rugsėjo 
ą Mamą ir Močiutę. 
a mūsų mintyse ir 
suteikia jai amžiną 
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: su šeimomis. 
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ausiu skautijos narių, 
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iu LSS garbės ženklu, 
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nija 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Daumanto-Dielininkaičio 
jaunuč ių a te i t in inkų re
gistracija naujiems 1999-
2000 veiklos metams bus vyk
doma šeštadieni, rugsėjo 11 d., 
Lemonte, PLC žemutinėje sa
lėje nuo 9 iki 11 vai. r., taip 
pat ir pirmame kuopos susi
rinkime sekmadienį, rugsėjo 
12 d., nuo 10 iki 11 vai. r. vyk
siančiame Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Kuopos globėjos 
yra Rasa Kasniūnienė. tel. 
708-403-4988 ir Dainė Quin, 
tel. 708-3499-7403. 

Pasku t inė Pasaul io lietu
vių cen t ro vasaros gegužinė 
vyks rugsėjo 5 d. 12 vai.p p. 
centro sodelyje. Skambės nuo
taikinga muzika ir dainos, 
svečius linksmins ..Tėviškės 
kapela", vadovaujama Stasės 
Jagminienės. Skanus, sotus 
Aldonos Šoliūnienės maistas, 
didžiosios loterijos bilietų 
traukimas, graži aplinka, ma
lonūs draugai ir bičiuliai pra
džiugins kiekvieną svečią. 
Kviečia PLC renginių komite
tas. 

Vytauto Didžiojo Šaulių 
r ink t inė rugsėjo 5 d. ruošia 
Lietuvos tautos šventes minė
jimą. Nekalto M. Marijos Pra
sidėjimo bažnyčioje Brighton 
Parke 10 vai.r. bus aukojamos 
šv. Mišios. Po Mišių 12 vai. 
Šaulių salėje (2417 VV. 43rd 
Str.. Chicago) vyks minėjimas. 
Visuomenė, ramovenai, šau
liai (uniformuoti ir ne) kvie
čiami šiame minėjime daly
vauti. 

P i rmos šv. Mišios vai
kams Pal . J u r g i o Matulai
čio misijoje bus aukojamos 
sekmadienį, rugsėjo 12 d, 9 
vai. ryto. Visas jaunimas ir 
tėvai kviečiami kartu su vai
kais dalyvauti šiose Mišiose. 

Taut in ių šokių grupė 
..Lietuvos Vyčiai" kviečia vai
kus, paauglius, studentus ir 
jaunus veteranus įsijungti į jų 
šokėjų gretas'. Studentų repe
ticijos vyks Jaunimo centre 
(5600 S. Claremont, Chicago) 
sekmadieniais 12 vai., prade
dant rugsėjo 12 d. Jaunų vete
ranų repeticijos vyks Jaunimo 
centre sekmadieniais 2:30 
vai.p.p., pradedant rugsėjo 12 
d. Jaunių (12-17 m.) repetici
jos vyks Pasaulio lietuvių cen
tro žemutinėje salėje i 14911 
127 Str.. Lemont. trečiadie
niais 7:30 val.v.. pradedant 
rugsėjo 15 d. Vaikų (6-11 m.) 
repeticijos vyks Pasaulio lietu
vių centro žemutinėje salėje 
trečiadieniais 7:30 val.v., pra
dedant rugsėjo 15 d. 2000 me
tais birželio 30 ir liepos 1-2 d. 
vyks XI Tautinių šokių šventė 
Toronte. Kanadoje. Norintys 
dalyvauti, prašome užsiregis
truoti ne vėliau kaip rugsėjo 
22 d. Informaciją suteiks Lidi
ja Ringiene tel. 630-243-8113. 

„Lituanicos" skautų tun
to tunt in inkas fil.ps. Ričar
das Chiapetta rašo: ..'Litua
nicos' tunto vardu dėkoju už 
'Skautybės kelyje' pranešimus 
ir aprašymus apie mūsų tun
to 50 metų jubiliejų. Džiaugia
mės, turėdami tokį gerą šalti
nį skautiškoms žinioms. Svei
kinam "Skautu skyrių'. Įver
tindami, laikraščio paramai 
siunčiame 100 dol. čekį". 
..Draugo " redakcija ir admi
nistracija nuoširdžiai dėkoja 
,,Lituanicos" skautų tuntui ir 
jo tuntininkui už malonų laiš
ką ir paramą dienraščiui. Tai 
gražus pavyzdys ir kitoms or
ganizacijoms, kurių veiklos ir 
renginių pranešimai bei apra
šymai spausdinami „Drau
ge". ..Lituanicos" skautų tuntą 
ir jo vadovybę sveikiname 
našios veiklos 50-tį švenčiant. 
Linkime vertingoje lietuviš
kojo jaunimo auklėjimo veik
loje sėkmingai darbuojantis 
pasiekti ir 100-jį jubiliejų. 

Alfa Shukis, veiklus 147 
kuopos vytis. Lietuvos Vyčių 
metiniame suvažiavime/seime 
buvo pagerbtas, jam įteikiant 
organizacijos 4-to laipsnio me
dalį. Sveikiname ir atsiprašo
me, dėl netiksliai išspausdin
tos jo pavardės „Draugo" rug
pjūčio 18 d. tilpusiame to su
važiavimo aprašyme. 

Pasaulio lietuvių centras 
rudens sezono atidarymui ski
ria visą ateinantį savaitgalį. 
Rugsėjo 11 d. 7 val.v. centro 
didžiojoje salėje vyks Šiaulių 
miesto dramos teatro humoro 
vakaras. Linksma, nuotaikin
ga programa, bus galima pa
sijuokti iš savęs ir savo ydų. 
Sėdėsime prie stalų, vaišinsi
mės skania užkanda. Šiaulių 
miesto dramos teatro aktoriai 
atvyksta kartu su Hamiltono 
.Aukuru", nes jie talkina Ha
miltono teatrui. Hamiltono 
teatras rugsėjo 12 d„ sekma
dienį, 12 vai. PLC Lietuvių 
fondo žemutinėje salėje vai
dins Stasio Lauciaus 4 veiks
mų labai įdomų vaidinimą 
„Ponios Žydrienės bendrabu
tis". Režisierė - Elena Daugu-
vietytė-Kudabienė. .Aukuras" 
švenčia savo veiklos 50 metų 
jubiliejų. PLC renginių komi
tetas kviečia ir prašo šį savait
galį skirti lietuviškam teatrui, 
nes jis - retas svečias mūsų 
pastogėje. 

Šiluvos atlaidai Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje 
prasidės antradienį, rugsėjo 7 
d., 6:30 val.v. Pamokslą sakys 
kun. Tomas Skrudupis. Savai
tės dienomis pamokslai bus 
sakomi 9 vai. r. ir 6:30 val.v. 
Šiluvos atlaidų eisena vyks 
rugsėjo 12 d. 1:30 vai.p.p. Visi 
renkasi Maria aukštesniosios 
mokyklos automobilių aikšte
lėje 1:15 vai.p.p. 

/ BALFO VAJŲ PASITINKANT 
Kai 1940 ra. birželio 15 d. tinių stovyklas. Ne veltui oku-

Per ..Draugo" gegužinę Rita Likan-
deryte pardavinėjo SAS oro linijų 
skrydžių į Lietuvą loterijos bilie
tus. 

Anglų kalbos pamokos 
(SWOP) vyks šv. Adriano mo
kykloje. Marąuette švietimo 
centre (7014 S. Washtenaw). 
Pradedančiųjų ir pažengusių
jų mokinių registracija rengia
ma rugsėjo 21 d. 7 val.v. Pa
mokos prasidės rugsėjo 23 d. 
ir vyks antradieniais bei ket
virtadieniais nuo 7 iki 9 val.v. 
Pamokų kaina - 30 dol. (10 
savaičių rudenį ir 10 savaičių 
pavasarį)- Informacija telefo
nu: 773-471-8208. 

Ateitininkų Studijų sa
vaitgalio, Dainavoje vyk
siančio rugsėjo 3-6 d., vado
vybė praneša, kad šio sa
vaitgalio rimta programa ski
riama išimtinai suaugusiems. 
Tėvai prašomi nesivežti nepil
namečių jaunuolių, nes jiems 
jokių pramogų nenumatoma. 
Prašoma atkreipti į tai rimtą 
dėmesį, kad atvykus Daina-
von nereikėtų patirti nusivyli
mo tėvams ir nepilnamečiams 
jaunuoliams bei nemalonumų 
Studijų savaitgalio vadovams. 

Pirmadienis, rugsėjo 6 d., 
yra valstybinė JAV šventė. 
„Draugo" redakciia, adminis
tracija ir spaustuvė nedirbs, 
todėl antradienio, rugsėjo 7 d„ 
dienraštis nebus išleistas. 
„Draugo" pirmasis poatostoginis 
šeštadieninis priedas išlei
džiamas šį šeštadienį, rugsėjo 
4 d. -

Skautų i r skaučių regist
racija naujiems 1999-2000 
veiklos metams bus vykdo
ma šeštadienį, rugsėjo 11 d. 
Jaunimo centre, Čikagoje ir 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Smulkesnes žinias pa
teiksime ateinančio trečiadie
nio „Skautybės kelio" laidoje. 
Sekite pranešimus ir „Drau
go" paskutiniame puslapyje. 

Stasys Goštautas 46-ajame 
Santaros-Šviesos suvažiavi
me, vyksiančiame rugsėjo 9-12 
d. Pasaulio lietuvių centre, 
skaitys paskajtą „Cervantes ir 
Lietuva: II dalis". 

Sovietų Sąjunga okupavo Lie
tuvą, tuojau Amenkos patrio
tai lietuviai įsteigė „Komitetą 
Lietuvai gelbėti", kurį vėliau 
pavadino Amerikos Lietuvių 
taryba — ALTu Komitetui 
teko sunkiai dirbt, reikėjo at
likti ir politinį, ir šalpos dar
bą. Todėl po 4 metų šis komi
tetas įsteigė kitą organizaciją, 
kuri pavadinta: Bendras Ame
rikos Lietuvių šaipos fondas 
— vėliau — BALFas, kuriam 
pavestas visas šaipos darbas, 
visų lietuvių, nepaisant, kur 
jie begyventų. BALFo centras 
buvo New Yorke, ;am vadova
vo kan. dr. J. B. Končius. Vei
kė skyriais, kurių buvo įsteig
ta net 140. BALFg rėmė ne tik 
lietuviai, bet ir Amerikos pat
riotinės organizacijos: Natio
nal War Fund. American 
Overseas ir t.t. BALFas veikė 
tremtinių imigracijos ir įkur
dinimo reikalais, daug prisi
dėjo, svarstant tremtinių 
imigracijos įstatymus (Public 
Law 774 ir Public Lan 203). 
Skyriai rinko drabužius, ava
lynę, maistą, vaistus ir t.t. 

Skaičiuojama, kad 1949 m. į 
Ameriką atvyko 27,804 lietu
viai per Public Law", iš kurių 
85 proc. BALFo surašytomis 
garantijomis. O kiek siuntinių 
išsiuntė tremtiniams į Sibirą! 
Daug šeimų savo siuntiniais 
su maistu išgelbėjo nuo bado. 
Nežinomais keliais BALFo 
šalpa pasiekė ir Gulage trem-

puotoje Lietuvoje BALFo var
das buvo vartojamas kaip 
keiksmažodis. Čia paminėjau 
tik dalelę, ką BALFas atliko. 
Žodžiu tariant, per 50 metų 
jis atliko milžiniškus darbus 
šalpos srityje. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, tikėjome, jog daugiau 
BALFo šalpa nebus reikalin
ga, bet kur gi ne! Ne visi pa
tenkinamai gyvena Lietuvoje. 
Dejuoja seneliai, ligoniai, po
litiniai kaliniai, tremtiniai, 
našlaičiai, daugiavaikės šei
mos ir t.t. BALFo skyriai dar
buojasi ir dabar. Kiekvienas 
skyrius turi nusistatęs veiklos 

programą, kaip geriau surink
ti aukas drabužiais ar pini
gais, bet bendras visiems sky
riams yra piniginis BALFo 
vajus, kuris vyksta spalio 
mėn. Spalio mėnuo — BALFo 
mėnuo. 

Marąuette Parko BALFo 
skyriaus valdyba suka galvas, 
kaip tą vajų pravesti, nes pa
sikeitusi visa aplinka, sąlygos 
kitokios. Pirmiau pasišventę 
aukų rinkėjai aplankydavo 
kiekvieną aukotoją, toliau gy
venantiems būdavo siunčiami 
laiškai. Vajaus pasekmės bū
davo kuo geriausios. Dabar 
yra numatyta rinkti aukas: 
išdalinant vokelius prie baž
nyčios ir kitą savaitgalį su
renkant, bet dar nėra susitar

ta su parapijos klebonu; be to, 
laiškais. 

Neturėjome gegužinės, o 
vietoj jos surengėm cepelinų 
pietus su laimėjimais, ir tas 
neblogai pavyko. Kai bus su
žinota tikra vajaus data, tada 
bus pranešta kiekvienam 
laiškais. Tikime, kad visuo
menė teberemia BALFą, nes 
tai yra seniausia šalpos orga
nizacija, vadovaujama centro 
pirmininkės Maria Rudienės. 
Pagalvosime, kaip pravesti 
vajų, kad nenukentėtų šelpia
mieji. 

Su Dievulio pagalba — vis
kas galima. Be to, turime ir 
energingą skyriaus pirminin
ką, Aleksą Kikilą. 

Antanina Repšienė 

Darbščios BALFo ilgametės talkininkės — šalpos siuntimų rūpestingos pakuotojos. Iš k. į d. : Emilija Kantienė, 
Marta Ruikienė, Genutė Jucienė, Aldona Lekeckiene, Valentina Gudiene Nuotr. K. Venckutės 

PRISIMINĖME A. POCIŲ, ČIKAGOS LIETUVIŲ 
VARGONININKĄ 

Rugpjūčio 25 dieną buvo viską veiklą. Įstojęs į Ameri-

Amenkos lietuvio Richard Lanis šeima nusprendė susitikti su visais savo giminaičiais iš Amerikos ir šiam 
džiaugsmingam įvykiui pasirinko. Balzeko lietuvių kultūros muziejų Čikagoje. Ir ne veltui. Atvykę į muziejų 
net kelių kartų Lanis gimines nariai turėjo progos daug sužinoti apie savo protėvių kr.ištą. jo istoriją bei 
kultūra. Nuotraukoje didelė Lanis šeima Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 

karšta ir lietinga, tai renginių 
vadovė E. Sirutienė buvo pra
dėjusi nuogąstauti, ar susi
rinks pakankamai dainininkų 
į mūsų „dainų trečiadienio" 
vyresniųjų lietuvių popietę 
„Seklyčioje". Susirinko visai 
gražus bei balsingas būrelis, 
atskubėjo per lietų ir mūsų 
mielas maestre F. Strolia (esu 
tikra, kad jis. jei reiktų dai- -
nuoti, atvyktų ir per žemės 
drebėjimą). Dvasios atgaivą 
pradėjome daina „Grįšim, grį
šim" (žodžiai Vytės Nemunė
lio, o muziką parašė „mūsų" F. 
Strolia). Šią dainą lituanisti
nių mokyklų vaikai dainuoja 
jau 15 metų Po to prisimi
nėme dainą „O Lietuva, mo
tinėle", kai sudainavome A. 
Kačanausko _Ten kur Nemu
nas banguoja", tai maestro 
Strolia papasakojo, kad dainos 
žodžiai „Ten močiutė užlin
gavo raudomis mane, į krūti
nę skausmą savo liejo nežinia" 
jam priminė Philadelphijoje 
skaitytą paskaitą apie lietu
vės moters, ypač motinos, 
šviesuomenės ugdytojos vaid
menį. Taip pat maestro iškėlė 
labai įdomią mintį apie tai, 
kad dauguma liaudies dainų 
buvo sukurtos moterų. Ir ta 
idėja tikrai pasitvirtino dai
nuojant: „Tu mano motinėle", 
„Tykiai tykiai Nemunėlis te
ka", „Močiute mane barė", 
„Siuntė mane motinėle", „Pas 
motinėlę, pas širdužėlę". 

Dainą „Ausk, močiute, dro
beles", stilizavo Antanas Po
cius (gimęs 1834 m. Jurbarke, 
o miręs 1953 m. Čikagoje), 
vargonininkas, muzikos moky
tojas. Jaunas būdamas, jis iš
moko groti įvairiais muzikos 
instrumentais (fleita, smuiku, 
kontrabosu). Paskui A. Pocius 
mokėsi vargonininkauti pas J. 
Naujalį Kaune, vėliau vargo
nininkavo Jurbarke ir vadova
vo dideliam chorui. 1905 m. 
išvyko į JAV ir apsigyveno Či
kagoje. Neradęs laisvos var
gonininko vietos lietuvių para
pijoje, iš pradžių dirbo pas 
lenkus, paskui perėjo dirbti į 
Visų Šventųjų parapiją, dirbo 
ir Aušros Vartų parapijoje, o 
nuo 1926 m. iki mirties — 
1953 m. dirbo Šv. Jurgio para
pijoje Bridgeporte. Vargoni
ninkaudamas įsijungė į lietu-
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can Conservatory of Music, 9 
metus studijavo fortepijoną, 
tobulinosi, grodamas vargo
nais ir mokėsi muzikos teori
jos. Baigęs konservatoriją, dar 
tobulinosi De Paul universite
to muzikos fakultete. 1914 m. 
Antanas Pocius atidarė muzi
kos mokyklą, gavo iš valstybės 
teisę išduoti mokytojų specia
lybės diplomus ir nuo tada 
mokyklą pavadino kompozi
toriaus Beethoven muzikos 
konservatorija. 

A. Pocius buvo vienas iš žy
miausių Čikagos lietuvių mu
zikinio gyvenimo vadovų. Jo 
iniciatyva buvo suruošta daug 
didelių lietuviškų muzikos 
švenčių Čikagoje. Daug metų 
A. Pocius redagavo „Muzikos 
žinias" ir parašė operetes: 
„Nastutę", „Kuprotą ozelį", 
„Pabaigtuves", „Vestuves" ir 
keliasdešimt dainų chorui ir 
solo su fortepijonu. Už nuopel
nus Lietuvai jis 1934 m. buvo 
apdovanotas Gedimino IV 
laipsnio ordinu. Štai kokių 
šviesių lietuvių buvo „anais 
laikais". 

Taip pat padainavome V. 
Kuprevičiaus dainą „Mamytė". 
Po to „Ar atsimeni namelį, tą 
gimtinį savo?" (Ir kas jį galėjo 
užmiršti? — E.J.V.) Dainos 
žodžiai — Vytės Nemunėlio. 
Dar kita daina buvo „Pilki ke
leliai" (Raudonikio muzika, 
Žlibino žodžiai). * 

Visi labai džiaugsmingai su
tikome maestro F. Strolios 
malonią staigmeną. Jis prane
šė, kad parašė muziką „mūsų" 
žemaičių poeto A. P. Bagdono 
1987 m. rašytam eilėraščiui 
„Tėvynei". Labai gražus eilė
raštis ir jam taip tinkanti 
muzika. Ir kaip šventiškai 
jautėmės pirmieji tą naują 
dainą dainuodami. 

Dainavimą baigėme nuosta
biąja „Kaip obelis, mamyt, pa
linkus, galva baltųjų jazmi
nų", dėkodami savo neužmirš
tamoms mamulėms už meilę, 
pasiaukojimus ir širdžių ge
rumą. 

Skaniai pasivaišinę pietu
mis, bandėme „ištraukt laimę 
iš šulinio". Laimingiesiems pa
vyko, bet ir laimės „neištrau
kę", buvo laimingi taip gražiai 
padainavę. 

Emilija J. Valantinienė 

Draugo knygynėlyje 
Knygelę „Bed and 

breakfast Lithuania" para
šė Genevieve Zalatorius, ame
rikietė žurnalistė, daug kelia
vusi po Lietuvą. 177 puslapių 
knygelėje — žinios apie tai, kur 
ir kokiose šeimose apsistoti, 
kaip smagiai praleisti laiką ne 
tik Vilniuje, bet ir kituose 22 
Lietuvos miestuose bei mieste
liuose. Knygelės kaina - 10 
dol., su persiuntimu - 13.95 
dol. 

Filmąjuostė apie Vilnių 
"Vilnius - the Symbol of a 
New Europe" („Vilnius - nau
josios Europos simbolis") kai
nuoja 25 dol., su persiuntimu 
-28.95 dol. 

Knyga „Kas yra kas Lie
tuvoje" pristato 10,000 įta
kingiausių, žymiausių bei 
daugiausiai pasiekusių įvai
riose gyvenimo sferose šian
dieninės Lietuvos žmonių. 
Taip pat pagal „Verslo žinių" 
laikraščio rekomendacijas į 
knygą pateko 2,000 didžiausių 
Lietuvos įmonių. Pačių di
džiausių įmonių spalvoti pris
tatymai pateikiami atskirame 
skyriuje „Lietuvos verslas". 
Knyga „Kas yra kas Lietu
voje" išleista lietuvių ir anglų 
kalbomis. Ši knyga būtų nau
dinga įvairioms lietuviškų 
bendruomenių organizacijoms. 
„Draugo" knygynėlyje „Kas 
yra kas Lietuvoje" kainuoja 52 
dol., su persiuntimu - 62 
dol. 

Per „Draugo" gegužine. Vienas linksmiausių dalykų vaikams buvo jodi
nėjimas ant arkliukų Nuotr. Jono Kuprio 

• Amerikos Lietuviu ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632 
feftj 
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• Siuntiniai į Lietuvą oro 
paitu per 7 dienas išsiun
čiami ketvirtadieniais. Tele
fono kortele skambinti į Lietuvą 
tik 12 c/min. Baltia Exspress 
įstaigoje, tel. 800-772-7624, 
šiaurės Čikagoje. Elkgrove 
Village, tel. 800-262-3797. m* 

• Akcijų, bonu bei kitu 
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
812-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. 18 JAV 
ir Kanados skambinkite veltui 
tel. 1-888-879-7730. («k. 




