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Seimo vadovas — apie 
sovietmečio stabų parodą 

Vilnius, rugsėjo 16 d. 
(Elta) — Lietuvos išsilaisvi
nimo laikotarpiu nugriautų 
sovietmečio propagandinių 
skulptūrų saugojimas ir gali
mas rodymas tebėra neiš
spręsta problema. 

Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio nuomone, bet ku
riuo atveju, bet kuris naujas 
rodymas neturi sudaryti tų 
nugriautų skulptūrų atstaty
mo įspūdžio. Tuo pat metu 
kraštutiniai siūlymai naikinti 
šias skulptūras be reikalo 
kompromituoja nepritarian
čiuosius jų atstatymui, pa
žymima Eltai perduotame Sei
mo pirmininko atstovės spau
dai Loretos Zakarevičienės pa
reiškime „Dėl sovietmečio pro
pagandinių skulptūrų". 

V. Landsbergio nuomone, 
skulptūros turėtų būti sugru
puotos ir pagal tai spren
džiama, kokiems istorinių 
dramų, nusikaltimų žmonijai, 
totalitarizmo prievartauto me
no ar „socrealizmo" stilistikos 
pavaizdavimams jos naudoti
nos vienuose ar kituose muzie
juose arba laikinose parodose. 

„Tokio kompetentingo spren
dimo, paremto neginčijama 
įstatymine baze ligi šiol nėra. 
Dabar vykstantys svarstymai, 
kaip eksponuoti, yra aplenkę 
trūkstamą pagrindinį valsty

binį sprendimą", pažymi Sei
mo pirmininko atstovė spau
dai. 

Sovietmečio propagandinių 
skulptūrų neišspręsta proble
ma pastaruoju metu kelia 
aštr ius prieštaravimus ir 
įtampą, virsta žmonių su
priešinimu. Kita vertus, kaip 
rašoma pareiškime, dar tebėra 
to pobūdžio skulptūrų ir vie
šose vietose, ir netgi su isto
riją klastojančiais užrašais. 

Aistros dėl Grūto parko ne
rimsta j au nuo šių metų 
pradžios. Verslininko Viliumo 
Malinausko nepalaiko kelios 
visuomeninės organizacijos, 
kai kurie visuomenės veikėjai, 
kuriuos piktina jo sumanymas 
parko lankytojams rodyti ir 
sovietinio laikotarpio skulp
tūras. Apie 300 Lietuvos gy
ventojų pasirašė po kreipimusi 
į Jungt ines Tautas dėl minėtos 
parodos sunaikinimo. 

Birželio mėnesį „Vilmorus" 
atliktos apklausos rezultatai 
rodo, kad 63 proc. apklaustųjų 
pritaria sovietinių skulptūrų 
parodai, o daugiau nei du 
trečdaliai nepritaria jų sunai
kinimui. Grūto problemai 
spręsti vyriausybė sudarė dar
bo grupę, kuri turi parengti 
t inkamą skulptūrų parodos 
planą. 

NATO generolo vizitas rodo 
dėmesį Lietuvai 

Nuotr.: NATO pajėgų Europoje vado pavaduotojas, genecolas seras Ru-
pert Smith apeina Lietuvos kariuomenės garbes rikiuote. (Eltai 

Vilnius, rugsėjo 16 d. 
(BNS) — NATO pajėgų Euro
poje vado pavaduotojas gene
rolas Ruperth Smith domėjosi 
Lietuvos karių galimybėmis 
veikti drauge su tarptauti
nėmis pajėgomis tarptautinėse 
užduotyse. 

„Mūsų kariai yra paruošti, ir 
tas užduotis, kurias gauna, jie 
vykdo gerai", po ketvirtadienį 
vykusio susitikimo su R. 
Smith žurnalistams sakė 
krašto apsaugos ministras 
Česlovas Stankevičius. Jau 
antras per porą mėnesių 
aukšto rango NATO kariškio 
vizitas patvirtina tai, jog są
jungos vadovybė labai daug 
dėmesio skiria Lietuvos pa
stangoms integruotis į šią or
ganizaciją, teigė ministras. 

Pasak jo, R. Smith atsakin
gas už tarptautines taikos 
užduotis, todėl pokalbyje jis 
domėjosi Lietuvos karių daly
vavimu šiose operacijose, jų 
pasirengimu veikti drauge su 
tarptautinėmis pajėgomis. 

Dabar Bosnijoje taikos pa
laikymo užduotį atlieka be
veik pusantro šimto Lietuvos 
karių, Albanijoje — 10 karo 
medikų, o savaitgalį į Jugosla
vijos Kosovo provinciją išvyks 
30 karių. 

Č. Stankevičius pažymėjo. 
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Nuotr. : Kauno vandenvalos įmonės atidaryme (iš kairės) Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus, Kauno miesto meras Henrikas Tamui.s ir Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis. i Eltai 

Kaune atidaryta naujoji 
vandenvalos įmonė 

kad Lietuva sudominta siųsti 
daugiau taikdarių, tačiau tam 
neturi lėšų. 

NATO pajėgų Europoje va
do pavaduotojas ketvirtadienį 
taip pat susitiko su Lietuvos 
kariuomenės vadu brigados 
generolu Jonu Kronkaičiu bei 
nuvyko į Ruklą apžiūrėti mo
komąjį pulką ir aplankyti ten 
vykstančių tarptautinių kari
nių pratybų ^Amber Hope" da
lyvius. 

* V i e n u iš Jungt in ių Tau
tų Generalinės Asamblėjos 
pirmininko pavaduotojų pir
mą kar tą išrinktas Lietuvos 
atstovas. Šios pareigos atiteko 
Lietuvos nuolatinės misijos 
Jungt inėse Tautose (JT) vado
vui ambasadoriui Oskarui Ju-
siui. Lietuvos misija pranešė, 
jog antradienį New Yorke 
prasidėjo JT Generalinės 
Asamblėjos 54-oji sesija. Asam
blėjai metus nuo šiol pirminin
kaus Namibijos užsienio rei
kalų ministras. 

* Premjero Rolando Pak-
so vyr iausybe , užversta pro
jektais ir darbais, tikriausiai 
neskaičiuoja nei dienų, nei va
landų, rašo „Lietuvos aidas" 
(09.16). Tačiau Seimo politikai 
jau lenkia pirštus — iki vy
riausybės šimtadienio beliko 2 

Kaunas, rugsėjo 16 d. 
(Elta) — Ketvirtadienį oficia
liu Kauno vandenvalos įmonės 
atidarymu baigėsi ketverius 
metus įgyvendinamo Kauno 
vandens ir aplinkos apsaugos 
projekto pagrindinė dalis. 

Įmonės atidaryme dalyvavo 
prezidentas Valdas Adamkus, 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, Europos Komisi
jos Lietuvoje vadovas Henrik 
Schmiegelovv, Kauno miesto ir 
apskrities vadovai. 

Prezidentas V. Adamkus 
pažymėjo, kad naująja van
denvalos įmone Lietuva dar 

dienos. Pakalbinus didesniųjų 
Seimo frakcijų narius, dauge
lio nuomonės, vertinant da
bartinę konservatorių vyriau
sybę, už kurios veiklą iš dalies 
jaučiasi atsakingi ir krikščio
nys demokratai bei bendra są
junga, sutapo. Politikai vie
ningai teigia, kad šios vyriau
sybės išskirtinis bruožas — at
viras bendravimas ir nusitei
kimas bendradarbiauti. Nėra 
pasipūtimo, išankstinės nuos
tatos, netrūksta geranorišku
mo. Ir'premjeras, ir ministrai 
nevengia diskusijų, išklauso 
pasiūlymų. Politikams atrodo, 
kad R. Paksui, kaip žmogui, 
turinčiam valdžią, t rūksta po
litinės valios ir ryžto priimti 
griežtus, tačiau būtinus spren
dimus. 

* Nors nuteis tas is parla
mentaras Audrius Butkevi
čius pats nėra pateikęs prašy
mo suteikti malonę, vis dau
gėja tai darančių už šį Seimo 
narį- Tarptautinės Helsinkio 
žmogaus teisių federacijos 
vykdantysis direktorius Aaron 
Rhodes pranešė apie savo laiš
ką, kuriuo kreipiamasi į Lie
tuvos prezidentą Valdą Adam
kų, prašant suteikti malonę 
kalėjime esančiam parlamen
tarui , nuteistam už pasikėsi
nimą sukčiauti stambiu mas
tu. Kreipimesi prašoma prezi
dento palengvinti Seimo nario 
dalią taip, kad A.Butkevičiui 
nereikėtų 2000-uosius sutikti 
kalėjime. Laiške primenama, 
kad Seimas iš A. Butkevičiaus 
neatėmė parlamentaro įgalio
jimo, todėl jis išsaugojo savo 
kaip Seimo nario vietą, bet ne
gali deramai atlikti pareigų. 
Tačiau nei šis, nei kiti pana
šūs kreipimaisi neleidžia su
teikti malonės, jeigu to nepra
šo pats nuteistasis, ilkai 

kartą patvirtina savo nesikei
čiančią nuostatą — aplinko
saugos problemos yra valsty
binės svarbos užduotis. Lietu
vos vadovas padėkojo visiems, 
kurių rūpesčiu gyvenamoji, o 
kartu ir dvasinė apanka bus 
saugesnė, skaidresne ir visa
pusiškai švaresnė. 

Kauno vandenvalos įmonės 
statyba kainavo aį^e 70 mln. 
dol., o visas projektas — 90 
mln. dol. Apie 60 proc. šio pro
jekto finansuoja Lietuvos vy
riausybe, Kauno savivaldybė 
ir įmonė „Kauno vandenys". 
Europos PHARE programos 
parama — 10.8 mln. eurų, iš 
kurių vandenvalos įmonės sta
tybai skirta 2.65 mln. eurų. 

Padedant Europos Sąjun
gai, palankiomis sąlygomis 
buvo gauta paskolų iš užsienio 
bankų ir tarptautinių finansi
nių institucijų. 

Iki 2001 metų užbaigus vi
sus darbus, bus sutvarkytas 
Kauno miesto kanalizacijos 
ūkis ir užtikrintas visų nute
kamųjų vandenų surinkimas į 
vandenvalos įmonę, kuri me
chaniniu būdu tvarkys nuote
kas. 

Pagrindinės priežastys, pas
katinusios šio projekto įgyven
dinimą, buvo Nemuno, Neries, 
Kuršių marių bei Baltijos jū
ros teršimas ir nepatenkina
ma geriamo vandens kokybė. 
Per 400,000 kauniečių gyveno 
bene daugiausia atvirus van
dens telkinius teršiančiame 
Lietuvos mieste. 

Vyriausybės nariai 
atmetė buvusio 

premjero kaltinimus 
Vilnius, rugsėjo 16 d. (BNS) 

— Premjeras Rolandas Paksas 
ketvirtadienį Seimo visuoti
niame posėdyje atrėmė savo 
pirmtako Gedimino Vagno
r iaus kaltinimus del finansi
nio pataikavimo liaudžiai. 

R. Paksas, per vadinamąją 
vyriausybės valandą atsaky
damas į parlamentarų klausi
mus, tvirtino, jog dabartinis 
ministrų kabinetas laikosi 
patvirtintos vyriausybes pro
gramos. Premjeras sake, jog 
ministrų kabinetas dirba kon
krečius darbus. Jo teigimu, 
negalima kalbėti apie pataika
vimą , nes yra imtasi priemo
nių gerinti mokesčių rinkimą, 
muitinių kontrolę, tranzito są
lygas. 

Finansų ministras Jonas 
Lionginas paneigė G. Vagno
riaus teiginius, kad pirmą šių 
metų ketvirtį valstybės biu
džetas dar gavo 11 mln. litų 
daugiau nei pernai per tą patį 
laikotarpį. J. Lionginas nuro
dė, kad vien sausį į biudžetą 
nebuvo surinkta beveik 50 
mln. litų planuotų pajamų. 

Buvęs premjeras G. Vagno
rius ketvirtadienį išplatino pa
reiškimą, kuriame dabart ines 
vyriausybės veiklą vadino 
„pragaištingu finansiniu po
pulizmu" ir ragino „stabdyti 
kylančią pinigų krizę". 

* Ūkio m i n i s t r a s E u g e 
n i ju s Malde ik i s ketvirtadie
nį paprašė Rusijos susivieniji
mo „Gazprom" netaikyti 
griežtų nuobaudų Lietuvai. E. 
Maldeikis nusiuntė telegramą 
„Gazprom" vadovybei, kurioje 
pranešė, kad imtasi skubių 
priemonių padengti skolas — 
paimtos bankų paskolos ir pi
nigai pervedami į susivieniji
mo sąskaitą. „Gazprom" šią 
savaitę įspėjo Lietuvą, kad 
nuo ketvirtadienio 50 proc. 
bus apribotas dujų tiekimas 
prasiskolinusiai bendrovei 
„Stella Vitae", o nuo rugsėjo 
25 d. —visai nut rauktas dujų 
tiekimas, įskaitant ir „Lietu
vos dujas". iBNSi 

* F i n a n s ų m i n i s t r a s J o 
n a s L iong inas ketvirtadienį 
pasirašė įsakymą nuo spalio 1 
d. iš Muitinės departamento 
direktoriaus pareigų atleisti 
Stasį Stažį šalių susitarimu. 
Netrukus ministerija skelbs 
konkursą laisvai Muitinės de
partamento direktoriaus vie
tai užimti. S. Stažys pasiprašė 
atleidžiamas iš darbo po ne
gailestingos finansų ministro 
kritikos dėl jo dalykinių ir bū
do savybių. BNS. 

Aleksandras Lileikis — JAV 
išleisto romano veikėjas 

Vilnius, rugsėjo 16 d. 
(BNS) — Vilniuje gyvenantis 
92-ejų metų Aleksandras Li
leikis tapo JAV išleisto roma
no apie žydų genocidą lite
ratūriniu veikėju. 

Šią savaitę JAV knygynuose 
pasirodęs žymaus žydų kil
mės advokato. Harward uni
versiteto teisės profesoriaus 
Alan M. Dershowitz teisinis 
romanas „Deramas kerštas" 
pasakoja apie holokausto 
metu išsigelbėjusį 80-metį 
Hanvardo universiteto teologi
jos profesorių, pranešė dien
raštis „Lietuvos rytas". 

Knygos herojaus šeimą 1943 
m. prie Vilniaus išžudė sadis
to lietuvio policijos kapitono 
Marcellus Prandu> vadovauja
mas specialus naikinimo bū

rys. Knygoje pateikiama šio 
žydšaudžio istorija — užimtos 
pareigos, vėlesnė gyvenamoji 
vieta JAV. senatvėje jį ištikusi 
sunki liga — atitinka A. Lilei
kio biografijos faktus. 

Pats A. M. Dershovvitz vie
name JAV televizijos kanalų 
prisipažino, kad lietuvį savo 
romano literatūriniu tipu jis 
pasirinko todėl, kad seko daug 
nacių karo nusikaltėlių bylų. 
„Vienas karo nusikaltėlis de
portuotas į Lietuvą ir nenu
teistas, kiti sutikti kaip karo 
didvyriai", sako rašytojas. 

Teisininkas prisipažino, kad 
jam nepavyko surinkti pakan 
karnai medžiagos dokunont i -
nei apybraižai apie ' savo 
šeimos netektis per II pasau
linį karą. todėl jis ėmėsi romą-

JAV Valstybės sekretorė 
ragina Kremlių kovoti 

su korupcija 
V a š i n g t o n a s , rugsėjo 16 d. 

(AP-BNS; — JAV Valstybes 
sekretore Madeleine Albnght 
ketvirtadienį paragino Rusijos 
prezidentą Boris Jelcin kovą 
su korupcija vertinti kaip 
svarbiausią valdžios uždavinį. 

Vartodama draugiškus epi
tetus ir paneigdama bet ko
kius ketinimus įžeisti Rusiją, 
M. Albnght sake. kad rusai 
praranda pasitikėjimą savo 
vyriausybe ir kenčia skurdą. 
„Problema yra aštri, ir į ją tu
ri būti rimtai atsižvelgta. Mes 
norime pasakyti Rusijos vado
vams, kad svarbiausia yra pa
žaboti korupciją ir bendradar
biauti ją sunaikinant". Carne-
gie fonde sakė Valstybės sek
retore. 

Rusijos premjeras Vladimir 
Putin į Vašingtoną deryboms 
nusiuntė savo padėjėjus. Kitą 
savaitę JAV Kongresas pradės 
svarstyti, ar JAV pagalba ru
sams buvo tinkamai panau
dota. Tarptautinis valiutos 
fondas CTVF) Kongreso buvo 
kritikuojamas už tai, jog nepa
reikalavo griežtesnių ataskai
tų apie 22 mlrd. JAV dolerių, 
kuriuos Rusija pasiskolino 
nuo 1992 metų. 

M. Albright nesakė, ar ad
ministracija įtaria Rusiją ne
tinkamai panaudojus kokią 
nors JAV ar kitų Vakarų vals
tybių paramą. Ji tik sake, kad 

šiuo metu tiriamos visos prie
laidos. 

JAV Valstybes sekretorė 
paneigė, kad stabdomas bend
radarbiavimas su Rusija, taip 
pat — branduolinės ginkluo
tės mažinimo srityje. ..Spėlio
nės, kad Rusija pralaimėjo, 
yra tiesiog neteisingos", sake 
Ji-

„Politikos ir ekonomikos 
pertvarkos buvusioje Sovietų 
Sąjungoje užduotis yra tita
niška, bet ne beviltiška", ma
no M. Albright. Anot jos, pa
drąsina tai, kad Rusijos žmo
nės atmetė tiek sovietinę pra
eitį, tiek diktatorišką ateitį. 

Kaltinimai korupcija susiję 
su milijardų dolerių pervedi
mu per kelias įtartinas sąs
kaitas New Yorko ir Europos 
bankuose. M. Albright prisi
minė pernai perspėjusi, kad 
užsienio pinigai turi būti nau
dojami labiausiai jų stokojan
tiems rusams pagelbėti, o ne 
užsienio bankų sąskaitoms 
turtinti. ..Rusijos valdžios at
sakas buvo netolygus. Prezi
dento Jelcin vyriausybė paga
liau turi paskelbti kovą su ko
rupcija. Rusijos įstatymų sis
tema nepajėgi kovoti su gerus 
ryšius turinčiais nusikaltėliais 
bei Rusijos organizuoto nusi
kalstamumo atstovias, vei
kiančiais toli už jos sienų", sa
ke M. Albright. 

Rusijos valstybė 
nebesustabdomai griūva 

pati vyriausybė nesugeba val
dyti šitos jėgos", pabrėžė jis. 
„Nėra Rusijos politinės struk
tūros, kuri galėtų ne tik pa
žadėti, bet ir tikrai valdyti", 
sake P. A. Goble. 

Vi ln ius , rugsėjo 16 d. 
'BNS) — JAV ir kitų Vakarų 
valstybių administracijoms ty
lint dėl blogėjančios politinės 
padėties Rusijoje. įtakingas 
JAV politologas pareiškė, kad 
Rusijos valstybė paprasčiau
siai irsta. 

Kalbėdamas Vilniuje. Paul 
A. Globė padėtį Rusijoje paly
gino su Romo? imperija, prieš 
pat šios valstybės žlugimą 
„Valstybių gimimas ir mirtys 
— bjaurus vyksmas, kai neiš
vengiamas smurtas ir žiau
rumai. Tai pavojinga ir kaimy
nams", perspėjo politologas. 

P. A. Goble numato ne
besustabdomus revoliucinius 
veiksmus Rusijoje, atvešian
čius į naujos valstybės gi
mimą, kurios sienos nebeati
tiks dabartinės Rusijos federa
cijos ribų. 

Vienas žymiausių sovieto-
logu dabar vadovauja ..Lais
vosios Europos" radijo tyri
mams ir konsultuoja JAV Val
stybes departamentą. 

P. A. Goble skaičiavimu. 53 
proc. Rusijos Federacijos teri
torijoje dabar gyvena 22 tau
tos, kurios nelaiko savęs ru
sais, nesieja savęs su Rusija. 
Jis sakė, kad „dabartine fede
racija yra šeima ne savo valia, 
bet per prievarta". ..nėra nieko 
panašaus į lygybės ženklą 
tarp tautos ir valstybes", o 
„tvarka ir teise čia — ne vie
nos rankos pirštai". 

„Rusija tapo ginkluotos jėgos 
neorganizuota valstvbe. kai 

no žanro. 
Teismas yra sustabdęs žy

dų genocido kaltinamo A. Li
leikio bylą del blogos kaltina
mojo sveikatos, neleidžiančios 
jam dalyvauti procese. Bylos 
nagrinėjimas sustabdytas iki 
kaltinamasis pasveiks, nors 
medicininiai tyrimai nustato, 
kad A. Lileikis serga nepagv-
domomis ligomis. 

„Williams" atmetė 
visus l ietuvių 

priekaištus 
Vilnius, rugsėjo 16 d. 

•BMSi — JAV bendrovė ,.Wil-
liams International" ketvirta
dienį vienu pareiškimu atme
tė visus Lietuvos opozicinių 
politikų, vyriausybės derybi
ninkų ir žiniasklaidos prie
kaištus, patvirtinusi, kad sie
kia užbaigti sandorį ir „pa
versti "Mažeikių naftą' pasau
linio lygio bendrove". 

Lietuvos derybininkus 
.AVilliams" paragino, laikantis 
Vakarų praktikos, laikytis 
slaptumo ir nenaudoti Lietu
vos žiniasklaidos savo tiks
lams pasiekti. 

Pasak ,AVilliams". kad san
doris bus naudingas ir Lietu
vai, ir JAV bendrovei, patvirti
na tai, kad „Mažeikių naftai" 
skolinti ketina didžiausi Va
karų bankai, o ,.be žymių in
vesticijų ir modernizacijos. 
Mažeikių nafta' neišgyvens 
pasaulyje, kuriame nuolat au
ga konkurencija tarp didelių 
tarptautinių naftos bendrovių 
bei kyla naftos produktų ko
kybės reikalavimai". 

.AVilliams International" 
neprašo jokių garantijų dėl sa
vo investicijų sėkmes ar ne
sėkmes Lietuvoje ir prisiima 
šią riziką. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 17 d.: Sv Robertas 

Bellarmine: Algaurlns. Mantvinas. 
Pranciškus Pranaši, Sigutė, Sin
tautai, Sintaute 

Rugsėjo 18 d.: Galinant*. Ire
na, Jonine. Juozapas, Mingailas. 
Stanislovas. Stefanija 'Stefa1 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Resienė 

PASTANGOSE KELIONEI I 
OLIMPIADĄ 

Balandžio men. Estijoje vy
kusiose Pabaltieėių varžybose 
ji vėl pasiekė savo neseniai 
pasiektą rekordą — 15min. 
50sek. Šis laikas yra tik 10 se
kundžių nuo Lietuvos rekordo 
ir 15 sekundžių nuo olimpi
nes kvalifikacijos standarto. 

Rugpjūčio mėn. Zagrebe vy
kusiame maratone. Pasauli
nėse kanų pirmenybėse Inga, 
vėl atstovaudama Lietuvos 
kariams, iškovojo ketvirtą vie
tą. Pasiruošti šioms lenkty
nėms ji turėjo maždaug mėne
sį laiko, nes jos pagrindinis 
dėmesys buvo 3.000m ir 
5.000m nuotolių bėgimams. 
Dvi ketvirtos vietos dvejose 

, Pasaulinėse karių pirme
nybėse — tikra garbė Jėgerių 

St batalionui! 

SALFASS-gos valdybos posėdyje, Toronte, š.m. rugpjūčio 27 d. Iš k.: 
ŠALFASS-gos CV pirm. Audrius Šileika ir Algirdas Raslanas , Lietuvos 
Kūno ku l tū ros ir sporto depa r t amen to general. direktoriaus pavaduoto
jas . Nuotr. S ig . Krasausko 

ŠALFASS CENTRO VALDYBOS 
POSĖDYJE 

Bėga t ik p r i e š laikrodį 

Inga Juodeškiene 

Inga Juodeškiene praėjusį 
pavasari pradėjo ilgas ir in
tensyvias pastangas kelionei į 
Sydney — į 2000 metų olim
piadą. Šią kelionę ji pradėjo 
Colorado kalnuose treniruoda-
masi su geriausiais JAV7 ilgų 
nuotolių bėgikais. Juos treni
ravo Josep Vigil. žymus JAV 
aukštų kalnų ir ilgų nuotolių 
bėgimo treneris: Jo dviejų mė
nesių programa buvo labai 
reikli — reikėjo didelio ryžto, 
stiprios valios ir marias pra
kaito... 

Po šios treniruotes Inga at
vyko į Mayport Navai Station 
Floridoje. į ten vykusias Pa
saulines karių ilgų nuotolių 
bėgimo pirmenybes. Ten ji at
stovavo Lietuvos kariuomenei 
(Jėgerių batalionui) okm bė
gimo pirmenybėse. Iš varžy
bose dalyvavusių 45 bėgikių. 
Inga atbėgo ketvirta — tik dvi 
sekundes skyrė ją nuo bronzos 
medalio. 

P i rmenybėms pas iba igus 

Po pirmenybių grįžusi į Lie
tuvą Inga pradėjo lenktyniau
ti 3.000m ir o.OOOm varžybo
se. Jos pasiekimai buvo pui
kūs. Beveik kiekviena kartą ji 
pasiekė savo asmeninį rekor
dą, arba jį pralenkė. Pažvel
kime į šiuos pasiekimus: 

Š.m. birželio men. Kaune 
3.000m nubėgusi per 9 min. 
10 sek laimėjo pirmą vietą, 
pasiekdama ir savo prieš ket
verius metus pasiektą asme
ninį rekordą. 

Taip pat birželio men. Slo
vakijoje. Europos Taures var
žybose *II lyga,1, o.OOOm nu
bėgusi per 16min. 06sek.. 
Inga laimėjo pirmą vietą, pa
siekdama ir nauja savo asme
ninį rekordą. 

m 

Nors labai malonu, kad Inga 
beveik kiekvieną kartą pasie
kia savo asmeninį rekordą, ar 
net jį pralenkia, vis dėlto 
liūdna, kad ji neturi progų 
lenktyniauti su stiprsnėmis 
bėgikėmis. Europos Taurės 
varžybose svarbiausia jos var
žovė norvege laimėjo antrą 
vietą, bet atsiliko 23 sekun
des. Inga apgailestauja kad: 
,.Visuose startuose turiu bėgti 
viena pati: niekas nepraveda 
priekyje". 

Atrodo, kad nei Pabaltijo 
valstybėse, nei Europos ant
roje lygoje Ingai nėra stiprios 
konkurencijos. Rasti stipres
nes bėgikes reikėtų vykti 
į Europos aukštesnio lygio 
varžybas arba lenktyniauti 
Amerikoje. Tam reikia finan
sinės paramos, o šiomis die
nomis, atrodo, trūksta lėšų. 

Nėra p in igų — a r visiems? 

Lietuvoje visos sporto orga
nizacijos skundžiasi pinigų 
stygiumi. Tačiau, kai kuriems 
sportininkams, atrodo, tokių 
problemų nėra. Jie gali keliau
ti visur, treniruotis gerose 
sąlygose, dalyvauti geriausio
se varžybose. 

Dar įdomiau — ..Žalgiriui" 
laimėjus Eurolygos čempiona
tą, valdžia komandai įteikė 
daugiau negu 4 milijonus litų. 
Ar tai prasminga? Ar nebūtų 
vertingiau skirti tuos pinigus 
atskiroms sporto federacijoms, 
panaudojimui jaunų ir talen
tingų sportininkų paramai. 

F i n a n s i n ė p a r a m a 

Pernai Lietuvos Olimpinis 
komitetas (LTOK) pasirašė 
sutartį su JAV Olimpiniu 
komitetu (AOK>. kad šis pa
dėtų Lietuvai. AOK teikia 

Lietuvos Kūno kultūros ir 
sporto departamento prie Lie
tuvos vyriausybės generalinio 
direktoriaus pavaduotojas Al
girdas Raslanas, atvykęs su 
Lietuvos sportininkais į Pa
saulio irkluotojų pirmenybes, 
vykusias š.m. rugpjūčio 22 iki 
29 d. St. Catherines, Ontario. 
rugpjūčio 27 d., a tradęs savo 
dienotvarkėje truputį laiko, 
atvažiavo Torontan ir praleido 
popietę su ŠALFASS-gos va
dovybe. Šia proga, su svečiu 
teko pravesti pokalbį, kurio 
metu jis mielai atsakinėjo į 
mūsų sporto gyvenimą liečian
čius klausimus, o po pasikal
bėjimo buvo įsijugta į bendrą 
centro valdybos posėdžio eigą. 

ŠALFASS-gos pirmininkas 
Audrius Šileika Algirdą Ras
laną supažindino su centro 
valdybos darbuotojais, kalbėjo 
apie mūsų sporto sąjungos 
struktūrą, veiklą, varžybines 
programas, palietė klausimą 
apie galimą ŠALFASS-gos Vi
durio vakarų sporto apygardos 
išplėtimą, ar net naujos įstei
gimą, nes JAV vakaruose, Los 
Angeles, Seattle ir kituose 

įvairią paramą. Gauti šią pa
ramą nesunku. Tik LTOK turi 
paprašyti. Kol LTOK tokio 
prašymo nepateikė, many
čiau, kad esant tokiai galimy
bei, reikėtų ja pasinaudoti. 
Nors negarantuojama, kad 
gausi kiek prašoma, bet jei ne
prašysi — tikrai nieko ir ne
gausi. Gauti paramą iš pavie
nių privačių asmenų nelengva 
ir tam reikia daug pastangų. 
Rasti bendroves, kurios pa
remtų Lietuvos sportininkus, 
irgi sunku, nes Lietuvos spor
tininkai dar nežinoma -preke". 
Kai jie pradės laimėti pasau
linėse varžybose, atsiras ir 
juos remiančių bendrovių. 

Porine- valties irkluotojos Birute Šakickienė ir Kristina Paplavskaja Pa
saulio irkluotoju pirmenybėse S. m. rugpjūčio 22-29 d. St. Catherines, On
tar io. Kanadoje, išsikovojo teise dalyvauti Sidnio olimpiadoje 2000 me-

N'uotr Sig. K r a s a u s k o 

Nauja s t r a t eg i j a 

Ingai atvykti į JAV ir treni
ruotis kalnuose pavyko tik 
dėka Amerikos lietuvių gru
pės, nusprendusios, kad verta 
padėti jai geresnėse sąlygose 
treniruotis ir tokiu būdu suda
ryti galimybę patekti olimpi-
nėn komandon. Manyčiau, 
kad dabartiniai jos pasiekimai 
įrodė, kad ją remiančių pasi
tikėjimas buvo prasmingas — 
Inga jų neapvylė. 

Vertinant dabartinę padėtį, 
atrodo, kad Inga negaus para
mos iš kitų šaltinių, tai ji , kar
tu su savo treneriu Romu Sau-
saičiu, nusprendė iki ateinan
čių metų vasario mėnesio kon
centruotis 3,000 m bėgime ir 
patekti į Europos uždarų pa
talpų pirmenybes. Jei Inga šį 
nuotolį nubėgs per 8 min. 55 
sek. — ji turėtų patekti į 
pirmąjį trejetą. Su tokia pa
sekme jai atsivertų galimybė 
gauti valdžios paramą treni
ruotis 5,000 m nuotolio lenk
tynėms. 

Lenktyniaujant vien tik 
prieš laikrodį, Ingai reikės dar 
didesnio ryžto, kad įvykdyti 
Olimpiados 5,000m normaty
vą. Pažįstant Ingą, nėra abe
jonės, kad ji normatyvą įveiks 
ir pateks į Lietuvos olimpinę 
komandą. 

R i m a s G e d e i k i s 

miestuose, taip pat Kanados 
vakaruose. Vancouveryje, jau 
yra veikiančių sporto klubų, 
įsiregistravusių ŠALFE. ' 

A. Šileika neužmiršo pa
kalbėti ir apie didžiųjų leidi
nių, kaip Xietuvos Kūno kul
tūra ir sporto istorija", kurioje 
ir mūsų išeivių sportinės veik
los laikotarpis išsamiai nu
šviestas. Mūsų dalyvavimą 
spaudai ruošiamoje „Lietuvos 
Sporto enciklopedijoje", kuriai 
medžiagą — biografines infor
macijas, apie JAV-se ir Kana
doje, įžymiųjų sportininkų bei 
darbuotojų ruošia ŠALFASS-
gos žmones. Remdamasis sta
tistiniais duomenimis, pirmi
ninkas kalbėjo apie mūsų jau
nučių, jaunių, o taip pat vete
ranų krepšinį. Šiose amžiaus 
klasėse ypač judru, daug daly
vių bei entuziazmo... 

Po ŠALFASS-gos pirminin
ko įvadinio žodžio, kalbėjo 
svečias Algirdas Raslanas. Jis 
pareiškė, nors ir toli esame 
vieni nuo kitų, pradedame ar
čiau vieni kitus pažinti ir arti
miau bendrauti. J is sakė, kad 
džiuginančiai skamba tikrovė, 
apie pačius jauniausius, kurių 
net 60 komandų susirenka 
metinėse'žaidynėse. Tai įrody
mas, kad išeivijos sportininkai 
turi ateitį ir tarpusavyje bend
raudami išlaikys savo tėvų ar 
senelių gimtojo krašto įvaizdį. 
Iki šiol Lietuvoje dažnai pa
šnekėdavome apie glaudesnį 
su išeivijos sportininkais ryšį, 
tačiau konkrečių sprendimų 
nepadarydavome. Štai, A. 
Raslanas sakė, kad jam teko 
dalyvauti viename kongrese, 
kurį organizavo Mažumų de
partamentas. Jame, daugiau
sia atstovaujami buvo Rytų 
kraštai. Jų atstovai reiškė pa
geidavimų ir pasiūlymų, po ko 
Sporto departamentas pradėjo 
organizuoti vasaros sporto sto
vyklas, net apmokėdamas ke
liones iš Maskvos, St. Peter
burgo, Karaliaučiaus ir kitur. 
„Prieš šį posėdį, jūsų spaudos 
atstovo buvo iškeltas klausi
mas apie tokį praktinį stovyk
linį bendravimą... ir kodėl 
ne...? Turime veikti ir šiuos 
klausimus teigiama linkme 
spręsti". — sakė Lietuvos 
sporto vadovas. 

Svečias pasidžiaugė, kad 
mūsų. ŠALFASS-gos narys 
šiandien yra Lietuvos prezi
dentas. Jis sakė, kad malonu 
su juo dirbti. J is lengvai ne
praleidžia jokio sportinio rei
kalo. Reikia kreditų skirti ir jo 
patarėjui Remigijui Gaškai 
(irgi ŠALFASS-gos narys), ku
ris prezidentui visuomet tei
kia išsamią informaciją. Sve
čias pareiškė, kad bendravi
mas turės įgauti dar daugiau 
reikšmes. Įvertinant ŠAL
FASS-gos veiklą, prezidentas 
Valdas Adamkus yra ordinais 
apdovanojęs Amerikos atsto
vus. Tikimasi, kad kitą kartą 
taps apdovanoti ir Kanados 
sporto veikėjai. Kūno kultūros 
ir sporto departamentas, įver
tindamas didžiulį indelį puo
selėjant sportą Amerikoje ir 
Kanadoje, už nuopelnus Aud
riui Šileikai, ŠALFASS-gos 
pirmininkui, paskyręs aukso 
medalį. 

Diskusijų metu, buvo iškel

tas klausimas apie ŠALFASS-
gos sportininkų dalyvavimo 
metu 1998 m. VI PLS Žaidy
nėse ir II Tautinėje olimpia
doje patirtus nesklandumus iš 
rengėjų pusės. Trūkumas in
formacijos, po varžybų nebūta 
jaunimui sąlygų pabendrauti 
su Lietuvos bendraamžiais, 
spauda ir televizija tylėjo, pa
sigesta varžybose žiūrovų...? 
Algirdas Raslanas atsakė, kad 
daug ko trūko planavime, o 
svarbiausia nebuvo pinigų 
reklamai, pobūviams ir kt. 
Tikimasi, kad ateityje į tokių 
renginių pravedimą ir sporti
ninkams bendravimo sąlygų 
sudarymą turės būti rimčiau 
pažvelgta... 

Moterų porinių dviviečių 
valčių kvalifikacinėse varžy
bose savo plaukime Lietuvos 
atstovės Kristina Poplavskaja 
ir Birutė Šakickienė užėmė 
antrą vietą ir pateko į pusfi
nalį. Lietuvos vyrų keturvietė 
be vairininko — Tadas Trili-
kauskas, Mindaugas Lileika, 
Darius Raišutis ir Mindaugas 
Kvederis, savo plaukime buvo 
ketvirta. Susirgus Dariui Rai-
šučiui, o taip pat susirgus 
vyrų dvivietės įgulos nariui 
Giedriui Žadeikai, antrasis 
dvivietės įgulos narys Einius 
Petkus buvo perkeltas į ketur
vietės įgulą, kuri mėgino var
žytis toliau, tačiau toks ban
dymas nebuvo sėkmingas, trū
ko bendros treniruotės. Paguo
dos rate pasilikta 13-toje vie
toje. Moterų (kaip vėliau suži-
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nota) dviviečių valčių baigmė
je Lietuvos atstovės užėmė 
penktąją vietą t a rp 12 varžy
bose dalyvavusių įgulų ir 
tuom pačiu kvalifikavosi į Sid
nio olimpines žaidynes 2000-
taisiais. Šiose Pasaul io irkluo
tojų pirmenybėse dalyvavo 
daugiau negu 1,500 sporti
ninkų iš 59 šalių. 

S i g i t a s Krasauskas 

LAIMĖTAS TIK VIENAS TAŠKAS 
Po savaites pertraukos, 

rugsėjo 11 ir 12 d. vėl rungty
niavo abi ..Lituanicos" futbolo 
vienuolikės. tačiau šį kartą 
buvo sugriebtas tik vienas taš
kas. 

Šeštadienį Lemonto aikštėje 
pasirodė veteranai. Jie, nors ir 
ryžtingai kovojo, negalėjo at
sispirti lenkų „Lightning S" 
komandai. Apylygės ir per
mainingos rungtynės baigėsi 
lenkų naudai 2-1. Pradžioje, 
Rolando Urbonavičiaus įvar
čiu vedė mūsiškiai, bet dar 
pirmame kėlinyje varžovai iš
lygino. Po pertraukos jie savo 
rezultatą įstengė ir persverti. 

Tai buvo pirmasis mūsiškių 
veteranų pralaimėjimas iš tri
jų bandymų. Ateinantį šešta
dienį, rugsėjo 19 d. mūsų vete
ranai vyks į Libertyville, kur 4 
vai. p.p. rungtyniaus prieš 
antrąją „Lightning" veteranų 
vienuolikę, besivadinančia „N" 
raide. Po to, rugsėjo 25 d., „Li
tuanicos" veteranai pas save 
priims ,.Schwaben" futbolinin
kus. 

Nelabai pavyko ir „Lituani
cos" vyrų vienuolikei, sekma
dienį, lietui lyjant, išvykoje iš

mėginusiai jėgas prieš „Fich-
te Rams" ekipą. Nors čia buvo 
laimėtas vienas taškas , nes 
rungtynės baigėsi lygiomis 3-
3, tačiau paskut inėse minu
tėse įsileistas trečiasis įvartis 
buvo t ikrai nereikalingas. Lie
tuvių komanda šį kartą buvo 
verta trijų taškų, bet pergalė 
taip lengvai išslydo iš jų ran
kų. Lietuvių nauda i įvarčius 
įmušė Danas Šmulkys, Virgis 
Žuromskas ir Gytis Kavaliaus
kas . 

Ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 19 d. „Lituanicos" vyrai 
savoje aikštėje, Lemonte, gal 
bus laimingesni prieš lenkų 
„Cracovia". Po dviejų lygiųjų, 
reikėtų bent vienos pergalės. 
Dabar, kada po vasaros atos
togų „Lituanicos" vyrų koman
da vėl gausėja žaidėjais ir pra
deda a tgaut i anksčiau turėtą 
formą, laimėjimų turė tų būti 
ne vienas. Tą pranašauja ir 
mūsų komandos treneriai — 
Gediminas Bielskus ir Alber
tas Glavinskas. 

Šio sekmadienio rungtynių 
pradžia 3 vai. p.p. Žiūrovai, 
kaip ir visada, labai laukiami. 

E.Š. 

E U R O P O S J A U N I Ų B E I S B O L O Č E M P I O N A I 

Rugpjūčio pradžioje Ventura 
County Kalifornijos lietu
viams skambino generalinis 
garbės konsulas Vytautas Če
kanauskas: 

— Ar sutiktumėt vienos 
nakties nakvynei priimti dalį 
Europos jaunių beisbolo čem
pionų komandos, kuri visą 
naktį bus įstrigusi Los An
geles aerouoste pakeliui į pa
saulio čempionato turnyrą 

Arizonoje? 
— Na, žinoma, bet ar ne

klystate? Beisbolo? Ne krepši
nio9 

— Ne! Beisbolo. Komanda iš 
Utenos ir Kauno jaunuolių 
laimėjo Europos beisbolo jau
nių Little League (16-18 me
tų) čempionatą. 

Taip prasidėjo vienas įdo
miausių šios vasaros savaitga
lių. Nuvažiavome į Los An-
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EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

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 PETREIKJS 
DANTL! GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory HHIs, 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 60638 
Tel. 773-229-9965 

Vatandos pagal susitarimą 

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

Los Angeles aerodrome, a tvykus ius l ietuvius — Europos j a u n i ų beisbolo 
čempionus sut ikęs . Lietuvos garl)es konsulas V y t a u t a s Č e k a n a u s k a s su
sipažįsta su jaunųjų'l>eisbolininkų komandos t r ene r iu V Bubuliu. 

gėles oro uostą pasipuošę gel
tonais, žaliais ir raudonais ba
lionais, kad būtų lengviau 
mus atpažinti. Teko palaukti 
prie muitinės, net pradėjo rū
pėti, kur jie dingo? Paaiškėjo, 
kad Londone buvo dingę ne 
tik jų asmeniniai lagaminai, 
bet ir visa beisbolo įranga, su 
kuria turėjo turnyre rungty
niauti. Tik po geros valandos 
matome artėjantį debesėlį 
gražaus jaunimo, nedrąsiai 
žengiančius pirmuosius žings
nius Amerikoje, nežinančius, 
ko ieškoti. Išvydus trispalvius 
balionus, nušvinta veidai ir 
supranta, kad tai atvykę pas 
savuosius. 

Po labai trumpos nakties 
miego, jaunimą ir trenerį Va
lentiną Bubulį nuvežėm oro 
uostan kelionei į Arizoną. 
Konsului Čekanauskui reikė
jo nemažai pastangų, kad jau
nimą priimti, sutvarkyti jų bi
lietus ir persėdimus. Gaila, 
kad Arizonoje mūsų komanda 
nelaimėjo medalio, kadangi 
rungėsi prieš komandas, ku
rių vaikai dar vystykluose 
pradeda žaisti beisbolą, o mū
siškiai dar be savos. įprastos 
įrangos. 

Po kelių dienų mūsų jauni
mas vėl pro Los Angeles grįžo 
namo, nepraradę vilties, kad 
ateinančiais metais geriau pa
sirodys. Linkime jiems sėk
mės! D. Navickienė 

• 



DVIDEŠIMTOJO 
ŠIMTMEČIO ASMUO 

ZENONAS PRŪSAS 

Plačiai skaitomas „Time" 
žurnalas kasmet išrenka Metų 
žmogų, atseit, asmenį, kurio 
veiksmai tais metais turėjo 
daugiausia įtakos žmonijai. 
Ta įtaka galėjo būti, arba ve
danti į gėrį, arba į blogį, į 
žmonijos kančias ir vargus. 
Šių metų gruodžio mėnesį žur
nalo redaktoriai išrinks Šimt
mečio asmenį (Person of the 
Century). kuris, jų nuomone, 
turėjo daugiausia įtakos žmo
nijos gerovei ir išsivystymui 
per visą dvidešimtąjį šimt
metį. Kad palengvintų redak
torių darbą, kai kurie žino-
mesnieji žmonės buvo papra
šyti pasiūlyti savo kandidatus, 
nurodant, kodėl tas kandida
tas parinktas. Keletas kandi
datų jau buvo pasiūlyta rug
pjūčio 30 dienos numeryje. 
Kadangi gal tik nedaugelis 
„Draugo" prenumeratorių 
skaito šį žurnalą, bandysiu 
pasidalinti su kai kuriais, 
mums įdomesniais, pasirinkt
inais ir pasisakymais tuo 
klausimu. 

Istorikas John Keegan Šimt
mečio asmeniu siūlo išrinkti 
Vladimirą Leniną. Pagal Kee
gan, didelis asmuo galįs būti 
arba geras, arba blogas. Leni
nas naudojo jėgą, kurdamas 
Sovietų Sąjungą. Jo įtaka pa
saulyje buvo tik blogio skleidi
mui. Jis neabejotinai buvęs 
dvidešimtojo šimtmečio domi
nuojantis asmuo. Iki 1917 me
tų Karolio Markso idėjos tu
rėjo tik šiek tiek reikšmės 
tarp filosofų, iki Leninas kai 
kurias jo idėjas pritaikė prak
tikai. Revoliucijos pagalba jis 
įsteigė bolševikų partiją ir 
įkūrė jos valdžią Rusijoje. Ši 
virto pavyzdžiu marksistams 
revoliucionieriams visame pa
saulyje ir paskatino naciona
listus reakcionierius, t a rp ku
rių gal pats svarbiausias bu
vęs Adolfas Hitleris. 

Hitlerio k. as prieš Sovietų 
Sąjungą didelę Europos dalį 
pavertė griuvėsiais. Po Lenino 
mirties jo pasekėjai Europoje, 
Azijoje ir Afrikoje sukūrė ki
tus bolševikinius režimus, 
propagavo vietinius karus , kū
rė terorizmą ir sunaikino kles
tinčias ekonomikas. Tik 1989 
metais su Berlyno sienos nu
griovimu buvo pristabdytas 
Lenino idėjų plitimas, bet jų 
pasekmės gal bus jaučiamos 
net būsimame tūkstantmety
je. 

Bent mane labai nustebino, 
kad toks pasisakymas buvo 

išspausdintas labai liberalia
me, kairiųjų pakraipos, siauro 
galvojimo žurnale. Juk „Time" 
žurnale sovietmečiu asmeniš
kai per keliasdešimt laiškų 
netgi nepavyko įtikinti redak
torių, kad lietuviai nėra rusai, 
todėl jų nereikėtų vadinti ru
sais. O sugestija, kad Leninas 
yra ideologinis tėvas ne tik 
Stalinui, bet ir Hitleriui, turė
tų atrodyti kraštutiniu radika
lizmu, ir tai reikėtų laikyti tie
siog beprotyste kiekvienam, 
save liberalu laikančiam, kai
riajam. O gal akli kačiukai 
pagaliau pradeda praregėti? 

Žinomas rašytojas Tom 
Wolfe siūlo Šimtmečio žmogu
mi išrinkti Solženiciną. Pagal 
Wolfe, sovietų disidentas 
Aleksandras Solženicinas pats 
vienas, be kitų pagalbos, pa
keitė milijonų žmonių likimą. 
Leninas sudarė sąlygas sukur
ti pirmą totalitarinę socialisti
nę valstybę ir įvedė koncen
tracinių stovyklų sistemą, kur 
per 50 metų buvo sunaikinta 
60 milijonų nekaltų žmonių. O 
Solženycino knyga „Gulagų 
Archipelagas" „įkalė kuolą per 
marksizmo širdį". Ta knyga 
buvo blogio sistemos žlugimo 
pradžia. 

Peter Bruell iš Australijos 
galvoja, kad Šimtmečio asme
nybe turėtų būti išrinktas Sta
linas, kurio įtaka pasauliui 
buvo beveik vien tik neigiama. 
Jis išžudė daug daugiau žmo
nių, negu Hitleris, ir pavertė 
Sovietų Sąjungą visuotiniu 
vergų kalėjimu. Niekas negali 
lygintis su jo teroru, pasižy
mėjusiu visuotinumu ir žiau
rumu. Bet didžiausia žala bu
vo padaryta idėjų pasaulyje. 
Jis pavertė socialistines idė
jas Orveliniu košmaru ir pats 
vienas sunaikino socializmą 
kaip socialinę — ekonominę fi
losofiją. 

Erich Langmann iš Kalifor
nijos siūlo išrinkti Gorbačio
vą, nes j is sustabdęs šaltąjį 
karą, ir „turėjęs viziją ir stip
rybę" palaidoti Sovietų Sąjun
gą. Atrodo, kad čia Langmann 
„prašovė pro šalį". Sovietų 
Sąjunga sugriuvo tik jau ne 
dėl to, kad Gorbačiovas norėjo 
ją sunaikinfi. Priešingai, tai 
įvyko dėl to, kad Gorbačiovui 
nepavyko jos išgelbėti. Kitaip 
jis nebūtų trukdęs atsiskirti 
Lietuvai. Ir ne tik nebūtų 
trukdęs, bet gal dar net būtų 
mums padėjęs. Lietuva tru
putį pagalbos gavo tik iš Jelci
no, bet tik dėl jo asmeniškų 

Danutė Bindokienė 

Matyt, „idealų" rasti 
darosi vis sunkiau 

Nyki ir niūri nuotaika Lietuvos kaime — ne vien gamtoje... Nuotr Viktoro Kapočiaus 

ELEKTRĖNŲ ELEKTRA TAPS 
SVARBIAUSIA 

Specialistų teigimu, jeigu 
būtų sustabdyta Ignalinos ato
minė elektrinė, Lietuvos elek
trinė galėtų ją visiškai pakeis
ti. P ra tus i a i s metais ši 
elektrinė pagamino 700 mili
jonų kilovatvalandžių elektros 
energijos. 

Lietuvos elektrinės direkto
rius Pranas Noreika „Lietuvos 
rytui" tvirtino, kad Lietuvos 
elektrine pajėgi aprūpinti vi
sus elektros vartotojus energi
ja. Tokį išbandymą Elektrėnų 
jėgaine jau atlaikė, sustab
džius Ignalinos atominę elek
trinę. Pasak P. Noreikos, tai 
parode, kad „Lietuvos elek
trinė bet kuriuo momentu gali 
perimti visą elektros energijos 
gamybą iš atominės elekrinės. 
Mes visą laiką turime kuro re
zervą, darbuotojai pasiruošę 
dirbti. Lietuvos elektrinės ga-

išskaičiavimų; tai silpnino jo 
pagrindinio konkurento Gor
bačiovo pozicijas. Tvirtinimas, 
kad Gorbačiovas savo noru su
griovė Sovietų Sąjungą, yra 
nesąmonė, taip, kaip būtų 
galvojimas, kad Trečiasis Rei
chas žuvo dėl to, kad to siekė 
Hitleris. 

Gruodžio mėnesį sužinosi
me ar vienas iš 4 minėtų 
kandidatų bus „Time" žurna
lo „Šimtmečio asmuo". 

lingumas yra 1800 megavatų, 
o iki šiol ji dirba tik 1200 me
gavatų galingumu". Kartu jis 
pastebėjo, kad. nors Lietuvos 
elektrinė pajėgia pagaminti 
užtektinai elektros energijos 
vartotojams, nereikėtų teigti, 
kad Ignalinos atominė elek
trinė tampa nereikalinga. Pa
sak P. Noreikos, elektros 
ūkyje labai s1 arini ekono
miškai skaičiuoti, todėl aki
vaizdu, kad branduolinis ku
ras yra pigesnis ir nedaro 
žalos aplinkai. Nafta ir dujo
mis kūrenti elektrinę — ne
leistina prabanga. Dabar elek
trinėje naudojamas įvairus 
kuras — čia deginamas mazu
tas, dujos arba iš Venezuelos 
gabename orimulsija. 

P. Noreikos teigimu, Lietu
vos elektrinė gali veikti dar la
bai ilgai. Apskaičiuota, kad 
pagrindinių resursų be kapi
talinio remonto užteks iki 
2007 metų. Ši elektrinė buvo 
pradėta statyti 1960 m. Joje 
sumontuoti aštuoni valdomi iš 
blokų valdymo pultų. Visos 
elektrinės darbas koordinuoja
mas iš centrinio valdymo pul
to. Elektrėnuose dirba apie 
800 žmonių, tačiau, jeigu būtų 
sustabdyta Ignalinos atominė 
elektrinė, darbuotojų skaičių 
reiktų didinti. 

R. Jakutytė 

DAILININKŲ LIKIMAI 
IR KŪRYBA 

Trylika Lietuvos dail ininkų 
pr is ta tomi „Daigų" leidyklos 
iš le is tame 2000 metų sieninia
me kalendoriuje. Įspūdingo 
formato kalendorių parengė ir 
apipavidalino fotomenininkas 
R i m a n t a s Dichavičius. Tai — 
ketvirtoji serijos „Talentu ir 
.širdimi" leidinys. 

Kalendoriaus viršelyje — 
dail ininko Arvydo Každailio 
a tku r to Lietuvos valstybės 
didžiojo istorinio herbo pro
j ek t a s bei to paties au tor iaus 
iliustracijos iš Simono Dau
kan to „Būdas senovės lietu
vių, kalnėnų ir žemaičių". 

Pasak R. Dichavičiaus, nau
j a m e leidinyje, kaip ir ank
stesniuose, visi autoriai labai 
skir t ingi ne tik savo ryškia 
kūryba, bet ir likimais. Ka
lendoriuje pristatomi grafikai 
Arvydas Každailis. Augusti
nas Virgilijus Burba, tapyto
j a s ir skulptorius Eduardas 
J o n u š a s , tapytojai Ar turas 
Al iukas . Vladas Žilius, Valen
t inas Antanavičius, akvareli-
n inkas Antanas Krištopait is , 
skulptoriai Juozas Šlivinskas, 
Algirdas Bosas, Vytau tas Bal
sys, scenografe Dalia Matai-
t ienė, juvelyras Kazimieras 
Simanonis , j aunas dailinin
kas Paul ius Juška . Leidinyje 
spausdinami kūrėjų portre
ta i , t rumpa biografija ir spal
votos darbų reprodukcijos. 

Ne viena mergaičiuke šiame 
krašte, žaisdama su savo 
„Barbie" lėlyte, svajojo (ir te-
besvajoja; užaugusi atrodyti 
lygiai taip, kaip šis „figū-
ringas" žaisliukas, o — dar ge
riau — dalyvauti gražiausios 
Amerikos merginos (Miss 
America) konkurse. Galima 
tik įsivaizduoti, kiek mer
gaičių per 79 metus, kai šiame 
kraš te jau vyksta „Miss Ame
rica" konkursai , slapčia puo
selėjo tokią svajonę — žygiuoti 
Atlantic City miesto salėje pa
keltu, apšviestu taku su rožių 
puokšte glėbyje ir spindinčia 
karūna ant galvos, aidint spe
cialiai, t iems konkursams su
kurtos, dainos garsams ir 
karšt iems susižavėjusios pu
blikos plojimams... 

Kai nuo 1954 m. gražuolės 
rinkimo finalas buvo pradėtas 
transliuoti televizijos laidose, 
„Miss America" konkursai 
tapo dar populiaresni ir vi
suomet susilaukdavo pakan
kamai žiūrovų, kad pateisintų 
milžiniškas išlaidas, kurias 
noriai apmokėdavo įvairūs 
verslininkai, programos metu 
reklamuodami savo gaminius 
ar paslaugas. O daina, aukš
t inanti išrinktąją gražuolę, 
kaip idealią Amerikos moterį, 
pasidarė žinoma net ir tiems, 
kurie jokiu būdu nebūtų prisi
pažinę, kad lipte prilimpa prie 
televizijos, kai rodoma grožio 
karalai tės rinkimo programa. 

Dešimtmečiams slenkant, 
konkurso taisyklės buvo šiek 
tiek keičiamos, pritaikomos 
laiko reikalavimams. Keitėsi 
programų režisieriai, na, ir 
visuomenės pažiūros į tokius 
konkursus apskritai. Feminis
tinis judėjimas ypač smerkė 
gražuolių konkursus, kaip pa
žeminančius moterį, jos vertę 
matuojant vien išvaizdos mas
tu. Tik nepasikeitė pagrin
dinės konkurso taisyklės: 
mergina tur i būti bent mini
maliai talentinga, išsilavinusi, 
turėti platesnius visuomeni
nius bei politinius interesus. 
Kadangi, kaip skelbiama fi
nalinėje konkurso dainoje, 
grožio karalai tė yra visų mer
ginų „idealiausia" ir pavyzdys 
kitoms šio krašto moterims, ji 
(bent „Miss" konkurse* turi 
būti netekėjusi, gero charakte
rio, niekuomet neareštuota, 
teismo nebausta ir pan. 

Ne kartą yra pasitaikę, kad 
gražuolė po išrinkimo turėjo 
atsisakyti „Miss America" 
vardo ir karūnos, nes iš jos 
praeities iškilo ne visai priim

tinų detalių. Todėl paprasta; 
konkurso dalyves tam tikros 
komisijos gan kruopščiai at
renkamos ir tikrinamos. O ir 
suvažiavusios į Atlantic City 
ar kitą parinktą vietovę, kur 
buvo paruošiamos „didžiajam 
sprendimui", kandidates stro
piai prižiūrimos, nustatoma. 
ką jos turi dėvėti, kaip elgtis. 
su kuo ir kada bendrauti. 

Nepaisant gan griežtų nuos
tatų, vis tik dalyvių grožio 
konkursams netrūksta, nes vi
lioja ir pagarsėjimo galimybes 
ir laimėjimai: pinigai, stipen
dijos, įvairios dovanos ir kt. 
Tačiau konkursų rengėjai į 
naują tūkstantmetį panoro 
žengti su daug laisvesnėmis 
pažiūromis. Kad nebūtų „dis
kriminuojama" nei viena mer
gina, norinti dalyvauti ..Miss 
America" konkurse, pasiūlyta 
kitais metais panaikinti kai 
kurias taisykles, būtent: mer
gina gali būti ir išsiskyrusi su 
vyru, ir turėjusi abortą. Svar
bu, kad konkurso metu ji nėra 
nėščia ar ištekėjusi! 

Štai tau, ir amerikietes mo
ters idealas! 

Žinoma, „modernios" mergi
nos vėl tvirtins, kad kiekviena 
moteris turi teisę „pasirinkti" 
— ar ji nori savo kūdikį gim
dyti, ar nužudyti, tad del abor
to nėra ko gėdytis, svarbu. 
kad nėštumas nutrauktas lai
ku ir nespėjęs pakenkti bū
simosios grožio karalaites fi
gūrai. O dėl skyrybų... Juk 
dabar tokia mada — išteki 
meilės įkarštyje, skiriesi, kai 
ji ataušta... 

Kas žino, gal netrukus 
žaislų parduotuvėse pasirodys 
„Barbie" lėlytės jau su sky
rybų dokumentu rankutėse, 
arba su specialiom instrukci
jom, kaip atsikratyti nenorimo 
kūdikio. 

Taip ciniškai išsireikšti, be 
abejo, nevertėtų, tačiau kaž
kur kažkas turėtų nubrėžti 
tvirtą liniją, per kurią jau ne
derėtų žengti. 'Kas toliau — 
ar į gražuolių konkursus bus 
kviečiamos prostitutes ir kri
minalinių kalėjimų įnamės?). 
Jeigu tokios taisykles apibrė
žia „idealią Amerikos moterį". 
tai šio krašto ateitis atrodo la
bai liūdnai. 

Gražuolių rinkimai darosi 
vis populiaresni ir Lietuvoje. 
Norime tikėti — ir linkėti — 
kad bent ten, renkant ..Miss 
Lithuania", bus atsižvelgta ne 
tik į kandidatės išvaizdos, bet 
ir įjos sielos grožį. 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
N r 20 ZIGMAS ZINKEVIČIUS 

Tęsinys 
Žinoma, taip elgėsi ne visi 

mokytojai. Buvo ir sąmoningų, mąstančių, kurie su
gebėjo išugdyti savąją tautą mylinčių žmonių, nežiū
rint visuotinio tikrinimo, atliekamo stropiųjų bolševiz
mo apaštalų. Bet tokie tautos ugdytojai sudarė ma
žumą — tebuvo baltos varnos raudonųjų masėje. Tai 
rodo kad ir daugumos mokytojų elgesys prasidėjus At
gimimui: jie buvo tiek totalitarinės valdžios užguiti, 
kad atstatant valstybę mažiausiai prie to darbo prisi
dėjo. Kai tauta su trispalvėmis plūstelėjo į gatves, 
mokytojai ten nesiveržė, bet stebėjo iš šalies arba 
žvilgčiojo išsigandę pro lango užuolaidos kraštelį. Neo
rientavo prisidėti prie tautos Atgimimo ir tuometiniai 
švietimo vadovai, laikęsi atokiai nuo Sąjūdžio. Paval
diniai sekė vadovais: „Jūs, vaikeliai, taip darykit, kaip 
tėvelis daro". Kai pelkėse buvo ieškoma partizanų pa
laikų, kai tie palaikai buvo perlaidojami — mokytojai 
ir mokiniai tame darbe nedalyvavo. Vyko nepakartoja
mos patriotizmo pamokos, bet be mokinių. Nenuosta
bu, kad laisvę atgavusioje Lietuvoje buvo nemažai mo
kyklų, kurioms Vasario 16-oji, Kovo 11-oji — ne jų 
šventė. 

Dabar reikėjo prie anų mokytojų — baltų varnų — 
lygiuotis ir pasiekti, kad visi mokytojai taptų sąmo
ningais jaunosios kartos auklėtojais, kad toji karta 
būtų ugdoma patriotine dvasia, kad moksleiviai taptų 
sąmoningi Lietuvos valstybės piliečiai, gimtojo krašto 
mylėtojai. Tai ir buvo pagrindinis tautinės mokyklos 
uždavinys, deja, ne visų pedagogų, dėjusių tai mokyk
lai teorinius pagrindus, kaip reikiant suprastas. Tau

tinės mokyklos koncepcijoje Tėvynės meilės sąvokos 
reikia ieškoti su žiburiu. Taigi toji mokykla praktikoje 
lengvai galėjo netekti savo esminio bruožo — tau
tiškumo. Reikėjo daryti viską, kad to neatsitiktų, kad 
nepaskęstume kosmopolitizmo jūroje, kad būtų kuria
ma, tariant prof. Edvardo Gudavičiaus žodžiais, lietu
vių tauta, o ne Lietuvos liaudis. Ta kryptimi dirbti bu
vau raginamas visų tų, kam rūpėjo Lietuvos ateitis. 
„Gelbėkite, akademike, žūstančią Lietuvos tautinę mo
kyklą", — sakė paskambinęs telefonu „Valstiečių laik
raščio" redakcijai tuoj pasirodžius mano interviu Ve
nesuelos lietuvis Gediminas Orentas, gyvenęs tuo me
tu Lietuvoje ir domėjęsis mū. ų švietimu („Valstiečių 
laikraštis", 1997.01.07). Reikėjo siekti, kad mokytojai 
pirmiausia patys atgimtų, dvasiškai sustiprėtų, o pas
kui tą stiprybę galėtų perduoti savo mokiniams. Tai 
padaryti nebuvo paprasta ir lengva. Bet kito kelio ne
buvo. Naujų mokytojų greit nepriauginsime, be to, 
juos daugiausia ugdė tie patys iš bolševikinės epochos 
paveldėti profesoriai. Laukė kantrus ir ilgas darbas. 

To darbo ėmiausi bemaž nuo pirmųjų dienų. Visur 
aiškiai ir nedviprasmiškai pabrėždavau tautinio auk
lėjimo reikšmę. Kokia tautine mokykla be tautinio 
auklėjimo! Stengiausi rodyti pavyzdį. Dalyvaudavau 
atitinkamuose renginiuose, pavyzdžiui, susitikimuose 
su politinių kalinių ir tremtinių aktyvistais '1997. 
01.26 ir 11.09. beje. jie labai piktinosi filosofu Arvydu 
Šliogeriu), partizanų suvažiavime Kaune (11.08), Lie
tuvos laisvės gynėjų organizacijų susivienijimo suva
žiavime Vilniaus savivaldybės salėje (11.16), parti
zanų vado generolo Ramanausko-Vanago pagerbime 
prie Krašto apsaugos ministerijos rūmų ir konferenci
joje Savivaldybes salėje (1998.03.07) ir daugelyje kitų. 
Negalėdamas pats į tokius renginius nuvykti, įgalio

davau tai padaryti savo atstovus arba bent siųsdavau 
sveikinimo telegramą. 

Stengiausi visapusiškai remti pas tangas , žadinan
čias jaunimo tautinį sąmoningumą, puoselėjančias lie
tuvių etninę kultūrą. Per radiją kalbėjau apie etninės 
kultūros mokymą mokyklose (laida įrašyta 1997. 
11.29). Dalyvavau knygos „Lietuvos Respublikos mi
nistrai pirmininkai" prezentacijoje Lietuvos istorijos 
institute (1998.01.15). Apdovanojau Lietuvos valsty
bės atkūrimo 80-mečiui skirto mokyklinių rašinių kon
kurso nugalėtojus (1998.02.13), bendrojo lavinimo mo
kyklų ekspozicijos „Lietuvos valstybės atkūrimui — 
80" konkurso laimėtojus — bibliotekininkus (03.23) ir 
kt. Vasario 16-osios ir kitų švenčių bei minėtinų vals
tybės dienų progomis spaudoje sveikindavau pedago
gus, kitus švietimo, taip pat mokslo darbuotojus, pa
brėždamas, kad tos šventės — tai vilties ir pasiti
kėjimo savo ateitimi dienos, kurios turi įkvėpti mums 
naujų jėgų ir optimizmo kuriant nepriklausomą ir de
mokratinę Lietuvą. Kiek pajėgdamas stengdavausi 
nuvykti į šventinius renginius mokyklose, kurios 
mane kviesdavo, nevengdavau ir pabarti tų mokyklų 
vadovų ir mokytojų, kurie tokias šventes ignoruodavo, 
nors tai mokyklai ir turėjau tam tikrų sentimentų. An
tai mane nustebino gimtoji Ukmerge, kurioje minint 
Valstybes dieną — Mindaugo karūnavimą (07.06) 
iškilmėse prie Laisves paminklo ir Piliakalnio papė
dėje beveik nebuvo mokytojų ir mokinių, išskyrus 
Užupio mokyklos, kuri prieš karą buvo pradinė mo
kykla Nr. 2 ir kurią esu baigęs. Nesimatė net garbingą 
prezidento Antano Smetonos vardą turinčios vidurines 
mokyklos (buvusios gimnazijos, kurią baigiau) atsto
vų. Negi už tai girsi mokyklų vadovus! 

Dalyvaudavau pasitarimuose, kuriuose būdavo nag

rinėjami tautiškumo ir jaunimo auklėjimo lietuviška 
dvasia klausimai. Kiekviena proga stengdavausi pa
remti tuos kalbėtojus,kurie kėlė jaunimo patriotinio 
auklėjimo reikalą. Pabrėždavau, kad patriotiškumo 
suprat imas mokykloje ir gyvenime negali būti primity
vus bei deklaratyvus, jis turi būti gilus. Turime ugdyti 
Lietuvos Respublikos piliečius, pasiryžusius ją ginti. 
kaip darė pokario partizanai. Bet tai bus ilgalaikis 
procesas, kurio rezultatus galėsime pajusti gal tik po 
kokio dešimtmečio ar net dar vėliau. Todėl mane nu
džiugindavo, kad ir mažiausi poslinkiai šia kryptimi. 
Ypač Pietryčių Lietuvoje. Tokie kaip nelietuviškumu 
garsėjusios Naujosios Vilnios seniūno Algimanto Vait
kaus žodžiai, pasakyti viename interviu: „Drąsiai tei
giu, jog pagyvėjimas lietuvybės link tikrai jaučiamas0 

(„Dialogas", 1998.04.10). Aiškiai mačiau, kad neretai 
vien mano buvimas, kaip ministro, turėjo tam tikrą 
poveikį, net jeigu aš ir nieko nedaryčiau. 

Šalia patriotinio auklėjimo man labai rūpėjo dorovi
nis, apskritai mūsų jaunosios kartos dora. Bolševikų 
laikais ji buvo suprantama iškreiptai. Sakysim, kaime 
vogti kolchozo bulves nebuvo laikoma nuodėme, nes 
manyta, kad kas yra valstybes, tas niekieno. Iš tėvų 
tokį supratimą perimdavo vaikai. Aš siekiau krikš
čioniško auklėjimo, nes tik toks buvo pajėgus nuplauti 
praeities dulkes nuo jaunų sielų, tą dvasinę eroziją. 
kuri pasireiškė didžiausiomis blogybėmis: girtavimu, 
narkomanija, seksualiniu palaidumu ir kt. Tačiau ta 
kryptimi veikti buvo nelengva jau vien del to. kad vi
sose švietimo pakopose dirbo daug ateistų. 

Darbo Ministerijoje pradžioje apsilankiau pas arki
vyskupą metropolitą Audrį Bački • 1997.02.10>, sten
giausi palaikyti gerus santykius su kitais bažnyčios 
hierarchais. 'Bus daugiau> 
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KNYGA VLIKO POKARINIUOSE 
PLANUOSE 

R E M I G I J U S MISIŪNAS 

1945 m. pavasarį, Europoje 
nurimus mūšiams, Lietuvai 
Antrasis pasaulinis karas ne
sibaigė, tačiau Vakarų Euro
poje atsidūrusiems lietuviams 
tremtiniams bene vienintelė 
priemonė kovoje už tėvynes 
laisvę liko žodis. Šią tiesą, 
kaip ir kiti, suprato ir pc ka^-o 
pabaigos legaliai r-adėjęs 
veikti Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo komitetas. Vieno 
jo vadovų, prof. Juozo Kamins
ko žodžiais, komitetas Lietu
vos bylos labui vienu didžiau
siu uždaviniu laiko propagan
dinio darbo suintensyvinimą. 
Specialiai tam buvo įsteigta 
Informacine tarnyba, tarp ku
rios darbuotojų buvo politinis 
patarėjas-redaktorius, dienos 
žinių redaktorius, užsienio in
formacijų redaktorius ir bro
šiūrų bei atskirų leidinių re
daktorius. Tarnybai vadovavo 
prof. Juozas Brazaitis. 

VLIKas parengė platų pro
pagandinio darbo planą. Čia 
pateko lietuvių meno vienetų 
koncertai bei visuomenininkų 
paskaitos Vakarų Vokietijos 
radijo stotyse, lietuvių filmų 
demonstravimas įvairiose ša
lyse, meno ansamblių — M. K 
Čiurlionio, Stepo Sodeikos, Ju
liaus Starkos, Valstybės ope
ros, baleto solistų bei žymių 
sportininkų gastrolės, liaudies 
meno ir dailininkų parodos. 

TaCiau daugiausia dėmesio 
buvo skirta spaudai — tiek 
lietuviškai, tiek svetimkalbei. 
Buvo numatytos konkrečios 
straipsnių svetimkalbėje 
spaudoje temos ir autoriai, pa
vyzdžiui. K. Bielinis „Vadų 
kultas Sovietų Sąjungoje". G. 
Galvanauskas „Sovietai ir ka
pitalistinis pasaulis", , ,0 . La
banauskaitė „Sovietiškieji lie
tuvių tautos naikinimo meto-
d a r ir daugybė kitų. 

Planuota išleisti ir dvi kny
gas — „Lietuva 1939-1946 m." 
bei „Lietuvos valstybingu
mas", taip pat eilę brošiūrų — 
,_Aš kaltinu", „Lietuvos sie
nos". „Lietuvos žydų naikini
mas ir lietuviai", „Lietuvos 
antroji bolševikų okupacija" 
bei kitas. 

Užsimota labai plačiai, ta
čiau nelengvos pokario sąlygos 
buvo nepalankios tokius pla
nus įgyvendinti. Iki lietuviai 
pradėjo masiškai palikinėti 
Vokietiją, iš planuotų brošiūrų 
tepasirodė B. Kviklio „Lietu
vių kova su naciais 1941-
1944". Galbūt planuotą išleisti 
knygą ..Lietuvos valstybingu
mas'" pakeitė kita — „Living 
in treedom: a sketch of inde-
pendeat Lithuania's achieve-
ments". 1948 m. pasirodžiu
sioje knygoje buvo M. Krupa
vičiaus straipsnis apie Lietu
vos likimą 1918-1948 m„ Z. 
Ivinskio „Lietuvos vaidmuo 
Europos istorijoje", A. Macei
nos ..Lietuvos kultūros vei
das". J. Griniaus „Šiandieni
nis lietuvių menas" ir kiti 
straipsniai. Knyga buvo ilius
truota A. Varno. A. Galdiko, 
V. Petravičiaus. V. K. Jonyno 
ir kitų dailininkų darbų repro
dukcijomis, taip pat buvo 
idėtos dailininkų biografijos. 

Informacinės tarnybos rū
pesčiu, šveicarų leidykla 
..Thomas Verlag" 1947 vokie
čių kalba išleido jos vadovo J. 
Brazaičio knygą apie Lietuvos 
okupaciją ..Maža tauta bus su
naikinta ". Be to, 1949 m. pasi
rodė VLIKo išleista knyga 

Memoraadum on the Resto-
ration of Lithuania's Indepen-
dence". kur buvo 15 psl. teks
to ir 80 psl. priedų. įskaitant 
dokumentų kopijas bei žemė
lapius. 

Regis, Informacijos tarnyba. 
tpsivertusi įvairiais darbais, 

greitai įsitikino, jog bus daug 
efektyviau perleisti knygų lei
dybą leidykloms ir kitiems 
leidėjams, o patiems likti ko
ordinatoriais bei finansiniu 
rėmėju, kuris finansuotų kny
gų, tinkančių propagandiniam 
darbui tarp lietuvių ir ypač 
tarp svetimtaučių, leidybą. 
VLIKo Informacinė tarnyba 
tiek pinigais, tiek patarimais 
prisidėjo prie tokių knygų 
kaip J. Pašilaičio „Hearken 
then judge". B. Kviklio „Geno
cide" ir kitų pasirodymo. Aiš
ku, taip buvo daroma tik po 
to, kai Informacinė tarnyba 
įsitikindavo rankraščio koky
be. Deja. ne visada pasisekda
vo pasiekti norimą lygį, ypač 
daug pretenzijų būdavo dėl 
vertimo į anglų kalbą koky
bės. 

Sykiu Informacinė tarnyba 
siųsdavo lietuviams, rengu
siems kokius nors leidinius 
svetima kalba, jiems reikalin
gą medžiagą apie Lietuvą, 
nuotraukas ir dokumentų ko
pijas. Neatsisakydavo padėti 
ir užsieniečiams. Pavyzdžiui, 
Laura Andresco Madrido pra
šė lietuvių rašytojų kūrinių, 
kuriuos ji norėjo pasiūlyti vie
nai, keletą pasaulinės litera
tūros antologijų rengusiai, is
panų leidyklai. Jai buvo pa
siųstos novelės iš Juozo Grušo 
knygos „Sunki ranka". 

Leidėjams didelė parama 
buvo tai, kad VLIKo Informa
cinė taryba pirkdavo iš jų ne
menkus propagandines litera
tūros kiekius, o paskui skleis
davo juos tarp svetimtaučių. 
Tokios praktikos VLIKą pri
vertė imtis nuolatinis jos sty
gius — Informacinę tarnybą 
ne kartą pasiekdavo nusis
kundimai, kad nėra ką pado
vanoti DP stovyklas lankan
tiems svetimtaučiams. 

Bėgant metams, vis labiau 
aiškėjo jog propagandinis dar
bas tampa vienu rimčiausių 
išeivių uždavinių jų kovoje už 
Lietuvos laisvę, o J. Brazaitis 
buvo pripažintas vienu geriau
siu jo specialistų. Praėjus ke
liems dešimtmečiams galima 
teigti, kad ne visos galimybes 
buvo išnaudotos, tačiau tai 
būtų neteisinga tų žmonių, 
kurie sunkiomis sąlygomis da
rė viską, kas tik buvo jų jė
goms ir ką tikėjo esant reika
linga Lietuvoj laisvei, atžvil
giu. Pokario metais sukaupta 
patirtis (tame tarpe ir propa
gandiniu leidinių knygų leidy
bos) buvo panaudota vėles
nėje VLIKo veikloje. 

S K E L B I M A I 
(vairus 

Močiut* žiemai ruošia svogūnų derlių. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

TARP MŪSŲ KALBANT 
SCENOS RAMPOS ŠVIESOJE 

Juozo Vilkutaičio komedija 
„Amerika pirtyje" pirmą kartą 
buvo vaidinta 1899 m. rug
pjūčio 20 d. Palangoje. Vadi
nasi, šiemet sukako 100 metų 
nuo šio veikalo pasta tymo. Ši 
sukaktis Lietuvoje buvo pažy
mėta pakartotinais veikalo 
spektakliais, paskai tomis ir 
kitais rengimais. 

Šių metų gruodžio 31 d. su
kaks 110 metų nuo pirmutinio 
JAV lietuvių vaidinimo, kuo
met- Plymouth, PA, buvo atlik
tas A. Turskio veikalas , 3 e 
sumenės arba kaip ta i an t 
svieto einas". 

Reikia manyti, kad 1891 m. 
Čikagoje gyveno apie 4,000 
lietuvių. Beveik visi buvo juo
dadarbiai. Tuo metu Čikagoje 
nebuvo lietuviškų bažnyčių. 
Nebuvo nei l ietuviams pri
klausančių salių, nei ki tų vi
suomeniniam naudojimui 
skirtų patalpų. Tais metais 
! 1891 m.) Jono Gr in iaus skati
nimu, vietos lietuviai įsteigė 
Teatrališką draugystę, o j au 
kitais metais pas ta tė trijų 
veiksmų istorinę dramą „Kova 
po Gruenvaldu" (Žalgiriu), š ią 
dramą parašė, režisavo ir vai
dino tas pats Jonas Grinius. 

Alekso Ambrose — Ambra
zevičiaus Čikagos lietuvių is
torijoje rašoma: „Čikagoje tuo 
metu turbūt dar ir Lietuvoje 
nebuvo jokių spausdintų teat
ro veikalų. Nebuvo nei art istų, 
nei režisierių, nei s tat is tų. O 
svarbiausiai, Čikagoje tuo me
tu gyvenusių lietuvių tarpe 

Scena iš Telšių Žemaitės teatro spektaklio ..Piršlybos" Jaunimo centre 
1998 m lapkričio 29 d Jaunikis — Rimantas Martinavičius, Anelike — 
Julija Kneitiene, motina — Liuda Lėverienė, piršlys — Jonas Lukauskas 

Nuotr Jono Tamulaičio 

nebuvo ir papročio eiti į teat
rą. Kiekvienas, į šį miestą pa
tekęs, lietuvis sunkiai dirbo, o 
laisvą valandėlę gavęs, galvojo 
apie poilsį... Iš viso tuometi
niai Čikagos lietuviai neturėjo 
jokios nuovokos apie teatrą, o 
Jonas Grinius vis dėlto ryžosi 
organizuoti vaidinimą ir 
kviesti savo tautiečius į teat-
rą". 

Deja, nelauktai pasireiškus 
nuomonių skir tumams ir su
siklosčius nenumatytoms sąly
goms, nesusirinko lauktas žiū
rovų skaičius. Susidariusius 
piniginius nuostolius padengė 
Jonas Grinius ir jo bičiuliai. 

Tačiau nesėkme nepalaužė 
ryžto. 1894 m. Teatrališka 
draugystė įscenizavo senti
mentalią „Gienovaite". Šiuo 
ka r tu pavyko. Prisirinko pilna 
salė žmonių. 

Kiek vėliau Čikagoje įsikūrė 
ir kitos scenos mėgėjų grupės. 
Kaip antai , Lietuviška Teatro 
draugija, Teatral iška grupė, 
Dramos draugija. Dar vėliau 
Giesmininkų dramatiška 
draugija, Dramatiškas ratelis 
i r k t . 

Įdomu ir reikšminga, kad 
anais senais laikais scenos 
mėgėjai reiškėsi įvairiose 
miesto dalyse. Pvz. 1911 m. 
Lietuviškas Teatrališkas klu
bas įsikūrė Town of Lake apy
linkėje. Tais pačiais metais 
Roselande įsisteigė Lietuvių 
scenos mylėtojų ratelis. 

Čikagoje gyvai reiškėsi Lie
tuvos Vyčių scenos darbuoto
jai . Ypatingiau pasižymėjo 5-
tos, 24-tos, 35-tos ir 36-tos 
Vyčių kuopų nariai. 1917 m. 
Lietuvos Vyčių Čikagos apsk
rities susirinkime kilo suma
nymas s ta tyt i didesnės apim
ties scenos veikalus. Tam tiks
lui buvo suorganizuota dra
mos sekcija. Statyti veikalai 
sulaukė pasisekimo. Likus 
pelno, buvo nutar ta įsteigti 
Talentų iždą ir jo lėšomis su
daryti sąlygą gabesniems sce
nos mėgėjams lavintis dramos 
mokyklose. 

Plečiantis scenos darbuotojų 
veikimui, 1914 m. rugsėjo 14 
d. Čikagoje buvo sušaukta 
teatro draugijos konferencija. 
Buvo nu ta r t a įkurti Lietuvių 
Dramos draugijos susivieni
jimą. Jo pagrindinis tikslas — 
tobulinti ir plėtoti teatro me
ną, leisti knygas teatro ir me
no reikalams, steigti mokyk
las, kuriose būtų mokoma sce
nos judesių, muzikos, gimnas
tikos ir pan. Konferencijos 
dalyviai pr i tarė surengti Ame
rikos lietuvių teatro 25 metų 
sukakties paminėjimą ir gau
tą pelną paskirti nuo karo nu

kentėjusiems lietuviams. 
Beje, 1915 m. Čikagoje buvo 

įsteigtas Lietuvių Teatralė 
bendrovė, kuri Bridgeporto 
„Mildos" teatre statė vadina
muosius lietuviškus vodevi
lius. Ši grupė veikdama be
veik profesionaliais pagrin
dais, kiekvieną šeštadienį vai
dindavo du kartus, o sekma
dieniais net septynis kartus. 
1923-1931 m. Čikagoje veikė 
Juozo Vaičkaus Dramos studi
ja. Vaičkaus įsteigi ; teatras 
naudojosi ne tik parapijos 
salėmis, bet ir Hull House pa
talpomis ir Goodman teatru. 
Būtina paminėti 1924 m. iš 
Lietuvos atvykusią Dzimdzi 
Drimdzi grupę. Antano Vana
gaičio vadovaujama grupė vai
dino ne tik Čikagoje, bet ir vi
suose didesniuose JAV lietu
vių telkiniuose. 

Čikagietis Kazys Baronas 
1938 m. „Tėvynės" laikraštyje 
rašė: „Amerikos lietuviai šie
met apvaikščiojo 40 metų su
kaktį nuo lietuvių1 emigracijos 
Amerikon. Europos lietuviai 
apvaikščiojo 10-metinį jubi
liejų nuo pirmo lietuvių teatro 
Lietuvoje, sulošto Palangoje. 
Bet apie vieną jubiliejų mes 
užmiršome, nes jis mums ne
rūpėjo ir jo istorija mums ne
daug žinoma — tai jubiliejų 
pirmojo lietuvių teatro Ameri
koje, o gal ir visame pašau-
lyje". 

Gal, ko gero, ir mūsų organi
zacijoms derėtų pagalvoti apie 
Amerikos lietuvių teatro 110 
metų sukaktį. Gal, sakau, 
anksčiau Amerikos lietuvių 
įprastais žodžiais tariant, rei
kia surengti šio teatro vienokį 
ar kitokį apvaikščiojimą. 

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

Nekilnojamo turto 
ELEKTROS 

[VEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirfcu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMCaUO. NAMUI SVEKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frar* Zapofe ir Off. Mgr. Auka* 
S Kana katoa lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 Wast 95th Street 

Tai. (708) 424-6654 
(773)561-6664 

Muzika vestuvėms Ir 
pokyliams! 

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

Virginijus Švabas. 

Tel. 

mu 
D1SPATCHER 

Fast growing trucking co. seeking 
multilingual individual for driver 

manager position. Fluency in 
English a mušt. Should be self-

motivated & fast learning. 
Computer skills and trucking 
background preferred but not 

required. Send resume to: 
MC KAY LOGISTICS CORP. 

175 E. Hawthorn Parkway 
Vernon Hilis, IL 60061. 

F O R S A L E 
Beautiful Victorian home: 4 

bdrms, 2 bath, full basement, 2 
car garage, driveway; over-
sizedlot; updated Iritchen; 

gasAvood burning fireplace in 
liv. rm Asking $110,500 

Call: Debbie Medina 
R e / M u Home Center 

TeL 773-284-3887. 

Kaune skabiai parduodamas 
4 kamb. botas su naujais 
baldais, gerame stovyje. 
Skambinti Kerėžiams, 

tel. 323-644-1824. 
¥171 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 

y REALTORS 
offc (773) 586-5959 
home (708) 425-7160 
oagcr (708) 8864919 

RIMAS LSTANKUS 
"Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

KMECKREALTOR8 

2 1 . 4365 S Arcnar Ave 
Ortuos 7922 S.PUaski Rd 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Jeigu senatvėje ar negalioje jūs 
norite globos ne senelių namuose, 

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

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

pasitarkite. 

JANITORS 
Positions now available at 
O'Hare airport. Full time 
positions lst, 2"d and 3fd 

available. Will train. Apply in 
person, Scrub, Inc. 5251 N. 

Milwaukee Ave., Chicago, IL 
60630 or call 773-286-5115. 

— 

For Sale in Lockport, IL 
1. Fully equipped machine shop 
2. Pat pnntmg in Morton Bldg. 

Totai 10,000 sq ft. with adjoining 
3 vacant lots. TeL 630-257-2372. 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

Intemetiniai arba industriniai 
setvcriai. Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programinė pagalba. 

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

6792; Fa*. 815-461-8159; 
E-mail Loto20009Yahoo.com. 

MIRĖ LIETUVIŲ 
Ruth Roman (gimusi 1923 

m. gruodžio 23 d.), lietuvių 
kilmės filmų ir televizijos ak
torė, mirė Lagūna Beach, Ca-
lif., š.m. rugsėjo 11 d. 

Tėvui, Anthony Roman (Ra
manauskui) mirus, motinai te
ko sunkiau dirbti ir rūpintis 
trijų dukterų auklėjimu. Ruth 
(pati jauniausia), lankydama 
aukštesniąją mokyklą, panoro 
tapti teatro aktore. Ji , dienos 
metu dirbdama kino teatre, 
įsijungė j Bostone veikusią 
New England Repertory kom
paniją. 1940 m. išvyko laimės 
ieškoti į New Yorką. Paskui 
atvyko į Hollywoodą, keletą 

Paremkite DRAUGĄ ir 
Laimėkite bilietus į Vilnių 

skrydį parūpino SAS 

Vardas 

Adresas 

Telefonas ( ) 

AUKA 1 dol. 
Galima įsigyti ir daugiau bilietų. 

Iškirpkite atkarpėlę, pažymėkite kiek bilietų norite, 
ir siųskite su atitinkamos sumos čekiu. 

bilietų $ 

Laimingasis bilietas bus traukiamas 
DRAUGO pokylyje, 1999 rugsėjo 26 d. 

DRAUGAS 4545 W. 63rd ST, CHICAGO, IL 60629 
1 

KILMES AKTORE 
metų teko verstis pripuola
mais darbeliais ir tenkintis 
statisčių vaidmenimis. Pirma
sis didesnio masto pasirody
mas buvo Stanley Kramer 
filme „The Champion". Vaid
muo drauge su Kirk Douglas, 
Marilyn Maxwell ir kt. 

Ruth Roman, 1948-1965 m. 
laikotarpyje, dažniausiai at
l ikdama pirmaeilius vaidme
nis, dalyvavo daugiau kaip 30 
filmų pastatymuose. Vėles
niais metais dažnai vaidinda
vo televizijai skirtuose fil
muose. Ja i teko bendradar
biauti su žymiausiais filmų 
aktoriais. Jų tarpe — Bette 
Davis, Milton Berle, Randolf 
Scott, Gary Cooper, James 
Stewart , anksčiau minėtų 
Kirk Douglas, Marilyn Max-
well ir kiti. Ruth Roman vai
dinti filmai visuomet sulauk
davo pasisekimo ir teigiamo 
įvertinimo. Teigiama, jog ji 
kiekvieną savaitę iš savo ger
bėjų gaudavo apie 500 laiškų. 

Ruth Roman 1956 m. Itali
jos keleiviniu laivu „Andrea 
Doria", pergyveno šiurpų su
sidūrimą su Švedijos laivu 
JStockholm". Pastarasis laivas 
nuskendo. Jai , o taip pat ir jos 
trejų metų sūneliui, pavyko 
išsigelbėti. 

Ruth Roman (Ramanaus
kaitė) buvo daili, patraukli ir 
gabi aktorė. J i laisvalaikiu 
mėgo tapyti, buvo pamėgusi 
golfą ir lauko tenisą. 

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

* „Rus i jos a m b a s a d a Lie
t u v o j e dėkoja politikams, vi
suomeninėms organizacijoms, 
tėvynainiams, visiems Lietu
vos piliečiams, atsiuntusiems 
užuojautos telegramas žuvus 
taikiems gyventojams Mask
voje ir Buinakske". 

m m m m m m m m m m m Ė m m ^ ^ 

http://Loto20009Yahoo.com


LIETUVIU TELKINIAI 
N E W Y O R K , N Y 

PRIĖMIMAS PAS 
JUNGTINIŲ TAUTŲ 

GENERALINI 
SEKRETORIŲ 

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Kofi Annan su 
žmona Nane, norėdami atsi
dėkoti pasaulinei žiniasklai-
dai už jos aktyvų dalyvavimą 
žinių perdavime apie JT veik
lą, ketvirtadienį, rugsėjo 9 d. 
vakare, savo ištaigingoje rezi
dencijoje surengė priėmimą 
akredituotiems koresponden
tams, atstovaujantiems žinių 
agentūroms, pasaulio didžia
jai spaudai bei radijui ir tele
vizijai. Iš esančių Jungtinėse 
Tautose per 400 akredituotų 
korespondentų į šį priėmimą 
buvo pakviesta tik apie 100, 
jų tarpe ir Lietuvos Telegra
mų agentūros ELTA kores
pondentas Kęstutis K. Miklas. 

Pakviestuosius korespon
dentus pasitiko pats generali
nis sekretorius, kiekvieną pas
veikinęs ir padėkojęs už atlie
kamą darbą, kvietė vaišėms. 
Jo žmona, Nane Annan, žino
ma kaip garsaus švedų buvu
sio diplomato Raoulio Wallen-
bergo art ima giminaitė, Antro
jo pasaulinio karo pabaigoje 
gelbėjusio Vengrijos žydus ir 
vėliau dingusio Sovietų Sąjun
goje, su visais nuoširdžiai 
bendravo, vaikštinėdama nuo 
vienos grupės iki kitos ir nuo
lat kviesdama vaišintis. O 
toms vaišėms visko pakako. 
Karšti ir šalti skanėstai, taip 
pat ir visokiausi taurūs gėri
mai buvo ištisai siūlomi, juos 
nešiojančių padavėjų. 

Priėmimas, užtrukęs porą 
valandų, prabėgo kaip akimir
ka labai jaukioje Šeimyniškoje 
nuotaikoje, be jokių ceremo
nialų ir oficialių kalbų. 

Gen. sekretoriaus rezidenci
ja yra netoliese Jungtinių 
Tautų rūmų, keturių aukštų 

pas ta te . Pirmieji du aukštai 
skir t i sekretoriaus reprezenta
cijai, o kiti du privačiam nau
dojimui. Reprezentacijai skir
tuose aukštuose ir įvyko šis 
priėmimas. 

(kkm) 

KANADA 

KLKM d-jos s k y r i u s , įsi
kūręs prieš 50 metų, švenčia 
savo jubiliejų Lietuvos Kanki
nių parapijos šventovėje Ana
pilyje rugsėjo 19 dieną. Šv. 
Mišios 11 vai., po to vyks aka
deminė ir meninė dalis. 

Toronto Pens in inkų na
m a i „Vilnius Manor" suorga
nizavo išvyką į Orilia, o iš ten 
laivu „The Lady Belle" plaukė 
ir pasiekė „Sparrovv Lake" į 
Port Stanton prieplauką. Vė
liau autobusu grįžo ir aplankė 
Opera house, kur buvo vaidi
n a m a „Vienas kitam netinka". 
Po to patenkinti pensininkai 
grįžo į savo pastogę. 

K a n a d o s l i t u a n i s t i n i ų 
m o k y k l ų mokytojų suvažiavi
mas įvyko rugsėjo 11 diene St. 
Charles Adult Education Cen
t re , Hamiltone. 

K a n a d o s r a d i j o s t o t i s 
WTOR, banga 770 AM, kas
dieną duoda lietuvišką muzi
ką ryte, nuo 7 vai. iki 8 vai. r. 

T o r o n t o b e n d r u o m e n ę 
užpuolė gausios mirtys. A. a. 
Vytautas Skrinskas, žymus 
lietuvių veikėjas, skautinin
kas , sulaukęs 85 metus aplei
do šį pasaulį. Paliko žmoną, 
sūnų daktarą ir muzikę dukrą 
Dalią Viskontiene. Gausus bū
rys tautiečių palydėjo į am
žiną kelionę Šv. Jono kapines 
Mississaugoje. 

Sta iga m i r ė d v i sesutės 
vieną dieną. Jus t ina Šriubiš-
kienė ir Aldona Stadienė, pali
ko šeimas. Jus t ina Šriubiš-
kienė padainuodavo įvairiuose 
lietuviškuose renginiuose. Pa
laidota Šv. Jono kapinėse Mis
sissaugoje. 

S t a s y s P r a k a p a s 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
AKIMIRKA IŠ U-505 

POVANDENINIO LATVO 

Kadaise Vladas Ramojus 
(Būtėnas) savo vaizdžiais 
straipsniais „Draugo" skaity
tojus nukeldavo į visuomeni
nės bei kultūrinės veiklos pra
eitį. Dabar panašiai galima 
būtų apibūdinti Petro Petručio 
skiltis „Tarp mūsų kalbant". 
Ypač Čikagoje gyvenusiems, 
jis aprašo mano kartai žino
mus įvykius, žmones, vietoves. 
Tai tikrai įdomūs pasiskaity
mai ir nostalgiškas grįžimas 
praeitin. Ačiū! 

ziejuje buvau vienas iš tų gidų 
ir tai buvo 1956 metais. Ten 
dirbau savaitgaliais, būdamas 
s tudentu. Atlyginimas buvo 
keturiolika dolerių dienai, 
pl ius pietūs „veltui". Buvau 
apmokintas ir įsigijau U-505 
laivo gido „specialybę". Tame 
laive daugiausia laiko ir pra
leisdavau. Prieš laivo apžiū
rėjimą būdavo rodoma apie 15 
min. ilgumo filmas. Tada apie 
30 asmenų grupė lipdavo į 
laivą ir ten iš gido daugiau 
apie laivo dydį bei įrangą 
sužinodavo. Kadangi turėjau 
akcentą, tai kai kurie lankyto-

Rugsėjo 2 laidoje aprašomas ja i privačiai manęs paklaus-
Zenonas Lukošius, dalyvavęs 
vokiečių povandeninio laivo 
U-505 paėmime 1944 metais. 
Rašoma, kad po karo šis lai
vas 19 metų išstovėjo New 
Hampshire uoste. Vėliau j is 
buvo atplukdytas į Čikagą ir 
tapo Mokslo ir pramonės mu
ziejaus eksponatu. 

Aprašoma laivo paėmimo is
torija atitinka tai, kurią mu
ziejaus gidai pristatydavo lai
vo lankytojams. Patikslinimo 
reikalauja tik tas 19 metų iš-
stovėjimas New Hampshire 
uoste. Mat aš pats tame mu-

davo ar aš esąs vienas iš to vo
kiečių povandeninio laivo įgu
los narių. J iems tekdavo pa
aiškinti , kad laivo pagrobimo 
metu buvau tik aštuonerių 
metų amžiaus. 

Romualdas Kriauč iūnas 
Lansing, MI 

VIS APIE TEATRĄ 
Gerai, kad skaitytojų tarpe 

yra nuomonių skirtumai, pasi-
žaibuojama spaudos pusla
piuose. Tokiu būdu galima 
ieškoti visiems priimtino var
diklio. 

Nenoriu daugiau smulkinus 
dėl M. Remienes, rugpjūčio 21 
d. išspausdinto straipsnio, 
mano į tą straipsnį reakciją 
(„Draugas", rugsėjo 3 d.) ar 
autores atsakymą laiškų sky
riuje rugsėjo 10 d. laidoj. Su
tikti ar nesutikti yra kiekvie
no skaitytojo teisė. Tačiau M. 
Remienes laiške išsirito dar 
vienas „rąstas", kurio aš nepa-
guldžiau. 

Nepriimtinai nuskambėjęs 
autorės paragrafas, kad nau
jieji lietuviai (cituoju autorę) 
„Dirba ilgas valandas... nepra
šydami atlyginimo, nepalan
kiose sąlygose savanoriškai 
jungiasi į mūsų eiles..." yra sa
votiškas mūsų visuomenės da
linimas. } tą grupinį dalinimą 
ir reagavau, nes šventai tikiu, 
kad mūsų visuomeniniame, 
savanoriškame darbe visi tu
rėtumėm būti lygūs. Žmonių 
segmentacija gali vesti ir į pa
ties darbo pražūtį. 

Tai buvo mano laiško pa
grindinė mintis. Nežinau, ko
kios tos yra f cituoju auto
rę),,... skleidžiamos neigiamos 
kalbos..." ir jos man visai ne
įdomios. Gyvenu mažam mies
tely, lygiai gerbiu visus žmo
nes ir jų veiklą, ir tik retkar
čiais mėgstu į visą lietuvišką 
gyvenimą žvilgterėti pro savo 
virtuvės langą. 

L iuda G e r m a n i e n ė 
Lisle. IL 

AR TIKRAI STOVĖS 
STALINAS? 

Rugsėjo 9-15 d. numeryje 
„The Baltic Times", kuris 
spausdinamas Rygoje, bet pla
t inamas visose trijose Baltijos 
valstybėse ir kituose kraštuo
se, įdėjo ilgoką straipsnį apie 
Grūto miške kuriamą sovieti
nių skulptūrų parką. „Leninas 
ir Stalinas vėl stovi", ir to 
laikraščio korespondento pasi
kalbėjimą su parko savininku 
Vilium Malinausku. 

Norėčiau pateikti porą Mali
nausko išreikštų minčių: „Aš 
dabar turiu 50 skulptūrų Grū
to miške. Jeigu visi tie apstul
bę maniakai man nesudarys 
kliūčių, tai skulptūrų parkas 
bus atidarytas kitą pavasarį 
ar vasarą". Jis „apstulbusiais 
maniakais" vadina kai ku
riuos Seimo narius, kurie prie
šinasi parko kūrimui, ir „La-
borą". kuriai priklauso tremti
niai, politiniai kaliniai, parti
zanai ir kiti. Kitoje vietoje, 
Malinauskas sako, kad jis ne
nusileis. „Parkas yra kuria
mas su privačiais pinigais ant 
privačios žemės. Jeigu aš no
riu jį sukurti , tai taip ir pada
rysiu. Aš jį kuriu ateinan
čioms kartoms, ne 'Laborai' ar 
kai kuriems Seimo nariams.". 

V a l e n t i n a s R a m o n i s 
Lemont, IL 

LIETUVOS KARIAI 
MICHIGAN VALSTIJOJE 

Dėkoju Ed. Šulaičiui, kad 
apraše Lietuvos karių praty
bas Michigan valstijoje. Norė
čiau tik papildyti keletu žinu
čių, nes mes. JAV LB Michiga-
no apygardos apylinkių dvi-
dešimtis lietuvių, buvome nu
vykę penktadienį, birželio 25 
d.. į Grayling. Michigan, kur 
turėjome galimybę susitikti su 
Lietuvos kareiviais, pasikal
bėti su amerikiečių generolais 
ir kitais vadovais. 

„Partnerystė taikos labui" 
programai vadovauja Michi
gan valstijos gubernatorius 

John Engler. Jis nuoširdžiai 
remia Baltijos kraštų įstojimą 
į NATO, daug padėjo lenkams, 
kuomet jie sieke NATO pak
vietimo. Michigan valstija glo
boja Latvijos kareivius. Lietu
vius globoja Pennsylvania, o 
estus — Maryland. Baigia
mųjų iškilmių metu guberna
torius savo kalboje kaip tik 
išryškino Baltijos kraštų siekj 
tapti NATO narėmis. 

Iš tikrųjų generolai gyrė Lie
tuvos karius, sakė, kad j ie pri
lygsta geriausiems karei
viams. Mes didžiavomės, visa 
tai girdėdami ir jaudinomės, 
kai parado metu t a rp šimtų 
karių, net iš keletos valstijų ir 
aibės vėliavų, žaliame Michi
gan fone stovėjo mūsiškiai už 
plevėsuojančios lietuviškos vė
liavos. Ją nesvyruodamas lai
kė aukštas ir stiprus karys. 
Jautresni iš mūsų net ir ašarą 
nubraukė. 

Po iškilmių turėjome progos 
pabendrauti. Susėdome prie 
ežero ir dalijomės įspūdžiais. 
Jie mums pasakojo, kaip Joni
nių vakarą kartu su latviais 
pravedė Joninių žaidimus ir 
dainavo lietuviškas dainas. 
Pasakojo apie Lietuvos ka
riuomenę ir kaip dabar ka
riuomenėje tarnauti sąlygos 
yra jau daug pagerėjusios. 
Gaila, kad mūsų kariai netu
rėjo galimybes daug daugiau 
negu Michigan Camp Gray
ling stovyklą pamatyti, juos 
rytojaus dieną vežė į Detroito 
oro uostą, į Ameriką pasižval
gyti galėjo tik pro langus. Sa
kė, kad jau labai pasiilgę lie
tuviško maisto. 

KAS pajėgų vadas pik. A. 
Pocius JAV LB Michigan apy
gardai parašė tokio turinio 
laišką: „Kreipiuosi į J u s , norė
damas išreikšti savo susižavė
jimą Jūsų bendruomenės veik
la. Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų būrys dalyvavo praty
bose Mičigane 1999 m. birželio 
12-27 d., kur mūsų kariams 
teko galimybė susitikti su Ju
mis. Grįžę į Lietuvą kariai, 
buvo labai pamaloninti, paten
kinti pademonstruotu Jūsų 
dėmesiu jiems. Tuo metu ka
riams tikrai reikėjo moralinės 
Jūsų paramos. Aš taip pat esu 
sujaudintas Jūsų parodytu dė
mesiu ir nuoširdžiai už tai 
dėkoju. Linkiu Jūsų Detroito 
lietuvių bendruomenei kuo ge
riausios kloties. Didžiuojuosi 
Jūsų darbu, kurį dirbate toli

moje šalyje, stiprindami mūsų 
bendrą ir vienintelę Tėvynę". 

L iuda R u g i e n i e n ė 
Detroit, MI 

PATIKSLINIMAS 

„Draugo" 1999.09.13 d. Zig
mo Zinkevičiaus Nr. 13 atkar
poje „Kaip aš buvau ministru" 
rašoma: „Vėliau žymusis lietu
vių gydytojas Rimvydas Sid-
rys tam reikalui (lietuvybės 
atgaivinimui' Vilnijoje, Aš) 
įsteigė mirusios '1985 m.) sa
vo žmonos mokytojos Giedrės 
Šalčiūtes-Sidrienes vardu pa
vadintą fondą". 

Pritardamas dr. Sidrio su
manymui, norėčiau patikslin
ti, jog Giedrė Šalčiūtė-Sid-
rienė niekad nebuvo mokyto
ja, bet medicinos gydytoja, pa
aukojusi karjerą 9 vaikų moti
nystei. J i buvo duktė Šalčių, 
pirmojo atlietuvinto Vilniaus 
universiteto prorektoriaus, 
ekonomisto - kooperatininko 
Petro ir Antaninos Gustai-
tytės, rašytojos, pedagogės, 
„Baigusių aukštąjį mokslą mo
terų draugijos" pirmininkės. 

Taipgi norėčiau priminti, jog 
lietuvybės atgaivinimą Vilni
joje bene pradėjo kun. dr. Mo
tiejus Gustaitis, Giedrės moti
nos dėdė, Seinų „Žiburio" gim
nazijos direktorius, del to at
sisakęs siūlomos profesūros 
Kauno universitete. 

Šią jo veiklą dar sovietų lai
kais pogrindžio spaudoje apra
šė Antanas Patackas, knyga 
buvo išleista, atgavus nepri
klausomybę. Antanas Patac
kas iki mirties sielojosi Vilni
jos lietuvybės m praradimu len
kų ir sovietų laikais. 

Aimus Ša lč ius 
New York, NY 

• K a u n a s . ,,A. C. Patria" 
baigė septintuosius jaunimo 
socialinės programos metus. 
Ta proga gegužės 31 d. Kauno 
arkivyskupijos jaunimo cen
tre vyko šventinis vakaras. 
Dešimčiai programos dalyvių 
buvo įteikti savarankiško so
cialinio darbo pažymėjimai. 
Du iš jų ketina tęsti sociali
nių mokslų studijas aukšto
siose mokyklose, kiti rinksis 
analogiškas darbo vietas ir 
specialybes. Šie savanoriai tu
rėjo progos susipažinti su so
cialiniu darbu Vokietijoje. 

DRAUGAS, 1999 m. rugsėjo 17 d., penktadienis 

A . t A 
dr. JUOZUI GUDAUSKUI 

mirus, jo žmonai GIEDRAI, dukrai DAINAI, žentui 
ZSOLT ir sūnui TOMUI su šeima reiškiame gilią 
užuojautą. 

Indrė ir Vytas Šemogaf 

Genovaitė ir Tadas Baužai 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutual Federal Savings and Loan 

Association o f Chicago 
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 

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

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Merus. 

Ai gailu padėti Jums apsidrausti 
Automobilis, namas, gyvybė, biznis 

Puikios sąlygos ir aptarnavimas 
Žinoma kompanija 

Drausk i tės pas mus 
,Being f n good h and s is the only place to be!' 

Allstate Insurance Company 
Home Office: Northbrook, IL 

>rAnapus saules mes susitiksim 
Su pamiltaisiais žemes keliuos 
Visų tėvynėj mes pasiliksim 
Aukščiausio garbei šventam danguj". 

PADĖKA 
A. f A. 

JUOZAS ŽVYNYS 
Mūsų brangus ir mylimas Vyras, Tėvelis, Tėtukas ir 
Tetėnas paliko mus 1999 m. liepos 11 d. ir buvo 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse liepos 16 
d. 

Š i rd ingas ačiū pre l . Ignui Urbonui už maldas 
koplyčioje, Pal. Jurgio Matulaičio misijos kapelionui 
kun. Algirdui Paliokui už šv. Mišių auką ir palydėjimą 
į Amžino Poilsio vietą. 

Dėkojame sol. Danutei Stankaitytei už guodžiančias 
giesmes koplyčioje, Faustui Stroliai už vargonų muziką 
šv. Mišių metu ir visiems karsto nešėjams. Ypatinga 
padėka kol. Vac lovui Mažeikai, taip nuoširdžiai 
pravedusiam atsisveikinimą, Korp! Neo-Lithuania 
kolegoms-kolegėms už budėjimą prie karsto ir visiems, 
tarusiems jautrius atsisveikinimo žodžius. 

Nuoš i rdž ia i d ė k o j a m e visiems d a l y v a v u s i e m s 
šermenyse, šv. Mišių aukoje bei laidotuvėse. 

D ė k o j a m e v i s i e m s miel iems b ič iu l i ams bei 
a r t imies iems, guodus iems mus žodžiu ar raštu, 
aukojusiems šv. Mišioms ar draugijoms, puošusiems 
a. a. Juozelio karstą gėlėmis. 

Širdinga padėka Petkus-Lemont laidotuvių namams už 
rūpestingą ir jautrų patarnavimą. 

G i l i ame l iūdesy je l ikę: žmona Leokadi ja , 
d u k r o s R i m a S c h o o t , Vida Marks, j ų še imos ir 
g i m i n ė s . 

1999 m. r u g p j ū č i o mėn. , pagerbdami mirusiųjų 
atminimą, 

„ L I E T U V O S V A I K Ų V I L Č I A I " 
aukojo: 

a.a. Apoloni jos J a n o n i e n ė s a tm: Ona Adomaitienė 
$30: 

a .a . N i o l a Č e r e k a s atm.: Leonardas ir Renate 
Gerulaitis, Donna Simas ir šeima - $150; 

a.a. Aldonos P a l ū n i e n ė s atm. (papild.): Employees 
of Earthcare (Tallmadge, OH), Ladies Ancient Order of 
Hipernians, Div. 5 (Cleveland, OH) - $75. Iš viso - $1,380 

a .a . dr. J o n ė s M e š k a u s k i e n ė s atm.: Nijolė K. 
Pup ius , Arvydas i r Audronė Tamuliai , dr. Aldona 
Juozevičiene, Jonas ir Ona Gradinskai, dr. Jurgis ir 
Petronėlė Starkai, Ada Sutkuvienė, kt. aukotojai - $420; 

a . a . J u o z o Ž v y n i o atm.: Hal ina Bagdonienė , 
Danguolė ir Eugenijus Bartkus, Walter ir Rima Binder, 
Petras ir Irena Dirda. Vytautas ir Jada Girnius, Juozas 
Graužinis, Danguolė ir Petras Griganavičius, Antanas ir 
Julia Janonis, Stasys Jokubauskas, Antanas Juodvalkis, 
Jonas ir Birutė Ju ška , Bernardas ir Severiną Juškus, 
Birutė Kasakaitis, Mečys ir Elena Krasauskai, Oskaras 
ir Bronė Kremeriai , Linas ir Barbara Lauraitis, Mėta 
Linkus, Liucija Maldūnienė, Klemensas Matkevičius, 
Vaclovas ir Vanda Mažeikai, Kostas ir Elena Motušiai, 
Bronius ir Brone Nainia i , Ju l ius ir P ranė Pakalka, 
Raimundas ir Daiva Panaras, Augustas ir Stella Paškonis, 
Stasys ir Regina Patlaba, Sofija Plenienė, Liudas ir Albina 
Ramanauskai, Vytenis ir Sofija Statkai, Povilas ir Nijolė 
Stelmokas, Martynas ir Dalia Trakis, Juozas Vaineikis, 
Jonas Virpša, Anthony ir Marytė Zablockas, Romas ir 
Irena Žuliai - $1,200; 

a.a. J a d v y g o s S t r a v i n s k i e n ė s atm.: Laima Jara-
šūnienė, Giedrius ir Giedrė Penčylai, draugų aukos šeimos 
nuožiūrai - $200; 

dr. J u o z o Pl ikaič io atm.: Gabrielius Misevičius, Ada 
Sutkuvienė - $200; 

a.a. E lenos B a n i e n ė s atm.: Mr. & Mrs. A. Norkaitis, 
Mr. & Mrs. N. Juškus , Mr. & Mrs. A. Tirva, Mr. & Mrs. R. 
Panaras , Mr. & Mrs A. Žemaitis, Mr. & Mrs. K. Motušis, 
Mrs. F. Mačiulis, Mr. & Mrs. J. Savrimas, Mr. & Mrs. V. 
Prialgauskas, Mrs. V. Majauskas, R. Mačiulis, Mr. & Mrs. 
E. Lirgameris, Mr. & Mrs. K. Maldėnas, Mr. & Mrs. J. 
Sterbis, Mrs. R. Paulius, Mr. & Mrs. A. P. Keblinskas, 
Pet ras ir Ilona Dapkus . Vincent ir Cynthia Zipparro, 
Raymond ir Irena Blinstrubas, Gediminas ir Leonidą 
Kazėnas, Vytas ir Aldona Vaitkus, Algis ir Jūra Bakaitis. 
Pranas ir Gintra Naris, Ramojus ir Janina Mozoliauskas, 
Virgil ir Ramoną Norkus , Arūnas ir Irena Draugelis, 
Anthony ir Vilią Marchertas , John ir Marija Pileckis, 
Arūnas Zailskas. dr. Regina Padleckas. Algirdas ir Regina 
Ostis. Herbert Berg ir Mana Velasąues - $1,135. 

a.a. Genev ie R u t k ū n a s a tm : Amelia Sable (K. of L. 
Council 110, Maspeth, NY) - $10. 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. ,,Lietuvos Vaikų viltis" padeda 
negaluojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems 
pasveikti Lietuvos vaikučiams. 

„ L i e t u v o s Vaiku v i l t i s" , 2711 W. 71 st S tree t , 
Chicago, IL 60629. 



DRAUGAS, 1999 m. rugsėjo 17 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
PIRMOJI ČLM DIENA 

Daug rankų didžią naš;ą kelia Marąuette Parko BALFo skyriaus pietų 
rengėjai. Iš k.: J. Tamkutoms, A. Lekeckiene ir V. Lekeckas. 

Nuotr. A. Namikienės 

D a r i a u s ir Girėno pa
minklo atnaujinimo ir t ra 
g iška i žuvusiu didvyriu pa
g e r b i m o i šk i lmės sekmadie
nį, rugsėjo 19 d. vyks šia tvar
ka: 10 vai. r. vėliavų pakėli
mas aikštėje prie Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos mo
kyklos; 10:30 vai. r. iškilmin-

Iki s u k a k t u v i n ė s „Drau
go" šventės beliko mažiau 
negu dvi savaites. Visų jūsų 
rugsėjo 26 d. laukiame Marti-
niąue pokylių salėje, kurioje 
ruošiama įdomi programa, 
muzika, šokiai, vaišės. J poky
lį atvykę, galėsite ir su drau
gais pabendrauti, ir su redak-

gos šv. Mišios Švč. M. Marijos cijos darbuotojais susipažinti. 
Gimimo par. bažnyčioje. Po 
Mišių eisena prie transatlan
tiniams lakūnams paminklo 
Marąuette parke, kur 12 vai. 
vyks jų pagerbimo iškilmes. 
Visi jauskime pareigą ir garbę 
dalyvauti šiose iškilmėse. 

Primenama: organizacijų 
vėliavnešiai ir uniformuoti na
riai iki 9:30 vai. r. susirenka 
parapijinės mokyklos sporto 
salėje, 6820 S. Washtenaw 
Ave. Nesiveluokite. Salė bus 
atidaryta nuo 9 vai ryto. 

Neprale iskite progos lai
mėti SAS bilietus skrydžiui į 
Lietuvą' SAS oro linijos atsto
vas per American Travel 
agentūros savininką Vytą 
Lauraitį Lithuanian Mercy 
Lift loterijai padovanojo antrą 
porą bilietų į Lietuvą. Skati
name kuo greičiau įsigyti ir 
sugrąžinti LML laimėjimų bi
lietėlius. Traukimas vyks per 
„Stebuklų kelionės'" pokylį 
rugsėjo 25 d. Bilietus ir vietas 
užsisakykite, skambindami 
tel. 708-442-8297. 

A n t r a s i s metinis b u v u s i ų 
Šv. Kaz imie ro , Gary. India
na, lietuvių parapijos parapi
jiečių pobūvis-piknikas ruo
šiamas sekmadieni, rugsėjo 19 
d.. VFW 6880 Hendncks. Mar-
rillville. IN. Šv. Mišios bus au
kojamos lauke 11:30 vai. r., 
jas aukos buvęs parapijos kle
bonas prel. Ignas Urbonas. 
Pobūvio šeimininkai — Lietu
vos Vyčių 82 kuopa. Gary. IN. 
Rengėjai pageidauja, kad. no
rintieji dalyvauti susitikime-
piknike 'bus vaišes), praneštų 
telefonais: 219-942-8998. 219-
769-1791 arba 219-661-1455. 
kiek galima greičiau. 

„Žal tvyks lės" teatro spek
takliui „Tuščios pastangos" 
muziką sukūrė jaunas lietu
vių kilmės amerikietis Keith 
Dukavičius. o jo draugas Mi-
chael Dobkowski apie ..Žalt
vykslę" ruošiasi filmuoti doku
mentinį filmą. Žiūrovų nauja
sis teatras laukia savo premje
roje rugsėjo 19 d. 3 vai.p.p. 
Jaunimo centre 

Daktaras John P. Lubic-
ky, Čikagos Shriners vaikų li
goninės vyr. chirurgas, konfe
rencijoje „Dovana Lietuvai", 
kuri įvyks 1999 m. lapkričio 
5-7 d. Key Bridge Marriott Ar-
lington, VA, skaitys paskaitą 
„Lietuvoje dirbusio įspū
džiai". Dr. J. Lubicky kalbą 
papildys dr. Kęstutis Saniu-
kas, Vilniaus universitetinės 
vaikų ligoninės ortopedinio 
skyriaus vedėjas. Visą infor
maciją gaiima gauti, atsiun-
čiant savo vardą, pavardę, ad
resą bei telefono numerį šiuo 
telefaksu: 773-436-6909. 

Vietas užsisakykite adminis
tracijoje darbo valandomis. 

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pa pradeda rudeninę veiklą 
susirinkimu antradienį, rug
sėjo 21 d., 7:30 vai. vak., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Bus renkama kuopos 
valdyba, Vyčių seimo delega
tai papasakos apie seimo įvy
kius, po to — vaišės ir paben
dravimas. Kviečiami ne tik 
visi nariai, bet ir norintieji 
prisijungti prie prasmingos 
Lietuvos Vyčių veiklos. 

Visiems JAV gyvenan
t iems l ietuviams, kurie dar 
niekada nebuvo užsiprenume
ravę „Draugo", dienraštis 
skelbia papigintą prenumera
tą. Metams - tik 65 dol.! Pi
giau ..Draugą" užsisakyti ga
lėsite tik ribotą laiką. 

Marąuette P a r k o Lietu
vių namų savininkų orga
nizacijos poatostoginis narių 
susirinkimas šaukiamas šį 
penktadienį, rugsėjo 17 d„ 
6:30 vai. vak., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Daly
vaus policijos atstovas ir kt. 
valdžios pareigūnai. Taip pat 
bus įvairių pranešimų. Nariai 
ir svečiai kviečiami dalyvauti 

FUTBOLININKŲ 
METINIS POKYLIS 

Pasirodžius pirmiesiems 
ženklams, reikia prabilti apie 
artėjantį, metinį „Lituanicos" 
futbolo klubo pokylį. Jis vyks 
šeštadienį, lapkričio 20 d. 
prieš Padėkos šventę — lap
kričio 20 d. Pasaulio Lietuvių 
centre. Lemonte. 

Nors dar nemaža laiko, bet 
jau reikia jam ruoštis. Gaila, 
kad ne pirmi metai iš eilės, tą 
patį vakarą Jaunimo centre 
savo pokylį rengia ir Lietuvių 
opera, nepaisant, jog šio ko
lektyvo vadovybė buvo prašy
ta to nedaryti. 

Todėl nuolatiniai l i t u a n i 
cos" rėmėjai ir gerbėjai turėtų 
atkreipti į tai dėmesį ir iš 
anksto kalendoriuose pasižy
mėti lapkričio 20-sios datą. O 
šį šeštadienį reikėtų paskirti 
mūsų šauniesiems futbolinin
kams, kurie jau 49 metus lie
tuvių vardą garsina ameri
kiečių ir kitataučių tarpe. 

Šį kartą bus paminėtas klu
bo 49-sis gimtadienis. O atei
nančiais 2000-siais J^ituani-
cos" futbolo klubas švęs jau 
apvalią ir garbingą 50-metį. 
Reikia manyti, jog su mūsų 
tautiečių talka ir dėmesiu, 
šios sukakties dar bus sulauk
ta, nors kai kurie klubo dar
buotojai į ateitį žiūri gana pe
simistiškai. 

E.Š. 

Šių metų rugsėjo 11 dieną 
Jaunimo centre buvo didelis 
judėjimas. Daug jaunų žmonių 
su vaikučiais pripildė korido
rius ir apatinę salę. Klasėse 
vaikų laukė mokytojai, kad 
susipažintų su jais ir per visus 
mokslo metus bendrautų. Mo
kiniai, j au anksčiau lankę mo
kyklą jautėsi kaip namie ir 
užmezgė draugystės ryšius su 
naujai atvykusiais. Tėvai re
gistravosi, rinkosi knygas ir 
klausinėjo. 

10 vai. visi nuėjo į jėzuitų 
koplyčią, kur kunigas J . Vaiš-
nys aukojo šv. Mišias. Jis pa
sakė mokiniams ir mokyto
jams pritaikytą pamokslą. 
Muzikės Dalios Gedvilienės 
pernai paruošti mokiniai gie
dojo gražiai, jai pačiai prita
riant muzikos instrumentu. 
Koplyčia retai būna tokia pil
na, kaip buvo šį kartą. Graži 
mokyklos tradicija paaukoti 
savo darbus Dievui ir Tėvynei. 

Pasimeldę visi susirinko į 
JC didžiąją salę. Čia mokyklos 
direktorė Jū ra t ė Dovilienė 
trumpa kalba pasveikino mo
kinius, mokytojus ir tėvus. Pa : 
linkėjo sėkmingo darbo, gra
žaus elgesio ir tvarkingo apsi
rengimo. Paaiškino moki
niams taisykles, kurių reikės 
laikytis, kad darbas būtų na
šus ir vaisingas. Į atidarymo 
iškilmes buvo atvykusi Švie
timo tarybos pirmininkė R. 
Kučienė, kuri trumpai pasvei
kino mokinius ir direktorei 
įteikė Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus ir jo žmonos 
Almos gražų portretą, kuris 
bus pakabintas visiems mato
moje vietoje. 

Daug pernai mokytojavusių 
mokytojų nebegrįžo, todėl di
rektorei teko ieškoti naujų. 
Juos visus iškvietė į sceną. 
Prie jų prisijungė ir buvusieji. 
Daug fotografų nufotografavo. 
Dominavo moterys, vyrų buvo 

vos keli. Gal joms lengviau su
prasti vaikus ir pasiekti geres
nių rezultatų. Reikia sveikin
ti, kad daugumą mokytojų ir 
mokinių yra atvykusių iš da
bartinės nepriklausomos Lie
tuvos. Linksma, kad jie jun
giasi ir dirba kartu su anks
čiau atvykusiais. Tik bendrai 
ir vieningai veikdami neištirp
sime tautybių „katile". Būsime 
naudingi šiam kraštui ir Lie
tuvai. 

Tą pačią dieną į Pedagoginį 
institutą registravosi ir baigu
sieji lituanistines mokyklas. Ir 
čia žymią dalį sudaro naujai 
atvykę iš Lietuvos. 

Visi patriotiškai nusiteikę 
lietuviai džiaugiasi, kad mūsų 
eilės prisipildo nauju lietu
višku prieaugliu. Tačiau ne
daugelis pagalvoja, kad lietu
viškoms mokykloms išlaikyti 
reikia ir pinigų. Tėvai apsi
krauna dideliais mokesčiais, o 
naujai atvykę, dar gerai neįsi-
kūrę, nepajėgia tų mokesčių 
sumokėti. Dėl tos priežasties, 
ne visi mokiniai gali lankyti 
lietuvišką mokyklą. Neužten
ka Lietuvių fondo paramos, 
reikia ir visuomenės talkos. 
J u k baigę lietuviškas mokyk
las bus lietuvybės skleidėjai 
už Lietuvos sienų. Reikia pa
lengvinti tėvų įsipareigojimus 
ir visuomenei labiau padėti 
išlaikyti mums taip svarbius 
lietuvybės židinius. Mūsų ne
gausiai tautai kiekvienas lie
tuvis yra brangus, ypač šiuo 
metu, kai Lietuvoje lietuvių 
skaičius ne didėja, bet mažėja. 

Po trumpos ir turiningos tė
vų komiteto pirmininkės Da
lios Badarienės kalbos užsi
baigė pirmoji mokslo metų 
diena. Susirinkę mokytojai 
dar aptarė savo darbo planus. 

P.S. Mokiniai į ČLM gali 
registruotis, kiekvieną šešta
dienį nuo 9:30 vai. r. 

J. P lačas 

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
p e r WCEV 14.50 AM. Te l . 
773-847-4903. adresas: 4459 
S.Francisco. Chicago, IL 60632 
(»k.) 

• H a w a i i 2000 - kelionė 
laivu aplankant Havajų salas 
2000 m. kovo 4-11 d Užs i 
r e g i s t r u o t i iki spal io 4 d. 
Skambinti: American Travel 
Serv ice , 708-422-3000 arba 
800-422-3190. v>n-
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Tel 1 7 7 i 8J8 1050 

• Akcijų, bonu bei kitų 
v e r t y b i ų p i r k i m e ir par
davime jum.- nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sunūs 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751. dirba su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui 
tel. 1-888-879-7730. sk 

• U n i o n P i e r L i e t u v i u 
draugijos v i suot inas nariu 
sus ir inkimas šaukiamas <m 
metų rugsėjo 18 d. 3 vai. p. p. 
Gintaro vasarvietėje. Svočiai 
ir draugijos nar ini prašomi 
gausiai dalyvauti n-

,,Ponios Zydrienės bendrabutyje" kortomis mėgo žaisti stiklelio gerbėjas 
..Kokteilis" - S. Jokubauskas ir poetas ..Apolonas " - S. Pauliukonis. 

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

VIENGUNGIAI IŠ ŠIAULIŲ — 
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE 

Daug įvairių svetelių iš Lie
tuvos ir Kanados lankosi Pa
saulio lietuvių centre. Daini
ninkai, šokėjai, muzikantai, 
aktoriai. Jų spektakliais jau 
daug metų gėrisi gausus Le-
monto apylinkių lietuvynas. 

Pasibaigus vasaros geguži
nėms. PLC rudens sezonas 
prasidėjo penkių Šiaulių tea
tro aktorių, kartu atvykusių 
su Hamiltono .Aukuro" dra
mos teatro grupe, pasirodymu. 
Šeštadienio ir sekmadienio 
spektaklių rengėjas buvo PLC 
kultūrinių renginių komitetas, 
vadovaujamas energingos 
Bronės Nainienės. 

Šeštadienio, rugsėjo 11 d., 
vakaras buvo skirtas humo
rui, kurį didžiojoje salėje su
ruošė svečiai iš Šiaulių. Ar jie 
tikri viengungiai — labai abe
jotina, nors jų pasirinktos 
viengungių rolės, jų meilės 
serenados ir deklamacijos 
plaukė iš viengungiškų šir
džių. 

Nors šis humoro vakaras bu
vo mažai reklamuotas mūsų 
spaudoje, salę užplūdo tokia 
daugybė žiūrovų, ko nesitikė
jo rengėjai. Ilga eilė prie bi
lietų reikalavo salę papildyti 
stalais ir kėdėmis, kad gali
ma būtų sutalpinti visus sve
telius. Dėl to vakaro progra
ma velavosi visu pusva
landžiu. 

Susirinkusius pasveikino 
PLC valdybos pirmininkas 
Kęstutis Ječius, pakviesda
mas Hamiltono ,Aukuro" at
stovę Reginą Choromanskytę 
supažindinti su aktoriais iš 
Šiaulių. Salės estradoje išsiri
kiavo vyrai kaip mūrai: Sigi
tas Jokubauskas, Gražvydas 
Udrėnas, Saulius Pauliukonis, 
Romas Lukošius ir Antanas 
Venckus — direktorius. 

Porą valandų trukusi va
dinama humoro programa bu
vo sudaryta iš dviejų dalių. 
Pirmoji buvo pavadinta ,Aš 
mylėjau tave, tau nežinant". 
Čia tęsėsi deklamacija, prita
riant dainoms, pianinui, smui
kui, lumzdelio bei būgnelio 
muzikai. Apie meilę, plačią 
kaip žvaigždynai, apie rugsėjo 
rasą ir pirmąją dovanotą gė
le Labai rimtai, be jokio hu
moro. Tik paklausiant savęs 
..ar čia n.eile. ar tik drau
giškumas0'" Kas ir pritinka 
viengungiui bernužėliui. 

Antroji daiis buvo pavadinta 

,,Mano laimė man sukelia juo
ką". Čia — stiklelį mėgstančių 
senbernių monologai, dialogai 
jau sukėlė žiūrovų juoką, nes 
„niekas neketina iš mūsų 
mirti — vesti moterį". Vien
gungiai čia buvo laimingi, at
vykę į savo draugijos posėdį, 
sušokę viengungių ,.pilvo" šo
kį, pakartoję priesaiką: ..Nie
kad nevesiu". O stiklelis — 
geras viengungių draugas , nes 
„lašas po lašo ir kepenis pra
tašo". Nors viengungių him
nas sako: „Vaduosim visus iš 
moterų jungo", iš tušt inus bu
telį, kitą ateina blaivesne 
mintis: „Nori vesti a r nenori 
— tas pats velnias". Pagal iau 
viengungių susir inkimas pri
eina išvadą, kad viengungio 
gyvenimas ne ką geresnis už 
vedusioje Po dainos apie vyrą 
posėdis užsibaigia apie mei
lę ir toliau liekant viengungiu. 

Viengungių programa buvo 
žiūrovų palydėta smarkiu plo
jimu, o bisui viengungiai už
traukė Traviatos ariją, kvies
dami sugrįžti į savo namus , ir 
pašoko „Kepurinę". 

Viengungiams aktor iams iš 
Šiaulių visų vardu padėkojo 
komiteto pirmininkė Bronė 
Nainienė. 

Dypukų d i e n o s 
perplaukus At lantą 

Sekmadienio popietę, t ik 
išėjus iš pamaldų Pal . Matu
laičio misijoje, apat inė Lietu
vių fondo salė visus kvietė į 
Hamiltono ..Aukuro" dramos 
teatro spektaklį, režisuotą 
Elenos Dauguvietytės-Kuda-

bienes. „Aukuras" šiais me
tais švenčia 50 metų veiklos 
sukaktį, ir j au netoli šios veik
los užbaigtuves, kaip kad 
spektaklio įžanginiame žodyje 
pareiškė „Aukuro" režisierė E. 
Dauguvietytė - Kudabienė, 
„Aukuro" liepsnelę kursčiusi 
per 50 metų. 

Keturių veiksmų Stasio 
Lauciaus vadinimą „Ponioi 
Žydrienės bendrabutis" .Au
kuras" atvežė, pasikvietęs į 
talką keturis Šiaulių dramos 
teatro aktorius: Sigitą Jaku
bauską —„Kokteilį", Saulių 
Pauliukonį — , Apoloną", 
Gražvydą Udrėną — „Bino-
mą" ir Antaną Venckų — 
„Nagą". Iš ..Aukuro" grupės 
dalyvavo Marija Kalvaitienė 
— „Matrona", Danutė Kuda-
baitė — „Blezdingėlė", Vytau
tas Taseckas — „Direktorius" 
ir Vytautas Štuikys — „Veiks
nys". Visi veikėjai — dypukai, 
prieš 50 metų ar kiek vėliau 
atkeliavę į dėdes Šamo ar Kle
vo lapo žemę. Visi jie viengun
giai, apsistoję ponios Žydrie
nės bendrabutyje, dirba pa
prastus darbus, tačiau jų dva
sia ir elgesys iš Lietuvos lai
kų liko kaip direktorių, vei
kėjų, poetų, studentų, nors 
t a rp jų prastas, bet labai tau
pus „Nagas" ir kortas bei stik
lelį mėgstantis „Kokteilis". 
„Direktorius" vis didžiuojasi 
turėtu titulu, „Veiksnys" stei
gia „Nacionalinę solidarumo 
federaciją, „Binomas" užsiė
męs studijomis, o „Matrona", 
bendrabučio šeimininkė, pa
vargusi nuo ruošos darbų, no
ri ištekėti už vyro su pinigais, 
kad nebereikėtų dirbti. J ą ves
ti norėtų ir ponas „Di
rektorius", bet ji pasirenka 
„Nagą", kuris turi storą pini
ginę ir skambiai juokiasi. Jo 
juokas linksmino visus spek
taklio žiūrovus. Anų dienų 
vaidinimo aktualijos šiandien 
jau nebeaktualios, o dėl ilgų 
dialogų a r monologų vaidini
mas tęsėsi net tris valandas. 
Visi aktoriai savo roles atliko 
pasigėrėtinai. Tą pareiškė at
sisveikinimo žodyje ir režisie
rė E. Dauguvietytė-Kudabie-
nė. 

Po spektaklio vaišėmis bu
vo atšvęstas 50 metų „Auku
ro" jubiliejus, o viengungiams 
iš Šiaulių palinkėta vėl atsi
lankyti Pasaulio lietuvių cen
tre, atsivežant ir dailiosios ly
ties atstoves. 

Bronius Juode l i s 

Pasaulio lietuvių centre apie Hamiltono ..Aukuro" jubiliejų šnekučiavosi 
režisierė Elena Dnuguvietyte-Kudabiene ir spektaklio globėja bei rengėja 
Brone Nainienė Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

k.i:,, NMIra aktoriai M svmais iš Šiaulių po spektaklio Pasaulio lietuvių centre Iš kaires: Re-
skyte. Vytautas Taseckas, režisiere Elena Dauguvietyte-Kudabienė. Gražvydas Udrėnas. Sigi-
is. Saulius l 'u'iikcni- Vytautas Štuikys. Antanas Venckus ir Marija Kalvaitienė. 

Nuotr Vytauto Jasinevičiaus 




