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A. Saudargas aukojasi vardan 
savo partijos išlikimo 

Vilnius, rugsėjo 23 d. tikėjimo krize. Partijos pirmi-
(BNS) — Iš anksto atsisaky- n inkas atsisakė paminėti , kas 
damas kandidatuot i į Lietuvos sėja nepasitikėjimą ir nesan-
krikščionių demokratų parti- taiką tarp partijos narių A. 
jos pirmininko postą, Algirdas Saudargas įsitikinęs, kad par-
Saudargas tikisi išgelbėti par- tijos pirmininkas turėtų ne-
tiją nuo skilimo. 

Dienraščiui „Lietuvos aidas" 
priklausyti nė vienai konfron
tuojančiai daliai. „Manau, kad 

komentuodamas tokį savo nepakeičiamų žmonių nėra. 
sprendimą, A. Saudargas pri
pažino, kad populiarumą pra-

Galima rasti tikrai neutralų 
kandidatą, kuris galbūt nėra 

radusią partiją yra ištikusi taip kaip aš susipynęs su vie-
krizė. „Sis mano pareiškimas nais ir su kitais", sake jis. 
— galimybės, kad partija nes
kiltų, paieškos. Jeigu konfe-

A. Saudargas tikisi, kad iki 
rudeni vyksiančios partijos 

rencijoje laimės ypač anga- konferencijos būdamas pirrai-
žuotas vienos a r kitos pusės 
kandidatas, ta i partijai grės
mė skilti labai didelė", inter
viu dienraščiui sakė A. Sau- cionys demokratai gali iš

ninku, galės padėti susi
kalbėti abiem partijos spar
nams . J is mano, kad krikš-

dargas. 
Konservatyviaujam partijos 

sparnui priskiriami Seimo na
riai Povilas Kati l ius, Kazimie
ras Kryževičius, Pet ras Gra
žulis, Ar imantas Raškinis bei 
kiti, o reformatoriškajam — 
Vytautas Bogušis, Algis Ka
šėta, jaunųjų krikščionių de
mokratų vadovai. 

spręsti partijos vidaus proble
mas, „nes aktyvistų, konfron
tuojančių jau pavojingai, yra 
nedaug". „Jeigu abi pusės nu
galės ambicijas, mūsų partija 
tur i labai gerų perspektyvų", 
pabrėžė jis. 

Per Seimo r inkimus 1996 
metais krikščionys demokra
tai buvo antrieji po konserva-

Pats A. Saudargas save yra torių pagal laimėtas parla-
priskyręs prie nuosaikios eu- mentarų vietas, tačiau, kaip 
ropinės krikščionių demokra- liudija viešosios nuomonės ty-
tų tradicijos šalininkų. rimai, dabar partijos populia-

Dviejų partijos stovyklų rūmas svyruoja ties 5 pro-
konfrontaciją j is aiškina pasi- centų riba. 

Prezidentui kilo abejonių dėl 
žemės ūkio vystymo 

Vilnius, rugsėjo*23 d. (Elta) tjeva teigia turint i priekaištų 
— Prezidentas Valdas Adam
kus, ketvirtadienį kalbėdama
sis su žemės ūkio ministru Ed
vardu Makeliu, suabejojo dėl 
kai kurių žemės ūkio strategi
jos projekto nuostatų. 

Po susitikimo prezidento at
stovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė sakė, kad preziden
tui kilo klausimų dėl to, ar ši 
strategija iš tiesų nukreipta į 
pastangas sukur t i perspekty
vų prekinį žemės ūkį, galintį 
konkuruoti Europos Sąjungo
je. 

Lietuvos vadovas pabrėžė, 
jog reikia sutelkti dėmesį į tai, 
kaip kaime bus kuriamos dar
bo vietos. Prezidentas domė
josi ir tuo, kokia socialinė pa
rama bus užt ikr inama tiems 
kaimo žmonėms, kurie nepra
gyvena iš žemės ūkio. 

Prezidento patarėja ekono
mikos klausimais Elena Leon-

strategijos rengėjams. , 3 u v o 
žadama nuo subsidijavimo pa
gal gamybos apimtį pereiti 
prie socialinės paramos, bet 
šioje strategijoje nepavyko to 
padaryti", sakė patarėja. J i 
pažymėjo, kad strategijos pro
jek te „vis tiek numatoma rem
ti žemdirbius už tur imų kar
vių kiekį, pasėlių plotus, par
duodamo pieno tonas", o tai 
reiškia, jog nesudaromos prie
laidos mažinti žemės ūkio 
apimtį. 

Laisvosios rinkos instituto 
vadovė E. Leontjeva teigia įž
velgianti dar vieną pavojų. 
„Žmonės pernelyg remiasi val
stybės teikiama parama — 
taigi, kol bus remiamas pieno 
ūkis, žmonės nesiims agrari
nio turizmo. Taip nesudaro
mos prielaidos kaime atsirasti 
al ternatyviems verslams", kal
bėjo prezidento patarėja. 

Seimo komiteto pirmininkė 
rūpinasi „savo vyro" banku 
Vilnius , rugsėjo 23 d. 

(BNS) — Seimo Socialinių rei
kalų ir darbo komiteto pirmi
ninkė Birutė Visokavičienė 
rūpinasi ne socialinėmis prob
lemomis, o siekia parūpinti 
papildomo uždarbio Lietuvos 
taupomajam bankui , teigia sa
vaitraštis „Veidas". 

B. Visokavičienės vyras yra 
Lietuvos taupomojo banko 
(LTB) valdybos pirmininkas 
Romualdas Visokavičius. 

Konservatorė B. Visokavi
čienė neseniai pasiūlė įvesti 
mokėjimo korteles visiems 
Valstybinio socialinio draudi
mo fondo („Sodros"! klientams 
— pensininkams ir pašalpų 
gavėjams. Tokią idėją dar 
prieš 3 metus iškėlė Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
specialistai, tačiau planai 
įvesti „socialines korteles", 
kai valstybės ir „Sodros" biu
džetui sunku surinkti mokes
čius, buvo atidėti . 

LTB vadovas, rugpjūtį atsi
sakęs „Sodrai" suteikti pasko

lą, rugsėjo pradžioje pasiūlė 
bendradarbiaut i ir visas fondo 
sąskai tas perkelti į jo vado
vaujamą banką bei išleisti mo
kėjimo kortelę. 

Socialinių reikalų ir darbo 
komiteto narys Algirdas Sysas 
apie tokius „šeimyninio due
to" siūlymus sako: „Pervedus 
fondo sąskaitas į bet kurį vals
tybinį ar komercinį banką, tai 
papildytų jo kraują. Tai dide
lis mėsos gabalas". Pasak jo, 
dėl „Sodros" sąskaitų bankai 
varžosi jau ne vienerius me
tus . „Kita vertus, susidaro įs
pūdis, kad Seimo Socialinių 
reikalų komitetas rūpinasi ne 
socialinėmis problemomis, o 
sprendžia bankų, gaunančių 
nedaug pelno, problemas", tei
gia komiteto narys. 

Specialistų skaičiavimais, 
vien už „Maestro" mokėjimo 
korteles pensininkams LTB 
gautų apie 40 mln. litų. 

„Veidas" teigė, jog LTB val
dybos pirmininkas R. Visoka
vičius rūpinasi galimybėmis 

Rugsėjo 2'i-ają, minint Žydų genocido dien;j, Se tino rimuos* buvo :Uidarvta paroda ..Ano.'- Krank istorija" Paro
doje — prieškario, nacių diktatūros ir pokario laikot irpio jvyxiai, iliustruoti Frank šeimos albumo nuotrauko
mis bei kita dokumentine medžiaga. Anos Frank dienoraštis — vienas garsiausių dokumentų apie II pasaulinio 
karo žiaurumus. 

Nuotr.: Paroda atidarė iš dešines Žydų bendr įomenės Lietuvoje pirmininkas Simonas Alperavičius ir Sei
mo pirmininkas Vytautas I^andsbergis. lEltai 

Valstybės vadovas apdovanojo 
žydų gelbėtojus 

Vilnius, rugsėjo 23 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus, ketvirtadienį Lietu
voje minint Žydų genocido at
minimo dieną, Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiumi apdovano
jo asmenis, per II pasaulinį 
karą gelbėjusius žydus nuo 
nacių genocido. Apdovanoji
mai skirti beveik 50-čiai Lie
tuvos gyventojų, daugiau nei 
pusei iš jų — po mirties. 

„Jūs tarnavote ne prievartai 
ar išskaičiavimui, o žmogiš
kumui", sakė prezidentas ap
dovanojimų ceremonijoje. Pa
sak jo, terorui ir smurtui 

didžiausia vertybe — pasiry
žimu ginti žmogaus teisę gy
venti. 

V. Adamkus, pažymėjęs, jog 
tik pavieniai žmones bendra
darbiavo su okupantais, dar 
kartą pakartojo, . ;«g laikosi 
nuostatos, kad visi, dalyvavę 
žydų genocide, turi būti nu
bausti. 

Per pastaruosius 7 metus 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiai 
įteikti daugiau nei 700 žydus 
gelbėjusių žmonių. 

Lietuvoje per II pasaulinį 
karą buvo nužudyta daugiau 
nei 220,000 žydų arba 94 proc. 

druomenės. 
Genocido atminimo diena 

minima rugsėjo 23-ąją, nes šią 
dieną 1944 metais buvo sunai
kinta dešimtys tūkstančių Vil
niaus geto kalinių. 

* Rugsė jo 23-ją m i n i m o s 
Žydų g e n o c i d o d i e n o s iš
vakarėse Seimo narys Ema
nuelis Zingeris paragino Vil
niaus senamiestyje atkurt i 
bent dalelę istorinio geto ir 
nuteisti įtariamus karo nusi
kaltėlius. Trečiadienį išpla
tintame pareiškime E. Zinge
ris pažymi, kad „po margomis 
privatizavimo spalvomis dingo 
Vilniaus istorinis getas". „Net 
ikikariniai užrašai jidiš kalba 
ant namų sienų, bylojantys 

anuomet buvo atsakyta pačia tuometinės Lietuvos žydų ben- a P ' e z m o n e s - šimtmečiais sta-
X A _ _ - , . . . čiusiais šį miestą, nebuvo tau-

JAV chirurgai Lietuvoje 
nemokamai operuoja vaikus 

Vilnius , rugsėjo 23 d. apie 10 įvairių operacijų. rugsėjo 
(BNS) — Labdaringos JAV gy
dytojų organizacijos „Healing 
the Children" chirurgai Lietu
voje vėl nemokamai atlieka 
sudėtingiausias operacijas vai
kams. 

Šią savaitę Vilniuje ir Kau
ne operuoja 15-kos amerikie
čių komanda — chirurgai, uro
logai bei plaštakos chirurgai. 

Tai — jau ketvirtas šios lab
daringos organizacijos vizitas 
Lietuvoje. 

Respublikinės Vilniaus Uni
versitetinės vaikų ligoninės 
Urologijos skyriaus vedėjas 
Kastytis Gricius sakė, kad 
JAV chirurgai Lietuvoje ope
ruoja sunkiausius ligonius. 
Pasak K. Griciaus, je: operaci
jos negali atlikti Lietuvoje, 
amerikiečiai ligonius vežasi į 
JAV. 

Amerikiečiai ne tik operuo
ja, bet ir moko Lietuvos chi
rurgus, kurie jiems asistuoja 
per operacijas. „Mes išmoks
tame daryti sudėtingas opera
cijas, išmokstame pasaulyje 
naudojamų diagnostikos me
todų", sakė K. Gricius. 

Organizacijos „Healing the 
Children" gydytojai į Lietuvą 
atsiveža savo instrumentus 
bei Lietuvos ligoninėms dova
noja aparatūros. Per vieną ap
silankymą Lietuvoje JAV gy 
dytojai vidutiniškai 

Vilniaus Universitetines 
vaikų ligoninės Urologijos sky
riaus vedėjas tikisi, jog arti
miausiu metu ir Lietuvos gy
dytojai galės išvykti pasimo
kyti į JAV. 

Draugystė su labdaringos 
JAV įstaigos gydytojais pra
sidėjo padedant buvusiam 
krepšininkui, dabar — versli
ninkui Šarūnui Marčiulioniui. 
Šiais metais Š. Marčiulionis 
apmoka visas gydytojų gyveni
mo Lietuvoje išlaidas, apgy
vendina juos savo viešbutyje. 

sojami", pastebi E. Zingeris. 
* L i e t u v o s R e s p u b l i k o s 

n e p a p r a s t o j i i r įgal iotoj i 
ambasadorė Turkijoje Halina 
Kobeckaitė Ankaroje priėmė 
Lietuvai skirtą padėkos ženk
lą už paramą nukentėjus nuo 
žemės drebėjimo. Artimiausiu 
metu jis bus perduotas prem
jerui Rolandui Paksui. Anka
ros rūmuose vykusioje padė
kos ceremonijoje Turkijos už
sienio reikalų ministras padė
kojo susirinkusiems daugiau 
kaip 80 valstybių ir tarptauti
nių organizacijų atstovams už 
jų materialinę ir moralinę pa
ramą, pabrėždamas, kad Tur
kija to niekada nepamirš. (E1 

Opozicija perspėja: Baltarusijos 
liaudis sukils 

Vilnius, rugsėjo 23 d. 
(BNS) — Vienas Baltarusijos 
opozicijos vadų Scmion Šarec 
kij tikisi, kad Baltarusijos 
liaudis sukils, o prezidentas 
Aleksandr Lukašenka pasi
trauks, spaudžiamas tarptau
tinės bendrijos. 

„Žmonių kantrybė turi 
ribas", interviu dienraščiui 
„Respublika" teigė nuo liepos 
mėn. Vilniuje gyvenantis S. 
Šareckij. Jis sakė. kad ketina 
kurti vyriausybę emigracijoje, 
tačiau išsamiau šios idėjos 
nekomentavo. 

Jo nuomone, A Lukašenka 
pasitraukus, kažkas turės 

atlieka ^ u t ' Pasiruošęs vadovauti val
stybei ir grąžinti Baltarusiją į 

steigti privatų pensijų fondą, demokratijos kelią. Paklaus-
Šią idėją įgyvendinti jam pa- tas apie savo pavaduotojo Vik-
deda žmona, įtakinga Seimo tor Gončiar dingimą praėjusią 
narė. savaitę, S. Šareckij teigė, kad 

„režimas atsikrato jam nepa
togių, pavojingų žmonių". Pa
sak jo, V. Gončiar dingo prieš 
A. Lukašenka paleistosios 
Aukščiausios tarybos sesiją, 
kurioje jis turėjo skaityti pra
nešimą. V. Gončiar darbą da
bar tęsia Genadij Terenia. Se
sija buvo surengta, ir joje 
priimti visi reikalingi doku
mentai, teigė S. Šareckij. 

Baltarusijos opozicija. Va
karų valstybės ir tarptauti
nės organizacijos nepripažįsta 
1996 metų referendumo rezul
tatų, kuriais buvo pratęsti A. 
Lukašenka įgaliojimai. Pri
pažįstant, kad A. Lukašenka 
įgaliojimai pasibaigė, Baltaru
sijos prezidento pareigos per-
eina jo išvaikytos Aukščiau
siosios, tarybos pirmininkui S. 
Šareckij. 

Ketvirtadieni žurnalas ,Vei-

Will iams" p a g a l i a u p a t e i k ė 
v e r s l o p laną 

Vilnius , rugsėjo 23 d. 
(BNS) — JAV bendrove „Wil-
liams International" ketvirta
dienį Ūkio ministerijai pa
teikė atnaujintą investicijų į 
„Mažeikių naftą" verslo planą. 
Šis dokumentas yra viena pa
grindinių sąlygų, kad būtų pa
sirašytos vyriausybes ir _Wil-
liams" sutartys. 

Maždaug 200 puslapių do
kumentą dabar nagrinėja 
Ūkio ministerijos ir „Mažeikių 
naftos" specialistai bei vyriau
sybės konsultantai, pranešė 
ministerijos atstovas spaudai. 

Ūkio ministro patarėjas ir 
derybų su „Williams" darbo 
grupės narys Saulius Spečius 
sakė, kad komentuoti doku
mentą galės tik ūkio ministras 
Eugenijus Maldeikis, kuriam 
išvados bus pateiktos ne anks
čiau kaip pirmadienį. 

„Williams Lietuva" atstovas 
spaudai Darius Šilas sake, 
jog ankstesnis verslo planas 
numatė , kad „Mažeikių nafta" 
pradės gauti pelną 2001 me
tais. Buvo spėjama, kad 2005 
metais susivienijimas uždirbs 
158.3 mln. JAV dolerių pelno, 
o jo sumokėtas pelno mokes
tis bus daugiau nei 85 
mln. dolerių. Užsitęsus su
tarčių pasirašymui, pasak D. 
Šilo, naujajame verslo plane 
gali keistis datos, o pasikeitus 
kitoms sąlygoms, — ir numa
tomas pelnas. 

„Williams" numato, Kad mo
dernizuoti Mažeikių naftos 
perdirbimo gamyklą ir baigti 
statyti Būtingės terminalą rei
kės apie 700 mln. dolerių. 
„Williams" dabar ketina įsi
gyti 33 proc. „Mažeikių naftos" 
akcijų, o vėliau savo dalį no
rėtų padidinti iki 51.5 proc. 
Tai leidžiančius įstatymus 
Seimas turėtų priimti rugsėjo 
30 dieną. 

Tuo tarpu Rusijos naftos ir 

dujininkų sąjunga mano, kad 
,,Williams" atėjimas į Lietuvą 
tuvą griaus nenusistovėjusius 
ekonominius santykius Rytų 
Europos valstybėse ir sujauks 
čia veikiančią kainu struk
tūrą. 

Rusijos profesine sąjunga 
teigia, kad jei „VVilliams" turės 
kontrolinį „Mažeikių naftos" 
akcijų paketą, visavertis Lie
tuvos naftos susivienijimo dar
bas bus neįmanomas, o Lietu
vos laukia didele ekonominė 
krize, kurią lydės nepaliauja
mas kainų augimas, rašo dien
raštis „Respublika". 

„VVilliams International" tei
gia, kad pertvarkius „Mažei
kių naftą", ji bus moderniau
sia naftos perdirbimo įmone 
Europoje. 

Rusijos naftininkų sąjungos 
generalinis atstovas Vilniuje 
Michail Maškov tvirtino, jog 
liepą sąjungos suvažiavime 
buvo išreikšta principinė nuo
stata nebendradarbiauti su 
„VVilliams". jeigu Rusijos naf
tos tiekėjai negaus tiek pat 
akcijų, kiek ir amerikiečiai. 
„Galimas daiktas, bus priim
tas korporacinis sprendimas iš 
viso nutraukti bet kokį ben
dradarbiavimą su 'VVilliams', 
kad ir kur tai būtų — Lietu
voje, Rusijoje ar kur nors ki
tur", teigė M. Maškov. 

„Kur, apeidama 'LUKoil', 
'Mažeikių nafta' galės pirkti 
žaliavos? Manau, kad Wii-
liams' teks pirkti naftą bran
giau", sakė M. Maškov. 

Rusijos naftos pramoninin
kų nuomone, „Wiliams" nema
no nors kiek atsižvelgti į Rusi
jos naftininkų poreikius, JAV 
bendrovė tik sujauks degalų 
kainų struktūrą, ir, vaikyda
masi neįmanomo pelno, pra
žudys vieną geriausių Rytų 
Europoje naftos perdirbimo 
gamyklų. 

Rusijos pasiūlymas — ne 
vienintelė išeitis Lietuvai 

Viln ius , rugsėjo 23 d. 
(BNS) — Lietuvai būtų ekono
miškai naudinga Rusijoje per
dirbti Ignalinos atominėje 
elektrinėje panaudotą bran
duolinį kurą, bet tai nėra gy
vybiškai svarbu, sako specia
listai. 

Lietuvos Valstybines ato
minės energetikos saugos in
spekcijos (VATESI) Radioak
tyvių atliekų tvarkymo sky
riaus viršininkas Rimantas 
Krenevičius paaiškino, kad 
kurą perdirbus, smarkiai su
mažėja branduolinių atliekų 
tūris, tačiau, pagal pasauline 
praktiką, atliekas reikėtų par
sivežti atgal. 

Lietuva netun sutarties su 
Rusija dėl panaudoto bran
duolinio kuro perdirbimo, to
dėl, pasak R. Krenevičiaus. 
nesant konkrečių susitarimu, 
sunku tiksliau įvertinti ga
limą tokio perdirbimo Rusijoje 
ekonominę naudą. 

Be paties perdirbimo proce
so, Lietuvai reikėtų mokėti už 
panaudoto branduolinio kuro 
transportavimą i Rusiją ir at-

das" paskelbė interviu su as
meniu, kuris teigia, jog jam už 
S. Šareckij nužudymą neva 
buvo pasiūlyta 100.000 dole
rių, tačiau jis šio pasiūlymo 
atsisakęs. Lietuvos Vadovybes 
apsaugos departamentas su
stiprino S. Šareckij apsaugą ir 
pradėjo aiškintis, kas sudo
mintas pasikėsinimu. 

gal. Tačiau, pasak R. Krene
vičiaus, tikrai būtų galima su
taupyti, perkant talpas per
dirbtoms atliekoms saugoti, 
kurios pigesnes, nei skirtosios 
neperdirbtam panaudotam 
branduoliniam kurui. 

Apie galimybę perdirbti kai
myninių valstybių panaudotą 
branduolinį kurą šią savaitę 
Maskvoje kalbėjo Rusijos val
stybinio ekologijos komiteto 
vadovas Vladimir Damlov-
Damlian. Jo nuomone, taip 
Rusija galėtų užsidirbti pinigų 
savo radioaktyvioms atlie
koms tvarkyti. V. Danilov-
Danilian teigė, neva panaudo
to branduolinio kuro saugoji
mo sąlygos Lietuvoje ir L'krai-
noje yra blogesnės negu Rusi
joje ir net kelia ekologinę 
grėsmę. 

VATESI Radioaktyvių at
liekų tvarkymo skyriaus virši
ninkas su šiuo teiginiu katego
riškai nesutinka. Pasak R. 
Krenevičiaus. Lietuva pne Ig
nalinos AE pasistatė šiuo
laikinę panaudoto branduoli
nio kuro saugyklą, kurioje ku
ras bus laikomas vadinamuoju 
sausuoju būdu Vokietijos ben
droves GNB pagamintose tal
pyklose „Castor". 

•Aunūuš 
Rugsėjo 24 d.: Ema. Gedvinas, 

Gedvine. Gerardas. Rupertas 
Rugsėjo 25 d.: Aurelija. Kleo

pas. Ramvyde. Vaigintas. Vladislo
vas. Želve. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

1999 M. METINIS VISUOTINIS 
ŠALFASS-GOS SUVAŽIAVIMAS 
Metinis visuotinis 1999 m. 

ŠALFASS-gos suvažiavimai 
š.m. lapkričio 13 d., šeštadie
nį, vyks Clevelando Lietuvių 
namuose. 877 East 185-th St.. 
Cleveland. Ohio. Telefonas 
216-531-2131. 

Suvažiavimo pradžia — 11 
vai. ryto. 

Pagal ŠALFASS-gos Statu
tą, suvažiavime sprendžia
muoju balsu dalyvauja sporto 
klubų rinktieji atstovai, sporto 
klubų pirmininkai ar jų įga
liotiniai, ŠALFASS-gos rink
tieji bei skirtieji pareigūnai ir 
ŠALFASS -gos garbes nariai. 

Patariamuoju balsu kviečia
mi dalyvauti sporto darbuoto
jai, fizinio auklėjimo mokyto
jai , sporto veteranai, lietuviš
kų organizacijų bei spaudos 
atstovai ir visi lietuvių sporti
niu judėjimu besidomį asme

nys. 
Smulkios informacijos pra

nešamos ŠALFASS-gos sporto 
klubams ir ŠALFASS-gos pa
reigūnams. Organizacijos ar 
asmenys norintieji gauti smul
kesnių informacijų ar pateikti 
pasiūlymų, prašomi kreiptis į 
ŠALFASS-gos Centro valdy
bos pirmininką A u d r i ų Šilei
ką, 150 Colbeck St., To ron 
to , O n t . M6S 1V7, C a n a d a . 
Tel. 416-767-6520. Faksas: 
416-760-9843. E-mail : 

hrc@idirect.com 
Sporto klubai, ŠALFASS-gos 

pareigūnai ir sporto darbuoto
jai prašomi visu rimtumu at
sižvelgti į mūsų sportinio gy
venimo gyvybinius reikalus ir 
pasistengti suvažiavime daly
vauti. 

ŠALFASS-gos C e n t r o 
v a l d y b a 

ARTIMIAUSIOS SALFASS-GOS 
VARŽYBOS 

1999 m. Š. Amer ikos Bal
t iečių i r L ie tuv ių p l a u k i m o 
p i r m e n y b ė s numatomos š.m. 
spalio 30 d., šeštadienį. Etpbi-
coke, Ont., Kanadoje. Vykdo 
— Š. A. Baltiečių plaukimo 
sekcija. Informuoja: Modr i s 
Lorbe rgs , 73 N o r t h H e i g h t s 
Rd., E tob i coke , Ont- M9B 
5H9. Tel. 416-626-7262. Pa
pildomai lietuviams — Algir
d a s B ie l skus (žiūrėk že
miau). 

Cleve lando LSK ^ a i b o " 
7-sis e t n i n i s mišr iu ko
m a n d ų (CO-ED/6 žaidėjų) 
T ink l in io t u r n y r a s numato
mas š.m. lapkričio 6 d., šeš
tadienį, Clevelande, Ohio. 
Anksčiau buvo skelbta, kad 
šis turnyras vyks spalio 9 d. 
Informuoja: P e t r a s S tungys , 
8243 Donald Dr., Men to r , 
O H 44060; telefonas 440-974-
9736 namų, 216-692-Ū918 
darbo; E-mail: 

stungys@en.com 
Clevelando LSK „Žaibo" 

9-sios k v i e s t i n ė s ba l t ieč ių 
i r l ie tuvių Cross -Coun t ry 

b ė g i m o va ržybos numato
mos š.m. lapkričio 13 d., šeš
tadienį, Clevelande, Ohio. 
Varžybos vyks vyrų, moterų ir 
visose prieauglio ir veteranų 
klasėse. Varžybos vyks Lake 
Erie USATF 1999 m. pirmeny
bių rėmuose. Informuoja: Al
g i r d a s Bie l skus (žiūrėkit 
žemiau). 

1-sios ŠALFASS -gos r a n 
k o s l e n k i m o v a r ž y b o s nu
matomos š.m. lapkričio 20 d., 
šeštadienį, Čikagoje, IL. Ren
gia — Čikagos LSK „Krantas". 
Informuoja: S a u l i u s R a k a u s 
k a s , tel 773-247-2452. 

Aukščiau minėtų varžybų 
pilnesnės detalės pranešamos 
sporto klubams ir, suglausta 
forma, skelbiamos spaudoje. 
Daugiau informacijos apie vi
sas varžybas gali suteikti 
ŠALFASS-gos gen. sekr. Al
g i r d a s Bie lskus , tel. 216-
486-0889; faksas: 216-481-
6064. 

ŠALFASS-gos C e n t r o 
v a l d y b a 

Tokiy sportint: :iprant;;) 200U nu-tų .Sydney, .'....-iralijoje, vyksiančioje 
olimpiadoje dėvės Lietuvos sportininkai irsporti ;:ikes. 

SPORTINĖS KNYGOS IŠ LIETUVOS 

ASK ..I.itii.-inic i 
daru;..] Iri-ninu* 

krepšininkai nekantriai laukia praside 
Vmtr Indre- Tijunelienes 

Mus pasiekė keletas gana 
stambių leidinių iš Lietuvos 
sportine tematika. Jų tarpe 
stambiausioji yra „Pažintis su 
Lietuva", serijoje išleista kny
ga apie Lietuvos sportą. Tai 
250 puslapius didoko formato 
gausiai iliustruotas leidinys. 

„Po knygų, skirtų Lietuvos 
lankytinoms vietoms, turiz
mui, verslui, švietimui, moks
lui, naujoms technologijoms, 
atėjo eilė pristatyti sportą", — 
rašo „Pažintis su Lietuva" 
bendrovės leidybinės progra
mos vedėjas Steponas Macule
vičius. 

Leidinyje yra šiek tiek isto
rinės medžiagos apie sportą, 
trumpai pažvelgta į „tarybi
nius" metus, joje pristatomi 
geriausi Lietuvos sportinin
kai. Tačiau daugiausia vietos 
skiriama dabarties sportinin
kams pažymėti. J ie čia pris
tatomi pagal įvairias sporto fe
deracijas ir atskiras vietoves. 

Be šio leidinio turbūt ne
galės apsieiti plačiau besido
mintieji Lietuvos sportu. 

„Lie tuvos s p o r t o 
ž i n y n a s " 

Taip pavadinta statistinė 
knyga, skirta organizuoto Lie
tuvos sporto 80-mečiui. Ją su
darė Algimantas Bertašius. 
Knyga apima laikotarpį nuo 
1919 iki 1940 metų. Antrasis 
šios knygos tomas, kuriame 
tilps 1941-1952 metų laikotar
pio statistiniai duomenys bus 
išleistas kiek vėliau. Tolimes
ni tomai turėtų apimti ketve
rių metų olimpinio ciklo rezul
tatus. 

Knygoje, išleistoje Kūno kul
tūros ir sporto departamento 
prie Lietuvos respublikos vy
riausybės, telpa ne tik infor
maciniai duomenys, bet yra ir 
nuotraukų. Pirmojo tomo 
apimtis 206 didoko formato 
puslapiai. 

Tas pats Algimantas Ber
tašius sudarė ir „Krepšinio 
zmyną". apimantį 1922-1998 
metus Knygą, turinčią 424 
puslapius, išleido Lietuvos 
krepšinio federacija. Ji taip 
pat iliustruota, juoda-balta ir 
spalvotomis nuotraukomis. 
Čia yra vaizdų ir iš senesnių 
iaikų. Pirmoji jų mus nukelia į 
1925 motus: joje matomi Lie
tuvos tuometines rinktinės 
žaidėjai, dalyvavę tarpvalsty
binėse rungtynėse Rygoje su 
Latvija. Tada Lietuvai atsto
vavo šie sportininkai: S. Sa
baliauskas. B. Norvaiša, L. 

Rakickas. A. Heinigas, V. Bal
čiūnas, i . Kumpis. Matome ir 
1937 m. Europos čempionų ti
tulą laimėjusią Lietuvos rink
tinę; Lietuvos krepšininkes — 
1938 m. Europos vicečempio-
nes bei daug kitų įdomių nuo
traukų iki šių dienų. Reikia 
pažymėti A. Sabonio ir Prano 
Lubino (beje, neseniai miru
sio) bei Artūro Andrulio ir S. 
Marčiulionio istorines nuo
traukas. 

Knygos sudarytojas A. Ber
tašius knygos pratarmėje ra
šo: 

„Iki šiol lietuvių kalba nebu
vo jokio leidinio, kuriame eili
nis sporto mėgėjas ar sporto 
specialistas vienoje vietoje 
rastų svarbiausių pasaulio, 
Europos, kitų žemynų ar Lie
tuvos bei kitų varžybų rezul
tatus, čempionatų ir kitų tur
nyrų nugalėtojų pavardes, 
kitokių žinių. Dėl tokios spra
gos ėmiausi šio darbo. Įvairių 
stambių varžybų ir turnyrų, 
pasirodo, buvo tiek daug, kad 
daug ko teko atsisakyti. Ta
čiau pagrindinius pasaulio, 
Europos, kitų žemynų ir Lie
tuvos krepšinio gyvenimo įvy
kius krepšinio mėgėjas ras 
šiame žinyne". 

šį krepšinio žinyną sudaro 
trys dalys. Pirmoje jų pateik
tos trumpos žinios apie krep
šinio raidos istoriją, tarptauti
nę krepšinio federaciją (FI
BA), šiai organizacijai priklau
sančias valstybes. Čia plačiau 
rašoma tik apie Europos šalis, 
o kitos valstybės pažymimos 
trumpai (dabar FIBA turi 208 
nares, o tuo tarpu buvo pra
dėta tik su aštuoniomis — 
1932 m.). 

Antroje dalyje nurodyti 
olimpinių žaidynių, pasaulio, 
Europos čempionatų ir kitų 
svarbiausiųjų tarptautinių 
varžybų rezultatai. Trečioje 
knygos dalyje pateikiamas 
Lietuvos vyrų ir moterų rink
tinių tarpvalstybinių rungty
nių ir joms atstovavusių žai
dėjų sąrašai. Iš viso nuo 1925 
m. vyrų rinktinėse yra žaidę 
206 krepšininkai, o moterų 
(nuo 1938 m.) — 152 sporti
ninkės. 

„Triumfas" 

šioje apžvalgoje norisi bent 
trumpai paminėti ir kitą kny
gą — didoko formato albumą, 
pavadintą, „Triumfo" vardu. 
Šiame 80 puslapių leidinyje 
vaizduojamas pergalingas 
Kauno „Žalgirio" krepšininkų 

Atvi rose V o k i e t i j o s Šokių 
pirmenybėse Mannheime pui
kiai pasirodė lietuviai jaunių 
grupėje, tačiau daugumoje už
imdami lotynų — amerikiečių 
šokiuose antras a r trečias vie
tas. Tuo tarpu mėgėjų grupė
je, standartiniuose šokiuose, 
Arūnas Bizokas ir Edita Ba-
niūtė buvo penkti . 

MESK KAMUOLI
UI ŠYPSOKIS! 

Niekas nėra apkal t inęs JAV 
— o gal ir viso pasaulio — 
sportininkų dėl pasižymėjimo 
erudicijos aukšto intelekto. 
Nepaisant to, kai kurie jų vis
gi įdomiai pasisako. Štai : 

* Krepšininkas Shaquille 
O'Neal, paklaustas, a r būda
mas Graikijoje aplanke Par te-
noną: „Tiesą pasakius, aš ne
atsimenu į kokius nakt inius 
klubus mes buvom užėję". 

* Bill Peterson, Florida Sta
te universiteto t reneris: „Išsi-
rikiuokit, vyrai, alfabetiškai, 
pagal ūgį". Paskui : „O dabar 
susiporuokit po tris ir išsiri-
kiuokit ratu". 

* Futbolininkas, o vėliau 
sporto pranešėjas, Joe Theis-
mann: „Joks futbolo žaidėjas 
ar treneris ne turė tų būti va
dinamas genijum. Genijais bū
na tik tokie žmonės, ka ip Nor-
man Einstein". 

* Krepšininkas, University 
of Pittsburgh senjoras: „Aš 
baigsiu universitetą laiku, ne
paisant, kaip ilgai t a s truktų". 

* Treneris Lou Duva, apie 
boksininko Andrew Golota 
griežtą dienotvarkę: „Jis atsi
kelia 6 valandą kas rytą, ne
paisant koks la ikas bebūtų". 

* Chuck Nevitt, Nor th Caro-
lina universiteto krepšinin
kas, paklaustas, kodėl j i s toks 
nervuotas prieš rungtynes: 
„Mano sesuo tu r i tuoj gimdyti 
kūdikį ir aš nežinau a r tapsiu 
dėde, ar teta". 

* Torrin Polk, University of 
Houston futbolininkas, atsi
liepdamas apie savo trenerį 
John Jenkins: ^Jis mus trak
tuoja, kaip vyrus; j i s mums 
nedraudžia dėvėti auskarus" . 

* Alan Kulwicki, au to lenk-
tyniautojas, a iškindamas skir
tumą tarp lenktynių šeštadie
nio vakarais ir sekmadienio 
popiečiais: „Bendrai yra tas 
pats, tik vakarais būna tam
siau". 
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* Pa t Williams, Orlando 
„Magic" krepšinio komandos 
generalinis menedžeris, skųs
damasis nevykusiu sezonu: 
„Mes nepajėgiam laimėti na
muose. Mes nepajėgiam lai
mėti svečiuose. Ai nebežinau, 
kur daugiau mums belošti". 

* Shelby Metcalf, Texas 
A&M universiteto krepšinio 
treneris, vienam iš žaidėjų, 
baigusiam semestrą su ketu
riais F pažymiais (dvejetu
kais) ir vienu D pažymiu (trys 
su minusu): „Sūnau, man at
rodo, kad tu per daug laiko 
skiri v ienam kursui". 

* New Orleans JSaints" fut
bolininkas George Rogers, 
apie ateinant į sezoną: „Aš no
riu iš viso nubėgti arba 1,000 
jardų, arba 1,500 jardų — ne
svarbu, kuris pirma pasitai
kys". 

* Steve Spurrier, Florida 
„Gators" futbolo treneris, apie 
komandos bendrabutyje kilusį 
gaisrą, kur iame sudegė 20 
knygų: „Tikra tragedija yra ta, 
kad 15 tų knygų dar net nebu
vo nuspalvotų". 

* Vėl Shaąuille O'Neal, šį 
kartą paklaustas, kodėl jis 
niekad nėra laimėjęs čempio
nato: „Aš esu laimėjęs visose 
lygose, išskyrus universiteto ir 
profesionalinėse". 

Paruošė R. J o h n R a p š y s 

„LITUANICOS" VYRAI JVEIKĖ LENKUS 
Labai įtemptos ir permai

ningos buvo „Lituanicos" vyrų 
vienuolikės rungtynės prieš 
lenkų „Cracovios" komandą 
praėjusį sekmadienį, rugsėjo 
19 d. Lemonte. Po dviejų ly
giųjų „Metropolitan" futbolo 
lygos pirmenybių I divizijoje, 
pagaliau mūsiškiai iškovojo ir 
pirmąją pergalę: varžovai bu
vo įveikti 2-1 ir laimėti visi 
trys taškai. 

Pirmame kėlinyje geriau 

kelias 1998-1999 metų Euroly-
gos varžybose. 

Tai publicistikos straipsnių 
ir nuotraukų rinkinys. Teksto 
autorė — Roma Grinbergienė, 
o visos nuotraukos meistriškai 
nufotografuotos Mindaugo 
Kulbio. 

Šį leidinį išleido „Lietuvos 
ryto" dienraštis ir jį skyrė 
Kauno „Žalgiriui" ir jo gau
siems gerbėjams; „Žalgiriui" 
už pergalę, kokios ne tik Lie
tuva, bet ir Europa nebuvo 
mačiusi. „Žalgirio" gerbėjams 
— už ištikimybę savo gerbia
mai komandai. 

Albumas yra išspausdintas 
5 tūkstančių egzempliorių 
tiražu ir jau baigiamas išpar
duoti. Tai tikrai reprezentaci
nis, geros išvaizdos leidinys, 
gražiai įsirikiuojantis į spor
tinės tematikos knygų len
tyną. 

Ed . Š u l a i t i a 

žaidė mūsiškių komanda, Da
nas Smulkys įspaudė vieną 
įvartį ir, esant 1-0 pasekmei, 
buvo išeita poilsio. Tačiau po 
pertraukos atgijo lenkai ir 
pradėjo dažniau grasinti mū
siškių vartams. Netrukus — 
jie išlygino 1-1. Vėliau, stam
bią pražangą padarius „Litua-
nicos" vartininkui, už ką jis 
gavo raudoną kortelę ir turėjo 
apleisti aikštę, lenkų naudai 
buvo priteistas ir 11 m baudi
nys. Tačiau gerai, kad jie ne
išnaudojo šios dėkingos pro
gos. 

Likus žaisti penkioms minu
tėms Gytis Kavaliauskas pel
nė seniai lauktą įvartį kas 
atnešė mūsiškiams laimėjimą. 
Netrukus po to tas pats Ka
valiauskas užsidirbo antrą 
geltoną kortelę ir turėjo ap
leisti aikštę. Taigi mūsiškiai 
rungtynes baigė tik devyniese, 
tačiau tai neturėjo įtakos baig
miniam rezultatui. 

Šį sekmadienį, rugsėjo 26 d., 
lietuvių komanda vėl pasiro
dys Lemonte. Šį kartą „Litua-
nica" kovos prieš „Spartą", 
kuri vakar savo varžovus — 
„Lions" ekipą sutriuškino 8-2. 
Taigi, mūsiškiams reikės ge
rai prieš šį vienetą pasisteng
ti. Rungtynių pradžia 3 vai. po 
pietų. 

Praėjusį šeštadienį „Lituani-
co8" veteranai buvo išvykę į 
Libertyville miestelį ir ten žai
dė prieš „Lighting" veteranus. 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St , OaJc Lawn. IL 
Pirmas apyt su Nortrrarestern un-to 
(Sptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susrtarimui (kafoėti angliškai) 

Te). 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

962SS.79«hAve., HfckoryHete.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 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory HMs, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VtŽAIAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Katame latuvttfcai 
6918 W. Archer Ave Sts. 5 ir 6 

Chkago. IL 60638 
Tel. 775-229-9965 

VeJandos pagal šusterimą 

ARAS2UOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
TeL (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

Tačiau per 90 žaidimo minu
čių nė viena komanda ne
pajėgė įmušti įvarčio, tad pa
sidalino po tašką. 

Rugsėjo 25 d. 4 vai. p.p. mū
sų veteranai savo aikštėje (Le
monte) priims svečius iš šiau
rinės Čikagos dalies — 
„Schwaben" klubo atstovus. 
Kaip ir visada, prieš vokiečius 
kovoti bus nelengva. Čia mū
siškiams reikės ir nemaža 
pastangų bei laimės. 

FUTBOLININKŲ 
POKYLIS BUS 

LAPKRIČIO 20 D. 
Šioje vietoje norisi pataisyti 

klaidą, kuri įsivėlė „Draugo" 
rugsėjo 16 d. laidos paskuti
niame puslapyje, rašant apie 
„Lituanicos" klubo pokylį. Ten 
buvo pažymėta, kad 49-sis fut
bolininkų metinis pokylis vyks 
š.m. spalio 20 d. PLC, Le
monte. Iš tikrųjų, jis rengia
mas mėnesiu vėliau — lapkri
čio 20 d. Visi tai turėtų patai
syti savuose kalendoriuose. 

Šioje vietoje dar norisi pak
viesti visus futbolininkų rė
mėjus bei gerbėjus, kurie jau 
ne vieną dešimtmetį rodė dė
mesį „Lituanicos" futbolinin
kams, o taip pat ir naujuosius 
ateivius, atsilankyti į šį neei
linį renginį. Vietas jau galima 
užsitikrinti dabar, skambi
nant Laimai Glavinskienei, 
tel. (630) 323-6302. 

EA 
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DAUG ATLIKTA, DAR DAUG 
DARBŲ LAUKIA 

JAV LB Kraš to valdybos pirm. Reginos Naruš i enės 
pranešimas JAV LB Tarybai 1999 m. spalio mėn. 

Šios kadencijos antrais me
tais buvo septyni Krašto val
dybos posėdžiai: trys akivaiz
diniai — 1998 m. spalio 9 d. 
Clevelande. 1998 m. gruodžio 
12 d. Čikagoje ir 1999 m. ba
landžio 24 d. Čikagoje. Keturi 
telefoniniai posėdžiai įvyko: 
1999 m. sausio 31 d., kovo 28 
d., birželio 20 d. ir rugpjūčio 
29 d. 

JAV LB Krašto valdyba, 
apylinkės ir apygardos 

Dalyvavau Vidurio Vakarų 
apygardos gegužinėje Lemon-
te 1999 m. rugpjūčio 15 d., 
Vasario 16-osios minėjime 
Brighton Parke, susitikau su 
Cleveland apylinkės valdyba 
1998 m. lapkričio 28 d. ir Va
šingtono apylinkės valdyba 
š.m. sausio 24 d. Palaikiau 
ryšius su apylinkėmis ir apy
gardomis raštu, pasikalbėji
mais telefonu ir akivaizdžiai. 

Parėmiau ir prisidėjau prie 
Krašto valdybos narių darbų. 
Dalyvavau Krašto valdybos 
tarybų renginiuose ir padėjau 
įvykdyti jų projektus: padėjau 
Cleveland sodybos byloje, pa
rašiau laiškus Amerikos val
džiai ar jų atstovams, rinkau 
straipsnius į ..Bridges". padė
jau išspręsti Pasaulio lietuvių 
archyvo ir apylinkių archyvų 
problemas, padėjau sukurti 
Genocido komitetą, palaikiau 
ryšius su lietuviškomis orga
nizacijomis. 

Sausio 24 d. oficialiai ati
darėme naują bendruomenės 
būstinę Reston, Virginia. Da
lyvavau atidaryme. Audronė 
Pakštienė yra šios įstaigos di
rektore. Esame jai dėkingi už 
darbštumą, pasiryžimą ir vi
suomet malonią nuotaiką. 

.... Clevelarjd sodybos byla pasi
baigė sėkmingai, nors bend
ruomenei ji kaštavo labai 
daug. Dėkojame Birutei Jasai
tienei ir advokatui Sauliui 
Kupriui, k'—ie dirbo, negai
lėdami lai! », nei jėgų šiam 
nemaloniam reikalui. 

Archyvų problemos nėra iš-

Regina Narušienė 

spręstos. Dar nėra susitarimo 
su Tyrimo ir studijų centru 
(LTSC) dėl Pasaulio lietuvių 
archyvo. Rudenį laukiame at
važiuojančio Lietuvos archyvų 
departamento direktoriaus V. 
Grigoraičio, kuris, mes tiki
mės, duos mums patarimų ir 
pagelbės. 

Juozo Ardžio ir dr. Vytauto 
Bieliausko dėka, sukur tas Ge
nocido tyrimo komitetas. Ti
kimės, kad šis reikalingas dar
bas bus prasmingas. 

Šį rudenį dr. V. Bieliauskas 
ir Krašto valdybos pirmininkė 
numato sušaukti lietuviškų 
organizacijų konferenciją Le-
monte. Laikas pasikalbėti, ap
svarstyti prasmingus santy
kius ir pažvelgti į mūsų ateitį. 
Dėkojame Lietuvių fondui už 
finansinę pagalbą, rengiant 
šią konferenciją. 

Tikiuosi, esate matę JAV LB 
naujus lankstinukus. Dėkoja
me Jūratei Budrienei. Kviečiu 
atkreipti dėmesį ir į „Tinklą", 
kuris pateikia informaciją 
apie mūsų veiklą visuomenėje. 

Dėl asmeninių priežasčių 
mūsų KV sekretorė atsistaty
dino. Šias pareigas perėmė 
Dalia Badarienė. Iš Lietuvos ji 
atvyko 1994 'metais, laimėjusi 
„žalią kortelę". Ji yra energin
ga ir gabi. Jos dėka mūsų KV 
posėdžiai yra aprašomi „Drau
ge". 

Kultūros tarybos pirmininkė 
Marija Remienė planuoja 
daug renginių ir atgaivina 
mūsų kultūrinį gyvenimą. 
Nuoširdžiai jai dėkojame. 

Religinių reikalų tarybos 
pirmininkė sesuo Margarita 
Bareikaitė rašo knygas, kuria 
programas ir globoja mūsų re
liginį gyvenimą. J i mūsų veik
lai suteikia ramybę ir švelnu
mą. 

Pranas Pranckevičius toliau 
tobulina mūsų „Web-site" In
ternete. Šią programą lanko 
daug žmonių. Tuo būdu pa
traukiame į savo veiklą dau
giau lietuvių. Dėkojame jam. 

Jaunimo sąjunga yra silpna. 
Dažnai pasitariu su jos pirmi
ninku Mike Mikolaičiu. Atro
do, reikės perorganizuoti šią 
sąjungą, norint padaryti ją 
veiklesnę. 

Švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė gyvena prisi
taikymo prie naujų sąlygų lai
kotarpį. Dėkojame jai ir lin
kime sėkmės. 

Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė Birutė Jasai t ienė 
prižiūri daugiau komitetų nei 
bet kuri kita taryba. Dėkoja
me jai užjos darbštumą ir pa
siaukojimą. 

Dėkojame Vyteniui Rasu-
čiui. Vytui Maciūnui ir Algiui 
Tamošiūnui už jų darbus ir 
jaunesnes nuomones mūsų 

veikloje. 
Dėkoju „Bridges" redaktorei 

Rasai Ardytei-Juškienei už 
darbštumą ir pareigingai at
liktą darbą. Esu gavusi daug 
padėkų dėl jos atliekamo dar
bo. Kviečiu visus tarybos na
rius užsisakyti „Bridges". 

Tautinių šokių šventė įvyks 
2000 m. birželio 30 - liepos 3 
d. Toronte. Netrukus gausite 
daugiau žinių ir galėsite už
sisakyti bilietus. Prašau remti 
šią mūsų veiklą finansiškai ir 
savo dalyvavimu. 

Mūsų atsinaujinimo metai 
dar nepasibaigė. Esame gavę 
daug pastabų, nuomonių ir 
patarimų. Dabar juos reikia 
tik įvykdyti. 

JAV LB ir PLB 
Š.m. nuo liepos 14 iki 18 die

nos dalyvavau PLB suvažiavi
me Vasario 16 gimnazijoje Vo
kietijoje. J ame vyko „studijų 
savaitė", Lietuvių Chartos mi
nėjimas ir PLB Kraštų val
dybų bei Jaunimo sąjungų pir
mininkų suvažiavimas. Šis 
suvažiavimas buvo reikalin
gas, prasmingas ir naudingas. 

Santykiai su PLB valdyba 
yra geri. 1999 m. rugsėjo 14 d. 
JAV LB bendradarbiavimo 
komisijos nariai Vilniuje daly
vavo PLB Lietuvių Chartos 
minėjime Seime. Šioje, kaip ir 
pavasario sesijoje, dalyvavo 
PLB atstovai. 

Lietuvių fondas 

Krašto valdyba dalyvavo 
Lietuvių fondo metiniame su
važiavime, kuris įvyko 1999 
m. balandžio 24 d. Krašto val
dyba balsavo neremti fondo 
įstatų pakeitimų. Įstatų tik
slus tekstas yra anglų kalba. 
Tekstas lietuvių kalba nėra 
toks pat. Pats būdas įvykdyti 
pakeitimus nėra išvystytas. 

KV dėkinga už Lietuvių fon
do paramą. Be šios finansinės 
paramos KV negalėtų įvykdyti 
daugelio projektų. 

Krašto valdybos 
reprezentacija 

Atstovavau JAV LB valdy
bai, skaitydama pranešimus, 
sveikinimus ir paskaitas. Ke
liavau į Kanadą 1999 m. vasa
rio 13 ir 14 d. būti prelegente 
Toronto ir Hamiltono apylin
kių Vasario 16 minėjimuose. 

Atstovavau JAV Lietuvių 
Bendruomenei Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus vizitų 
metu Čikagoje 1998 m. spalio 
18 d. ir 1999 m. gegužės 14 d. 

Krašto valdybos vardu svei
kinau susirinkusius Poezijos 
vakare š.m. gegužės 22 d., 
Kultūros premijų vakare 1998 
m. lapkričio 28 d. Cleveland, 
Lietuvos Dukterų pokylyje 
gegužės 16 d., „Grandies" jubi
liejiniame pokylyje gegužės 15 
d., Lenkų suvažiavime Cleve
land 1998 m. lapkričio 28 d., 
Kongreso narę Judy Biggert 
1999 m. balandžio 9 d., „Pen
sininko" sukaktuvinėje vaka
rienėje 1999 m. balandžio 24 d. 

Danutė Bindokienė 

Paminklas kovojusiems 
prieš nužmoginimą 

Šią savaitę (rugsėjo 23 d.) šiuose atrado apie 200 plakatų 

Vilniaus geto plakatų parodos programos viršelis. 

JAV LB ir Lietuva, ir JAV 
Būdama JAV LB tarybos iš

rinkta atstove, dalyvavau Lie
tuvos Respublikos ir JAV LB 
bendradarbiavimo komisijos 
sesijose, kurios įvyko šių metų 
kovo ir rugsėjo mėn. Darbas 
yra sunkus, intensyvus, bet 
naudingas ir prasmingas. 

Reikalui esant, pasitariame 
su Lietuvos ambasadoriumi 
Stasiu. Sakalausku. Santykiai 
su ambasadoriumi yra geri. 
Malonu girdėti iš Amerikos 
valdžios ir jos atstovų, kad 
mūsų ambasadorius yra ger
biamas. 

Per šiuos paskutiniuosius 
metus lankiausi Vašingtone 
tris kartus . Pirma kelionė įvy
ko 1998 m. spalio 21 d. Vi
suose susitikimuose dalyvavo 
mūsų direktore Audronė 
Pakštienė. Aplankėme „Cen-
ter for Strategic and Interna
tional Studies", kur išklausė
me Valdo Adamkaus kalbą 
apie Lietuvos padėtį ir ateitį. 
Dalyvavome Jūratės Saka
lauskienės suruoštuose iškil
minguose pietuose, kuriuose 
buvo pristatoma Alma Adam
kienė. Šiuose pietuose dalyva
vo senatorių, Kongreso narių 
ir ambasadorių žmonos bei 
JAV LB pakviestos atstovės. 
Po pietų buvo proga pasitarti 
ir pasikalbėti su atstovo John 
Shimkus štabu, Damien R. 
Leader „State Department 
Country officer" Lietuvai, Ste-
ven Flanagen „National Se-
curity Council for Eastern Eu-
rope" direktoriumi. Vėliau bu
vo proga susipažinti su „U.S. 
Committe on Expansion of 
NATO" vadovu ir aptarti Lie
tuvos galimybes. Vakare daly
vavome Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus pagerbime 
Lietuvos ambasadoje. 

Antra kelionė įvyko 1999 m. 
sausio 23-26 d. Visuose susiti
kimuose dalyvavo dr. V. Bie
liauskas ir A. Pakštienė. Mus 
lydėjo lenkų bendruomenės 
visuomeninių reikalų vedėjas 
dr. Jan Nawak. Šios kelionės 
tikslas buvo įvertinti Lietuvos 
galimybę įstoti į NATO šiemet 
arba artimiausiu metu. Dr. 

J a n Novvak lydėjo mus. norė
damas parodyti Lenkijos 
bendruomenės paramą Lietu
vos kandidatūrai kelyje į 
NATO. Aplankėme Gillian Mi-
lanovic „State Department Di-
rector of Nordic and Baltic Af
fairs". Steven Flanagen „Na
tional Security Council of the 
White House for Central and 
Eastern Europe"' ir atstovo 
John Shimkus štabą. Pasi
kalbėjome su Wilham Durbin, 
senatoriaus Durbin broliu, ku
ris apsiėmė prižiūrėti Lietu
vos reikalus ir senatoriaus Jo-
seph Biden „Foreign Relations 
Committee advisor" bei sena
toriaus VVilliam Roth „Foreign 
Affairs Legislative Assistant". 
Vėliau apsi lankėme „Council 
on Foreigh Affairs" ir „Heri-
tage Foundation". Prieš iš-
skrendant, apsilankėme Lie
tuvos ambasadoje ir pasikal
bėjome su ambasadoriumi S. 
Sakalausku. 

Trečia kelionė į Vašingtoną 
iwko 1999 m. balandžio 22 ir 
23 d. Šios keliones tikslas bu
vo dalyvauti NATO viršūnių 
suvažiavime. Renginiuose da
lyvavo dr. V. Bieliauskas, di
rektorė A. Pakšt ienė ir KV 
pirmininkė. Pirmą vakarą 
mes dalyvavome lenkų kon
greso iškilmingame pokylyje, 
kur buvo pagerbti lietuviai. 
Su mumis dalyvavo ir Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus bei A. Adamkienė, amba
sadorius S. Sakalauskas su 
žmona, ambasados atstovai, 
žinomi senatoriai . Kongreso 
nariai, Lech VValęsa ir Lenki
jos prezidentas. „NATO Sum-
mit" ceremonijose Amerikos 
lietuviams atstovavo JAV LB. 
Po įvairių priėmimų Lietuvos 
ambasada suteikė progą dr. V. 
Bieliauskui ir man privačiai 
pasikalbėti su prezidentu V. 
Adamkumi.- Išskridus dr. V. 
Bieliauskui į Lietuvių fondo 
metinį suvažiavimą, dalyva
vau V. Adamkaus pasitarime 
su JAV lietuvių organizacijų 

.vadovais ir t rumpai priėmi
me, nes turėjau grįžti į Čikagą 
dalyvauti Lietuvių fondo su
važiavime. , , . _ , 

Nukelta \ o psl. 

VVashington, D.C, JAV Sena
to Dirksen rūmuose, ati
daryta paroda — ,,Vilniaus 
geto plakatai: žydų dvasinis 
pasipriešinimas". Parodą ren
gė Lietuvos Respublikos am
basada Vašingtone, kartu su 
Vilniaus Gaono žydų muzieju
mi. J i sutampa su rugsėjo 23 
d. Lietuvoje minima žydų ge
nocido atminimo diena, kai 
prieš 55 m., vokiečiams pralai
mint karą, buvo sunaikinti 
dar gyvi likę Vilniaus geto 
kaliniai. 

Plakatai , eksponuojami šio
je parodoje, turi skaudžią isto
riją. Bet jie taip pat aki
vaizdžiai liudija, kad baisiau 
už fizinį žmogaus sunaikinimą 
yra dvasinė mirtis, prieš kurią 
kovojama iki paskutinio ato
dūsio. Tai nėra būdinga žy
dams, lietuviams ar kuriai ki
tai tautai , o visai žmonijai. 

Tad ir Vilniaus geto plakatų 
istorija parodo pastangas bet 
kokia kaina išlaikyti žmogiš
kąjį orumą, kovą prieš visišką 
nužmoginimą, net pačiomis 
beviltiškiausiomis sąlygomis. 
Nacių okupacijos pradžioje 
Vilniaus žydai, suvaryti į getą 
ir kurį laiką ten laikyti, iš
vystė tam tikrą kultūrinę, vi
suomeninę, švietėjišką ir re
liginę veiklą, juo labiau, kad 
šioje bedalių žmonių masėje 
buvo ir geriausios žydų inte
lektualinės, meninės pajėgos. 

Mes, lietuviai, galime su
prasti anuometines žydų pas
tangas visomis galimomis 
priemonėmis gintis nuo to bai
saus nužmoginimo, nes patys, 
a r mūsų tėvai bei seneliai, 
netekę visko, kas jiems buvo 
brangu, vertinga, įskaitant ir 
gimtąjį kraštą, suvaryti j pa
bėgėlių stovyklas, visų pirma 
stengėsi sukurti kultūrinę 
veiklą, steigti mokyklas, leisti 
laikraščius. Kaip ir Vilniaus 
žydų gete, į pabėgėlių stovyk
las pateko daug šviesuolių, 
mokslininkų, menininkų, kū
rėjų. Sakoma, kad „lakštin
gala negali nečiulbėti", tad ir 
tie žmonės būtų merdėję, jei 
nebūtų pavartoję savo talentų, 
įsigytos patirties, mokslo. Net 
pačiomis nedėkingiausiomis 
sąlygomis jie stengėsi savo 
dvasios lobiais pasidalinti su 
nelaimės bendrais. Tą pa t ga
lime pasakyti ir apie lietuvius 
tremtinius, net kalinius — jie 
vieni iš kitų mokėsi svetimų 
kalbu, deklamavo, dainavo, 
kūrė ir taip galėjo išlaikyti 
bent savo žmogiškojo orumo 
trupinius. 

Žydų geto kultūrinė veikla 
atsispindi plakatuose. 1944 m. 
vasarą, kai bolševikai išstūmė 
vokiečius, į Vilnių grįžę gyvieji 
žydai savo kvartalo griuve-

ir kitų įvairių dokumentų. 
Plakatai JAV-se eksponuoja
mi pirmą kartą. Iš Dirksen 
rūmų jie bus perkelti į Lietu
vos ambasadą, vėliau į Dis-
trict of Columbia žydų bend
ruomenes centro Ano Loeb 
BrTifman galerijų. Plakatų 
c vei no ir parodo* ruošimo 
komitete yra ir senatorius 
Diek Durbin. 

Kadangi jau nemažai Ame
rikos lietuvių yra girdėję apie 
šlykščią Lietuvos himno paro
diją, platinamą holokausto 
muziejaus Vašingtone, reiš
kiamas pasipiktinimas, kad 
Lietuvos Kultūros ministerija 
arba LR ambasada prisideda 
prie parodos ruošimo. Vis tik 
reikia skirti holokausto mu
ziejaus veiklą, kuri ir anks
čiau ne visada buvo garbinga 
ir ypač nepalanki Lietuvai 
nuo parodos JAV Senate. Ne
jaugi pasidarėme taip perdė
tai jautrūs ir priekabus, kad 
negalime — kaip amerikiečiai 
sakytų — atskirti obuolių nuo 
bananų? Skriaudos, kurias 
bolševikų okupacijos metu lie
tuvių tautai i arba bent lietu
viams) darė žydai, yra dideles, 
bet ir Lietuvos žydai patyrė 
baisių pergyvenimų, aukų. 
Nėra jokios abejones, kad nu
sikaltėliai, nepaisant, ar tai 
'žydai, rusai, lietuviai, vokie
čiai, a r dar kiti, turi būti iš
aiškinti ir nubausti, bet netu
rime teises kaupti širdyje nea
pykantos visai kuriai tautinei, 
rasinei ar religinei bendruo
menei, be jokios logikos ir 
krikščioniškumo, arba sekti 
žydiškuoju neatlaidumu '..akis 
už akį. dantis už dantį") pa
vyzdžiu. ; i 

Kad ir del nf/blat minimos 
Lileikio bylos, kuri yra lyg 
aštrus krislas žydų akyje. 
Kam teko matyti lietuviškoje 
televizijoje ar net teismo 
salėje Lileikį, negali kilti abe
jonių, kad jis yra didžiausias 
ligonis. Tai nustatė ir Lietu
vos gydytojai. Tad del ko atsi
sakoma įsileisti tarptautinę 
gydytojų komisiją, kad diagno
zę patvirtintų? Ar čia būtų 
kažkoks akibrokštas Lietuvos 
gydytojams, tarytum parody
tas nepasitikėjimas jų su
gebėjimais? 

Nieko nėra bjauriau, kaip 
girdėti nuolat Lietuvą vadi
nant ..žydšaudžių tauta". Juo 
labiau, kai dedame tiek pas
tangų įeiti į Europos Sąjungą 
ir NATO. Leiskime Lietuvos 
valdžiai atlikti tą darbą ke
liais, kurie jai prieinamiausi. 
Neapykanta čia nieko nepa
darysime, tik nešimes ją. kaip 
sunkiausią naštą i kitų šimt
meti. 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
ZIGMAS ZINKEVIČIUS Tęsinys Nr.25 

Sugebėdavo taip paveikti kitus Valdybos ir Seimo 
frakcijos narius; kad atrodytų, lyg tai daro visa LKDP 
vadovybė. Sunkiai suvokiamas paradoksas: krikdemai 
siūlė žmogų, artimai susijusį su ateistais švietimo 
veikėjais. Juo labiau, kad tai ne vienintelis atvejąs. 
Kitas „didysis" krikščionis demokratas Kazys Bobelis, 
ne partijos, bet sąjungos pirmininkas, vėliau siūlė 
ateistes ir kliugeriškojo Ateities forumo aktyvistes į 
švietimo ir mokslo ministres! 

Iš kitų LKDP valdybos ir Seimo frakcijos narių, vei
kusių prieš mane, pirmiausia minėtinas Feliksas Pa
lubinskas, įtakingas asmuo. Seimo pirmininko vienas 
iš pavaduotojų. JAV lietuvis, grįžęs į Lietuvą 1992 m. 
Labai patiklus žmogus, lengvai pasiduodąs kitų, dau
giausia nedorų asmenų įtakai. Mano buvimo Ministe
rijoje pradžioje jis atsivedė susikompromitavusį ir už 
grubius ūkinius-finansinius pažeidimus iš pareigu at
leistą Kučgalio specialiosios mokyklos direktorių Stasį 
Valiuką, prašydamas užtarimo (!). Jau šis pavyzdys 
daug pasako. 

Dar minėtini du jaunesniųjų" veikėjai: buvęs disi
dentas Vytautas Bogušis, šiaipjau dėjęsis labai moky
tas (sako, vidurines mokyklos nebaigė), ir Algis Kašė
ta, vaidinęs prityrusi žmogų (gimė tais metais, kada 

aš išleidau 12-ąją lituanistų laidą). Abu buvo kilę iš 
dzūkų krašto, to paties Varėnos rajono. 

Mane daugiausia gynė „vyresniųjų" krikdemų atsto
vai: mons. Alfonsas Svarinskas, Ignacas Uždavinys, 
Petras Gražulis, Kazimieras Kryževičius ir kiti, patyrę 
žmonės, okupacijos metais kovoję už lietuvybę ir 
krikščionybę, nukentėję nuo bolševikų. 

Bendravimą su LKDP vadovybe ilgą laiką man sun
kino tai, kad ji posėdžiaudavo trečiadieniais, kuomet 
aš privalėdavau būti Vyriausybės posėdyje. Nežiūrint 
to. stengdavausi atvykti visuomet, kada būdavo svar
stomi švietimo reikalai, žinoma, jeigu netekdavo tą 
dieną kur nors toli išvažiuoti. Pirmą kartą Seimo frak
cijoje tariausi su Algirdu Saudargu, Česlovu Stanke
vičiumi ir Arimantu Raškiniu 1996.11.05 dar tris sa
vaites iki mano paskyrimo ministru. Tuoj po pasky
rimo mane aplankė Vilniaus miesto LKDP vadovai. Iš 
kitų pirmųjų susitikimų su krikdemų vadovybe la
biausiai įsiminė 1997.06.02 Seimo frakcijos posėdis, 
kuriame kalbėjau apie švietimo padėtį ir atsakinėjau į 
gausius frakcijos narių klausimus. Greit po to '07.17) 
įvyko Valdybos posėdis, kuriame buvo svarstomi švie
timo reikalai. Vėl teko išsamiai aptarti švietimo pa
dėtį, atsakyti į klausimus. Lankydamas provincijos 
mokyklas ir kitas švietimo įstaigas dažnai susitikda
vau su vietiniais LKDP vadovais. Jie paprastai skųs
davosi koalicijos bendrininkais konservatoriais, kurie 
esą krikdemus skriaudžia. Deja, pasitaikydavo ir ne

pagrįstų pretenzijų. Jaučiau pareigą konfliktuojančias 
šalis sutaikyti ir neretai pavykdavo tai padaryti. Spe
cialiai LKDP vietinės vadovybės buvau pakviestas ap
silankyti tik Kaune (1997.05.16) ir gimtojoje Ukmer
gėje (10.26), kur kalbėjau apie švietimo padėtį ir agita
vau balsuoti už Vytautą Landsbergį ateinančiuose pre
zidento rinkimuose. 

Vėliau įvairių susitikimų su LKDP veikėjais gerokai 
padaugėjo. Dalyvaudavau Tarybos posėdžiuose. Teko 
įvairiomis progomis atremti visokius, paprastai ne
pagrįstus, kaltinimus bei užsipuolimus. 

Kosmopolitų kaltinimai ir užsipuolimai spaudoje 
buvo tiesiog absurdiški. Paminėsiu tik svarbesnius: 

Aš per senas būti ministru .Tačiau tik vieneriais 
metais už mane jaunesnis Valdas Adamkus ne per se
nas būti prezidentu. 

Esu geras mokslininkas, bet prastas ministras. Po
puliarinta nesąmonė, kad mokslininkas negali būti 
ministru, geriau bemokslis. 

Esą nedirbęs mokytoju ir nepažįstąs mokyklos. Kiek 
mokytoju išdirbo mano kritikuotojai Kuolys, Lukšienė, 
Jackūnas, Zuoza? Aš 50 metų ruošiau mokytojus Vil
niaus universitete. 

Esą prastas administratorius. Administracinį darbą 
Vilniaus universitete dirbau kelis dešimtmečius, po to 
buvau Lietuvių kalbos instituto direktorius. Bet juk 
ministras turi duoti politinę kryptį, o ne užsiimti ad
ministravimu. 

Esą aš autokratas. Paneigs pirmas paklaustas mano 
studentas ar bendradarbis. Beje, vėliau Kuolys su 
Lukšiene JAV lietuvių dienraštyje '„Draugas". 1998. 
04.22) rašė: „pats Zinkevičius nevengė pabrėžti: nesu 
demokratas". Neatsimenu, kad kada nors būčiau taip 
sakęs ar rašęs, nebent žurnalistai kur nors iškreipė 
mano mintį. 

Esą niekinu anksčiau vykdytą švietimo reformą. 
Niekuomet to nedariau, tik konstatavau, kad buvo 
nepakankamai skiriama dėmesio patriotiniam jauni
mo auklėjimui. 

Esą neteisingai teigiau, kad LDDP valdant švietimo 
reforma buvo pristabdyta. Bet juk iš tikrųjų taip buvo. 
Ir kitose srityse jie reformas kažkiek pristabdė. 

Esą eldėdėpistai mažiau už mane trukdė reformas. 
Nesąmonė ir melas. 

Esą reformą pakreipiau kita kryptimi negu iki tol 
buvo vykdoma. Netiesa, tik daugiau akcentavau rei
kalą ugdyti Lietuvos valstybės patriotus 

Esą nušalinau ankstesnius reformos iniciatorius. Nė 
vieno nenušalinau, patys išlakstė, kai reikėjo dirbti. 

Esą pakeičiau LKDP rinkimų programą. Nepakei
čiau, bet turėjau vykdyti Vyriausybes, o ne vienos par
tijos programą. 

Esą skelbiau Vakarams priešišką ir i praeiti nu
kreiptą lietuvybę. Prasimanyta nesąmone 

Buvau smerkiamas už norą peržiūrėti anksčiau iš
leistus vadovėlius (R Ą Į 
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POSĖDŽIAVO SEIMO IR JAV 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

ATSTOVŲ KOMISIJA 
Visą praėjusią savaitę vyko praktiškos naudos: bus skiria-

Lietuvos Respublikos Seimo ir ma daugiau lėšų toms jauni -
JAV Lietuvių Bendruomenės mo organizacijoms, kurios su 
atstovų komisijos posėdžiai. Ši jaunimu dirba visus metus 
komisija susideda iš penkių (ateitininkai, skautai, mairo-
Seimo narių (F. Palubinskas 
— komisijos pirmininkas, J. 
Razma, R. Ozolas, A. Iškalas, 
C. Juršėnas! ir tiek pat JAV 
LB atstovų QL Rugienier.ė — 
komisijos pirmininkė, R. Na-
rušiene. D. Puškorienė. J. Ar
dys, V. Maciūnas). 

Paskutinę posėdžių dieną 
Seimo rūmuose surengtoje 
spaudos konferencijoje vienas 
komisijos pirmininkų, Seimo 
narys F. Palubinskas, api
bendrindamas posėdžius, žur
nalistams pasakė, kad ši ko
misija renkasi du kartus me
tuose, o jos darbas turi ir 
praktišką, ir simbolinę reikš
mę. Nesvarbu, kur pasaulyje 
lietuviai pasklidę — vis tiek 
mes esame viena tauta. Mus 
jungia tautine šaknis, kultū
ra, istorinė praeitis, meilė vie
ni kitiems. Tarpusavis bend-

niečiai. valančiukai). 
Spaudos konferencijoje kal

bėjusi ir į žurnalistų klausi
mus atsakiusi Seimo JAV Lie
tuvių Bendruomenės atstovų 
komisijos pirmininke L. Ru-
gienienė pasidžiaugė, kad įgy
vendintas praėjusio komisijos 
posėdžio nutarimas — Vil
niuje, Seimo posėdyje, iškil
mingai paminėtas Lietuvių 
Chartos penkiasdešimtmetis. 

JAV LB Krašto valdybos pir
mininkė R. Narušienė spau
dos konferencijoje pasakė, kad 
komisijos posėdžiuose buvo 
nuodugniai aptart i kul tūr inio 
bendradarbiavimo. JAV lietu
vių archyvų tvarkymo reika
lai. J Lietuvą bus grąžinta per 
1,000 išeivijos dailininkų pa
veikslų. Iš jų jau 625 kelyje, li
kusi dalis bus išsiųsta spalio 
mėnesyje, o pavasarį Lietu-

S K E L B I M A I 

Šio rudens Santaros-Šviesos suvažiavime Lemonte. 
Prane Šlutienė ir Julius Lintakas. 

Iš kaires. Birute Lintakiene, prof. Algimantas Kirkutis, 

TARP MŪSŲ KALBANT 
ZAPATISTAI 

r ka; 

ravimas ir atsivėrimas vieni voje numatomas iškilmingas 
kitiems yra būtinas, kad ta eg- šių kūrinių priėmimas, 
zistuojanti jungtis neišblėstų. Komisijos narė D. Puškorie-

F. Palubinskas pasakė, kad nė apibendrino svars tymus 
komisijoje visą savaitę buvo dėl Niurnbergo II plano rengi-
diskutuota Įvairiomis temomis mo. Įvairiose šalyse bus ren-
ir problemomis. Tai lietuvių 
tautines kultūros ir švietimo 
reikalai, išeivijos ir Lietuvos 
santykiai, jaunimo, diploma
tines politikos klausimai, Lie
tuvos ekonominė padėtis ir 
daugelis kitų temų. Šiais 
klausimais vieni kitus infor-
mavom. vieni kitus mėginom 
suprasti, ieškoti būdų vieni ki
tiems padėti, paskatinti, — 
spaudos konferencijoje kalbėjo 
F. Palubinskas. 

Pasak jo. atstovų komisijos 
posėdžiai atneša vis daugiau 
konkrečių rezultatų. Pavyz
džiui, paaiškėjo, kad Rytų Lie
tuvoje trūksta mokyklų norin
tiems mokytis valstybine kal
ba 

karna medžiaga apie bolševi
kinį terorą ir genocidą Lietu
voje, ieškomas finansavimas, 
ruošiamas antikomunistinis 
Kongresas. 

Komisijos posėdžiuose svar
stytais klausimais priimtos re
zoliucijos. 

A l g i m a n t a s A n t a n a s 
N a u j o k a i t i s 

INFORMACINIS 
PRANEŠIMAS 

Kas tas Zapata ir kas tie 
zapat is ta i 0 

Emi'.iano Zapata, šio šimt
mečio pradžioje gyvai reiškėsi 
Meksikos revoliucijoje. Taipgi 
jis gynė vargdienius, Maja in
dėnų palikuonių teises. 

1994 m. sausio 1 d. Meksi
kos Chiapo provincijoje prasi
dėjo ginkluota kova. Sukilimo 
dalyviai, prisimindami legen-
darinį Zapata. pasivadino za-
pat is ta is . J i ems vadovauja ne 
visiškai aiškios kilmės asmuo, 
save vadinąs Marcos. Zapatis-
tai ryškina valdžios daromas 
skr iaudas ir reikalauja geres
nių gyvenimo sąlygų. 

Kaip dabar sekasi zapatis-
tams? Teigiama, kad kovose 
žuvusiųjų skaičius siekia 500. 
Žuvusiųjų tarpe: zapatistai , 
policininkai, kariškiai ir nieko 
dėti vietos gyventojai. Tarpi
ninkaujant Katalikų Bažny
čiai, bandyta suras t i bendrą 
kalbą. Kai kurių stebėtojų 
nuomone, tai yra bergždžios 
pastangos, todėl, kad abiejose 
pusėse reiškiasi nepasitikėji
mas . Vietinių gyventojų teigi
mu. Siaurės Amerikos laisvo
sios prekybos sutar t ies pa
s i rašymas neturi jokios prak-

LR delegacijos Jungt inėse 
Tautose vadovas Užsienio rei
kalų ministras Algirdas Sau
dargas š.m. rugsėjo 28-30 d. 
lankysis New Yorke, kur daly-

o net pradėtų mokyklų vaus Jungtinių Tautų 54-oje tiškos vertės Cbiapa provinci 
statyba sustojo dėl valstybės Generalinės Asamblėjos sėsi- joje. Šioje 
biudžeto mažinimo. Tačiau ir joje. Rugsėjo 30 d. minis t ras 
biudžeto karpymo laikais vai- sakys kalbą JT Generalinės 
kų mokymas neturi sustoti. Asamblėjos debatuose. Kalbo-
Todėi Krikščionių Demokratų je bus supažindinama su Lie-
partijos Seimo frakcija tuoj tuvos nuostatomis J T refor-
reagavo į šią problemą — pa- m o s klausimais, Lietuvos in-
sikvietė Švietimo ministrą, 
Vilniaus apskrities viršininką 
ir finansų ministrą. Bendroje 
diskusijoje buvo ieškoma 
sprendimo šiai opiai proble
mai. 

Komisijos posėdžiuose buvo 
pasikeista informacija ir nuo
monėmis dėl nuosavybės grą
žinimo problemų bei fakto, 
kad šis klausimas sukelia 

deliu taikos palaikymo opera
cijose, kovos su tarptaut iniu 
organizuotu n įsikalstamumu. 
regioninio bendradarbiavimo, 
žmogaus teisių apsaugos ir ki
tais klausimais. 

Norintieji klausytis UR Mi
nistro kalbos JT Generalines 
Asamblėjos salėje, maloniai 
prašome iš anksto, iki rugsėjo 
27 d., kreiptis į LR Misiją 

problemų ne tik vidaus* bet ir Jungtinėse Tautose — telefo-
užsienio politikoje. nu (212) 354-7820 arba faksu 

Sužinota, kad ankstesnio '212) 354-7833. 
komisiios posėdžio rezoliucija Dr . O s k a r a s J u s y s 
jaunimo klausimais atnešė LR ambasadorius J T 

provincijoje ypač 
nuošalesnėse vietovėse, dar 
vis nėra elektros, nėra tin
kamų vandens tiekimo prie
monių. Negalima pasakyti, 
kad valdžia visiškai nesirūpi
na Chiapa gyventojais. Ta
čiau atrodo, kad valdžios tei
k iama parama dažnai patenka 
i valdančiosios partijos simpa-
tikų rankas . Yra žinoma, kad 
zapatis tų kontroliuojamose že
mės plotuose, kai kurie gyven
tojai, vengdami zapatistų 
keršto, atsisako priimti val
džios skiriamą paramą. Vie
nas aukš tas valdžios pareigū
nas neseniai pareiškė, jog. ne
pa isant nesusiprat imų, nebus 
a ts isakyta provincijos gyven
tojams teikiamos paramos. Jo 
žodžiais, vyriausybė yra pasi
ruošusi naujųjų mokyklų, kli

nikų steigimui ir aplamai rū
pintis gyventojų gerove. Tuo 
tarpu zapatistai teigia, kad 
nuo 1994 m. gruodžio mėne
sio, kuomet prezidentas Er
nesto Zadillo įsitvirtino val
džios viršūnėje, provincijos 
problemos pateko į bereikšmių 
reikalų sąrašą. 

Ne per seniai nuomonių 
skirtumų išlyginimui vėl pri
reikė šaunamųjų ginklų. Vie
tos gyventojai pasipriešino 
naujo kelio pratęsimui. Val
džios teigimu, kelio pratęsi
mas palengvins susisiekimą, 
bet, vietos gyventojų įsitikin ;-
mu, pagrindinis valdžios t iks
las yra surištas su pastango
mis sunaikinti zapatistų są
jūdį. 

JAV, Kanadoje ir kai kur 
Europoje jaučiamas didėjantis 
pa lankumas zapatistų veiklai. 
Kai kuriuose sluoksniuose za
patis tai laikomi galimos glo
balinės revoliucijosi pradinin
kais. Prieš keletą mėnesių Ka
nadoje pagamintame doku
mentiniame filme palankiai 

tebėjus užmaskuotus tikslus, 
buvo atšaukta finansinė para
ma. 

Zapatistai ideologine pras
me skiriasi nuo Kubos komu
nistų. Nikaragvos sandinistų 
ir kitų Amerikos kairiųjų 
„svieto lygintojų". Tačiau yra 
ir panašumo. Tarytum susita
rę, Kubos komunistai ir Mek
sikos zapatistai, sausio mėne
sio 1 dieną laiko išskirtine 
data 1965 m. sausio 1 d. buvo 
nuversta Fulgencio Batistą 
vyriausybė. 1994 m. sausio 1 
d. Meksikos zapatistai pradėjo 
žygį prieš Meksikos valdan
čiuosius sluoksnius. 

Zapatistai veržiasi į tarptau
tinius vandenis. 1996 m. ank
styvą rudenį, zapatistų pas
tangomis Chiapa provincijos 
kalnuose buvo sušaukta tarp
tautinė konferencija. Dalyva
vo politinių avantiūristų bei 
anarchistų iš JAV, Kanados, 
Prancūzijos, Italijos ir Lotynų 
Amerikos valstybių. Nemažai 
dalyvavo ir vietos gyventojų. 
Vienas užsienietis taip sam
protavo: „Jeigu zapatistai pa
jėgs išsilaikyti 10 metų, tuo
met susidarys sąlygos revoliu
cinėje įtakoje išaugti naujai 
žmonių generacijai. Girdi, per 
tokį laiko tarpą zapatistai pa-vertinamos zapatistų pastan

gos. Filmas šių metų pavasarį jėgs sukelti rimtą pavojų Mek-
buvo rodomas Čikagoje ir ki- sikos vyriausybei ir net JAV-
tuose Š. Amerikos miestuose. 
JAV buvo bandoma, su val
džios parama, išleisti jauni
mui skirtą leidinį. Leidinio tu
rinyje išryškėja pritarimas za-

joms. Tokiu atveju, galima ti
kėtis revoliucinio sprogimo 
Los Angeles, San Francisco, 
kituose miestuose ir net kitose 
valstybėse. Tokia yra kraštu-

Iškilmiu metu prie Dflriaus ir (ureno paminklo praėjusį sekmadieni, rupsejo 19 d., dėkojama Petrui Petručiui 
iatsi«tojes pirmoje eilejei. kad jis savo straipsneliais ..DrauĮje" pirmasis atkreipė dėmesį į begriūvantį paminklą, 
su meiie pastatyta Marquette Parke J paminklo gelbėjimo darbus netrukus įsijungė ir kiti. o rezultatai buvo ap
vainikuoti to sekmadienio iškilmėmis Nuotr Edvardo Šulaičio 

patistų siekimams. Laiku pas- tinių radikalų svajonė. 

NAUJI ŽURNALO „TARP KNYGŲ" 
NUMERIAI 

„Tarp knygų" vadinasi Lie
tuvos kultūros ministerijos ir 
Martyno Mažvydo Nacionali
nės bibliotekos leidžiamas mė
nesinis žurnalas. Šis. 48 pus
lapius turintis, gražiai reda
guojamas ir puikiai atrodantis 
leidinys visų pirma skiriamas 
Lietuvos bibliotekų reikalams. 

Mus pasiekė 1999 m. birže
lio ir liepos mėnesių numeriai, 
kuriuose gausu vertingos me
džiagos. Juose nemaža vietos 
skiriama ir išeivijoje gyvenan
tiems kultūrininkams, rašto 
žmonėms. 

Kadangi neseniai buvo mini
ma Martyno Mažvydo bibliote
kos 80 metų sukaktis, tai bir
želio mėnesio numeris yra 
pradedamas prez. Valdo 
Adamkaus sveikinimo žo
džiais. Čia sakoma: 

„Aštuonios dešimtys nacio
nalinės bibliotekos metų pel
nytai gali būti laikoma gyvu 
mūsų tautos bei valstybės šio 
amžiaus istorijos atspindžių. 
Valstybės gimimas, pat ir ta 
prievarta ir netektys, primes
ta ideologija ir tiesos deforma
vimas — viskas tiesioginiai 
darė įtaką ir bibliotekai, todėl 
su tautiniu atgimimu atsivė
rusios saugyklos, nacionalinės 
bibliotekos statusas bei Mar
tyno Mažvydo vardas — ne
ginčijamas istorinės tiesos at
kūrimo liudijimas". 

Bibliotekų skyriuje yra rašo

ma, kad Šilutės F. Bajoraičio 
valst. biblioteka gavo Ameri
koje gyvenančio Kęstučio Jau-
niškio trečią spaudinių siuntą, 
kurioje yra 40 knygų ir 41 
žurnalas. Siuntoje vertingos 
lietuviškos knygos ir „Natio
nal Geographic" žurnalai. 

Taip pat rašoma ir apie bu
vusį čikagietį, dailininką ir ko
lekcininką Kazį Varnelį (įdėta 
ir jo nuotrauka su reta kny
gai. Rašinyje, pavadintame 
„Svetingi Varnelių namai" 
rašoma: „Neįkainojamus meno 
lobius — unikalius baldus, 
garsių dailininkų drobes, 
skulptūras, knygų kolekcijas 
iš JAV į Lietuvą pargabeno 
žymus dailininkas ir kolekci
ninkas Kazys Varnelis. Nauja
sis muziejus sostinės sena-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTDMOOLIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frante Zapoks ir Oft. Mgr Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 West9Sh Street 

Tai. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

Muzika vestuvėms Ir 
pokyliams! 

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

Virginijus Švabas. 

Skubiai išnuomojamas 
2 mieg. butas 

Hickory Hills, IL. 
Tel. 708-728-0208. 

JB3K 

For Sale in Lockport, IL 
1. Fuily equipped machine shop 
2. Pat printing in Morton Bldg. 

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

Į - m 
KOMPIUTERIJA 

Parduodami kompiuteriai. 
Kompiuteriniu sistemų surinkimas 

pagal kliento užsakymus. 
Internetiniai arba industriniai 

serveriai. Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programinė pagalba. 

Intemeto pajungimas. Internetiniai 
puslapiai. Kreiptis: Tel. 773-737-

6792; Fax. 815-461-8159; 
E-mail Loto2000@Yahoo.com. 

Jeigu senatvėje ar negalioje jus 
norite globos ne senelių namuose, 

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

uždirbtus dolerius, skambinkite 
Apolonijai, tel. 708-387-2067 ir 

pasitarkite. JĮU 
Išnuomojami trys butai 64 St. ir S. 
Francisko Ave apyl.: 2 bt. po 4 kamb., 
2 mieg., 1 bt. 4 kamb., 1 mieg. Už 
kiekvieną butą $450 i men , $300 
užstatas (sec. dep.). Skambinti Vincui 
ryte nuo 6 v.r. iki 9 v.r., vakare nuo 7 
v. v. TeL 773-735-1433. 9*27 

miestyje, vadinamas Varnelių 
namais, baigia sunkius kūri
mosi darbus. Šeimininkai tiki
si, kad šiais metais atvers du
ris visuomenei. MA bibliote
kos darbuotojų grupė, Varne
liams sutikus, susipažino su 
muzikalia meno kolekcija, tur
tinga biblioteka..." 

Žurnalo kalendorinėje dalyje 
plačiai minimi ir mums labiau 
įdomūs asmenys. Daug vietos 
skiriama Lietuvos valstybės ir 
visuomenės veikėjui, preziden
tui, publicistui, vertėjui Anta
nui Smetonai, ryšium su jo 
125 m. gimimo sukaktimi rug
pjūčio 9 d. Čia sužymėtos A. 
Smetonos knygos bei knygos 
ir straipsniai apie jį. 

Rugpjūčio 26 dieną, kaip ra
šoma, žurnale prozininkei Ni
jolei Jankutei-Užubalienei su
kanka 70 metų. Yra duodami 
rašytojos biografiniai duome
nys, nupasakojama jos kūrybi
nė veikla. 

Išspausdintas ir N. Janku-
tės-Užubalienės kūrybos vei
kalų sąrašas. Taip pat nurodo
mi leidiniai, kuriuose buvo 
apie ją rašyta. 

Liepos mėnesio „Tarp kny
gų" žurnalo numeryje, rašinė
lyje „Išeivijos plakatai — do
vana Lietuvai" pasakojama 
apie rašytojo Stasio Džiugo iš 
Čikagos padovanotų išeivijos 
plakatų parodą. Informacija 
papuošta ir rašyt. S. Džiugo 
portretine nuotrauka. 

Šio numerio kalendoriniame 
skyriuje pažymimi rugsėjo 
mėnesi gimusieji sukaktuvi
ninkai. Rašoma, kad rugsėjo 2 
d. sukanka 90 metų nuo daili
ninko grafiko Pauliaus Au-
giaus (Augustinavičiaus) gimi
mo. Minima, jog jis reiškėsi ir 
knygų iliustravimu; mirė 1960 
m. gruodžio 7 d. Čikagoje. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
y REALTORS 

offc (773) 586-5959 
home (708) 425-7160 
p*gw (708) 8C6-4919 

RIMAS LSTANKUS 
• Gretos ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

KMIECJK REALTORS 

. 4365 SArtt+f Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite perduot ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

JANTTORS 
Positions now available at 
O'Hare airport. Full ūme 
positions l s t , 2 n d and 3"1 

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

Mil waukee Ave„ Chicago, IL 
60630 or call 773-286-5115. 

Moteris ieiko darbo. Gali 
prižiūrėti senelius arba vaikus 
lietuvių arba amerikiečių šeimose. 
Gali gyventi kartu. Turi vairavimo 
teises TeL 773-465-3313. 

Reikalinga moteris 
valymo darbams 

pietiniuose priemiesčiuose. 
Tel. 708-903-8597. • 

Išnuomoju butą Oak Lawn, IL 
vyrui su žmona be vaikų už $500 

į men.. moteriai už $300 į mėn. 
Yra aikštelė pastatyti mašinai. 
Skambinti teL 708-422-2710 

upe 7 vaL ryto. į̂ ^ 

Išnuomoju 6 kambarių 2 
mieg. butą ir garažą 

Brighton Pk. apylinkėje. 
Tel. 773-376-2874. 

J H 

Taip pat pristatomas Čika
goje gyvenantis poetas, lite
ratūros tyrinėtojas, vertėjas 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 
rugsėjo 26 d. minintis savo 90 
gimtadienį. 

Kadangi apie šį kultūrinin
ką jau buvo rašyta 1994 m. 
„Tarp knygų" 7-me numeryje, 
tai čia pateikiami tik vėles
nieji jo darbai ir suminėta 
naujesni rašiniai apie šį jau 
garbaus amžiaus sulaukusį 
vyrą. 

„Tarp knygų" adresas: Di
džioji 10, 2001 Vilnius. Tira
žas įvairuoja — vidurkis apie 
1,800. Vieno egzemplioriaus 
kaina 6 litai. 

E d v a r d a s Šu la i t i s 

* Dvi a u k š t o s i o s mokyk
los — Lietuvos žemės ūkio 
universitetas (LŽCU) ir Lietu
vos veterinarijos akademija 
(LVA) — išreiškė principinę 
nuostatą, jog dėl susikaupusių 
skolų ir finansavimo trukumo 
jos gali užsidaryti keliems mė
nesiams. LVA rektorius profe
sorius habil. dr. Vidmantas 
Bižokas sakė, kad šiuo metu 
akademija už komunalines pa
slaugas yra įsiskolinusi 
355,000 litų, darbo užmokes
čiui trūksta 412,000 Lt. Pana
ši situacija yra susidariusi ir 
Lietuvos žemės ūkio universi
tete — jo sekretorius Algiman
tas Patašius sakė, kad įsisko
linimas už komunalines pas
laugas siekia apie pusę milijo
no litų. Apie galimybes ku
riam laikui užsidaryti dauge
lio Lietuvos aukštųjų mokyklų 
vadovai prakalbo iškilus grės
mei, jog peržiūrint šių metų 
biudžetą gali boti sumažintos 
aukštajam mokslui skiriamos 
lėšos. <Bh*> 

i 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
AR NEBUS PAMINĖTA? 

Vilnius — mūsų politinio, ti
kybinio ir kultūrinio gyvenimo 
lopšys. Ar esame pasiruošę 
pažymėti Lietuvos kariuome
nės 1939 m. spalio 28 d. žygį į 
Gedimino miestą? O gal ši 
svarbi 60-ties metų sukaktis 
praeis tylomis, visiškai nepas
tebėta? Tą klausimą dar pava
sari iškėliau Čikagos „Lietu
vių balse", tačiau atrodo, kad 
jis liko nepastebėtas. 

Kazys Baronas 
Vokietija 

LIETUVIŲ FONDAS IR 
ŽINYNAS „PASAULIO 

LIETUVIŲ CHORVEDŽIAI" 

„Draugo" 1999.06.19 d. nu
meryje buvo išspausdinta pla
ti apžvalga apie muzikologo 
dr. Boleslovo Zubricko paruoš
tą žinyną „Pasaulio lietuvių 
chorvedžiai". Ten pasakyta, 
kad knygą išleido Lietuvos 
Liaudies kultūros centras. Pa
dėkos žodyje knygoje sakoma, 
kad dalį išlaidų padengė JAV 
Lietuvių fondas. Tačiau raši
nyje apie tai neminima. Žiny
ną B. Zubrickas rengė kelis 
metus. Viename laške rašė, 
kad išleidimas gali kainuoti 
apie 15,000 dolerių ir prašė fi
nansinės paramos. Buvo nu
matyta, kad žinyne apie ket
virtadalį vietos užims užsienio 
lietuvių chorvedžių aprašy
mai. Tada Š. Amerikos Lietu
vių muzikos sąjungos pirmini-
ninkas Faustas Strolia pa
prašė Lietuvių fondą padengti 
tą ketvirtadalį išlaidų — apie 
3,750 dolerių. Lietuvių fondas 
tokią sumą paskyrė, ir čekis 
buvo persiųstas į Vilnių. Kai 
knyga buvo išspausdinta, pa
aiškėjo, kad jos išlaidos pasie-
kė*"25,000 dolerių. Knygos iš
leista 1,000 kopijų ir ji par
davinėjama po 25 dolerius. Ar 
autoriui liks koks atlyginimas, 
nėra žinoma. 

Žilevičiaus-Kreivėno Lietu
vių'muzikologijos archyvas ir
gi padėjo B. Zubrickui rinkti 
medžiagą apie užsienio chor
vedžius, išsiuntė kopiją pa
ruoštos knygos „Lietuviai 
muzikai Vakaruose. Žilevi
čiaus vardynas". Šia proga 
tenka apgailestauti, kad mi
nėta knyga, kurioje yra apie 
1,200 biografijų ir nuotraukų, 
jau ketveri metai yra spaus
dinama Morkūno spaustuvėje 
Michigan valstijoje. Tekstai ir 
nuotraukos jau seniai pa

ruošti. Spaustuvės vadovui 
reikia tik truputį noro ir bent 
kiek pareigos jausmo. Knygos 
išleidimu rūpinasi dail. Petras 
Aleksa. 

B. Zubricko žinynui Muzi
kologijos archyvas parūpino 
188 chorvedžių nuotraukas, 
kurių perfotografavimą pa
dengė Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras Čikagoje. 

Kazys Skaisgirys 
Beverly Shores, IN 

GAL TURITE? 

Leidiniai, kurių ieško Pa
nevėžio apskrities G. Petkevi
čaitės-Bitės viešoji biblioteka: 

1. „Šeštoji pradalgė": lite
ratūros metraštis. Red. Kazys 
Barėnas, Londonas, 1969. 

2. „Kunigas Alfonsas Lip-
niūnas". Red. S Vanagaitė-Pe-
tersonienė. Chicago 1985. 

3. „Lituanistikos darbai": Li
tuanistikos in-to metraštis. I 
t. 1966. 

4. „Lietuvių katalikų mokslo 
akademija. Metraštis". 6 t. 
1985. 

5. „Lietuvių katalikų mokslo 
akademija. Suvažiavimo dar
bai". 1 t., 2 t., 6 t., 7 t., 8 t., 12 
t. 

6. Gasiūnas Jonas, „Katali
kybė Panevėžyje: iš Panevėžio 
bažnyčių katalikiškojo veiki
mo ir vyskupijos praeities". 
Chicago, 1963. 

Turintieji ir norintys šias 
knygas paaukoti, prašomi 
siųsti: Janina Misiūnienė, Pa
nevėžio G. Petkevičaitės-Bitės 
Viešoji biblioteka, Respublikos 
37 LT-5319 Panevėžys. 

Bibliotekos tarnautojai ir 
Panevėžio miesto skaitytojai 
bus jums labai dėkingi. 

J . Misiūnienė 

KALBOS „PAMOKOS". 

Buvau giliai sukrėsta, kai 
viena neseniai iš Lietuvos at
vykusi moteris man padarė 
priekaištą, kad aš viename sa
vo straipsnyje parašiau „ne
moralus elgesys". Taip esą ne
galima rašyti, turi būti „amo
ralus"... Nusijuokusi atsakiau, 
kad apgailestauju „agerai" ir 
net „ateisingai" parašiusi. 
Keista, kad anglų kalboje pri
imtinas pasakymas „amoral" 
jau tapo mūsų senos kalbos 
dalimi. Tokio priešdėlio nei 
neiginio mūsų kalboje nėra. 
Vadinasi, reikia rašyti ar sa
kyti, kad yra „apatogu", 
„amandagu", „adora"... 

^^ • • 

DRAUGAS, 1999 m. rugsėjo 24 d., penktadieni 

Prisimenam .Draugo" vasaros šventę... Iš kairt-s: Ramune Kubiliute, Eugenija Baršketient- ir Vida Kupryte 
Nuotr. Indrės Tįjūnėlienės 

KRAŠTO VALDYBOS 
PIRM. PRANEŠIMAS 

Atkelta iš 3 psl. 
1999 m. liepos mėnesį pra

leidau Lietuvoje. Mindaugo 
karūnavimo šventės metu at
stovavau JAV LB. Kartu su 
Marija Remiene ir naujuoju 
kultūros ministru Artūru 
Bėkšta aptarėme mūsų bend
ras programas. Aplankiau Lie
tuvos kariuomenės vadą Joną 
Kronkaitį ir jį pasveikinau 
bendruomenės vardu. Pasita
riau su Amerikos ambasado
riumi Keith Smith dėl vizų 

• 

Nusibodo man skaityti Lie
tuvos spaudoje apie asociaci
jas, o kai čia iš Lietuvos atvy
ko vienas medikas ir prisi
statė kaip „stomatologas", pa
prašiau, kad man paaiškintų, 
kokia tai medicinos šaka. Pa
sirodo, kad tai „dantų gydyto
jas". Visose kalbose „stomato
logai" savo titule turi žodį 
„dantis", kaip kadaise Lietu
voje buvo „dantų gydytojas", 
Amerikoje ir kituose angliškai 
kalbančiuose kraštuose „den-
tist", vokiškai yra „Zahnarzt". 
Pradėjau vartyti enciklopedi
jas ir žodynus, norėdama išsi
aiškinti „stomatologijos" sąvo
ką. Lietuvių Enciklopedijos 
XXVIII tome stomatologija 
yra apibūdinta kaip „mokslas 
apie burnos (gr. stoma) ertmės 
organų ir žandikaulių ligas". 
Lygiai taip apibūdinama sto
matologija anglų kalbos žody
nuose ir enciklopedijose. Aiš
ku, kad dantys randasi žmo
gaus burnoje, bet ar dantų gy
dymas nėra atskira specialy
bė, nieko bendra neturinti su 
burnos ligomis ir žandikaulių 
negalavimais? 

Pradedu suvokti, kad kal
boje ieškoma „mandrybių" su 
tikslu užimponuoti eiliniam 
žmogui. Quo vadis Lietuvos 
kalbininkai? Jau skelbimai 
vadinami „anonsais", leidiniai 
tapo „publikacijomis", pramo
nė yra Industrija", siūloma 
pirkti „komfortabilų namą", ir 
dar daugelis kitų. Įvedus tiek 
daug nereikalingų svetimžo
džių, kuriems turime puikius 
ir tikslius lietuviškus žodžius, 
eiliniam lietuviui reikia pra
dėti mokytis svetimų kalbų, 
kad galėtų suprasti kasdieni
nius pranešimus. Ar ne grau
du17 

Aurelija M Balašaitienė 
Richmond Heights, OH 

išdavimo ir kliūčių mūsų sve
čiams, norintiems apsilankyti 
JAV. Pasikalbėjau su Lietuvos 
prezidentu V. Adamkumi apie 
artėjančią mūsų šokių šventę, 
kultūros atašė, NATO ir kitus 
reikalus, susietus su JAV LB. 
Aplankiau Vilniaus Informaci
jos centrą ir pasitariau su jo 
vadovais. Susitikau su užsie
nio reikalų ministru Algirdu 
Saudargu, kad suprasčiau, ką 
Lietuva galvoja apie Amerikos 
valdžios požiūrį į Lietuvą. 
Kartu su Marija Remiene 
aplankėme Lietuvos archyvus 
ir tarėmės su Lietuvos archy
vų direktoriumi V. Grigoraičiu 
dėl mūsų archyvų. Kalbėjausi 
su Lietuvos Dailės muziejaus 
direktoriumi Romualdu Bud
riu apie M. Remienės projektą 
atvežti JAV lietuvių pavel
dėtus dailės kūrinius į Lie
tuvą kitą pavasarį ir surengti 
jų parodą. 

Finansai 

„Dovana bendruomenei" są
skaita vis didėja. Jau paauko
ta per 9,000 dol. Ne visi tary
bos nariai yra paaukoję. Apy
linkės dar daugiau atsiliku

sios. Mūsų iždininkas Ramu
tis Pliūra neseniai išsiuntė 
prašymus stambesniems au
kotojams, kad aukotu šiai są
skaitai. Reikia įrašyti į mūsų 
įstatus, kad šios „Dovana ben
druomenei" sąskaitos pagrin
dinis kapitalas negali būti 
naudojamas, bet palūkanos 
galėtų būti naudojamos krašto 
valdybos išlaidoms. 

Išlikusi gana didelė skola 
advokatams Cleveland sody
bos byloje. Nors, atrodo, galė
sime išmokėti per ilgesnį lai
ką, KV tam neturi lėšų. Su
mažinti KV lėšų yra neįma
noma. Kaip ir anksčiau, dau
guma KV narių patys paden
gia savo darbo išlaidas. Ti
kimės su naujomis mūsų 
pastangomis bendruomenė su
silauks didesnės finansinės 
paramos. 

Santykiai su prezidiumu 

Dėkojame prezidiumui, ypač 
jo pirmininkui Donatui Sku
čui, už mūsų veiklos rėmimą, 
patarimus ir konsultaciją. KV 
laukia derlingos ir darbingos 
ateinančios tarybos sesijos. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI AUKOJO 

1999. VL.1 - 1999JJL.1 

$1,000 - prel. J. Prunskio fondas 
$260 - Dana Trotter 
$200 - Lithuanian Mercy Lift, Marija Rudienė 
$100 - Vanda Prunskienė 
$67 - Ona Kuliešienė 
$60 - Stasė Prialgauskienė, Marija Ročkuvienė 
$30 - Nijolė Kairienė 
$27 - Birutė Vindašienė 
$26 - Florence Kastienė, Elena Vasilievskienė 
$20 - Aldona Lekeckienė 
$14 - Gražina Budrytė 
$10 - Stasė Sakevičienė 
$7 - Stasė Didžiulienė 
$6 - Sofija Jelionienė 
$6-1 - Aldona Ankienė, Aldona Brusokienė 

Mirusių atminimai aukojo: 
A a. Veronikos Mašiotienės - $100 - Ona Kronienė. 
A. a. Bronės Peters-Petravičienėa • $60 - Michalina 

Krutkevičienė. 
A a. Vytauto Paulionio: R. B. Viskantai - $100; A. 

R. Stropai - $60; A V. Valavičiai - $60; J. Graužinis -
$90; po $28 - R. N. Baniai; J. A Jonynai, A St. Leikai, J. 
VI. Stankai, St. Žilevičius. 

A a. Barbaros Blinstrubienės - $200 - per Daivą 
Panarienę aukojo: A B. Barauskai, H. Bagdonienė, V. 
Čepaitienė, O. Daškevičienė, p. p. Dirdai, L. Gelažius, L. 
Jasas, O. Paulienė, N. Pupienė, S. Simokaitienė. 

Mieliesiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame! 

Lietuvos Dukterų draugijos centro valdyba 

„Kamertono" choras savo koncertinėje kelionėje Rygoje Šis puikus chori
nis vienetas pasirodys ir Čikagoje. Jaunimo centre, spalio 17 d , 3 vai p p 
Koncertą rengia „Margutis II" Bilietai jau gaunami „Seklyčioje" 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
^ J Mutual Federal Savings and Loan 

a r W 5 W Assoclatlon of Chicago 
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Cashnir G. Okns, Presklent 

Patamsiam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

A. t A. 
dr. APOLONIJA PACIENĖ 

NENORTAITĖ 
Gyveno East Chicago, IN*. Mirė po trumpos, sunkios 

ligos 1999 m. rugsėjo 21d., sulaukusi 77 metų. 
Gimė Kaune, Aleksote. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: dukra Sigita Pacys. brolis Algis Nenorta; 

dukterėčia Felicija Skrinskienė, jos sūnus dr. Gailius 
Skrinskas su šeima ir duktė Dalia Viskontienė su šeima; 
daug giminių Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei. 
Velionė Apolonija pašarvota pirmadienį, rugsėjo 27 d. 

nuo 2 iki 7 v. v. Fife Funeral Home laidojimo namuose, 
4201 Indianapolis Blvd., East Chicago, IN. 

Laidotuvės antradienį, rugsėjo 28 d. Iš laidojimo namų 
9:30 vai. ryto a. a. Apolonija bus atlydėta į St. Stanislaus 
bažnyčią East Chicago, IL, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Čikagoje. 

Nuliūdę: dukra, brolis ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Fife Funeral Home. 
Tel. 219-398-3210. 

PADĖKA 
A. f A. 

JONAS PAROMS 
netikėtai Viešpaties pašauktas mirė 1999 m. birželio 
30 d. 
Širdingai dėkojame visiems, išreiškusiems mums 
užuojautą, dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse, 
užjautusiems laiškais, aukomis ir atsiuntusiems gėles. 
Jūsų maldos ir nuoširdumas mus stiprino sunkioje 
atsiskyrimo valandoje. 
Dėkojame tėvui Juozui Vaišniui. SJ ir prel. Ignui 
Urbonui už maldas šermenų metu, už laidotuvių šv. 
Mišias ir palydėjimą į Amžino Poilsio vietą. Ypač 
dėkingi tėvui Juozui Vaišniui už labai nuoširdų ir jautrų 
pamokslą. Dėkojame Antanui Paužuoliui ir Viktorui 
Kulikauskui už skaitymą šv. Mišių metu. 
Nuoširdi padėka Sigitui Miknaičiui už pravedimą 
skautiško atsisveikinimo ir visiems skautams ir 
skautėms išlydėjusiems Brolį Joną į Amžinybę. 
Dėkojame Vaclovui Momkui atsisveikinusiam 
Jaunimo centro ir Lietuvių Operos vardu. Dėkojame 
muz. V. Herkuliui Stroliai už jaudinančią smuiko 
muziką ir muz. Faustui Stroliai už giesmes palydint 
vargonais. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui ir 
jo asistentei Eryn Gray už rūpestingą patarnavimą. 

Nuliūdę: duktė , sūnus, marti , brolis su 
šeima, svainė ir kiti artimieji. 

PADĖKA 
A . t A . 

VALENTINA MAŽEIKIENĖ 
Mirė 1999 m. gegužės 21 d. Palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Čikagoje. 
Širdingai dėkojame visiems, kurie pareiškė mums 
užuojautą, dalyvavo laidotuvėse ir aukojo šv. Mišioms 
bei „Lietuvos Vaikų vilčiai" a. a. Valentinos 
atminimui. 

Nuoširdi padėka kun. A. Paliokui už maldas 
koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. 
Dėkojame sol. P. Ragienei ir muz F. Stroliai už 
giesmes ir muziką pamaldų metu. 
Taip pat esame dėkingi laidotuvių direktoriui Donald 
M. Petkui už malonų patarnavimą šiuo sunkiu mums 
metu. 

Vyras Pranas , sūnus Andrius, dukra Irena 
su šeimomis. 

„DRAUGAS" informuoja; „DRAUGAS" formuoja; 

.DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

,D;{AUCĄ" atffitriftfffie SŠP/6 čestnmynre. 
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Kun. V i k t o r a s Rimšel is 
..Draugo"' jubiliejaus proga šį 
sekmadien; 10:30 vai.r. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje sakys iškilmingą 
pamokslą. 4 vai.p.p. Marti-
nique pokylių salėje vyks 
šventine ..Draugo" puota. į ku
rią bilietus užsisakyti galite 
dienraščio administracijoje 
darbo valandomis. 

„L i tuan i cos " s k a u t ų tun
t o 50 m e t u ve ik los jubi l ie
j u s bus paminėtas iškilmin
game pokylyje š.m. spalio 2 d. 
vyksiančiame VVillovvbrook po
kylių salėje, Willow Springs, 
IL. Visi dabartiniai ir bet 
kada ..Lituan-cos" tunte skau-
tavę broliai, tėvai, rėmėjai ir 
svečiai kviečiami kar tu švęsti 
šią neeilinę sukaktį. Rengė
jams labai svarbu žinoti daiy-
vių skaičių todėl prašome 
apie jūsų dalyvavimą nedel
siant pranešti tuntininkui, tel. 
708-839-4438. Visi kviečiami 
ir laukiami. 

Nor i t e p i r k t i maš ina? 
Skaitykite „Draugo" skelbi
mus! Prenumeruokite „Drau
gą"! Visi JAV gyvenantys lie
tuviai, kurie dar niekada ne
buvo užsisakę šio vienintelio 
užsienio lietuvių dienraščio, 
laikraštį užsisakyti gali papi
ginta kaina. Metams - tik 65 
dol.! Ši nuolaida galios tik ri
botą laiką, taigi skubėkite! 

Išvyką į „ E m p r e s s Casi-
n o " Johet. EL) rugsėjo 30 d., 
ketvirtadienį, organizuoja LB 
Lemonto apylinkes socialinių 
reikalų skyrius. Išvykstama iš 
PL centro Lemonte ryte. po 
pietų grįžtama atgal. Informa
cija tel. 630-243-0791. 

Konferenc i jos „Dovana 
Lie tuva i" , vyksiančios š.m. 
lapkričio 5-7 d. Key Bridge 
Marriott viešbutyje (Arling-
ton. VA), rengimo komitetą 
sudaro: Jūra te Budriene — 
pirmininke. Algis Augaitis, Bi
rutė Jasaitienė. Rita Kazra-
giene. Ramune Kligyte. Sau
lius Kuprys. Jurgis Lendrai-
tis. Vytautas Narutis ir Linas 
Sidrys. Konferenciją ruošia 
JAV LB Socialinių reikalų ta
ryba. Lietuvos ambasada ir 
JAV LB Vašingtono miesto 
apylinke. Visą informaciją ga
lima gauti atsiunčiant savo 
vardą, pavardę, adresą ir tele
foną telefaksu 773-436-6909 
arba elektroniniu paštu 

ajbudrys@ameritech.net; ar
ba skambinant telefonu 773-
284-6786. Atsiliepus atsako
vui žinias prašome įkalbėti 
aiškiai. 

A l g i m a n t o B a r n i š k i o or
k e s t r a s linksmins ..Draugo" 
puotos dalyvius šį sekmadienį 
iškilmingoje Martinique poky
lių salėje. Dar galite užsisaky
ti vietas ir net viso stalo bilie
tus mūsų administracijoje dar
bo valandomis. 

„ A n t r a s k a i m a s " pasirodys 
1999 m. spalio 9 d. vakare 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
XV tarybos trečiosios sesijos 
metu. Lietuviškoji visuomenė 
yra kviečiama dalyvauti ne tik 
šeštadienio vakarienėje ir pro
gramoje, bet ir pačioje tarybos 
sesijoje, kur i prasidės penkta
dienį, spalio mėn. 8 d., ir tę
siasi iki sekmadienio, spalio 
mėn. 10 d. Visą informaciją 
apie šią tarybos sesiją galima 
gauti kreipiantis į V. P. Janu
šonis, P.O. Box 351/352, Dous-
man. WI 53118. Tel. darbo 
metu: 414-965-2064, telefaksu 
bet kuriuo metu 414-965-
4247. 

Naujus v a r g o n u s įs igyt i 
ruošiasi Palaimintojo Matulai
čio misija. Tam ji rengia pie
tus, kurie vyks spalio 10 d. 12 
vai. Pasaulio lietuvių centre. 
Linksmą programą atliks Al
gimantas Barniškis, o visus 
skaniai ir sočiai pavaišins Al
dona Šoliūnienė. Reikia iš 
anksto užsisakyti stalus ar 
vietas. Skambinkite Vandai 
Gvildienei tel. 630-271-9136 
arba Irenai Kazlaukienei 630-
257-3346. Bilietus galite įsigy
ti ir kiekvieną sekmadienį 
prieš šv. Mišias Pal. J . Matu
laičio misijoje. 

L e m o n t o Lie tuv ių Ben
d r u o m e n ė s iškilmingi meti
niai pietūs įvyks lapkričio 5 d. 
tuoj po šv. Mišių 12 vai. Pa
saulio lietuvių centre. Pietų 
metu bus traukiama didžioji 
loterija. Atvykite! 

K o n c e r t e „Kai s u s i t i n k a 
poezija ir m u z i k a " skam
bins pianistas Rokas Zubovas. 
Koncertas įvyks spalio 1 d., 
penktadienį, 7.30 val.v. PLC 
Lietuvių dailės muziejuje. 
Skambės kompozitorių Bach, 
Shopin, List kūriniai. 

L i e tuvos va izdų fi lmai ir 
vė l i aus ios „ P a n o r a m o s " iš
t r a u k o s kiekvieną penktadie
nį 2:30 vai. p.p. bus rodomi 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Visus kviečia LB Le
monto apylinkės socialinių 
reikalų skyrius. 

A k a d e m i n i o S k a u t ų sąjū
džio Ak iva i zd in i s suvažia
vimas, paminėti ASS 75 metų 
gyvavimo sukaktį, šaukiamas 
š.m. spalio 15-17 d. Visi na
riai ir svečiai kviečiami dalyy-
vauti pagrindiniame suvažia
vime ir sukaktuvinėje šventė
je šeštadieny spalio 16 d., vyk
siančiuose Comfort Inn Con-
ference Center. 8800 West 195 
Street. Orland Park, IL. Šven
tėje — vakaronėje pasirodys 
..Antras kaimas" su nauja kū
ryba, o šokiams gros šaunus 
..Žaibo" orkestras. Informaci
jai ir registracijai skambinkit 
Ramunei Papartienei. tel. 
708-482-0224. arba Rimantui 
Griškeliui, tel. 630-655-2485. 

MM arti 

Prie keliaujančios „Our Lady of the 
New Millenium" statulos nusifotog
rafavo seselė Dot Dempsey ir statu
los iniciatorius. Seseles D. Demp
sey dėka St. Patrick's (St. Charles, 
IL) parapija tapo didelė „Saulutės", 
Lietuvos Vaikų globos būrelio, rė
mėja Nuotr. Indrės Tųūnėlienės 

Dr. Vinco Kudirkos tau
tiška giesmė tapo atkurtos 
valstybės simboliu, oficialiai 
patvirtintu Lietuvos Respubli
kos himnu. Vinco Kudirkos 
100-ąsias mirties metines iš
kilmingai minėsime spalio 3 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Čikagos ir apy
linkių visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama dalyvauti šioje aka
deminėje šventėje. 

Sekmad ien in io „ D r a u g o " 
pokylio metu paaiškės skry
džio į Lietuvą laimėtojas. SAS 
oro linijų vadovybė „Draugui" 
padovanojo du lėktuvo bilie
tus, kuriuos galima laimėti, 
už dolerį įsigijus laimėjimo bi
lietėlį, o jis bus traukiamas 
rugsėjo 26 dieną Martiniąue 
pokylių salėje. Dar yra likę 
loterijos bilietėlių, kuriuos 
įsigyti galite mūsų adminis
tracijoje darbo valandomis. 

Žinome, kad spalio 
mėnuo yra skirtas BALFui 
ir visi skyriai renka aukas, 
kad galėtų prieš žiemą 
sušelpti vargstančius Lietu
voje ir kitur. Marąuette 
Parke, prie Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčios, 
rugsėjo 25 ir 26 d., prieš visas 
Mišias bus dalinami BALFo 
rinkliavos vokeliai, o surenka
mi spalio 2 ir 3 d. Visi ragina
mi būti dosnūs ir padėti var
guoliams per BALFą. 

MOTERŲ KLUBO 
KVIETIMAS 

Jaunimo centro Moterų klu
bas kviečia visus atvykti į 
Jaunimo centro kavinę sekma
dienį, spalio 3 d., ir pasivai
šinti skaniais mieliniais bly
nais. Prie jų bus labai gar
džios, šių metų derliaus obuo
linės košės. Vaišes pradėsime 
8 vai. ryto. Savo apsilankymu 
paremsite Jaunimo centrą. 
Laukiame! J C Moterų klubas 

Dariaus .r Girėno paminklo atnaujinimo iškilmėse rugsėjo 19 <! Marąuette Parke Iš kaires „Draugo" lx»ndfa-
darbis Petras Petrutis. kurio straipsniai apie baigiantį sunykti ŠĮ lietuviams ir Lietuvai brangu paminklą 
pastūmėjo imtis atnaujinimo darbų, ir Aleksandras Atutis. S (ureno pusbrolis, j iškilmes atvykęs :š Californi-
jos N'uotr E. bulaičio 
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LIETUVIU DIENOS 
KALIFORNIJOJE 

Tradicinės lietuvių dienos 
Los Angeles, CA, Sv. Kazimie
ro lietuvių parapijoje vyks 
š.m. spalio 2 d. nuo 11 vai. ry
to iki 7 vai. vakaro ir spalio 3 
d. nuo 11:30 vai. ryto iki 5 vai. 
vakaro. Linksmasis subatva-
karis — spalio 2 d. 7 vai. 
vak. 

Programa abi dienas vyks 
visą dieną. Bus dainų, tauti
nių šokių (net iš Bostono šalia 
savų). Galėsite pasmaguriauti 
lietuvišku maistu, įsigyti 
rankdarbių, gintaro dirbinių 
ir kt., o svarbiausia — pa
bendrauti su senais pažįsta
mais, susipažinti su naujais, 
sutikti ypatingų svečių ir 
džiaugtis savo lietuvių kilme. 
Kviečiami visi! 

APIE VLADA JANIŪNĄ 
„Margučio" radijo valandėlės 

klausytojai, be abejo, gerai at
simena sporto žinių pranešėją 
iš Kauno, dabar gana daug 
apie sportą rašantį „Lietuvos 
žinių" dienraštyje, leidžiama
me Vilniuje. Dažname nume
ryje skaitome jo žinias bei re
portažus iš įvairių rungtynių. 

Mus pasiekusioje rugpjūčio 
28 dienos šio dienraščio lai
doje užt inkame du Janiūno 
rašinius. Viename jų jis rašo 
apie futbolo klubo „Kaunas" 
nesėkme Europos taurės rung
tynėse, kuriose mūsiškiai dėl 
apmaudaus žaidimo pabaigoje 
praleisto įvarčio nepateko į 
tolimesnį ratą, o taip pat pra
rado ir 50 tūkstančių dolerių. 

Kitoje žinioje jis rašo, kad 
lietuviai sportininkai dalyva
vo Vokietijos Muai Thai atviro 
čempionato varžybose ir trys 
iš jų tapo nugalėtojais. O lie
tuvis Darius Skliaudys buvo 
pripažintas techniškiausiu šio 
čempionato žaidėju. wtjk, 

BEVERLY SHORES 
LIETUVIU DERLIUS 

Beverly Shores lietuviai su
silaukė derlingų metų. Lietu
vių klubo dvaro valdytojai 
Izolda Šimkiene (pirmininkė), 
Vytautas, Šimkus, Juozas No
reika, Kęstutis Pocius, Jonas 
Kubilius patikėtą kultūrinį 
bei visuomeninį lobį ne tik ge
rai prižiūrėjo, bet dar pelnė di
delius dividentus. Izolda ir Vy
tautas Šimkai kelias vasaras 
praleido Lietuvoje ir ten su 
amerikiečiais įsijungė į kon
sultantų darbą. Izolda padėjo 
administracijos. planavimo, 
kompiuterių ir kitose srityse, 
o Vytautas reiškėsi elektros 
inžinerijoje. Bet 1999 metai 
buvo skirti išimtinai šiam 
kraštui (beje, Vytautas, Lietu
vių operos choristas, netingė
davo įveikti 150 mylių kelio, 
kad nuvažiuotų į repeticijas). 
Dabar apie metų derlių. 

Buvo surengtas įspūdingas 
Vasario 16 d. minėjimas, ku
riame paskaitą skaitė Lietu
vos Švietimo viceministre Pa-
liokienė, ir keletas įsimintinų 
susirinkimų. O su vasara at
sisveikinant, buvo surengta 
linksma, džiaugsminga gegu
žinė, į kurią sugužėjo tiek 
daug žmonių ir iš toli atvažia
vusių, jog kon<̂  pritrūkome 
maisto ir visokių kitų skanu
mynų ir gerybių. Linksmybės 
daužėsi ąžuolyne. 

O ruden) pasitiksime kaip 
visada vieninga; ir draugiškai 
Michigan City Public Library 
— bibliotekos susirinkimų 
kambaryje rugsėjo 30 d. 2 vai. 
p.p 

Taip pat primename, kad 
rugsėjo 26 d . sekmadieni, į 
Lituanicos parka, kaip ir pra
ėjusiais metais ,-uskns jaunie
ji ateitininkai - - 120 gražiai 
lietuviškai čiulbančių mergai
čių ir berniukų Ateikime jų 
pasveikint. 

V.K. 

ATSPINDULIUOJA „SAULĖ" IŠ 
ŠIAULIŲ 

Šiaulių universiteto liau
diškos muzikos ansamblis 
„Saulė" gyvuoja nuo 1972 me
tų. Per kolektyvo gyvavimo 
metus ne kartą keitėsi jo daly
viai ir vadovai. Šiuo metu an
samblyje groja, dainuoja ir šo
ka per 30 Šiaulių miesto stu
dentų, dėstytojų, mokytojų ir 
kitų profesijų atstovų. 

„Saulės" repertuare — tra
dicinis lietuvių folkloras ir 
originalūs kūriniai, sukurti re
miantis lietuvių folkloro tradi
cijomis. Ansamblis „Saulė" vi
sada žiūrovų laukiamas sve
čias. Kolektyvas dalyvauja 
įvairiuose šalies ir užsienio 
folkloro festivaliuose, konkur
suose, kur ne kartą pelnyti 
laureatų ir diplomantų vardai. 
„Saulė" sėkmingai koncertavo 
Belgijoje, Jungtinėje Karalys
tėje, Kuboje, Olandijoje, Latvi
joje, Švedijoje, Estijoje, Veng
rijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, 
Lenkijoje, Vokietijoje, Norve
gijoje, Maltoje ir JAV. 

Šią vasarą „Saulė" dalyvavo 
Tarptautiniame muzikos kon
kurse Didžiojoje Britanijoje, 
kur laimėjo 7 prizines vietas, 
iš jų 4 pirmąsias. 

Amerikoje „Saulė" ne pirmą 
kartą. Čikagoje buvo prieš du 
metus. Šiaulių miestas su 
Omaha miestu Nebraskos 
valstijoje turi pasirašę sese-
rystės sutartis. Omahoje juos 
globoja prof. Roger Foltz, Uni-
versity of Nebraska Omahoje 
muzikos departamento profe
sorius, ir Merry Ellen Turner, 
tarptautinių programų direk
torė. Jie yra sudarę nepapras
tai įdomų maršrutą po 6 vals

tijas vakaruose. Kelionė — 
viena iš įdomiausių, nes muzi
kantai apkeliaus tokias vie
toves, kurių, manau, nei vie
nas ansamblis nebuvo apke
liavęs. Tai — vietos Wall Drug 
ir Black Hills, Mount Rush-
more; Scottsbluff National 
Monument, Denver, Colora-
do, Estes Park, Rocky Nation
al Park, Kearney Nebraska. 
Atgal į Omaną, po to į Čikagą 
pilni įspūdžių muzikantai 

f rįžta spalio 16 d. ir atgal į 
iaulius. Džiaugiuosi, kad 

man būnant Lietuvoje „Saulė" 
pakvietė būti jų vadybininke, 
keliausiu kartu, būsiu jų ver
tėja ir programų anglų kalba 
pranešėja, nes koncertai ren
giami amerikiečiams. 

Tuoj po atskridimo, įsėdę į 
autobusą, muzikantai išva
žiuos į Pittsburgą, kur Vakarų 
Pennsylvanijos Lietuvių pi

liečių draugija rengia „Saulės" 
pasirodymą. J is įvyks rugsėjo 
25 d. 2 vai. p.p. Prince of 
Peace auditorijoje (Pius 
Street , Pittsburg). 

Deja, Čikagoje koncertas 
įvyks antradienį du kar tus , 
nes sekmadienį nenorėjome 
susikirsti su „Draugo" rengia
ma jubiliejine vakariene. Kai 
kuriems, kaip ir man, kiekvie
na diena yra sekmadienis, ga
liu visur dalyvauti dienos 
metu. Bandome surengti tarp 
Šiaulių universiteto mėgėjų 
krepšininkų ir Lituanikos ko
mandos draugiškas žaidynes 
Lemonte. Apie jas — vėliau. 

Vienas lietuvis man sakė: 
„nedaryk vakare, ką gali pa
daryti dieną". Tai pasinaudo
kite ir jūs tuo patarimu. Kon
certas 7 vai. vakaro tiems, ku
rie negali dieną dalyvauti. Ne
praleiskite progos pamatyti 
nepaprastai gerą ansamblį. Iš-
lydėkite juos į Vakarus gerai 
nus i te ikusius .Pranė Š lu t i enė 

Čikagoje „Saule" koncertuos rugsėjo 28 d., antradienį, 3 ir 7 val.v. Jauni
mo centre. 

TRYS PASAKOJIMAI APIE LIETUVĄ 
Po dviejų savaičių pertrau

kos įvykusios dėl gegužinių 
rengimo, rugpjūčio 29 d. Cice
ro ir apylinkių lietuviai vėl 
rinkosi į Šv. Antano parapijos 
buvusios mokyklos patalpą 
sekmadieniniam pabendravi
mui. Jo metu išgirdome ne
įprastai daug pranešimų apie 
tėvynę Lietuvą. Vieną iš jų 
skaitė trumpam į Cicero atvy
kusi paviešėti viešnia iš Lietu
vos, o kitus du — iš viešnagių 
po Lietuvą sugrįžusieji asme
nys. 

Popietės vedėjas dr. Petras 
Kisielius pirmąją kalbėti pak
vietė žinomo Cicero visuome
nininko Kosto Dočkaus gimi
naitę Dianą Jonaitienę, kuri 
atvyko pasisvečiuoti pas jau 
čia seniau pasirodžiusią savo 
mamą Janiną Dočkienę. 

Jaunoji viešnia, prieš tai ci-
ceriečiams padėjo pilstyti ka
vą, kalbėjo trumpai. Ji taip 
pat atsakinėjo ir į klausimus, 
kurių atsirado nemažai. Kai 
kuriais atvejais jos atsakymus 
papildydavo jos mama. Diana 
— dar yra studentė, studijuo
janti gamtos apsaugos moks
lus Šiaulių aukštesniojoje 
technikos mokykloje, kur stu
dijos tęsiasi 3 metus. Tačiau 
viešnia sakė, jog dar neži
nanti, kur baigusi šią mokyklą 
galės gauti darbą. 

Antruoju kalbėti buvo pa

kviestas iš viešnagės tėvynėje 
prieš porą dieną sugrįžęs bu
vęs cicerietis, o dabar North 
Riverside miestelyje gyvenan
tis Romas Kartavičius. Šis ne
toli Vištyčio gimęs vyras, tu
rintis nemaža giminių ir pa
žįstamų Kybartuose bei apy
linkėse, kalbėjo apie viešnagę 
Suvalkijoje bei kitose vietose. 
R. Kartavičius pasakojo ir 
apie buvusio ciceriečio, prieš 6 
metus į Lietuvą sugrįžusio gy
venti Eugenijaus Mickevičiaus 
likimą. Apie šį vyrą daugumas 
susirinkusiųjų gerai žinojo, 
nes jau praėjusią žiemą sek
madieninio pabendravimo me
tu buvo renkami pinigai. Mic
kevičius, kiek atsimename, iki 
šios dienos dėl įvairių kliūčių 
vis negali atgauti savo tėvų 
namo, ir, be to, jam nebuvo 
mokama JAV „Sočiai Securi-
ty" pensija. 

Su buvusiu ciceriečiu R. 
Kartavičius susitiko Klaipėdo
je, netoli Kretingos, E. Micke
vičiaus gyvenamosios vietos. 
Kalbėtojas pažymėjo, kad ne
seniai mūsiškiui jau pradėjo 
mokėti JAV senatvės pensiją. 
Pensiją jis gavo ir už ankstes
nius mėnesius, tačiau anks
čiau tik tautiečių iš Amerikos 
dėka pajėgė išgyventi. 

R. Kartavičius taip pat su 
susižavėjimu pasakojo apie 
savo gimtinę Vištytį, kur vei

kia graži poilsiavietė „Viktori
ja", joje — gražus viešbutis, 
restoranas, veikia įvairios pra
mogos. Čia viskas pigu — tik 
20 dol. dienai, tuo tarpu Vil
niuje „Neringos" viešbutyje 
mokėjęs 100 dol. parai. 

Paskutinis popietės kalbėto
j a s buvo senas Cicero Lietuvių 
Bendruomenės veikėjas, reiš
kęsis ir Pasaulio LB valdybo
je , Lietuvių fondo bei kitų or
ganizacijų veikloje — Kostas 
Dočkus. Jis, savo tėvynėj pa
buvojęs jau septynioliktą kar
tą, matė prieštaringų vaizdų. 

Kalbėtojas pažymėjo, kad 
išorinis vaizdas geras — pilna 
mašinų, kurios greitai važiuo
ja . Taip pat pastebima ir daug 
krautuvių, kuriose gerai ap
tarnaujama. 

Tačiau turint reikalų admi
nistracinėse įstaigose, reikia 
turėt i stiprius nervus, nes čia 
vis nėra žmogaus, kuris galėtų 
ir turėtų patarnauti . Kalbėto
jo nuomone, tas pats pasakyti
na ir apie politiką, kurioje pir
muoju smuiku, atrodo, groja 
mafija. Todėl K Dočkus teigė, 
jog atsiranda gana daug žmo
nių, pasigendančių senosios 
sistemos. 

Visų kalbėtojų mintis vieto
mis papildė ir savo išvadomis 
vykusiai nuspalvino pokalbio 
vedėjas P. Kisielius, kuris jau 
ilgesnį laiką eina šių sekma
dieninių susibūrimų vedėjo 
pareigas. 

Ed. Šulaitis 

• Amerikos Lietuviu ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
p e r WCEV 14.60 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S Francisco, Chicago, IL 60632. 
(sk.) 

• Akcijų, bonu bei kitu 
v e r t y b i ų p i r k i m e ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo Būnu* 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. U JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel 1-888-879-7730. <«k.) 

• Pasaul io l ietuvių cent
ras L e m o n t e i e i k o darbi -
n inko-pr i i iūrė to jo . Būt ina 
kalbėti angliškai. Darbas susi
deda iš patalpų paruošimo ren
giniams, tvarkos priežiūros ren
ginių metu ir darbų paskirs
tymo Turi galėti dirbti savait
galiais renginių metu Atlygi
nimas pagal susitarimą. Norin
tieji prašome kreiptis į centro 
administratorių Igną Budr i 
telefonu 630-257-8787. M n 

• Ba lzeko l i e t u v i ų kul
t ū r o s muziejui Čikagoje rei
kalingas darbuotojas, mokan
tis dirbti kompiuteriu. Kreiptis 
tel . 773-582-6500. m 

• Hawai i 2000 - kelionė 
laivu aplankant Havajų salas 
2000 m. kovo 4-11 d. U ž s i 
r e g i s t r u o t i ik i s p a l i o 4 d. 
Skambinti: American Travel 
S e r v i c e , 708-422-3000 arba 
800-422-3190. 
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