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Rusijos Dūma prašo suteikti 
laisvę Sausio 13-osios 

perversmininkams 
M a s k v a , spalio 6 d. (BNS). 

Rusijos Valstybės Dūma para
gino Lietuvos prezidentą su
teikti laisvę buvusiems Lietu
vos prosovietinės komunistų 
partijos vadovams, nuteis
tiems už 1991 metų sausio 
įvykius. 

„Vedama tikrojo humaniz
mo sumetimų, Valstybės Dū
ma kreipiasi į Jus, kviesdama 
parodyti gailestingumą ir, pa
sinaudojant Lietuvos Konsti
tucijos teikiama teise, paleisti 
nuteistuosius", sakoma kreipi
mesi į Lietuvos prezidentą 
Valdą Adamkų. 

Kreipimesi, kuris buvo pri
imtas rugsėjo 29 d., pažymi
ma, kad buvęs Lietuvos komu
nistų partijos pirmasis sekre
torius Mykolas Burokevičius 
ir kiti nuteistieji yra pagyvenę 
žmonės, ir jų sveikatos būklė 
kalėjimo sąlygomis Rusijos de
putatams kelia „didelį susirū
pinimą". 

Kartu deputatai eilinį kar
tą pareiškė abejones Vilniaus 
apygardos teismo priimtu 

sprendimu, o M. Burokevičių 
ir jo bendrininkus pavadino 
..politiniais kaliniais". 

Dar anksčiau, rugpjūtį ir 
rugsėjį, Rusijos Valstybes 
Dūmos delegacijos Europos 
Tarybos Parlamentinėje 
Asamblėjoje (ETPA) vadovas 
Sergęj Glotov du kartus ap
skundė Lietuvos teismo spren
dimą ETPA pirmininkui lor
dui Russel Johnston. 

Po kelerius metus trukusio 
bylos tyrimo ir ilgo teismo Vil
niaus teismas rugpjūčio 25 d. 
šešiems 1991 metų tragiškų 
sausio įvykių organizatoriams 
paskyrė įvairias laisvės atė
mimo bausmes. 

Pagrindiniams į Lietuvos 
teisėsaugos rankas pateku
siems pučo aktyvistams — 
prosovietinės komunistų par
tijos vadovams Mykolui Buro
kevičiui ir Juozui Jermala-
vičiui — buvo paskirta nuo 8 
iki 12 metų laisvės atėmimo. 
Jų bendražygiai gavo mažes
nes laisvės atėmimo bausmes. 

Čečėnijoje įsigaliojo kar inės 
padėt ies režimas 

Nuotr.: ilš deSinėsj Lietuvos prezidentas Vaidas Adamkų*'prezidentūroje prieme JAV versloves ,,Wilhams In
ternational" prezidentą John Bumgarner SVLCM pasitiko ir prezidento patarėjas Raimundas Mieželis (kairėje). 

Susitarimo su „Williams" 
galima tikėtis mėnesio gale 

Senais pesticidais Lietuva 
atsikrato Rusijoje 

Viln ius , spalio 5 d. (BNS) 
— Lietuva į Rusiją praėjusią 
savaitę išvežė pirmąją 20 tonų 
siuntą pasenusių ir nebetin
kamų naudoti pesticidų. 

Aplinkos ministerija taip 
bando išspręsti daugelį metų 
Lietuvai labai svarbių senų 
pesticidų naikinimo proble
mą, pranešė „Lietuvos rytas". 

Lietuvoje dar reikėtų sut
varkyti apie 1,200 tonų pesti
cidų, dar tiek pat būtina at
pažinti. Apskaičiuota, kad vi
siškas sutvarkymas, atpaži
nimas bei tinkamų pesticidų 
išpurškimas valstybei kainuo
tų mažiausiai 7 milijonus litų. 
Tačiau dabar šie darbai nu
traukti , nes vyriausybė, vyk
dydama taupymo programą, 
nebeskiria pinigų seniems 

Seimo narių turto 
deklaracijose esama 

painiavos 
Viln ius , spalio 6 d. (BNS) 

— Kai kurių Seimo narių tur
to deklaracijose aptinkama 
netikslumų — jų nurodytos iš
laidos kartais viršija gautas 
pajamas dešimtimis ar net 
šimtais tūkstančių litų. 

Dienraštis ,Respublika" ra
šo, kad Seimo narys Ramūnas 
Karbauskis 1998 metais dek
laravo daugiau nei 3.5 mln. li
tų turto padidėjimą, nors tais 
metais jo pajamos nurodytos 
tik daugiau nei 2.5 mln. litų. 
Seimo narys tvirtina, jog toks 
neatitikimas atsirado, kadan
gi viešai paskelbtoje sutrum
pintoje deklaracijoje paskelbti 
ne visi duomenys. 

Seimo narys Simas Ramu
tis Petrikis deklaracijoje nuro
dė 125,000 turto padidėjimą, 
nors pajamos tuo laikotarpiu 
nurodytos tik 43,000 litų. 

Panašius neatitikimus pa
tikrinimų ūkinė bendrija „J. 
Kabašinskas ir partneriai" ap
tiko parlamentarų Andriaus 
Kubiliaus, Rasos Juknevičie
nės, Gintaro Šileikio, Seimo 
nario Juozo Galdiko žmonos 
turto deklaracijose. 

Valstybinės mokesčių ins
pekcijos vadovai tvirtina, kad 
inspekcija neturi galimybių ir 
nėra įpareigota patikrinti vi
sas pareigūnų deklaracijas. 

pesticidams tvarkyti. 
Pasak dienraščio, Klaipėdoje 

įsikūrusi akcinė bendrovė 
„Balthaus" pasiūlė už nedide
lę kainą išgabenti pesticidus 
iš Lietuvos į Rusiją. Dalis jų 
būtų deginami, o dalis grą
žinami toms gamykloms, iš 
kurių atkeliavo, ir ten perdir
bami. Tačiau aplinkosauginin
kai baiminasi, kad rusai atei
tyje gali atsisakytti priimti 
netinkamus naudoti pestici
dus, todėl siūlo Lietuvai įsi
gyti modernią ir nuolatos vei
kiančią pesticidų deginimo 
įmonę. 

1997 m. Aplinkos ministeri
ja buvo sutarusi su Šiaurės 
valstybių investicijų banku 
dėl 6 mln. litų paskolos pavo
jingų atliekų deginimo įmonės 
statybai. Tačiau Lietuvos vy
riausybė, kuriai būtų tekę 
skirti tokią pačią pinigų sumą, 
šiam projektui nepritarė. 

Pesticidus taip pat mėginta 
deginti Naujosios Akmenės 
trąšų ir Kėdainių cemento ga
myklų krosnyse, bet tam 
smarkiai pasipriešino vietos 
gyventojai. 

* Lie tuvoje to l i au s t ip rė 
j a skep t i škos n u o m o n ė s 
dėl valstybės narystės Euro
pos Sąjungoje, tačiau „euro-
entuziastų" dar tebėra dau
giau. Pasak apklausos, jei rug
sėjį būtų surengtas referendu
mas, 34.1 proc. Lietuvos gy
ventojų būtų balsavę už įs
tojimą į ES. Atitinkamai pa
daugėjo ir euroskeptikų. Prieš 
Lietuvos stojimą į ES rugsėjį 
būtų balsavę 30.6 proc. Socio
logai ir politologai mano, kad 
euroskeptiškumo augimą pas
katino smarkus Europos Ko
misijos spaudimas Lietuvai 
paskelbti Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymo tvarka
raštį. Apklausos rodo, kad 
daugelis Lietuvos gyventojų 
yra prieš IAE uždarymą 
anksčiau projektinio naudoji
mo laiko. 

* S a u d o Arabija n o r i už
megz t i diplomatinius santy
kius su Lietuva, sakoma Sau
do Arabijos karaliaus Fahd 
laiške, kurį Jo Didenybės spe
cialusis pasiuntinys Abbas 
Faig Ghazzavvi trečiadienį Vil-

Vi ln ius , spalio 6 d. (Elta) — 
Lietuvos susitarimai , su 
„Williams" turėtų būti sude
rinti ir paruošti tvirtinimui 
kitą savaitę, o spalio pabaigoje 
jie turėtų būti pasirašyti. 

Ši data ne kartą atidedama, 
o dabar skelbiama, kad san
doris tikriausiai bus sudary
tas iki spalio 29 dienos — po 
to, kai bus išspręsti finansi
niai klausimai, Eltai atsiųs
tame pranešime rašo prezi
dento spaudos tarnyba, infor
muodama apie trečiadienį pre
zidentūroje vykusį susitikimą 
su bendrovės „Williams In
ternational" prezidentu John 
Bumgarner. 

Pasitarimą, susirūpinęs už
sitęsusiomis derybomis dėl in
vesticijų į naftos ūkį, sukvietė 
prezidentas Valdas Adamkus. 
Padarius pertrauką vyriausy
bės posėdyje, į prezidentūrą 
valandai buvo atvykęs mini
stras pirmininkas Rolandas 
Paksas ir finansų ministras 
Jonas Lionginas. Trijų valan
dų susitikime dalyvavo Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands-

Nusileidus 
„Wmiamsw, reikės 

nusileisti ir kitiems 
Vilnius , spalio 6 d. (BNS) 

— Seimo narys liberalas Alvy
das Medalinskas teigia, kad 
suteikdama nuolaidų JAV 
bendrovei „Williams Interna
tional", Seimo dauguma sukū
rė prielaidą ir kitoms užsienio 
bendrovėms reikalauti „šilt
namio sąlygų". 

Komentuodamas antradienį 
Seimo priimtus įstatymų pa
keitimus, susijusius su inves
ticijomis į „Mažeikų naftos" 
susivienijimą jis teigė, kad 
Lietuva prisiėmė milžiniškų 
finansinių įsipareigojimų. 

„650 mln. JAV dolerių, ku
riuos Lietuva suteikia kaip 
garantiją, kad d i l i a m s ' at
eitų į Lietuvą, yra milžiniški 
įsipareigojimai, kuriuos keista 
girdėti, kai kalbama apie sun
kius finansinius metus", sakė 
jis spaudos konferencijoje tre
čiadienį. 

niuje įteikė Lietuvos preziden
tui Valdui Adamkui. Laiške 
taip pat kalbama apie naftos 
ir dujų gavyba daugiausia be
siverčiančios valstybės siekį 
užmegzti prekybinius bei eko
nominius ryšius su Lietuva. 
Šis vizitas — pirmasis oficia
lus Saudo Arabijos atstovo ap
silankymas Lietuvoje. <EIU> 

bergis, pirmasis j<- pavaduoto
jas Andrius Kubilius, prezi
dento patarėjas Albinas J a 
nuška, taip pat derybų kon
sultantu vadinamas versl inin
kas Juozas Kazickas 

Susitikime nedalyvavo Lie
tuvos derybų su ..\Villiams" 
vadovas ūkio ministras Eu
genijus Maldeikis Kaip tvir t i
no kiti pasitarimo dalyviai, 
ūkio ministras nedalyvavo, 
nes buvo svars tys i n e patys 
susitarimai, o finansiniai da
lykai, todėl šiuo klausimu kal
bėjo finansų ministras. 

Susitikimo dalyviai patvir t i 
no, kad „Mažeikių naftos" 
apyvartinio kapitalo t r ū k u m o 
suma nekelia ginčų. 

„Williams" prezidentas po 
susitikimo žurnalistams tvirti
no, kad yra susi tarta dėl to, 
kokio dydžio bus suma , kur ia 
bus padengtas šis t r ū k u m a s . 
Bet nurodyti konkretų skaičių 
j is atsisakė. Seimo pirminin
kas teigė, kad su t a r t a „dėl 

konkrečių įsipareigojimų su
mos" — ji turėtų būti apie 1 
milijardą 300 milijonų litų. 

„Bendromis Lietuvos, 'Wil-
liams' ir kitų užsienio inves
tuotojų pastangomis bus ieš
koma šaltinių t rūks tamai apy
vartinio kapitalo lėšų daliai 
padengti", rašoma pranešime 
spaudai . Pasak susitikimo da
lyviu, j au išspręsta dauguma 
klausimų dėl finansavimo šal
tinių. Tačiau žurnalistams 
nebuvo atskleista, kokie tai 
bus šalt iniai . 

Antradienį Seimas priėmė 
įstatymų pakeit imus, kurie, 
kaip tvir t inama, atvėrė kelius 
„Williams" dalyvauti privati
zuojant Lietuvos naftos ūkį. 
Vienu iš pakeit imų padidinta 
valstybės garantuojamų pas
kolų „Mažeikių naftos" susi
vienijimui suma. Pagal tai 
„Mažeikių nafos" perdirbimo 
gamyklos pertvarkai bei Bū
tingės terminalo statybos pro
jektui finansuoti ir susivieniji
mui apyvart inėms lėšoms pa
pildyti numaty ta skolinimosi 
riba yra 650 milyonų JAV do
lerių. 

Groznas -Maskva , spalio 6 
d. (Interfax-BN'S. — Čečėnijo
je nuo spalio 6 dienos galioja 
karinės padėties režimas. Ati
tinkamą įsaką prezidentas As-
lan Maschadov pasirašė išva
karėse. 

Kaip sakoma dokumente, 
karinė padėtis įvedama „dėl 
Rusijos Federacijos įsiveržimo 
į Čečėnijos respubliką ir 
plačios apimties karo veiks
mų, siekiant apginti valstybės 
suverenumą ir vientisumą". 

Kaip pranešė Čečėnijos res
publikos vicepremjeras Kaz-
bek Machašev, „visas liaudies 
ūkio kompleksas pradėjo dirb
ti karo laiko režimu". Pasak 
jo, muftiatui (aukščiausiajai 
dvasininkijai) pasiūlyta šaukti 
gyventojus į gazavatą (karą su 
netikėliais). 

Tuo tarpu Rusijos preziden
to atstovas Konstituciniame 
teisme Michai Mitiukov mano, 
kad Čečėnijos prezidentas ne
turi teisės įvesti karinę padėtį 
Čečėnijoje. 

„Čečėnija — vienas Rusijos 
Federacijos subjektų, ir jos te
ritorijoje galioja RF įstatymai. 
Pagal mūsų Konstituciją, ka
rinę padėtį gali paskelbti RF 
prezidentas, vėliau apie tai in
formavęs Federacijos Tarybą", 

sake M. Mitiukov, pridurda
mas, kad RF subjektai, šiuo 
atveju — Čečėnija, neturi tei
ses kreiptis į tarptautines or
ganizacijas arba kitas valsty
bes ir prašyti įvesti į savo teri
toriją taikdanų kariuomenę". 

Rusijos ginkluotųjų pajėgu 
generalinio štabo vadas Ana-
tolij Kvašnin mano, kad arti
miausiu metu svarbiausias fe-
deralinių pajėgų Šiaurės Kau
kaze operacijos tikslas — su
kurti saugumo zoną aplink 
Čečėniją. 

„Kitas etapas bus teikti hu
manitarinę pagalbą čečėnų 
kaimų šioje zonoje gyvento
jams", pranešė V. Kvašnin. 
„Maitinsime žmones, aprūpin
sime juos vaistais, atidarysi
me mokyklas, vaikams duosi
me vadovėlių". „Viso to tikslas 
— stiprinti saugumo zoną, 
žmonėms sudaryti normalias 
gyvenimo sąlygas", pažymėjo 
jis. 

Pasak generalinio štabo vir
šininko, Čečėnijos teritorijoje 
nuo 1996 metų „neveikia jokie 
įstatymai". „Visos ekonomikos 
pagrindas tik vienas — auto
matas, klesti vergų prekyba, 
iš esmės skat inamas teroriz
mas", pareiškė A. Kvašnin. 

Rusija ir Baltarusija kuria 
karinę Vakarų grupuotę 

Seimo komitetas nagrinėja 
Lietuvos ir Irano santykius 

Viln ius , spalio 6 d. (BNS) 
— Lietuva neveda ir nepla
nuoja derybų su Iranu dėl naf
tos įsigijimo, teigė Lietuvos 
užsienio reikalų minis t ras Al
girdas Saudargas, trečiadienį 
iškviestas į Seimo Užsienio 
reikalų komiteto (URK) posė
dį, kur parlamentarai p rašė jo 
paaiškinti Lietuvos užsienio 
politikos nuostatas santykiuo
se su Iranu. 

Šis klausimas iškilo, kai Ira
ne apsilankęs ūkio min is t ras 
Eugenijus Maldeikis spaudos 
konferencijoje paskelbė apie 
„labai konkrečias" gal imybes 
pirkti naftą Irane. 

A. Saudargas pripažino, kad 
komitete jautėsi iškviestas 
aiškintis už kito minis t ro 
veiklą. Posėdži" metu daug 
parlamentarų klausimų A. 
Saudargas nuKreipdavo E. 
Maldeikiui. 

Lietuvos ketinimai pradėt i 
derybas su Iranu dėl naftos 
įsigijimo gali apsunkint i san
dorį su „Mažeikių naftos" in
vestuotoja JAV bendrove 
„Williams International". 
Kaip žinoma, JAV laiko Iraną 
terorizmą remiančia valstybe, 
taiko jai griežtas ekonomines 
sankcijas ir draudžia savo 
ūkio subjektams turė t i bet ko
kius ūkinius santykius. 

Ministro A. Saudargo teigi
mu, „Lietuva santykiuose su 

I ranu įvertina skirt ingas JAV 
ir Europos Sąjungos pozicijas 
Irano atžvilgiu". ES laikosi 
„kritinio dialogo" su Teheranu 
politikos — griežtai kritikuoja 
žmogaus teisių pažeidimus ir 
bandymus nuslėpti masinio 
naikinimo ginklą, tačiau re
mia ekonominių ir prekybos 
santykių plėtrą. 

A. Saudargas pabrėžė, kad 
Ūki ministerijos vykdoma 
rinkų paieška Irane nėra 
kenksminga Lietuvos sie
kiams. Tačiau, anot jo, „šiuo 
metu derybos dėl naftos tieki
mo neturėtų būti pradedamos, 
kiek žinau, jos ir nebuvo veda
mos". 

K i l u s s k a n d a l u i , 
m i n i s t r a s i š s i ž a d a savo 
ž o d ž i u a p i e d e r y b a s 

„Pučiamas muilo burbulas, 
pasakojamos pasakos. Jokių 
derybų nebuvo, buvo elemen
tariausi pokalbiai", trečiadienį 
žurnal is tams piktinosi ūkio 
ministras Eugenijus Maldei
kis. 

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje E. Maldeikis infor
mavo apie „labai konkrečias 
galimybes pirkti naftą" Irane 
Tuomet j is teigė, kad kitą sa
vaitę su Irano naftos ministe
rijos atstovais vienoje Europos 
valstybių bus pradėti svarstyti 
konkretūs pasiūlymai. Tre-

Maakva , spalio 6 d. (In-
terfax-BNS) — Rusijos ir Bal
tarusijos gynybos ministrai 
Igor Sergejev ir Aleksandr 
Čiumakov pasirašė nutarimą 
sukurti koalicinę Rusijos ir 
Baltarusijos kariuomenių Va
karų grupuotę. 

Komentuodamas žurnalis
tams dokumento nuostatas, O. 
Sergejev pareiškė, kad jis pa
sirašytas „įgyvendinant abie
jų valstybių Sąjungos įsiparei
gojimus sukurti bendrą regio
ninę grupuotę". Maršalas sa
kė, kad nutarimo tikslas — 
„užtikrinti abiejų valstybių 
saugumą". 

I. Sergejev pabrėžė, kad re
gioninė grupuote ..nenukreip

ta prieš kokį nors konkretų 
priešininką, bet jeigu jis atsi
ras, ši grupuotė bus pasiren
gusi veikti". Savo ruožtu A. 
Čiumakov pažymėjo, kad „ap
ginti mūsų valstybių sienas 
pavieniui gali būti ir per sun
ku". Jis pranešė, kad jau ku
riamos šios grupuotės vada
vietes, materialinio ir techni
nio aprūpinimo bazės. 

Kaip pranešė ..Interfax" ko
respondentas, nutarimas su
kurti Rusijos ir Baltarusijos 
kariuomenės Vakarų grupuotę 
buvo pasirašytas pasibaigus 
bendros abiejų valstybių Gy
nybos ministerijų komisijos 
posėdžiui, kuris vyko trečia
dienį Maskvoje. 

Kosovo pabėgėliai \ Lietuvą 
neatvyks 

Viln ius , spalio 6 d. (BNS) 
— Vyriausybė atšaukė savo 
nutarimą Kosovo albanams 
suteikti laikinąjį teritorinį 
prieglobstį Lietuvoje. 

Nuo Kosovo konflikto pabai
gos praėjus daugiau nei trims 
mėnesiams, nutarimą pasiūlė 
atšaukti užsienio reikalų mi
nistras, kurio vadovaujamai 
ministerijai buvo pavesta or
ganizuoti pabėgėlių atgabeni
mą ir apgyvendinimą Lietu
voje. 

Vyriausybė gegužes mėnesi 

čiadienį ūkio ministras jau 
teigė, kad spaudos konferen
cijoje apie naftą buvo kalbama 
tik „vienas procentas". 

E. Maldeikis pažymėjo, kad 
susitikimas su Irano naftos 
viceministru Teherane nebuvo 
iš anksto planuotas. Pokalbyje 
tik pasikeista informacija apie 
Būtingės naftos terminalą bei 
padėtį Persijos įlankos regio
ne. 

„Ūkio ministerja ir aš asme
niškai neturiu jokių kontaktų 
su jokiomis naftos kompanijo
mis — ar Rusijos, ar arabų. 
Mes neturime tam įgaliojimų, 
tai komercinis reikalas", tre
čiadienį sake E Maldeikis. 

nutarė priimti Lietuvoje iki 
100 pabėgėlių iš Kosovo kon
flikto zonos. Jiems buvo pla
nuota suteikti laikiną terito
rinį pneglobst; iki karo 
veiksmų Kosove pabaigos. 

Užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas paprašė 
atšaukti ministrų kabineto 
nutarimą, nes paruošiamieji 
darbai priimti pabėgėlius dar 
nebuvo baigti, kai padėtis Ko
sove iš esmes pasikeitė. 

Kosovo konflikto zonoje karo 
veiksmai pasibaigė birželio 
viduryje, ir Kosovo albanams 
buvo sudarytos prielaidos 
grįžti namo bei buvo nutrauk
ta jų evakuacija į prieglobsti 
suteikiančias valstybes. 

Ministras A. Saudargas pa
sidžiaugė, kad Lietuvos įsipa
reigojimus suteikti laikiną 
prieglobstį albanams gerai 
įvertino Vakarų valstybes ir 
tarptautines organizacijos 

KALENDORIUS 
Spalio 7 d.: Svc M Marija Ro

žančiaus; Butrimas. Eivene. Eivi-
na. Justina, (iunga. Morkus. Rena
tas 

Spalio 8 d.: Almina. Benedik
tas. Brigita. Daugas. Demetras. 
G.iivile. Marcelis. Sergijus 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
„KAMERTONAS" APLANKYS IR 

PHILADELPHIJĄ 
Rugsėjo pradžioje Marija Re-

miene. LB Kultūros tarybos 
pirmininke, skambina Phila-
delphijos LB pirmininkui Vy
tui Bagdonavičiui: spalio mė
nesį atvažiuojąs į Ameriką iš 
Kauno mišrus choras Jvamer-
tonas". Sakoma, vienas ge
riausių chorų Lietuvoje, ap-
važinejęs su koncertais dides
nę dalį Vakarų Europos. Ar 
gali Philadelphia surengti 
„Kamertono"' koncertą spalio 
23 d. šeštadienį'.' Marija Re-
mienė išdėsto Vytui informa
ciją apie patį chorą ir apie la
bai palankias gastrolių sąly
gas. „Kamertonas" susikūrė 
1995 metų vasarą. Chore dai
nuoja 35 įvairių profesijų dai
nininkai, jų vadovas muzikas 
Algirdas Viesulas. Repertuare 
XVI-XX amžiaus kūriniai, di
desnė daiis bažnytines muzi
kos. Patys susitvarkę keliones 
autobusu, patys užsisako nak
vynes viešbutyje. Rengėjams 
tenka tik salę užsakyti, bilie
tus išspausdinti ir koncerto 
klausytojus sukviesti. 

Vytui Bagdonavičiui viskas 
•gerai skamba. Tik dėl salės 
neaišku. Reikia pasitikrinti, 
ar spalio 23 d. Lietuvių namų 
sale laisva. O Vytui tai lengva 
padaryti. Jo tėvelis, Vladas 
Bagdonavičius kaip tik ir tvar
ko Lietuvių namų salių nuo
mavimą. Skambutis tėveliui 
Bagdonavičiui ir. deja, paaiš
kėja, kad visą spalio mėnesį 
visos salės jau labai iš anksto 
užimtos. Ką dabar daryti? 
Nesinori praleisti tokios geros 
progos išgirsti tokio lygio cho
rą. Bet to. nuo -Ratilio" an
samblio viešnagės prieš be
veik 10 metų. Philadelphija 
nėra mačiusi stambesnio vie
neto iš Lietuvos. Pasitarus su 
kai kuriais valdybos nariais, 
ateina mintis kreiptis į Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
kleboną kun. Petrą Burkaus-
ką. Gal būtų galima koncer

tuoti Šv. Andriejaus bažnyčio
je? „Kamertono" reper tuare 
daugiausia bažnytinė muzika, 
o Šv. Andriejaus bažnyčios 
akustika tokiai muzikai ideali. 
Klebonas Burkauskas su en
tuziazmu sut inka duoti baž
nyčią, o po koncerto salę pa
bendravimui su choristais. 

Klebonas pats geras vargo
nininkas ir buvęs chorų vado
vas, džiaugiasi, kad bus dar 
vienas puikus renginys Šv. 
Andriejaus 75-to jubiliejaus 
metų laikotarpyje. Turint is 
daug pažinčių koncertą parek
lamuos amerikiečių tarpe. Pa
rapijos rengiami kasmetiniai 
kalėdiniai koncertai Šv. And
riejaus bažnyčioje su t rauk ia 
daug amerikiečių publikos. 

Iškyla viena problema. Bus 
išlaidų, gal ir chorą reiktų 
šiek tiek apdovanoti, pabend
ravimo vaišės kainuos, o baž
nyčioje negalima pardavinėti 
koncerto bilietų. Tačiau klebo
no Burkausko entuziazmas 
nuramina. Po koncerto pa
rinksime aukų. Po puikios 
programos žmonės bus dos
nūs. „Pamatysite, bus gerai", 
jo standartinis a tsakymas bet 
kokiam projektui. 

Sutarta, kad koncertą ren
gia Philadelphijos LB apylin
kės valdyba su Šv. Andriejaus 
lietuvių parapija. Su ta r tas ir 
koncerto laikas. Antra valan
da po pietų, šeštadienį spalio 
23 d. Koncertui neįprastas lai
kas — 2 vai. p.p. šeštadienį, 
bet vyresniems žmonėms ge
rai su šviesa į beveik centre 
miesto esančią bažnyčią nuva
žiuoti ir namo grįžti. Tiems, 
kurie nežino — Šv. Andriejaus 
parapijos adresas; 19-ta ir 
Wallace Streets, Philadelphi
jos meno muziejaus rajone. 
Laukiama visų su draugais 
lietuviais ir amerikiečiais, ku
rie mėgsta ir vertina geros 
muzikos koncertus. 

T e r e s ė G e č i e n ė 

P I R M O J I V O K I E Č I Ų — L I E T U V I Ų G I M N A Z I J O S 
M O K S L O D I E N A 

Vasario 16-osios gimnazija 
naujuosius 1999-2000 mokslo 
metus pradėjo rugpjūčio 30 d. 
Jau savaitgali prieš atida
rymą į bendrabutį rinkosi vai
kai iš viso pasaulio. Daugiau
sia mokinių atvyko iš Vokie
tijos — 54. Iš Lietuvos užsire
gistravo 32. iš Brazilijos — 1 
ir iš Kanados — 2 mokiniai. 
Pirma karta istorijoje į ją 
įstojo ir 4 vokietukai iš Hiut-
tenfeldo miestelio, kurie taip 
pat mokysis lietuvių kalbos, 
dainuos lietuviškas dainas ir 
mokysis Lietuvos istorijos bei 
geografijos. 

Mokslo metai tradiciškai 
prasidėjo vėliavos pakėlimu ir 
ekumeninėmis pamaldomis, 
kurias vedė katalikų ir evan
gelikų kapelionai kun. Alfon
sas Kelmelis ir kun. Reinald 
Fuhr. Jų metu buvo pasimels
ta už mokinius, jų tėvelius, 
geradarius, už čia dirbančius 
ir už mirusius mokytojus. 
Ypač prisimintas neseniai mi
ręs buvęs mokyklos direkto
rius Vincas Natkevičius. 

Direktorius A. Šmitas pir
mąją mokslo metų dieną pas
veikino visus mokinius, moky
tojus bei atvykusius tėvelius 
ir palinkėjo darbincų ir sėk
mingų mokslo metų. Jis pra
nešė, kad per atostogas gim
nazijoje nemažai kas pasikei
tė. Gimnazijai suteiktas val
stybinis pripažinimas. Tuo bū
du ji įgijo daugiau teisių. Da
bar jau nebereikės abitūros 
egzaminių laikyti iš 8 dalykų 
eksterno tvarka, jie bus tik iš 
4 dalykų, kuriuos mokinys 

Lo& Angeles šaulių kuopos 35 m. veiklos sukakties 
rapijos salėje, programos dalyviai. Iš k. — sol. Antan;-
tas Čekanauskas, šaulių kuopos vadas Kazys K a n 
monda Apeikyte ir Eugenijus Vilkas. 

mini savo 55 metų veiklos su
kaktį. Metines aukas BALFo 
atstovai priima sekmadieniais 
prie Šv. Antano ir Dievo Ap
vaizdos bažnyčių. Apie BALFo 
veiklą per vietines radijo va
landėles kalbėjo BALFo direk
torius Leonas Petronis ir BAL-' 
Fo 76-to skyriaus pirmininkas 
kun. Alfonsas Babonas. 

užkandis. O o koncerto bus 
kava ir pyraj. •; Jejimas į kon
certą — auka. Rengėjai, LB 
Detroito apyhnkė ir Dievo Ap
vaizdos parapija, kviečia vi
sus, o ypač mokyklos vaikus 
pasiklausyti gražios muzikos 
ir pabendrauti su „Kamer
tono" choro dainininkais. lm 

pats pagal nustatytas taisyk
les pasirinks. Dvyliktos ir t ry
liktos klasių semestriniai pa
žymiai įsiskaitys į abitūros 
pažymių vidurkį, pagal kurį 
stojama į universitetą. Baigu
sieji dvyliką klasių ir atlikę 
praktiką, galės stoti į aukš
tesnes Vokietijos mokyklas. 
Baigusieji 10 klasių, gaus 
vadinamą „mažąją abitūrą" 
(Mittlere Reife), kurią tu r in t 
galima mokytis geresnių pro
fesijų. 

Oficialiai gimnazija dabar 
yra vokiečių - lietuvių dvikal
bė mokykla. Šiems mokslo 
metams valdžios parama už
tikrinta, o dėl tolimesnės atei
ties dar vyksta derybos. g i 

D E T R O I T , M I 

PALAIDOTA 
A-A. VALENTINA 

OSTEIKIENĖ 

Spalio 4 dieną Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijoje Šv. An
tano parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas aukojo šv. 
Mišias už a.a. Valentiną Os-
teikienę, mirusią spalio 1 d. 
Mišių metu giedojo ir vargona
vo muz. Stasys Sližys. Velionė 
buvo palaidota Holy Sepulchre 
kapinėse. Nuliūdęs liko jos vy
ras Antanas Osteika. Laido
tuves tvarkė Stepanausko lai
dotuvių namai. 

VYKDOMAS B A L F O 
P I N I G I N I S V A J U S 

BALFo 76-tas skyrius, 
įsteigtas 1944 metais, šįmet 

PAMINĖTA LIETUVOS 
D U K T E R Ų 4 0 M E T Ų 

V E I K I O S SUKAKTIS 

Sekmadienį, spalio 3 dieną, 
buvo paminėta Lietuvos Duk
terų 40 metų veiklos sukaktis. 
Minėjimas buvo pradėtas Die
vo Apvaizdos parapijos bažny
čioje šventomis Mišiomis už 
mirusias ir gyvas Lietuvos 
Dukteris, už Lietuvos Dukte
rų draugijos įkūrėją a.a. kun. 
Gurecką ir Detroito skyriaus 
nuoširdų rėmėją a.a. kun. Bro
nių Dagilį. Mišių metu buvo 
perskaitytos pavardės visų mi
rusių draugijos narių. Šv. 
Mišias aukojo Lietuvos Duk
terų kapelionas kun. Aloyzas 
Volskis, skaitinius skaitė Da
lia Navasaitienė ir Danutė 
Jankienė. Giedojo vyrų kvar
tetas: Zaranka, Skiotys, Miku-
lionis ir Underys, solo „Panis 
angelicus: giedojo Vita Vilkie
nė iš Los Angeles. Vargonavo 
Vidas Neverauskas. 

Po pamaldų vyko minėjimo 
akademija Kultūros centre. 
Minėjimą pradėjo Lietuvos 
Dukterų draugijos pirmininkė 
Irena Alantienė. Kalbėjo Lie
tuvos Dukterų kapelionas 
kun. Aloyzas Volskis h* Jūra tė 
Pečiūrienė. Sveikino Udrienė 
— parapijos vardu, R. Karve-
lienė — skautų, P r a n a s Za
ranka — ateitininkų, Ramutė 
Petruševičienė — Lietuvių 
Bendruomenės, Mykolas Aba
rius — Šaulių sąjungos vardu. 
Raštu sveikino Dana Arlaus
kienė iš Floridos. 

Po sveikinimų vyko meninė 
dalis. Skaitė ir gitara prita
riant dainavo Romualdas Zab-
leckas, deklamavo Taura Un-
derienė. Fortepijonu skambino 
Ada Mikštienė. Minėjime 
Kultūros centro salė buvo pil
na Lietuvos Dukterų gerbėjų. 
Po minėjimo buvo pietūs. Da
lia Briedytė-Stonienė įteikė 
gėles programos atlikėjams. 

Sveikiname Lietuvos Dukte
ris 40 metų veiklos sukaktu
vių proga ir linkime sėkmin
gos ir darbingos ateities veik
los. 

„KAMERTONO" 
KONCERTAS 

Lietuvių Bendruomenės val
dyba ir Dievo Apvaizdos para
pija praneša, kad šeštadienį, 
spalio 16 dieną, 1:30 vai. p.p., 
Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre, vyks 35 dainininkų 
„Kamertono" choro koncertas. 
Choristai yra muzikos moky
tojai, medikai, inžinieriai ir 
s tudentai . Visi iš Lietuvos. 
Chorui vadovauja Algirdas 
Viesulas. Choras yra pa
sižymėjęs savo koncertais Lie
tuvoje ir Europoje. Kolektyvas 
yra įrašęs ir išleidęs keletą 
garso juostelių. Po lituanisti
nės mokyklos pamokų spalio 
16 d. vaikams bus paruoštas 

L O S A N G E L E S , C A 

...nejinie, š.m. rugsėjo 12 d vykusiame Sv. Kazimiero pa-
•'o.ikaitis, Lietuvos Respublikos Garbes konsulas Vytau-

:.;. sol Janina Čekanauskiene. K. Milkovaitis, muz. Rai-
Nuotr. Alf. P a ž i ū r i e n ė * 

Naujokas, bet jis, greit susir
gęs vėžio liga, po 3 mėn. mirė. 
Pirmininku buvo išrinktas 
ats. j . ltn. J . Ruokis. Tačiau 
jis, dėl intrigų ir sveikatos, 
norėjo pasitraukti. Šiaip taip 
išbuvo savo kadenciją. 

Po to pirmininku išrinktas 
skautų veikėjas J . Pažėra, ku
riam daug talkino vicepirm. 
K. Karuža. J . Pažėra kuopai 
vadovavo arti 10 metų, tik su
sirgus jo žmonai, pasitraukė. 
1993 m. pirmininko pareigas 
perėmė vicepirm. K. Karuža. 
Kuopoje buvo likę maždaug 40 
šaulių. Keliolika jų pasišaukė 
mirtis į Anapus. Liko tik 28 
šauliai. Buvo kviečiama į šau
lius įstoti nauji nariai . Šiuo 
metu kuopoje yra ar t i 50 
šaulių. Kuopos būstinė yra 
Karužų namuose „Villa Tra
kai", kur jie nemokamai gali 
naudotis ten esama sale susi
rinkimams ir mažesniems ren
giniams. Uniformuoti šauliai 
visuomet dalyvauja visose 
tautinio pobūdžio šventėse ir 
paminėjimuose. 

Rugsėjo 12 d. Šv. Kazimiero 
parap. salėje įvyko Juozo Dau
manto šaulių kuopos 35 metų 
sukakties paminėjimas, kurį 
pradėjo kuopos vadas K. Ka
ruža, pakviesdamas A Poli-
kaitį sugiedoti Tautos himną. 
Tylos minute pagerbti miru
sieji šauliai. 

Toliau minėjimui vadovavo 
kuopos sekret. dim. ltn. I. 
Aleknavičienė — Arienė. Ji 
pakvietė kuopos vado pavad. 
V. Vidugirį perskaityti K. Ka
ružos paruoštą šaulių kuopos 
veiklos apžvalgą. 

Ilgesnę sveikinimo kalbą pa
sakė Lietuvos gen. garbės kon
sulas Vytautas Čekanauskas, 
pažymėdamas, kad šauliai šie
met švenčia organizacijos įs
teigimo 80 metų sukaktį. To
liau, tarp kita ko, jis kalbėjo: 
„Per savo 35 metų veiklą Los 
Angeles Juozo Daumanto šau
lių kuopa įrodė, kad yra daug 
įvairių būdų kaip galima tar
nauti tėvynei gyvenant toli už 
jos ribų ir likti ištikimu duotai 
šaulio priesaikai. Puoselėji
mas tautos etninės kultūros, 
ugdymas pilietiškumo bei pa
garbos įstatymams — tai sri
tys neturinčios sienų. Patrio
tiškai auklėti jaunimą, įdiegti 
jame meilės ugnelę savo pro
tėvių kraštui, yra tiek pat 
svarbu čia, kaip ir Lietuvoje". 

Sveikindamas kuopos vado
vybę, konsulas sakė, kad K. 
Karuža jau gimė šauliu, pa
linkėjo sveikatos ir ištvermes. 

Kiti sveikintojai: 
Garbės šaulys K. Milkovai

tis, atrodo, teisus buvo. saky
damas „be Karužos nebūtų ir 
šaulių kuopos". Atsargos ka
rių „Ramovės" vardu sveikino 
4 Mažeika, birutiečių pirm. 
A. Pažiūnenė. ALTo skyr. pir 
A Markevičius, JAV Vakarų 
apygardos pirm. A. Nelsienė, 
Lietuvos dukterų — R. Gaspa-
ronienė, Lietuvių fronto bičiu
lių — V. Vidugiris, skautų — 
E. Vilkas, Lietuvių tautinės 
sąjungos — J. Raibys. Pers
kaityta keletas sveikinimų 
raštu — Ateitininkų sendrau
gių (pirm. I. Bandžiulis) ir 
kitų. 

Meninėje dalyje buvo duetai 

LOS ANGELES ŠAULIŲ 
KUOPOS 35 METŲ 

SUKAKTIS 

Šaulių b u n Los Angeles 
mieste 1964 m. birželio 26 d. 
įsteigė kpt . Osvaldas Žadvy
das. Susirinkime dalyvavo t ik 
5 asmenys. Tų pačių metų 
gruodžio 13 d. Šv. Kazimiero 
mokyklos -klasėje buvo suk
viestas visuotinis susirinki
mas. I buri istojo 28 nauji na
riai. Šaulių būrys buvo pava
dintas kuopa. Pirmininku iš
rinktas O. Žadvydas. Narių 
skaičius pasiekė 50. 

1965 m. rugsėjo mėn. visuo
tiniame kuopos susirinkime 
kuopa pavadinta Juozo Dau
manto vardu. 1968 m. prel. J . 
Kučingis Šv.^ Kazimiero baž
nyčioje pašventino kuopos 
vėliavą. Kūmai buvo Marija 
Banionienė ir Lietuvos gen. 
garbės konsulas dr. J. Biels
kis. Vėliavoje buvo įrašyta: 
„Juozo Daumanto šaulių kuo
pa" ir šūkis „Nepriklausoma 
Lietuva". Dėl nesutarimo su 
pirmininku kuopos narių skai
čius sumažėjo 30 šaulių. 

1968 m. buvo perrinkta kuo
pos valdyba: pirm. O. Žadvy
das, I vicepirmininkas K. Ka
ruža, II vicepirm. V. Gilys. 
sekret. B. Gieda, ižd. J. Rač
kauskas. Greit po to O. Žadvy
das su žmona persikėlė gyven
ti j Desert Hot Spring, maž
daug 150 mylių nuo Los An
geles. Jis pavedė K. Karužai 
vykdyti pirmininko pareigas ir 
jį apie veiklą informuoti. Taip 
ir buvo daroma. 

1973 m. kovo 25 d. Šv. Kazi
miero parap. klasėje įvyko 
kuopos metinis.susirinkimas, 
kuriame slaptu balsavimu Ka
zys Karuža, kaip gavęs dau
giausia balsų, buvo išrinktas 
kuopos pirmininku. Buvęs pir
mininkas O. Žadvydas perda
vė vicepir. V. Giliui bylas, sąs
kaitų sąsiuviniu*, kasos kny
gą ir 38 dol. pinigais. K. Ka
ružai teko daug padirbėti, 
kad šaulių kuopos veikla vėl 
įsibėgėtų. Po dviejų metų kuo
pos narių skaičius pakilo iki 
154, jų tarpe 50 buvo unifor
muotų. P e r tą laiką surengta 
daug iškylų ir įvairių rengi
nių, dalyvauta su vėliavomis 
tautos šventėse. Suorganizuo
tas jaunimo akademinis bū
rys su 20 narių, vadovaujamas 
B. Stančiko, kuris vykdavo į 
šaudymo iškylas. Į šaulių kuo
pą buvo įstoję generolai St. 
Raštikis ir J. Černius su žmo
nomis, pik. Andrašūnas, pik. 
T. Sereika, pik. l tn. B. Basiu-
lis, mjr. P . Starevičius, ltn. V. 
Šimoliūnas, prof. I. Kuprio-
nis, prof. V, Juodeika ir daug 
kitų žymių asmenų. 

1980 m. Kazys Karuža sun
kiai susirgo. Šaulių kuopos 
pirmininku buvo išrinktas J. 
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Siunčiant prašome pasilikti kopiją 

EDMUNDAS V&NAS, U.D., S.C. 
Specialybėj- Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ava. StS 5 ir 6 

CNcago, IL 60638 
T « . 773-229-9966 

Valandos pagal susitarimą 

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

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
p nrmami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (katoėti angKskai) 

Tel. 708-422-8260 

UNAS SJDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Rkjgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149W.63rd.St. 

Tel. 773-735-7709 

Janinos Čekanauskienės ir 
Antano Polikaičio. Jie, muzi
kei kompozitorei R. Apeikytei 
pianinu akompanuojant, atli
ko: „Iš rytų šalelės" (liaudies 
daina harm. B. Budriūno), 
„Gražiausia gėlė" (muz. J. 
Kavaliausko), „Gimtinės dan
gus" (muzika T. Makačino, 
žodž. St. Žlibino), „Pilkas ke
lelis" (muz. J . Juoząpaičio, žo
džiai P. Basčiaus), „Lopšinė 
gimtinei ir motinai" (muz. K. 
Vasiliausko, žodž. J. Marcin
kevičiaus). Gausiai susirinku
siai publikai plojant, unifor
muotos šaulės I. Arienė ir A. 
Vilčinskienė gražiai atliku
siems meninę programą prise
gė gėlių, o R. Ringys atnešė j 
sceną ir įteikė dainininkei J . 
Čekanauskienei didele gėlių 
puokštę. Visiems sveikinto
jams ir programos dalyviams 
padėkojo kuopos vadas K. Ka
ruža. 

Po programos išalkę svečiai 
vaišinosi Antaninos Uldukie-
nės paruoštais skaniais val
giais, užgerdami vynu, kava ir 
pasigardžiuodami tortais. 

Ig . Medz iuks 

WORCESTER, MA 

MENO M Ė G Ė J Ų RATELIO 
J U B I L I E J U S 

Worcester, MA, Meno mėgė
jų ratetis savo įsisteigimo 50 
metų sukaktį mmes šeštadie
nį, lapkričio 6 d. Minėjimas 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79tr) Ave., Hfcfcory Hito. 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. 773471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANUI GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd., Hickory Hitts, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartįm Ave. 

Tel. (708) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

pradedamas 7 vai. r. šv. Mišio
mis už mirusius M.M. ratelio 
vadovus, narius ir nares Auš
ros Vartų parapijos bažnyčio
je, 153 Sterling št., Worcester, 
MA. Tolimesnė minėjimo dalis 
— pietūs ir programa vyks 1 
val.p.p. Maironio Parke, 52 So 
Quinsigamond Ave., Shrews-
bury, MA. Visi buvę ir dabar
tiniai nariai, vadovai ir svečiai 
kviečiami į susitiktuyes ir MM 
barelio jubiliejaus paminėji
mą. Apie dalyvavimą iki spa
lio 27 d. praneškite Valiui 
Roževičiui, tel. 508-799-5465, 
arba Elenai Černienei, tel. 
508-757-2971. Visi labai lau-
kiami. 

* Vilniuje, A m e r i k o s cen
t r e , pirmadienį prasidėjo pen
kių dienų seminaras pinigų 
plovimo užkardymo tema. Se
minare dalyvauja Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir JAV tei
sėsaugos pareigūnai, tiriantys 
pinigų plovimo, finansines bei 
ūkines bylas. Seminare bus 
palyginti valstybių įstatymai, 
apibrėžiantys kovą su pinigų 
plovimu, bus tariamasi dėl 
keitimosi informacija apie 
nešvarių pinigų judėjimą. 
Seminaro rengėja — JAV Iždo 
departamentas ir JAV amba
sada Lietuvoje. 

Š. m rugsėjo 12 d Putliame vykusios Šiluvos Marijos .iventes pietų me
tu Iš k Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolijos seserys - Matulaičio 
slaugos namuose dirbanti ses Tarcizija Navickaite ir. ligonių slaugė is 
Lietuvos, ses Veronika Beisvte 



LIETUVOS LAIKINOJI 
VYRIAUSYBĖ 

• 

ALGIMANTAS LIEKIS 
Tęsinys 

LAF siekė pirmame —pog
rindiniame išsivaduojamos ko
vos tarpsnyje vykdyti ir Lietu
vos Laikinosios vyriausybės 
pareigas, nes kitos teisėtos or
ganizacijos, kuri tai galėtų at
likti, nei užsienyje, nei Lietu
voje nebuvo. Galutinę išsilais
vinusios Lietuvos valdymo sis
temą turėjo išspręsti, pasiekus 
pergalę, visos lietuvių tautos 
išrinktas Seimas, o kol tai bus 
padaryta, Laikinoji vyriausy
bė vadovausis 1938 m, neprik
lausomos Lietuvos valstybės 
Konstitucija. 

LAF Berlyne įsikūrė pačių 
lietuvių iniciatyva, be jokio 
svetimos valstybės įsikišimo; 
LAF programiniai dokumen
tai išreiškė lietuvių antisovie-
tinių pogrindžio bei visos lie
tuvių tautos organizacijų tiks
lus ir siekius SSSR okupuo
toje Lietuvoje. 

LAF nuo pat įsikūrimo pa
laikė slaptus ryšius su antiso-
vietinio pogrindžio Lietuva; 
nemažai lietuvių, rizikuodami 
gyvybe, slaptai prasiverždavo 
iš Vilniaus, Kauno ir kitų vie
tų į Vokietiją, kad informuotų 
tenykščius LAF narius apie 
padėtį okupuotoje Lietuvoje ir 
atvirkščiai — kad informuotų, 
lemiamam mūšiui besiren
giančią, pogrindžio Lietuvą 
apie LAF veiklą Berlyne, nu
matomą paramą toje kovoje. 
Iš viso žinoma apie 120 lietu
vių, buvusių ryšininkų tarp 
Lietuvos pogrindininkų ir 
LAF narių Berlyne; nemažai 
jų ir žuvo, pereidami SSSR — 
Vokietijos sieną ar buvo nu
kankinti kalėjimuose. 

3. Lietuvoje į LAF jungėsi 
beveik visos antisovietinės po-
-grindžio organizacijos, 'iš es
mės išlaikydamos savarankiš
kumą, bet tik sukilimo metu 
jos turėjo paklusti vienam va
dovavimo štabui. Liko neįsi
jungusi į LA1" iki 1941 m. ba
landžio mėr sio tik Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjunga ir 
Juodosios svastikos organiza
cija, telkusi daugiausia tik na
cistinės Vokietijos Šalininkus; 
neįsijungė ir daugelio mokslei
vių antisovietinės pogrindžio 
organizacijos. 

LAF veikla grįsta „penketu
kų" ar „trejetukų" principu. Jų 
nariai savo keliu vėl sudary
davo naujas grandis. Vadovais 
dažniausiai būdavo parenka
mi mažiausiai okupantų įta
riami žmonės, daugiausia iš 
vietinių ūkininkų, amatinin
kų, miestuose — studentų ir 
darbininkų; visi turėjo nuro
dymus, kad viešai neardytų 

antisovietinių nuotaikų, kad 
neišprovokuotų areštų ar įta
rimų. Apskrityse, rajonuose 
buvo sudaryti centrai, kurie, 
prasidėjus sukilimui, turėjo 
vadovauti savarankiškai; to
kia sistema turėjo padėti iš
saugoti vadavietes ir tuo atve
ju, jei vieną kurią jų okupan
tai sunaikintų. 

Vyriausiasis vadovavimo 
štabas buvo sudarytas iš Vil
niaus ir Kauno LAF štabų. 
Vilniaus štabas turėjo atlikti 
vyriausiojo vadovaujančio ir 
politinio centro pareigas, pas
kelbti sukilimo pradžią ir Lai
kinosios vyriausybės sudėtį, o 
LAF Kauno štabas — kaip at
sarginis. 

Pasipriešinimas okupantui 
buvo natūrali didžiosios lietu
vių tautos dalies išraiška ir jis 
augo, stiprėjo, nepaisant oku
panto smurto. Reikėjo tik or
ganizatoriaus, šauklio kovon. 
Tokiu buvo LAF. 

Didele dalimi visos paverg
tosios tautos mandatą — įga
liojimą vadovauti, turėjo ir 
pogrindyje suformuota Laiki
noji vyriausybė. Jai narius at
skirai rinko Kauno ir Vilniaus 
LAF štabai, o 1941 m. balan-

•džio 22 d. bendrame abiejų 
štabų narių susirinkime jau 
konkrečiai sutarta dėl kiekvie
no jų; tai buvo beveik iš visų 
iki okupacijos Lietuvoje veiku
sių partijų, stambesnių antiso-
vietinio pogrindžio organiza
cijų (balandžio 22 d. sudary
tosios vyriausybės sudėtis bu
vo paskelbta birželio 23 d. su
kilimui laimėjus — A.L.) 

Daugelį būsimosios Laikino
sios vyriausybės narių dar iki 
sukilimo parengė savo minis
terijų ir žinybų atkūrimo ir 
veiklos planus, parinko dar
buotojus, kad, laimėjus sukili
mą, būtų galima iš karto pra
dėti darbą. Kitaip sakant, Lai
kinoji vyriausybė buvo for
muojama ne vieno kurio as
mens, ar užsienio valstybės 
užgaida, o aktyviausiųjų pog
rindininkų, ir ji rengėsi veik
lai, atsižvelgdama į lietuvių 
tautos bei Lietuvos valstybės 
interesus. 

Pasirengimą sukilimui su
trukdė 1941 m. pavasarį 
NKVD įvykdytas didžiosios 
dalies LAF Vilniaus štabo ir 
kitų aktyviausiųjų jo narių 
areštai, o taip pat birželio 14 
d. masiniai trėmimai į Sibirą, 
per kuriuos irgi netekta daug 
LAF narių, vadovų. Jų netek
tis buvo skaudus smūgis suki
limui besirengiančiai lietuvių 
tautai. Bet pasiteisino minė
toji vadovavimo sukilimui or

ganizacinė struktūra — oku
pantams sunaikinus beveik 
visą Vilniaus LAF štabą, va
dovavimą jam perėmė LAF 
Kauno štabas, kuris dar gero
kai prieš karo pradžią buvo 
paskirstęs ir kovos daliniams, 
kokį objektą kuris jų turi už
imti, paskelbus sukilimo pra
džią. Iš viso vien Kaune buvo 
sudaryti 36 tokie daliniai, 
daugiausia iš studentų, darbi
ninkų. Kiekvienas dalinys tu
rėjo savarankiškai apsirūpinti 
ginklais, nes jų taip ir nebuvo 
sulaukta iš vokiečių, nulei
džiant parašiutais; visoje Lie
tuvoje sukilėliai buvo įrengę 
77 slaptas ginklams priimti 
aikšteles. 

Nacių Vokietija nerėmė 
ginkluotam sukilimui besiren
giančios pogrindžio Lietuvos, 
nors ir žinojo apie tai; naciai 
tik todėl pakentė lietuvių ren
gimąsi kovoms, jog tikėjosi, 
kad prasidėjus karui, lietuvių 
sukilimas palengvins jiems 
įveikti sovietų kariuomenės 
pasipriešinimą Lietuvoje. Ta
čiau jokiu būdu Vokietija ne
galėjo sutikti, kad lietuviai su
darytų ir savo vyriausybę, pa
skelbtų nepriklausomos vals
tybės atkūrimą. 

4. 1941 m. birželio 22 d. 3 
vai. 15 min., prasidėjus karui 
tarp Vokietijos ir SSSR, daug 
kur Lietuvos pasienio rajonuo
se vietos sukilėlių būriai, vyk
dydami ankstesnę LAF vy
riausiojo štabo instrukciją, 
pradėjo ginkluotą sukilimą, 
paimdami į savo rankas paštą, 
stotis, sandėlius ir kitus objek
tus. Tą dieną prasidėjo kovos 
su okupacine sovietų kariuo
mene ir valdžia Kaune. Su
kilėlių buvo vienas po kito 
užimami ryšių ir kiti objektai. 
Ir birželio 23 d. 9 vai. 28 min. 
per Kauno radiją kraštui ir 
visam pasauliui LAF Vyriau
siojo štabo vardu įgaliotinis 
Leonas Prapuolenis paskelbė, 
kad atkurta nepriklausoma 
Lietuvos valstybė ir sudaryta 
Laikinoji vyriausybė, kad 
„žiauraus bolševikų teroro iš
naikinta lietuvių tauta ryžtasi 
kurti savo ateitą tautinės vie
nybės ir socialinio teisingumo 
pagrindais". 

Šančiuose raudonarmiečiai 
prieš sukilėlius panaudojo ir 
patrankas. Per susišaudymą 
su okupantais, ten žuvo ar bu
vo sunkiai sužeista 40 suki
lėlių, į nelaisvę paimta 40 rau
donarmiečių. Iš viso vien Kau
ne, prieš besiruošiančius 
trauktis ar besitraukiančius 
raudonuosius okupantus, ko
vojo apie 10,000 gimnazistų, 
studentų, darbininkų, iš kurių 
žuvo apie 200, dar beveik tiek 
pat buvo sužeista. 

Birželio 23 d. pavakaryje 
prasidėjo sukilimas ir Vilniu
je. Jam vadovavo, naujai po 

areštų susiformavęs, LAF šta
bas. Vilniuje tarp aktyviausių
jų sukilėlių buvo 29-tojo Šau
lių teritorinio korpuso lietu
viai kariai, kurių pagalba su
kilėliai greitai užėmė svar
biausius miesto objektus ir 
birželio 24 d. rytą virš Gedimi
no pilies bokšto jau plevėsavo 
Lietuvos vėliava, o miesto ir 
krašto valdymu rūpinosi suda
rytas komitetas. Išlaisvinant 
Vilnių, žuvo 24 sukilėliai, ku
rie palaidoti Rasų kapinėse 
netoli lietuvių karių, žuvusių, 
vaduojant Vilnių 1919-1920 
m. 

Sukilimas prieš bolševikus 
aprėpė visą kraštą. Tai buvo 
vienas masiškiausių sukilimų, 
kaip ir dalyvavimas LAF, per 
visą lietuvių tautos ir vals
tybės istoriją jam galbūt pri
lygo tik Atgimimo sąjūdis 
1988-1990 m. 

Besitraukiantys raudonar
miečiai, partinis — sovietinis 
aktyvas stengėsi sunaikinti ne 
tik sukilėlius, bet ir pritarian
čius jam ar įtariamus. Kur 
spėdavo, išžudydavo suimtuo
sius, per daug nesiaiškindami, 
už.ką ir dėl ko buvo laikomi 
daboklėse bei kalėjimuose. 
Taip buvo išžudyta daug kalė
jusių lietuvių Kretingoje, Tel
šiuose, Pravieniškėse, Panevė
žyje ir kitur. Iš viso priskai
čiuojama, kad besitraukiantys 
raudonieji okupantai paliko 
apie 4,000 nužudytų lietuvių. 
Bet aukos neišgąsdindavo su
kilėlių. Daug kur sukilėliai 
parodė tikrą didvyriškumą. Ir 
to dėka, prieš vokiečių kariuo
menei įžygiuojant, beveik visa 
Lietuva.buvo lietuvių sukilė
lių rankose, daug kur jau vei
kė ir prieš okupacinius metus 
buvusios lietuvių valdžios in
stitucijos; daug kur sukilėliai 
išvadavo įkalintus, nuo sunai
kinimo apsaugojo tiltų, įmo
nių, pastatų. Tačiau dėl nu
trūkusių ryšių sukilimo vado
vybė negalėjo kontroliuoti pa
dėties visame krašte, todėl bu
vo susidariusios ir sąlygos pa
sireikšti nusikaltėliams, su
sidoroti iš keršto su nekaltais 
žmonėmis, tuo sudarant pre
tekstą apjuodinti tikrųjų kovo
tojų garbingus vardus. Žino
ma, neapsieita ir be enkave
distų bei bolševikų paliktų 
agentų, o taip pat ir naujojo 
okupanto — vokiečių dalyva
vimo, kad sumenkintų sukili
mo reikšmę. 

Sukilimą laimėjus, vėliau jo 
vadovai mėgino nustatyti, 
kiek kuris sukilėliu — partiza
nu skelbusia, iš tikro buvo to
kiu, bet ir dėl nacių okupacijos 
tai atlikti buvo labai sunku. 
Nesuspėta užbaigti registraci
jos, suteikti sukilėlių — parti
zanų pažymėjimus visiems, 
kurie buvo verti to garbingo 
vardo. 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
Tęsinys ^ " ^ ZENKEVIČIUS ^ 

Naujajam pre
zidentui Valdui Adamkui buvo duota 100 dienų be kri
tikos. Jeigu man būtų davę nors 10 tokių dienų! 

Švietimo tarybos epopėja 

Daug bėdų turėjau su Švietimo taryba. Pagal nuos
tatus — tai „institucija, vykdanti mokslinio eksperto ir 
konsultanto funkcijas formuojant strateginius Lietu
vos Respublikos švietimo plėtotės klausimus". Jos pa
siūlymai Ministerijai yra rekomendacinio pobūdžio. 
Kada tapau ministru. Švietimo tarybos iš tikrųjų ne
bebuvo. 1992 m. sudarytosios kadencija jau buvo pasi
baigusi ir LDDP vyriausybės nepratęsta. Dalis narių 
buvo pasitraukę arba mirę. Reikėjo Tarybą iš naujo 
suformuoti. To darbo ėmiausi nuo pirmųjų dienų. 
Tačiau nuo manęs buvo nuslėptas 1992 m. Tarybos su
darymo principas — švietimo institucijų atstovavimas. 
Buvusios Tarybos pirmininkas Romas Pakalnis sten
gėsi man įteigti, kad Vyriausybė turinti Tarybą skirti 
Švietimo ministro ir buvusios kadencijos Tarybos pir
mininko, taigi paties Pakalnio, bendru teikimu. Pra-
dėjome dvišalius Ministerijos, t.y mano su pagalbinin
kais, ir buvusios kadencijos Tarybos, atstovaujamos 
Pakalnio, pasitarimus Kadangi teoriniai švietimo re
formos pagrindai jau buvo sukurti ir pereiname i 
antrąjį reformos etapą praktini jos įgyvendinime, 
tai aš siekiau, kad naujai sudaromoje Taryboje butu 
kuo daugiau švietimo dalykus gerai išmanančiu pe 

dagogikos praktikų. Juk reikės daugiausia spręsti 
praktines reformos įgyvendinimo problemas. Važinė
damas po Lietuvą mačiau, kad daug kur švietimo re
forma iš tikrųjų tebuvo tik popieriuje. Tačiau Pakalnis 
visą laiką man atkakliai bruko į Tarybą bemaž vien 
teoretikus, tuos pačius, kurie kūrė švietimo reformos 
teorinius pagrindus, nors daugelis iš jų patys nė vie
nos dienos nebuvo dirbę mokykloje. Matyt, teisus buvo 
prof. Albertas Piličiauskas, tvirtinęs, kad „Reformos 
strategai, būdami stiprūs filosofiniu mąstymu, aki
vaizdžiai stokojo praktinės re.ilybės, metodinės .inst
rumentuotės", kaip mūsų mokykloje jų teikiamą kon
cepciją bus galima įgyvendinti... jeigu reformos strate
gai būtų įsidarbinę mokyklose (tam, beje, nuoširdžiai 
buvo raginami), jie nūnai būtų išlikę reformos lyde
riai... Tačiau, kaip minėta, reformos strategai nepano
ro šio nelengvo darbo imtis pasilikdami savo kabine
tuose... Todėl šiandien jau, manyčiau, galima teigti: 
švietimo reformos koncepcija pralenkė jos kūrėjus (gal 
tai natūralu?). Todėl nesunku suvokti strategų būse
ną" (ŠMM Leidybos centro Informacinis leidinys, 
1997, Nr. 2). Tiems strategams, matyt, buvo skaudu, 
jie pasijuto lyg būtų nušalinami nuo tolesnio reformos 
vykdymo, nors to aš nesiekiau ir nedariau. Jie patys 
turėjo suprasti, kad švietimo reforma yra svarbiau už 
jų asmenines ambicijas. Be abejo, teisus A. Piličiaus
kas. rašydamas „palinkėkime vieni kitiems mylėti re
formą savyje, bet ne save reformoje". Be to, visi Pakal
nio siūlyti į naująją Tarybą kandidatai buvo iš Kuolio 
— Lukšienės grupuotės, kuri tada jau įnirtingai puolė 
mane ir Ministerija spaudoje 

Taigi reikėjo surasti kažkokį kompromisą. Tai buvo 
Minku. Ginčijomės del kiekvieno kandidato į Tarvbą. 

Birželio sukilimas buvo vi
sos lietuvių tautos didvyriš
kumo pasireiškimo aktas, pa
rodęs jos valią atgauti valsty
bės nepriklausomybę, apginti 
savo šventąją teisę būti laisva 
ir pačiai spręsti savo likimą. 
Lietuvių tauta, kuri skaus
mingai išgyveno pažeminantį 
1938 m. Lenkijos ultimatumą, 
1939 m. Vokietijos smurtą, 
1940 m. Sovietų Sąjungos ulti
matumą ir okupaciją bei anek
siją, birželio sukilimo dieno
mis atgavo pasitikėjimą savi
mi, pasiryžimą kovoti, nepai
sant okupanto spalvos ir ideo
logijos. Sukilimas visam pa
sauliui parodė ir nacių Vokie
tijos aneksinius planus, 
dangstomus pavergtų tautų 
laisvinimo kauke. Sukilimas 
ir Lietuvos laikinoji vyriau
sybė sugriovė vokiečių sklei
džiamą mitą, kad jie užima ne 
SSSR „teritoriją", o jau nepri
klausomos Lietuvos valstybę. 

5. Vokiečių požiūris į laisvę 
išsikovojusią Lietuvą paaiškė
jo, jau jų kariuomenei einant 
per Lietuvą. Kariuomenė ne
mažai sušaudė net sukilėlių, 
laikydama juos tokiais pat 
priešais, kaip ir raudonarmie
čiai. Ir kai birželio 25 d. į Kau
ną atvažiavusį vokiečių ka
riuomenės karo lauko komen
dantą gen. von Pohl norėjo pa
sveikinti Laikinosios vyriau
sybės delegacija, generolas at
sisakė ją priimti, nes tai, gir
di, politinis reikalas; jis žinojo 
Hitlerio 1941 m. gegužes 8 d. 
instrukciją, kad visos sritys 
nuo Tilžės iki Narvos turi būti 
įjungtos į Vokietijos sudėtį, 
kolonizuotos vokiečiais, kad 
Baltijos jūra turi tapti Vokieti
jos vidaus jūra. Naujieji oku
pantai jau pirmąją dieną Lie
tuvos laikinajai vyriausybei 
pareiškė, kad ji ir jai pavaldūs 
padaliniai nesikištų į žydų ir 
vokiečių reikalus, kad jie yra 
tik jų, „išvaduotojų" kompe
tencijoje. Kitaip sakant, oku
pantai jau nuo pirmųjų dienų 
padarė taip, kad lietuvių ad
ministracinės įstaigos būtų 
bebalsės tos pačios Lietuvos 
piliečių — žydų klausimais; 
žydai buvo paskelbti už įstaty
mo; okupacinė valdžia pa
reiškė, kad tik jos įsakymai ir 
nutarimai turi vykdomąją 
galią, o vietinių organų primti 
galioja tiek, kiek sutinka su 
jų, vokiečių, įsakymais ir nu
tarimais. 

Vokiečiai neslėpė, kad jų 
tikslas — germanizuoti Lie
tuvą, išžudant, ištremiant 
tuos, kurie neatitiko jų supra
timu „aukščiausiajai" — vo
kiečių rasei; Lietuva jiem bu
vo tik „teritorija", gėrybių san-
dėlys, o ir lietuvių sudaryta 
administracija — padėti vo
kiečiams tų gėrybių daugiau 
iš krašto išplėšti. (B.d.) 

Kai pavykdavo sudaryti kompromisinį sąrašą. Pakai 
nis po savaitės, matyt, pasikalbėjęs su buvusios Tary
bos nariais, nuo to sąrašo atsisakydavo ir vėl pra
dėdavome iš naujo. Pagaliau man nusibodo tie ginčai. 
užtrukę net apie pusę metų. Švietimo taryba, vykdant 
pertvarkymus, man buvo būtinai reikalinga. Laikas 
ėjo ne mano naudai. Todėl teko daryti nuolaidas. Ta
riausi su Premjeru (1997.03.19). Galop sutikau su to
kia Taryba, kurioje daugumą sudarė Kuolio — Luk
šienės šalininkai. Ji ir buvo patvirtinta 1997.05.27 Vy
riausybės posėdyje. Samprotavau taip: Švietimo tary
ba tėra patariamasis organas (ekspertas) ir jeigu jos 
patarimai bus geri, jais pasinaudosiu, jeigu blogi — at
mestu. Bet aš tada negalėjau numatyti trečio atvejo, 
būtent, kad Taryba visai nedirbs, tiesiog sabotuos. 
Taip ir atsitiko. 

Pirmasis naujosios Tarybos posėdis įvyko birželio 16 
d. Dalyvavo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. 
Pasakė gražią, įkvepiančią kalbą, palinkėjo Tarybai 
kūrybingai darbuotis. Po dviejų savaičių (06.30) įvyku
siame posėdyje aš kalbėjau apie Ministerijai labiausiai 
rūpimus švietimo reikalus, pasiūliau Tarybai aktua
liausių ir pirmiausia spręstinų problemų „sąrašą". De
ja, į tai nedaug tebuvo atsižvelgta. Tačiau koks bebūtų 
Tarybos sudarytas būsimojo darbo planas, jis nebuvo 
vykdomas, vėliau aiškinant, kad esą aš trukdžiau (!). 
nors į Tarybos veiklą visai nesikišau. Per visą Tarybos 
egzistavimo laiką nesu iš jos gavęs nė vieno pasiū
lymo, ji neatliko nė vienos ekspertizės, nors prašiau. 
Antai buvau prašęs skubos tvarka apsvarstyti ir įver
tinti Ministerijos specialiosios darbo grupes pasiūlytos 
pedagogų atestacijos nuostatų pataisas.kurių priėmi
mas tada buvo vienas iš aktualiausių uždavinių. Deja. 

Danutė Bindokienė 

Kalbų nebeužtenka 
Šį savaitgalį pagrindinis lie

tuviškas renginys vyksta ne 
Čikagoje ar kuriame kitame 
dideliame lietuviškame telki
nyje. Jis ruošiamas mieste, 
kur galbūt tik vienas kitas lie
tuvių kilmės asmuo gyvena. 
MUvvaukee, WI. Kodėl9 Į Šį 
klausimą net nemėginsime at
sakyti. Pakanka tarti sveikini
mo žodį JAV LB trečiajai šios 
kadencijos tarybos sesijai, pa
linkėti sėkmės, darnaus darbo 
ir gausaus dalyvių skaičiaus. 

Šiemet, švenčiant Lietuvių 
Chartos 50 metų sukaktį, ta
rybos suvažiavimas įgauna 
dar svarbesnes perspektyvas. 
Be abejo, sesijose bus prisi
mintas šis, visiems lietu
viams svarbus, dokumentas 
bei jo anuometinio kūrėjo — 
VLIKo iniciatyva, su tiesiog 
pranašišku įžvalgumu nuro
džiusi gaires už Lietuvos ribų 
priverstiems gyventi tautie
čiams. Chartos pirmagimė 
dukra buvo PLB (nepamirš
kime, kad Charta buvo para
šyta pabėgėlių stovyklose Vo
kietijoje, dar neprasidėjus vi
suotinei emigracijai j užjū
rius), o tolimesnes atžalos — 
įvairių kraštų Lietuvių Bend
ruomenės, kurių gausiausia — 
JAV-se. 

Norime tikėti, kad po šio LB 
tarybos suvažiavimo lietu-' 
viškoje spaudoje matysime 
išsamių aprašymų, nes visuo
menė nori žinoti. Išsamesnės 
informacijos pasigesta ir prieš 
suvažiavimą, tarytum jis būtų 
tik grupės žmonių, tiesipgiai į 
LB krašto valdybos ar tarybos 
darbus įsijungusių, reikalas. 
Pasiremdami praeitimi, gali
me beveik numatyti suva
žiavimo darbotvarkę, disku
sijų temas bei išvadas. Be abe
jo, bus skaityti įvairių tarybų 
pranešimai (kai kuriuos jau 
matėme išspausdintus ir 
„Drauge"), daug kam paplota 
už atliktus darbus, daug išsa
kyta priekaištų, kai dideli, tie
siog akis badantys, darbai 
buvo ignoruojami. Jeigu iš 
kalbų būtų galima pastatyti 
namą, tai iš visų žodžių su
važiavimo sesijose išeitų ne
blogas dangoraižis. Taip buvo 
praeityje, to galima laukti ir šį 
kartą. Tačiau kalbų jau nebe
pakanka. 

Ką žinome apie JAV LB 
Krašto valdybos veiklą? Jos 
apygardas, apylinkes, jos glo-

| bojamas įstaigas, institucijas, 
lietuviškas mokyklas? Atsaky
mas: per mažai! Jeigu ne kai 
kurios ypač veiklios tarybos ir 
jų nuolatinis ryšys su lietu
viška visuomene per savąją 
spaudą bei radijo laidas, pra

dėtume jausti labai gūdžią 
tuštumą. Gamta tuštumos ne
mėgsta — šią aksiomą išmo
kome dar mokyklos suole. Tad 
ir informacijos apie LB veiklą 
tuštumą dažnai užpildo dizin-
formacija: gandai, priekaištai, 
piktos užuominos. 

Pastarąjį dešimtmetį JAV 
Krašto LB didžiąją dėmesio 
daiį « 'telkė ne į lietuviškus 
reikalus šioje Atlanto pusėje, 
bet į Lietuvą. Tai kilnus ir la
bai reikalingas darbas: padėti 
tėvynei, jai atstovaujant JAV 
valdžios įstaigose; padėti jos 
žmonėms įvairia labdara; pa
greitinti suartėjimo procesą 
tarp tautiečių, dešimtmečius 
gyvenusių okupuotame kraš
te, ir atsidūrusių užsieniuose. 
Tokia veikia ir svarbi, ir rei
kalinga (pvz., LB ir LR Seimo 
komisijos darbai,, bet tų rei
kalų sūkuryje neretai nuskęs
ta pagrindiniai rūpesčiai, ap
nikę JAV LB. 

Net ir iš tų kelių išspaus
dintų LB tarybų pranešimų 
galime susidaryti vaizdą, kad 
daugiausia savo darbų skalę į 
JAV lietuvius kreipia Kultū
ros taryba. Jos nuolatinė veik
la ir plati, ir brandi, metų ei
goje praturtinanti ne tik di
džiųjų, bet ir mažesnių lietu
viškųjų telkinių gyvenimą. 
Šventės, koncertai, premijos 
kultūrininkams. svarbiųjų 
įvykių paminėjimas, teatro at
gaivinimas Čikagoje, poezijos 
dienos, menininkų iš Lietuvos 
pakvietimas, sudarytos progos 
saviems kūrėjams bei meno 
pajėgoms pasirodyti... 

Nors Socialinių reikalų ta
rybos didelis darbų krūvis 
nešamas Lietuvai (įvairūs glo
bos komitetai ar fondai — 
našlaičių, partizanų. Aimos. 
Vaikų viltis ir panj. bet pa
kankamai dėmesio skiriama ir 
Amerikos lietuviams. Jau vien 
savaitines skiltys ..Drauge" 
atlieka nepaprastai svarbią 
paskirtį, inibrmuodamos apie 
įvairius šio krašto gyvenimo 
aspektus, supažindindamos su 
įstatymais ir 1.1. 

O kaip su kitomis tarybo
mis? Čia darbštumu dar kiek 
išsiskiria Švietimo taryba, bet 
šiuo metu lietuviškasis švie
timas turi tiek problemų, kad 
reikia daug darbo, pastangų ir 
pakantumo joms bent apytik
riai išspręsti. 

Tad. linkėdami sėkmės 
JAV LB tarybos suvažiavimui, 
dar karščiau linkime nepa
skęsti kalbose, iš jo išsivežti 
konkrečius planus ir — svar
biausia— juos šventai vykdy
ti. 

Taryba šį, kaip ir kitus mano prašymus, ignoravo. Ga
vau naudingų pastabų tik asmeniškai iš poros Tarybos 
narių, nepriklausiusių Kuolio — Lukšienės grupuotei. 

Maža to, paaiškėjo, kad du Tarybos nariai. Henrikas 
Vaicekauskas (pirmininko Kuolio pavaduotojas I ir 
Vainas Brazdeikis, kaltinami teisės pažeidimais pi
nigų išeikvojimu!. Vyko teismo procesai, kuriuose 
šiems asmenims teko aiškintis dėl inkriminuojamų 
kaltinimų. Apie šiuos asmenis kaip pažeidėjus rašė 
spauda. Beje, H. Vaicekauskas, būdamas Kėdainių ra
jono švietimo skyriaus vedėju, dar „pasižymėjo" neleis
damas mokiniams bendrauti su LKDP nariais, kurie, 
kaip pats Vaicekauskas sake. ..norėjo patikrinti tauti
nio auklėjimo lygį" 'šį įvyki išgarsino spauda, žr. 
„Respublika" 1997.04.24 > Visuomenės akyse Vaice
kauskas ir Brazdeikis negalėjo būti laikomi kaip peda
gogai, galintys formuoti švietimo ir auklėjimo strate
giją. Todėl nutariau prašyti Vyriausybės, kad šiuos 
asmenis Taryboje pakeistų kitais. Tokį sprendimą 
priėmiau po to. kai dėl šių dviejų asmenų į Ministeriją 
kreipėsi Seimo narys ir Šilalės rajono mere. 

Svarstant šį klausima Vyriausybes posėdyje 09.03' 
Kuolys pasakė arogantišką kalba ir tuo iš esmes nu
lėmė Vyriausybes narių vieningą pritarimą abiejų 
svarstomųjų pašalinimui. Tai ir buvo padaryta. įsižei
dęs Kuolys netrukus '09.08) pats atsistatydino iš Ta
rybos. Vietoj Vaicekausko ir Brazdeikio Vyriausybė i 
Tarybą mano siūlymu kooptavo Reginą Šileikienę ir 
Viliją Targomadzę. Taip pertvarkyta Taryba po atidė
liojimų 'o ne mano prašymo, kaip neteisingai rašė E. 
Tervidyte „Dialoge" 09.141 susirinko 11 18. 

Bus daugiau 
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RAUDONDVARIO ATEITIS 
Kalbėjime apie Raudondvarį, Raudondvario dvaro 

ansamblį, anot poeto Simono Stanevičiaus įsikūrusį 
„...kur Nevėžis pro raudoną dvarą savo vandenį čystą 
ing Semuno varo". Koks jis buvo prieš du ar tris 
šimtmečius? Koks yra dabar? Kokį matysime trečiame 
tūkstantmetyje? 

Tai tik trys, atrodytų, pa
prasti klausimai. I du pirmuo
sius — kur kas lengviau rasti 
atsakymus, tačiau trečiasis — 
klausimų klausimas. Jį gali

ama būtų palyginti su arklu, 
pažerentiu iš akmenuotos dir
vos gausybę didesnių ar smul
kesnių akmenų. Tačiau apie 
viską iš eilės. 

Taigi, pirmas klausimas — 
Jis — pats romantiškiausias, 
nes praeitis visuomet paslap
tinga, net kažkiek mistiška. 
Kodėl? Galbūt todėl, kad mus 
skiria beveik keturių šimtme
čių laiko atkarpa nuo tų aki
mirkų, kuomet buvo padėtos 
pirmosios iš raudono molio iš
degtos plytos į Raudondvario 
pilies pamatus. Turima lyg ir 
pakankamai žinių apie Rau
dondvario pilies atsiradimą 
(anksčiau vietovė vadinta 
Naujuoju Aukštadvariu, Aukš
tuoju Raudondvariu. Rau-
donpiliu). jos statybos pradžią 
ir pabaigą, tačiau tai tik 
skaičiai, faktai ir įvykių nuo
trupos. Labiau turbūt domina 
to laikmečio žmones, statę pilį 
ir kūrę aplinką apie ją. Juk tai 
ne tik pirmųjų pilies šeimi
ninkų Vaitiekaus ir Jono Dzi-
avialtauskų bei vėlesnių jos 
perėmėjų (J. Kosakovskio, Ra
dvilų. Voriovskio, Zabielų ir 
grafų Tiškevičių) likimai, bet 
ir kitų šiose gražiose apylin
kėse gyvenusių, sunkiai dirbu
sių žmonių likimai, kurių pra
kaitu taip gausiai palaistytas 
kiekvienas dvaro ansamblio 
parko centimetras. Žymiausi 
pasikeitimai vyko Raudondva
rio pilies šeimininku tapus 
grafui •Benediktui Tiškevičiui 
ir vėliau pradėtus darbus tę
siant jo palikuonims. Per paly
ginti trumpą laiką I žinant to 
laikmečio technines galimy
bes) buvo pastatyta oranže
rija, didžiulės gražios archi
tektūros arklidės, oficinos ir 
kiti statiniai. Grafams Tiš
kevičiams valdant, suklestėjo 
ne tik visas dvaro ansamblis, 
buvo sukaupta gausi ir ver
tingų knygų bei meno kūrinių 
kolekcija, bet tuo laikmečiu 
iškilo ir dar vienas Raudond
vario pasididžiavimas — gra
žuolės bažnyčios pastatas. 

Raudondvario dvaro ansam
blio neaplenkė skaudūs sug
riovimai, negailestingi gaisrai 

Jau daugiau nei keturis de
šimtmečius Raudondvario 
dvaro ansamblio naujuoju 
šeimininku (nors truputį pa
keitusiu pavadinimą) yra Lie
tuvos žemės ūkio inžinerijos 
institutas (LŽŪTJA Tai reiškia, 
kad visas rūpestis dėl ansam
blio pastatų, didžiulės parko 
teritorijos, šlaitų apie parką, 
tvenkinių ir kitų nemažų plo
tų priežiūros krenta būtent 
ant LŽUII pečių. 

Tad kokias gi dienas gyvena 
šis XVII a. renesanso, turintis 
neogotikos ir manierizmo ele
mentų architektūros pamink
las, kultūros paveldo objek
tas, saugomas valstybės? Ar 
pakankamas valstybės dėme
sys vienai iš nedaugelio Kau
no rajone ar net Kauno aps
krityje esamų pilių? Pabandy
kime trumpam įsivaizduoti, 
kad nebėra Raudondvaryje 
nei pilies, nei oranžerijos, nei 
puošniųjų arklidžių ir kitų pa
statų. Ir ką tuomet turėtume? 
Ogi eilinę, gana pilką, su stan
dartiniais pastatais gyvenvie
tę. Todėl mums visiems Rau
dondvario dvaro ansamblis — 
tai lyg Raudondvario vizitinė 
kortelė, lygintina, pavyzdžiui, 
su Laisvės alėjos ar Rotušės 
reikšmingumu Kaunui. Į Rau
dondvario parką pailsėti, 
praleisti savaitgalius ramioje 
ir gražioje aplinkoje atvyksta 
nemažai kauniečių. O pavasa
rį ir vasarą šis pakaunės 
kampelis, būdamas pirmuoju 
Panemunės pilių turistinio 
maršruto objektu, yra gausiai 
lankomas vietos ir užsienio 
turistų. 

Kasmet dvaro ansamblio 
prieglobstyje vyksta daug ren
ginių, garsinančių ne tik Rau
dondvarį, bet ir Lietuvą. Pa
minėtini šie renginiai, vykę 
arba dar vyksiantys šią vasa
rą Raudondvario parke: 

1998 m. vasarą visos val
stybės mastu buvo surengta 
tautodailės paroda — konkur
sas „Pilys ir piliakalniai", o 
tapač ių metų rugpjūčio mėn. 
pabaigoje didžiulio atgarsio 
susilaukė Pažaislio baigiama
sis spektaklis „Barbora Rad
vilaitė", vykęs prie Raudond
vario pilies sienų. Šalia di
dingų pilies sienų vienodai 
puikiai skambėdavo ir kame
rinės muzikos garsai, ir poezi-

ir kitos negandos. Tad koks gi jos posmai, ir folklorinių ko-
vaizdas buvo Raudondvario 
dvaro ansamblyje dvidešimto
jo amžiaus viduryje0 Tai — 
jau atsakymas i antrąjį klau
simą. 

Atsakymas vienareikšmis — 
. vaizdas liūdnas. Oranžerijos ir 

pilies medinės konstrukcijos 
sudegę, knygos ir meno ver
tybės išgrobstytos, sienos ap
griuvę. Toks pilies nykimo 
procesas tęsėsi gana ilgai, nes 
pokario metais buvusio dvaro 
ansamblyje įsikūrusi Rau-
dtįndvario MTS kai kuriuos 
pastatus suremontavo, tačiau 
sugriuvusiu rūmų likimu ne 
tik nesidomėjo, bet 1952 m. 
net pradėjo ardyti jų griu
vėsius. Kitaip i vertingą ar
chitektūros palikimą pasižiū
rėjo Žemės ūkio mechanizaci
jos ir elektrifikacijos moksli
nio tyrimo institutas, įsikū
ręs 1957 metais. Jau 1959 me
tais užsakyta restauratoriams 
atlikti rūmų griuvėsių tyri
mus ir parengti jų atstatymo 
projektą. Rūmų restauracija 
pradėta 1962 metais, o baigta 
1967 m. pradžioje. Tuo metu 
buvo restauruota oranžerija, o 
kiek vėlesniais metais sure
montuotas ir buvęs arklidžių 
pastatas. 

S K E L B I M A I 

Dvaro arklides. Visos nuotraukų^ Liudo SIITIOIIHVK uius 

lektyvų ryliavimai, ir aktorių 
tvirti balsai. 

1999 m. gegužės 29 — 
birželio 5 d. vietoc gyventojus 
bei svečius džiugino Kauno 
raj. moksleivių kūrybos paro
da „Lietuvių tradicijos ir pa
pročiai", skirta Lietuvos vardo 
1000-mečiui. Tautodailės 
šventės metu vyresnieji meis
trai, atvykę su savo mokiniais 
rodė kaip austi juostas, dro
žinėti, lipdyti, žiesti. Kaip vi
suomet tokiose šventėse, skam
bėjo muzika ir dainos, smagiai 
trypė šokėjai. 

Visai neseniai Lietuvoje vy
kęs tarptautinis folkloro fes
tivalis ..Baitika — 99" nea
plenkė ir Raudondvario dvaro 
ansamblio. Apsilankę svečiai 
iš Kipro ir Čekijos kartu su 
keliais lietuviškais vienetais 
surengė puikų koncertą pilies 
parke. Tai buvo dar viena 
šventė ne tik raudondvane-
čiams. bet ir gausiems sve
čiams iš įvairių rajono kam
pelių. 

Čia paminėta tik dalis kul
tūrinių renginių, vykusių Rau
dondvario pilyje ir parke. 

Taip, iš tiesų. įvairūs rengi
niai neretai vyksta šio gra
žaus dvaro ansamblio prie-
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Raudondvario pilis. 

globstyje. Renginių organiza
toriai veržte veržiasi į senųjų 
raudonų plytų pastatų ir jau
kaus parko medžių draugiją. 
Tačiau esama daugumos an
samblio pastatų būklė, parko 
estetinis vaizdas jau seniai 
neramina ir verčia rausti 
prieš atvykstančius čia sve
čius, o ypač prieš užsieniečius, 
kurie — pakankamai pri
sižiūrėję, kaip tvarkomas Vo
kietijos, Švedijos, Anglijos ar 
kitų Europos ir Skandinavijos 
šalių senasis architektūrinis 
paveldas. 

O kaip gi tvarkomas mums 
brangus objektas — Raudond
vario ansamblis? 

Biudžetinei mokslo įstaigai 
LŽŪII skiriamos lėšos dvaro 
ansamblio išlaikymui ir prie
žiūrai — akivaizdžiai per 
menkos. Dėl tos priežasties, 
aišku ir darbuotojų, prižiūrin
čių parko žaliąjį rūbą, gretos 
kasmet vis retėja, o elementa
ri priežiūra, t.y. pastovus de
koratyvinių gyvatvorių apkar
pymas, vejos šienavimas, jau 
ir taip sumažėjusių gėlynų ra
vėjimas bei laistymas tampa 
visiškai nebereguliuojamas. 
Ką jau ten kalbėti apie an
samblio pastatų kapitalinius 
remontus... Kosmetinis re
montas tampa neefektyvus, 
tačiau net jam atlikti, atrodo, 
galimybės — labai menkos. 

Tad raudondvariečių rūpes
tis dėl esamos dvaro ansam
blio parko ir pastatų būklės 
paskatino juos susiburti ben
dram darbui. Taip 1999 metų 
pradžioje susikūrė Raudond
vario dvaro ansamblio bičiu
lių klubas fRDABK). Tai kol 
kas visuomeninė bendruome
nės organizacija, kurios darbo 
rezultatai priklausys ne tik 
nuo atskirų klubo narių inicia
tyvos. Esamas problemas rei
kėtų spręsti kompleksiškai, 
sutelkus visų, neabejingų Lie
tuvos istorinio architektūrinio 
paveldo išsaugojimu, žmonių 
pastangas. Pirmasis žingsnis, 
vienijantis jėgas kartu dirbti, 
buvo ketinimų protokolo pasi
rašymas 1999 metų vasario 24 
dieną. Tai trišalė sutartis, ku
rią savo parašais patvirtino 
Kauno raj. savivaldybės mero 
pav. Augustas Venslauskas, 
LŽŪI instituto direktorius Vy
tautas Kučinskas ir Raudond
vario dvaro ansamblio bičiulių 
klubo valdybos pirmininkas 
Ričardas Gaška. Pasirašyto 

Dvaro ansamblio fragmentas. Priekyje — oranžerija. 

ketinimų pritokoio bendradar
biavimo tikslai — atgaivinti 
Raudondvario dvaro, istorinio 
-kultūrinio paminklo, ansam
blį bei kurti institucines 
struktūras, dirbančias prakti
nius ansamblio atkūrimo dar
bus. Tačiau visiems aišku, kad 
be rimto valstybinio požiūrio 
— vargu ar įsivaizduojamas 
Raudondvario dvaro ansam
blio gretinimas prie kitų Euro
pos valstybių analogiškų stati
nių. Priešingu atveju, gra
žiausi ir prestiz:>kiausi val
stybės istoriniai objektai gali 
negrįžtamai sunykt i 

Kol kas belieka guostis tik 
tuo. jog kiekviename žemes 
kampelyje yra tonių žmonių, 
kurie, pasitelkę savo žinias ir 
patirtį, dažniausiai aukodami 
savo laisvalaikį, dirba kant
riai ir užsispyrusiai, kad jų 
darbo vaisiais galėtų džiaugtis 
daugelis. Tad ir kai kurių į 
klubą susibūrusių nari*} veik
la su Raudondvario dvaro an
sambliu siejasi jau kelis de
šimtmečius. Pirmiausia tai du 
klubo nariai — Milda Joneliū-
nienė ir Ramūnas Blažaitis 
(dirbę LŽUII. dabar jau pen
sininkai) nuo 1970 m. rinkę 
medžiagą apie Raudondvario 
dvaro istoriją, Raudondvaryje 
gimusį ir gyvenusį kompozito
rių Juozą Naujai į. Jų darbo 
rezultatas — šiuo metu pilyje 
esančios dvaro istorijos, kraš
totyros bei J. Naujalio ekspo
zicijos (deja, kol kas neturin
čios muziejaus statuso). \ klu
bą įsijungė keletas veiklių vie
tinių tautodailininkų, kurie 
savo kūryba ne tik populiari
na Raudondvarį, bet ir savo 
patirtį perduoda jaunajai kar
tai. Tai — Ričardas Gaška, 
vadovaujantis vaikų kerami
kos būreliui, dirbantis dau-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AuTOMOOUO. NAMU. SVEKATO6, 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

AgantM ftw* Zapote ir Off. Mgr Auks* 
S. Kana kafca lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 WMt 85th Street 

T«L (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

giau kaip 20 metų LŽŪII dai
lininku. Ginutis Dudaitis — 
savo drožybes paslaptis atsk
leidžiantis Raudondvario mok
sleiviams. 

Kiti klubo narjai, dirbantys 
minėtame institute ar ansam
blio aplinkoje, kasdieniu dar
bu ir rūpestingu požiūriu pri
sideda prie šios gražios vie
tovės puoselėjimo. 

Išsamiau apie klubo veiklą 
per pirmus penkis gyvavimo 
mėnesius. 

Pirma praktine klubo veik
los akcija tapo daugiamečių 
augalų pasodinimas bei 
priežiūra centrinėje parko 
dalyje. Džiugu pažymėti, kad 
dalies augalų įsigijimą pa
rėmė Kauno raj. savivaldybė. 

Pavasarį klubo narė Laura 
Janušauskienė su grupe lietu
vių lankėsi Seinų lietuvių 
bendruomenėje. Šios klubie-„ 
tės inciatyva, padedant dauge
liui klubo narių, buvo surink
ta nemaža lietuviškų knygų 
bei žurnalų siunta ir pado
vanota Seinų bendruomenės 
bibliotekai. 

Planuojant tolesnės veiklos 
uždavinius — parengtas ir pa
teiktas projektas Atviros Lie
tuvos fondui, spresiantis par
ko aplinkotyros bei praktinės 
gamtosaugos problemas. (Šiuo 
metu laukiame atsakymo iš 
ALF). » 

Raudondvario verslininkai 
taip pat neliko abejingi dvaro 
ansamblio puoselėjimo dar
bams. Maloniai nustebino 
raudondvarietis Artūras Mac
kevičius, padovanojęs klubui 
statinį-namelį, kuris ne tik 
labai dera prie parko archi
tektūros, tačiau be abejonės, 
ras ir praktinį pritaikymą. 

Suprato klubo siekius ir 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

HELP WANTED 
Malė or female car wash & 

detailing Mon thry Sat. 
$5.35/hr to start + tips. 

TeL 708-499-4004. 
I I i i Mtti 

Reikalingas vairuotojas, 
turintis CDL teises (užtenka B 

klases), vairuoti „straight 
truck" po Čikagą. 

Tel. 708-906-3041. 

JANTTORS 
Positions now available at 
O'Hare airport. Full rime 
positions ist. 2"d and 3 r d 

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

Milwaukec A ve., Cbicago, I L 
60630 or call 773-286-5115. 
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Reikalingas pagalbinis darbi
ninkas namų vidaus įrengimo 
darbams. Darbas vakariniuose 
priemiesčiuose. Reikia turėti savo 
transportą, Tei. 630-435-1967. 

Reikalingas dailidės (carpen-
ter) padejejas-dažytojas ir 

dailidė. Apie savo patyrimą ir 
atlyginimą kalbėti angliškai. 

Tei. 773-252-3773. 

Medikė gali slaugyti 
ligonį savo namuose. 
Turi rekomendacijas. 
Tel. 708-656-4236. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

~offc (773) 584-5959 
hooi* (708) 42S-77M. 
p*9*f (708) 81*6-4919 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
' Nuosavybių įkainavimas vatui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

/ % . KMIECJK REALTORS 
V J * " M r f r j | 7922S.PutastaRd. 

•—~~r*£\. 4365 S.Archer Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot j JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst u i vairo šiandien! 

(630) 207 2748 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Canada is acccpting applicants for 

Permanant Reeidonce! 

For free information call: 

1-773-282-9500 
GTS conctntrating m immtgrabon to Canada 

www.redetisa.com 

Čikagos priemiestyje išnuomo
jamas nedidelis 2 mieg. butas su 
baldais. Tel. 708-8390-8447. Taip 
pat moteris ieško darbo. Gali prižiū
rėti senyvo amžiaus žmones ir 
gyventi kartu. Td, 708-8390-8447. 

i MM 
Ieškau Amerikos lietuvio-lietuvės, 
vykstančio kuriam laikui į Lietuvą. 

Turiu ekonomiškai vertingą 
pasiūlymą. Skambinti 7 v.v. -11 
v.v. teL 773-254-5746 (Išskyrus 

antrd. ir ketvrd.). 

Raudondvaryje įsikūrusios 
Agroprekybos, prekiaujančios 
..Kemiros" gaminiais, direkto
r ius Leonardas Deglius, kuris 
maloniai skyrė pesticidų par
ko takų priežiūrai nuo pitžo-
lių bei t rąšų parko teritorijoje 
ir oranžerijoje augantiems žel
diniams ir egzotiškiems me
džiams patręšti . 

Džiugu, kai galima nemoka
mai naudotis pilies, parko tei
k iamais privalumais. Tačiau 
tai viena medalio pusė, kuri 
neats iejama nuo kitos, reika
laujančios didelių lėšų pasta tų 
išlaikymui bei teritorijos prie
žiūrai . Todėl norint, kad Rau
dondvaris gražėtų, būtinos pa
pildomos investicijos iš rė
mėjų, sąmoninga vietos gy
ventojų bei atvykstančių sve
čių pilietinė pažiūra. Į klubą 
susivienijusių skirtingų pro
fesijų, amžiaus žmonių tikslai 
ir siekiai yra bendri — nebūti 
abejingais mus supančiais 
apl inkai ir noras praktine 
veikla prisidėti prie šio Lietu
vos kampelio išsaugojimo. 

Patvi r t inus elgesio taisykles 
Raudondvario dvaro ansam
blyje, lauksime pagalbos ir iš 
Raudondvario policijos nuova
dos dėl tvarkos palaikymo 
parko teritorijoje, nes, deja, 
da r ne visi supranta , kad lau
žydami a r Šiukšlindami gra
žiuose mūsų parkuose, nusi
žengiame ne tik įs tatymams, 
bet d a r ir a t imame teisę iš 
kitų džiaugtis gražesne, mus 
supančia gamta. 

Kreipiamės į turistines orga
nizacijas, vežančias turist ines 
grupes panemunės pilių 
marš ru ta i s ir kviečiame ben
dradarbiaut i bei koordinuoti 

veiksmus dėl atvykstančiųjų 
turistų į Raudondvario dvaro 
ansamblį laiko ir jų skaičiaus, 
kad nebūtų daroma žala par
kui, o svečiai išsivežtų (pagal 
esamos padėties galimybes) 
kuo geresnius įspūdžius. 

RDAB klubas jaučia pareigą 
ugdyti sąmoningesnę piliečių 
pažiūrą į gamtos ir kultūros 
objektų išsaugojimą bei vilia
si, kad mūsų gretos, laikui 
bėgant, išaugs keleriopai 
(šiandien klube — 25 nariai), 
o darbų yra tikrai pakanka
mai. Norėtųsi daugiau inicia
tyvos ir siūlymų, sprendžiant 
praktinius darbus, rengiant 
informacinius ir kitokius lei
dinius apie Raudondvario dva
ro ansamblį. Šiems darbams 
atlikti labai pagelbėtų kom
piuteris bei kitos priemonės, 
būtinos, rengiant projektus, 
ruošiant ir kaupiant informa
cinę medžiagą. Tikime, jog 
tiek atskiri verslininkai, tiek 
stambios įmonės ar firmos 
rems klubo pradėtus darbus 
išsaugojant šį istorinį-kultū-
rinį objektą. Jeigu neišsaugo
sime kas yra likę gražaus ir 
tausotino, ar net , leisime su
nykti, tuomet mūsų tautos at
eities kartos bus visiškai tei
sios, pasmerkdamos mus už 
tai , ką padaryti privalėjome, 
bet nepadarėme. 

Kauno raj. Raudondvario 
dvaro ansamblio bičiulių klu
bo adresas, tel. Pilies g.4, Rau
dondvaris, LT-4320, Kauno 
raj. Tel.: (8-27) 549 517; 
549262. 

Klubo nariai: 
A u d r o n ė S imonav ič i enė 

K r i s t i n a Pov i l a i t i enė 
R a s a Banz ienė 

http://www.redetisa.com
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Algimantas Kezys, monn Kazimieras Vasiliauskas ir Virginija Paplaus
kiene. Nuotr. Zenono Baltruiio 

A. KEZYS MAIRONIO 
NAMUOSE 

• 

VIRGINIJA PAPLAUSKIENĖ 

Lietingas liepos 15 d. ketvir
tadienis neišgąsdino gausaus 
būrio kauniečių ir miesto šve
dų, besilankančių Maironio 
lietuvių kultūros muziejuje. 
Magnetas, kuris traukė šį kar
tą i Maironio namus, buvo ži
nomas fotografas, meninin
kas, filmų kūrėjas, \ vairių lei
dinių redaktorius, filosofas, 

I rašytojas Algimantas Kezys. 
! Daugelis pasaulio muziejų yra 

įsigiję jo menines nuotraukas. 
O ir Lietuvoje tiek vyresnieji, 
tiek jaunimas domisi jo dar
bais. Šį kartą Maironio na
muose buvo pristatytos jo nau
jausia paroda, atlikta kompiu
terinės grafikos būdu — „Lie-
tova 2000*. Įvaizdžiai iš dvi-

liai padovanojo foto aparatą. 
Taip aš nedrąsiai ir pradėjau 
eiti šiuo keliu. Mokiausi pats 
ir mokiau kitus. Palaipsniui 
tai užvaldė mano gyvenimą. 

— Jūsų pirmoji paroda 
surengta 1963 m- Jaunimo 
centre, o jau 1966 m. pak
viečia Čikagos Meno insti
tutas* Jis įsigyja jūsų dar
bus. Vėliau Jūsų parodos 
puikuojasi ne tik Ameri
kos, bet ir Europos, Azijos 
meno centru salėse. Saky
kite, kaip gimsta tas me
nas, kuris žavi daugeli 
žmonių. 

— Galėčiau atsakyti vienu 
žodžiu — sunkiai. Aš ilgai 
einu į galutini rezultatą. Išei-

deSimtojo tūkstantmečio > damas į ^medžioklę" su foto 
kita paroda, kuria galėjo pasi- aparatu ant peties, neturiu jo-
grožėti lankytojai — „Mote- iū0 plano, jokio sumanymo. Ga-
n s • liu vaikščioti ištisą dieną, 

Antra paroda buvo ekspo- matyti daugybę įvykių, daugy-
nuojama rūsyje. Šias abi paro- bę vaizdų... O iš tikro nieko. O 
das galima bus aplankyti visą kartais trumpam išbėgi ir at-
vasarą. Atidarymo metu kai- sitiktinai randi nuostabių per-
bėjo pats autorius, menotyri
ninkė Eglė Jaškūnienė. Šiltu 
žodžiu pasveikino ir monsinjo
ras Kazimieras Vasiliauskas, 
jis dėkojo už tą grožį, kurį pa
teikia mums fotografas. „Tau
rinti sielas — yra kiekvieno 
menininko užduotis" — sakė 
jis. Susirinkusiems buvo at
liktos dvi neilgos, bet turinin
gos programos. Pirmoji pa
rodoje atliekamų liaudiškų 
dainų fone (dainininkė Skai-
dra Jančaitė) skambėjo Algi
manto Kezio žodžiai, skirti 
Lietuvai (juos skaitė aktorius 
Petras Venslovas). Antroje pa
rodoje, rūsyje, visų laukė 
staigmena — buvo pateikta 
moderni, sukurta talentingo 
kompozitoriaus Raimondo Ei-
monto, muzikinė kompozicija, 
kuriai pritarė Skaidra Jan
čaitė. Plačiame ekrane buvo 
rodoma Algimanto darbų 
skaidrės. 

Vėliau prie kavos puodelio 
susirinkusieji kalbino svečią, 
teiravosi jo kūrybos paslapčių. 
Šio renginio vedėja ir straips
nio autorė taip pat uždavė Al
gimantui Keziui keletą klau
simų. 

— Į fotografijos paslap
tinga pasauli įžengėte dau
giau nei prieš keturiasde
šimt metų. Sakykite, kas 
paskatino žvelgt i pasaulį 
pro foto objektyvo langelį? 

— Tai, sakyčiau, buvo iš da
lies atsitiktinumas, iš dalies 
būtinybė. Buvau įstojęs į Jė
zuitų ordiną. Studijavau teolo
giją, filosofiją. Gavau filosofi
jos magistrą. Reikėjo atlikti 
praktiką su vaikais. Aš norė
jau rasti užsiėmimą, kuris 
būtų įdomus ir jiems, ir man. 
Ir vienas mano draugas pa
tarė užsiimti fotomenu. Tėve-

liukų — tiek gamtoje, tiek 
žmonių veiduose. Temos pasi
siūlo pačios, tik reikia jas at
pažinti, pamatyti, na, ir ži
noma, mokėti perteikti turi
momis fotografinėmis prie
monėmis. 

— Išleidote daugiau nei 
dvidešimt fotoalbumų. Iš 
kurių svarbiausi; „Pasau
linės mugės", „Gamtos for
mos ir jėgos", „Miesto frag
mentai", „Moteris", „Būties 
fragmentai" ir kt. Žinau, 
kad anksčiau Jus buvo už
valdžiusi juodai balta fo
tografija. Sakykite, kodėl 
anksčiau neįsileidavote į 
savo fotonuotraukas spal
vų? 

- Na, pirmiausia ma
niau ir dabar manau, kad juo
das ir baltas pasaulis iš
ryškina tikrąją gyvenimo es
mę. Ir šios dvi spalvos realiai 
perteikia mums gyvenimo 
subtilybes. Bet mano pasau
lyje egzistavo dar mėnulio ir 
saulės spalva. O štai dabar 
naujoje parodoje Jūs matote 
plačių spalvų gamą... 

—Jūsų naujas darbas — 
„Lietuva 2000. Įvaizdžiai i i 
dvidešimtojo šimtmečio" 
Išties spindi įvairiomis 
vaivorykštės spalvomis. 
Jūs žengiate į naują šimt
metį, pateikdamas savo 
meno mėgėjams visiškai 
naują parodą. Tai kompiu
terinė grafika. Gal galėtu
mėte pakomentuoti pa
rodą? 

— Visame pasaulyje kompiu
terinė grafika nėra naujas 
atradimas. Šią techniką jau 
seniai naudoja įvairūs meni
ninkai. Gal Lietuvoje tai dar 
naujiena. Kompiuterio pagal

ba ir fotografija manipuliuoja
ma. Aparato pagautus vaiz
dus galima keisti, pagražinti, 
ne tik retušuoti, bet ir pateikti 
kitu kampu, rakursu. O taip 
pat naudoju savo pamėgtą 
sluoksniuotą principą, kada 
viena skaidrė ar negatyvas de
damas ant kito. Reikia pasi
telkti vaizduotę, tuomet atsi
randa fantasmagoriniai vaiz
dai. Aš mėgstu žaisti - ieškoti , 
man tai patinka. Mano paroda 
— tai atsisveikinimas su se
nuoju tūkstantmečiu. Nuo
traukose užfiksuoti nematyti 
vaizdai — senovinės lietuviš
kos sodybos, užtiktos Rumšiš
kių buities muziejuje, įvairūs, 
man, mieli, Vilniaus sena
miesčio kampeliai. Trakų di
dybės fragmentai, Druskinin
kų architektūriniai ansamb
liai, Nidos kopa... 

Jūsų jėgos, energijos, 
veržlumo optimizmo užtek
tų dešimčiai žmonių- Jau 
penkeri metai iš eilės at
vykstate į Lietuvą ir atsive-
žate savo naujas parodas. 
Čikagoje esate vienas pa
grindinių lietuvių fotogra
fijos parodų organizatorių. 
Jūsų dėka Amerikoje jau 
surengtos 27 tokios paro
dos. Pats parengėte ir re
daguojate katalogus — al
bumus. Štai ir šiemet Jūs 
atvežėte naują katalogą, 
pavadinimu „Sąskambiai". 
Gal galėtumėte pakomen
tuoti šį savo darbą. 

— Šis katalogas skirtas at
spindėti dvi temas — laisva, 
visiškai nuo nieko nepriklau
soma ir kompiuterinė fotogra
fijos. Iš gautų fotonuotraukų 
surengiau parodas. Viena 
buvo eksponuojama Lietuvių 
dailės muziejuje Lemonte, ki
ta Čiurlionio galerijoje Čika
goje. Eksponatus atsiuntė 
man Vilniaus ir Kauno foto
menininkų sąjungos menotyri
ninkė E. Jaškūnienė, Kodak 
atstovybės darbuotoja M. Paš
kevičiūtė, jaunųjų fotomeni
ninkų parodoje laimėtojais 
tapo — pirma vieta atiteko 
Kalvaičiui iš Klaipėdos, antra 
— Ričardui Spitriui iš Palos 
Hills, trečia Donatui ir Aldo
nai Pečiūroms iš Čikagos. 
Jaunųjųj grupėje laimėjo trys 
kauniečiai — Kastytis Anta
naitis, Augis Narmontas, Ire
na Kuzminaitė. O kitoje — 
laisvos temos parodoje, laimė
tojais tapo: pirma vieta — 
Aleksandras Dapkevičius iš 
Klaipėdos, antra — Antanas 
Ališauskas iš Vilniaus, trečia 
— Marija Čičirkienė iš Pane
vėžio, Jaunųjų grupė — Eglė 
Budvytytė iš Kauno, Vidas Vo
kietaitis iš Klaipėdos, Agnė 
Rimkutė iš Kauno. Šis darbas 
yra sunkus, bet malonus. 
Smagu matyti, kaip gimsta 
naujieji talentai. Mėgstu dar
bą su jaunimu. Jau rengiu ir 
šių metų parodą, kviečiu lietu
vius fotomenininkus aktyviau 
dalyvauti... 

— Jūsų kūrybiniai lai
mėjimai ne kartą buvo 
pastebėti ir įvertinti. Jau 
1979 m. Jūsų pavardė įra
šyta į visame pasauly žino
mą leidinį, skirtą pristatyti 
meno kolekcionieriams žy
miausius „pasaulio fotog
rafus. 1991 m. JAV LB Kul
tūros taryba paskyė Jums 
premiją už fotografijos 
meną. O štai šiemet Lietu
vos prezidentas Vladas 
Adamkus savo dekretu pas
kyrė Jums Gedimino or
diną už nuopelnus ir visuo
meninėje veikloje. Tai 
išties svarbūs įvertinimai. 
Manau, kad visi Lietuvos 
žmonės dėkoja Jums už 
nenuilstamą darbą ir lauks 
jūsų jau kitame šimtmetyje 
su nauja paroda. Kūrybi
nės sėkmės ir geros nuotai
kos, keliaujant po Lietuvą. 

„COSMOPOLITAN" ŽURNALAS — JAV 
DOVANA LIETUVOS MOTERIMS 
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„Cosmopolitan" vardu Vil
niuje dar ne visai dvejus me
tus leidžiamas lietuvių kalba 
žurnalas moterims. Jį leidžia 
UAB „Ieva" pagal „Hearst 
Corporation" licenziją. Tokiu 
vardu jau senokai ši amerikie
čių bendrovė žurnalą spausdi
na Amerikoje, o paskutiniu 
metu ir daugelyje pasaulio 
kraštų, įskaitant rytų Europos 
valstybes. 

Naujausiame, mus pasieku
siame, 1999 m. rugsėjo mėne
sio numeryje rašoma, kad 
žurnalas pagaliau užėmė pir
mąją vietą Lietuvos žurnalų 
nuolatinės auditorijos (tarp 
moterų) dešimtuke. Jos vyr. 
redaktorė — Eva Tombak su
sijaudinusi savo skiltyje rašo: 
..Fantastiška jausti, kad žur
nalą, kurį mes kuriame su to
kia meile, jūs irgi mylite". 

įdomu yra tai, kad jo tiražas 
67.5000 egzempliorių, kas ge
rokai daugiau negu beveik vi
sų Lietuvos dienraščių bei ki
tų leidinių. O tas skaičius jau 
daug pasako. Beje, pradėtas 
leisti kas du mėnesiai, šiemet 
„Cosmopolitan" Lietuvoje išei
na kartą per mėnesį — taip, 
kaip ir Amerikoje. 

Rugsėjo mėnesio numeris 
jau ir pastorėjęs — turi 160 
puslapių (anksčiau jis turėjo 
144 psl.), Nors JAV šis žur
nalas yra storesnis — apie 300 
puslapių, taCiau daugumas jų 
yra pašvęsta įvairioms rekla
moms; net ant storo popie
riaus spausdinamoms rekla
minėms įklijoms, Vilniuje lei
džiamame žurnale nėra. 

Tokiu būdu man lietuviškas 
„Cosmopolitan" yra žymiai pa
trauklesnis, įdomesnis ir ge
riau suredaguotas už anglų 
kalba Amerikoje leidžiamą 
besirodantį leidinį. Taip pat ir 
žurnalo popierius, kurį teikia 
„MODO Paper — Lietuva" 
bendrovė, yra geresnis už 
amerikietiškąjį. 

Čia reikia pasakyti, jog 
daugiau negu pusė žurnalo 
medžiagos yra paruošiama 
Lietavoje. lietuvių autorių ar 
kitų darbuotojų. 

Štai, jau minėtąjį rugsėjo 
mėnesio numerį rengė net 
apie 30 Lietuvos žurnalistų, 
spaudos darbuotojų, fotografų. 
Be vyr. redaktorės, jos pava
duotoja yra Renata Petke
vičienė, redaktorės — Rosita 
Rastauskienė, Virginija Rim
kuvienė, grožio redaktorė — 
Dovilė Stuikienė, redaktorė 
išleidėją — Rūta Buidovienė, 
vyriausioji dizainerė — Vikto
rija Žilinskaitė, dizainerė Jo
lanta Sereikaitė, dailininkas 
— Vilius Ambrazevičius, kom
piuterių operatorė Irma Nevi-
domskaite Iš kitų žurnalo pa-
ruošejų žymi dauguma irgi 
moterų, kas parodo, kad Lie
tuvoje moterys yra geros 
spaudos darbininkės, šioje 
srityje gaibūt pralenkdamos ir 
vyrus. 

Žurnalo pradžioje du pusla
piai skiriami laiškams, ku
riuose skaitytojos išsako ne
maža komplimentų leidiniui. 
Vieno laiško bent dalį čia no
riu pacituoti. 23 metų am
žiaus. Renata iš Klaipėdos ra
šo: ,.Anksčiau su vyru ben
draudavome kaip ponas su 

tarnaite. ,,Cosmo" dėka pakei
čiau ne vyrą, o save. O vyras 
buvo priverstas keistis, nes 
vis dar mane mylėjo. Dabar 
skiriame pasimatymus, ren
giame staigmenas, o buityje ir 
intymiame gyvenime — har
monija. Pasiekėme daug, bet 
sustoti nežadu. Po daugelio 
metų būtinai parašysiu, kaip 
man sekasi. Nes „Cosmo" 
padėjo man atgimti ir padės 
man gyventi toliau". 

Jūrate Buzelienė iš Kauno 
ragina kurti „Cosmo" klubą. 
Ši dviejų mažų vaikų motina 
rašinio pradžioje teigia, kad 
„tarybiniai" žurnalai mote
rims atrodė vieno veido — 
graudenantys, smulkmeniški 
ir subuitinantys moterį iki vir
tuvės mastų. „Todėl lietuvių 
'Cosmopolitan' priėmiau kaip 
seniai lauktą dovaną. Ypač 
patiko ir sužavėjo naujas mo
ters įvaizdis: veikli, seksuali, 
siekianti visapusiškai tobu
lėti, einanti pirmyn, vertinan
ti vyrų draugiją ir trokštanti 
motinystės laimes. Man šie 
bruožai patrauklūs ir artimi, 
kilo noras pabendrauti su ki
tomis moterimis, kurios sim
patizuoja „Cosmo" merginai ir 
pačiam „Cosmopolitan" žur
nalui. Užsidegiau beprotiškai 
idėjai — suburti „Cosmo" 
draugų klubą. 

Rugsėjo mėnesio žurnale 
nagrinėjama daug temų. Vie
na jų — „Apie ką kalba vyrai, 
likę vieni" ( čia patalpinti lie
tuvių vyrų atsakymai). Įdomu, 
kad čia yra įdėti ir keturių 
moterų pasisakymai, kokios, 
jų manymu, yra vyrų šnekos 
(jie yra žymiai skirtingi nuo 
pačių vyrų išsakytų minčių). 

Tai pat aiškinama, dėl ko 
moterys ypač rūpi vyrams, 
diskutuojama, kodėl vieni
šoms merginoms patogu gy
venti. Jdomios yra diskusijos; 
kam labiau tinka mokėti kavi
nėje — vyrui ar moteriai (ir 
čia yra gausybė atsakymų, jų 
autorius įvardijant ne tik var
dais, bet ir pavardėmis, o be 
to — kaip ir kitose diskusijose 
— įdedant mažas nuotraukė
les). 

Žurnalo kaina — 6 litai 
(JAV angliška laida su dauge
liu skelbimų — 3 su puse dole
rio). Žurnalo adresas: „Cosmo
politan", Laisvės pr. 60-113, 
2056, Vilnius, Lietuva. 

Edvardas Šulaitis 

• Verkia mūsų akys, dvasiai 
netekus regėjimo. 

A. t A. 
EMIL KURAITIS 

Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1999 m. spalio 5 d„ 7:30 vai. ryto, sulaukęs 76 
metų. Gimė 1923 m birželio 27 d. Lietuvoje, Vačgino 
kaime. Amerikoje išgyveno 46 metus. 

Nuliūdę liko: žmona Chnstine Kerschis, dukterys: 
Jenny, žentas Jefrrey Margis; Brigitte, žentas Anthony 
Akstins; Sylvia, žentas Jose Galvizius; Loretta, žentas 
Thomas Schmidt; Ingrid, žentas William Kerins; 13 
anūkų, daug pusbrolių Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionis pašarvotas penktadienį, spalio 8 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts 
Rd., Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės šeštadienį, spalio 9 d. Iš laidojimo namų 9 
vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Zion Lutheran Evan-
gelical bažnyčią, 9000 S. Menard, Oak Lawn, IL, kur 10 
vai. bus atliktos religinės apeigos Po to Velionis bus 
palaidotas Bethania kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukterys, žentai, anūkai ir 
kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Lack & Sons Funeral Home. 
Tel. 708-430-5700. 

PADĖKA 
"A. t A. 

ANTANAS KRIŠČIŪNAS 
Po sunkios ligos mirė 1999 m. rugsėjo 9 d. Palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Mikolaičiui, kuris 
sukalbėjo maldas koplyčioje, atnašavo gedulingas 
Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje ir 
palydėjo Velionį į kapines. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, kurie dalyvavo šermenyse, laidotuvėse 
bei pareiškė mums užuojautą toje liūdesio valandoje. 
Dėkojame už dosnias aukas, kurios buvo panaudotos 
užprašyti šv. Mišioms ir aukoms Lietuvių Tremtinių 
rėmimo fondui ir BALFui. 
Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
Donald M. Petkui už malonų patarnavimą. 

Liūdi: žmona Veronika, dukros Vida ir 
Danutė su šeimomis. 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ" 
..DRAUGĄ" atminkime savo t es tamen te^^^ 
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lt makes a world of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes rovnti-
tnp travel to Lithuania 
easier and more convenient 
than SAS. From Chicago, we 
offer daily service to Vilnius wtth 
just one hassle-free eonneetion 
througri Stockhoim Our 4:30 p.m. 
departure gives you a retaxed mom-
ing amval for business or pleasure. 
When you're ready to retum, you'll 
enjoy same-day travel back to 
Chicago througn our Copenhagen 

hub. And wheth.er 
you fly Bcsiness Class 

or Economy Oass. you can be 
sure our service wli be word<lass, 

and wi)l aflow you to a<~ve -ested and 
refreshed - all for a êascnaoie fare. 
Find out wh->t a wor'd o' differerKe 
SAS can make for your next trrp. 
Just call your Travel Agent cx SAS 
at 1-80O-221-235O. For more infor-
mation and speoai offers. visit 
our vvebSite a; www.flysas.com. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Apkeliavęs daug Europos 
valstybių, mišrus Kauno 
„Kamertono" choras atvyksta 
į Čikagą. Vienintelis šio choro 
koncertas Čikagoje įvyks kitą 
sekmadienį, spalio 17 d., 3 
val.p.p. Jaunimo centre. Kon
certą rengia „Margutis II". 
..Kamertonas" jau seniai iš
garsėjo puikiai atliekama baž
nytine muzika, tačiau savo 
tautiečiams Amerikoje choris
tai ir choro vadovas Algirdas 
Viesulas paruošė populiares
nių kūrinių programą, kurioje 
skambės- ir Antano Vanagai
čio, Vlado Jakubėno, Jono Go-
vėdo į- Ritos Čyvaitės-Kliorie-
nės kariniai. Atvykite pasi
klausyti §io puikaus choro, bi
lietuiį" koncertą jau galite įsi
gyti" „Seklyčioje". Beje, Čika
goje „Kamertonas" turi daug 
drauge it pažįstamų, jiems 
pranešame, kad choristai į Či
kaga atvyks spalio 17 dienos 
rytą; ir išvyks spalio 22 dieną. 
Daiflininkai apsistos Thrift-
lodgB viešbutyje, šiauriniame 
Čikagos priemiestyje - Niles. 
Spalid 18 d. jiems rengiama 
ekskursija po. Čikagą, spalio 
19 et. - laisva diena, spalio 20 
d- — išvyka į vienuolyną, spalio 
2 1 d . dainininkai išvyks į Va
šingtoną. 

Sugrįžimo i i stovyklos 
sueiga šeštadienį, spalio 9 d., 
vyks Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Dalyvauja visi „Ker-
navės7„AušrosVartų", „Litua-
nicoš" ir „Nerijos" tuntų skau
tės ir skautai. Visi dėvi tvar
kingomis darbo uniformomis. 
Sueiga vyks nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. Bus oficialioji dalis ir įdo
mūs užsiėmimai. Laukiami tė
veliai, svečiai ir visi dalyvavu
sieji .Ateities aidų stovykloje, 
Rakė. 

Poeto Vainio Aleksos 
poeziją palydės dainininkė 
Dalia Polikaitytė-Lietuv-
ninkienė „Pavasaris rudenį" 
poezijos vakare, penktadienį, 
spalio 15 d. vyksiančiame Či
kagos, Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje. Pradžia 7 vai. 
vak. Rengėjai — Lietuvių ra
šytojų draugijos valdyba kvie
čia visus, o ypač jaunimą, atsi
lankyti ir pasidžiaugti mūsų 
jaunųjų kūrėjų kūryba. Gau
sus susidomėjusių dalyvavi
mas paskatins jaunuosius 
menininkus našesnei kūrybai. 

Spalio 24 d. 12 vai. Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje 
salėje rengiami pietūs-vajus 
Lietuvių televizijai paremti. 
Kiekvieną savaitę laukiame 
lietuviškos televizijos laidos, 
ja džiaugiamės. Televizijos iš
laikymas brangiai kainuoja, 
todėl ir ieškome kitų šaltinių 
išsilaikymui. Dalyvaukime 
tam tikslui rengiamuose pie
tuose ir prisidėkime prie tele
vizijos išsilaikymo. Linksmą, 
įdomią programą atliks A n t 
ras kaimas" be jokio atlygini
mo, tuo prisidėdamas prie va
jaus. Užsisakykite vietas, 
skambindami Aldonai Pale-
kienei tel. 708-448-7436. Vi
sus dalyvauti kviečia Lietuvių 
televizija ir PLC renginių 
komitetas. 

I „Raganų dienos" pietus , 
kurie rengiami spalio 31 d. 
PLC didžiojoje salėje, bilietus 
užsisakyti galite, skambinda
mi Ritai Venclovienei tel. 847-
940-1233. Pietus ruošia „Vai
ko vartai į mokslą" būrelis. 

Ateit ininkišką jaunimą 
Amerikoj ir Lietuvoje rem
ti vakarienė šeštadienį, spa
lio 23 d., ruošiama Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Vakarienė 
pradedama 5:30 v.p.p. paben
dravimu; karšta vakarienė 
bus patiekta 6:30 v.v. Ateiti
ninkų šalpos fondo nariai nuo
širdžiai kviečia visuomenę at
silankyti. Apie dalyvavimą iš 
anksto prašoma pranešti Vi
dai Maleiškienei, tel. 630-257-
8087. 

Skautininkių dėmesiui! 
Siekiama atgaivinti Čikagos 
skautininkių veiklą. Visos Či
kagos ir artimų apylinkių 
skautininkės kviečiamos at
vykti į sueigą sekmadienį, 
spalio 10 d., 11:30 vai. r. vyk
siančią Jaunimo centro 114 
kmb. Kviečia ir visas veiklon 
įsijungti kviečia sesės Danutė, 
Halina ir Zuzana. 

Dr. Valerija Raulinait ie-
nė, gyvenanti Oxnard, CA, 
Draugo fondui atsiuntė 1,000 
dolerių jubiliejinio vajaus pro
ga ir tapo garbės nare. Svei
kindami naują DF garbės 
narę labai dėkojame už stam
bią jubiliejinę dovaną. Jei 
Draugo fondas daugiau tokių 
dovanų sulauktų, — milijoną 
netrukus užbaigtų. 

Šio piešinėlio autorius - Balys Gintautas, Meno mokyk^-ies mokytojos 
Daivos Karužaitės mokinys. Dailininkės Daivos Karužaites ir jos moki
nukų paroda bus atidaryta šj penktadienį 7:30 val.v. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. 

Po Vinco Kudirkos 100-ųju mirties metinių minėjimo. Iš kaires. Jurgita 
Baltrušaityte. Pranciškus Ivinskis ir Audre Budryte 

• Iedkau žmogaus, skren
dančio artimiausią savait
gal į į V i ln ių ir sutinkantį 
p.i.n.t; katiną už mokestį. Vil
n iau (WD uoste pasitiks savi-
n.r.K.is Kreiptis i A. Mize-
raitę, tel. 773-434-7364. wi-

• S t a s y s R a d a v i č i u s iš 
Kauno ieško sesers Gerdos 
Marijos Radavič iūtės , gyv 
Los Angeles. CA. Kas žinote 
;ipie ja. rašykite: St . Rada
vič ius , Sasnausko ff-vė 30, 
bt. 2, Kaunas 3005, Lietuva 
arba skambinkite tel. 011-370-
7-79-25-26. M-S 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federa l S a v i n g s , 
2212 West Cermak R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

• Vytauto Didžiojo šau l iu 
rinktinė rengia nuotaikingą 
gegužinę s. m. spal io 10 d., 
sekmadienį, 12 vai. Š a u l i u 
namuose. Maistas, gėrimai ir 
laimes šulinys bei kiti įvai
rumai. Gros šaulių orkestras. 
Visi kviečiami ir laukiami. 9*M 

Alg i s Liepinai t i s apie Pa
žaislį kalbės spalio 13 d. 3 
val.p.p. Lietuvių draugijos na
rių popietėje „Gintaro" vasar
vietės salėje (Union Pier, MI). 
Ta pačia prqga bus rodomos 
Pažaislio festivalio bei Lietu
vos seselių kazimieriečių veik
los filmajuostės. Kviečiame vi
sus narius bei apylinkių lie
tuvius dalyvauti. (Čikagos ir 
Indianos laiku tai būtų 2 vai. 
p.p.). 

S u p a ž i n d i n i m a s su rašyto
jo V. Kavaliūno novelių knyga 
„Šauksmas" rengiamas spalio 
17 d. 12 vai. Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje. Su ra
šytojo kūryba supažindins poe
tė, rašytoja Julija Švabaitė-
Gylienė. Literatūrologas Titas 
Antanaitis iš knygos „Šauks
mas" perskaitys trumpą no
velę. Knygos supažindinimo 
popietėje dalyvaus rašytojo 
duktė prof. Jolita Kavaliū
naitė. Rengia LB švietimo ta
ryba ir PLC renginių komite
tas. 

Msgr. A n t h o n y Ber taš ius , 
gyvenantis Paterson, NJ, 
Draugo fondo g a r b ė s narys , 
jubiliejinio vajaus proga at
siuntė 600 dolerių, su anksty-
veniais įnašais pasiekdamas 
2,400 dolerių sumą. Už didelę 
paramą Draugo fondui nuošir
džiai dėkojame. 

LB Soc ia l in iu re ika lu ta
r y b o s Lemonto skyriaus pir
mininkas Gediminas Kazėnas 
ir raštinės vedėja Lilija Kiz-
laitienė pakvietė Pal. J. Matu
laičio misijos renginių komite
to pirmininkę Ireną Kazlaus
kienę ir PLC renginių komite
to pirmininkę Bronę Nainienę 
pasitarti dėl kas savaitę ruo
šiamų programų vyresnio am
žiaus žmonėms. Lemonte ir 
netolimose apylinkėse apsigy
veno daug vyresnio amžiaus 
žmonių. Kalbėjome, kad bū
tinai reikia artimesnio ryšio 
— susipažinimo. Sutarėme tas 
jau ruošiamas programas pa
įvairinti, praplėsti. Bandyti 
kas savaitę sudaryti kokią 
nors vis naują, įdomią prog
ramą, o kartas nuo karto gal 
ir kokį pasivaišinimą. Turime 
talentingų žmonių, kurie pa
kviesti sutiks paįvairinti tas 
programėles. Kitas pabend
ravimas vyks spalio 12 d. 2 
vai. p.p. Pasaulio lietuvių 
centre. Bočių menėje. Tą an
tradienį į pabendravimą at
vyks muz. Faustas Strolia. 
Visi gerai žinome, kad kur 
Faustas Strolia — ten ir links
ma. Kalendoriuje kviečiame 
pasižymėti šią datą, valandą 
ir atvykti į Bočių menę. Pa
bendrausime, aptarsime, ko
kios programos būtų įdomios 
ir naudingos. Taigi laukiame 
spalio 12 d. 2 vai. p.p. 

P r a n e š i m a s . Spalio 7 d. 
numatytas ALTo Čikagos sky
riaus posėdis neįvyks — 
posėdis nukeltas į spalio 14 d., 
11 vai. r., Jaunimo centre. 
Kongreso ruošimo komiteto 
posėdžiai vyksta nustatyta 
tvarka: kiekvieną ketvirta
dienį, 1 vai. p.p., ALTo patal
pose. Jaunimo centre. 

Nauju vargonų įsigijimui 
Pal. J. Matulaičio misijos ren
ginių komitetas ruošia pietus. 
Jie vyks spalio 10 d. 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje. Dalyviai bus 
pavaišinti skaniu maistu, 
skambės linksma daina. Savo 
dalyvavimu paremsite naujų 
vargonų įsigijimą. Per rengi
nių komitetą aukojo: Laima ir 
Vacys Garbonkai — 250 dol., 
Irena ir Petras Kazlauskai — 
100 dol., Ona Abromaitienė — 
100 dol., Bronė ir Bronius Nai
niai — 100 dol., Anis ir Aldo
na Griniai — 100 dol., dr. Jus
tinas Dėdinas — 50 dol., Ju
lija Švabaitė-Gylienė — 50 
dol., Irena Galinienė — 25 dol. 
Vietas užsisakykite, skambin
dami Vandai Gvildienei tel. 
630-271-9136 arba Irenai Kaz
lauskienei tel. 630-257-8346. 
Dėkojame už aukas! 

Adolfo Damušio knyga 
bus pristatyta Ateities savait
galio atidarymo vakare, kuris 
įvyks spalio 22 d., penktadie
nį, 7:30 val.v. Čikagos Jauni
mo centro kavinėje. Smulki 
Ateities savaitgalio programa 
bus skelbiama spalio 16 d., 
šeštadienio, „Drauge". 

„Draugo" prenumeratos 
p a p i g i n i m a s galioja ribotą 
laiką! Dabar dienraštį užsisa
kyti galite tik už 65 dol. me
tams. Nuolaida taikoma JAV 
gyvenantiems lietuviams, šį 
laikraštį užsisakantiems pir
mą kartą. 

J u o z a s Mikulis, YVestches-
ter, IL, grąžindamas „Draugo" 
laimėjimo bilietų šakneles, 
pridėjo 90 dol. auką. Esame 
jam labai dėkingi ir apgailes
taujame, kad jo bilietėlis ne
buvo laimingųjų tarpe. 

Veikl ioj i Daumanto-Die-
l in inkaič io jaunųjų ateiti
n inkų kuopa, apjungianti 
Čikagos ir apylinkių jaunu
čius ir jaunius ateitininkus, 
gražiai pasireiškė Dainavoje 
vykusioje JAS vasaros stovyk
loje. Lionės Kazlauskienės iš
samus tos stovyklos aprašy
mas buvo išspausdintas 
„Drauge", dvejose vėliausiose 
„Iš Ateitininkų gyvenimo" 
skyriaus laidose. Kuopos va
dovybė, diegdama jaunimui vi
suomeniškumo ir inteligentiš
kumo principus, kurie apima 
ir savos spaudos rėmimą, per 
kuopos globėją Dainę Quinn 
Draugo fondui paskyrė 100 
dol. Gražus pavyzdys ir ki
toms organizacijoms. 

Mt. S i n a i l igoninė atlieka 
nemokamą paslaugą - mamo-
gramą („mammogram") - mo
terys gali pasitikrinti, ar ne
serga krūties vėžiu. Progra
ma „Woman to Woman" įs
teigta, kad visos moterys, su
laukusios 40 metų, galėtų pa
sitikrinti, o taip pat ir tos, ku
rios neturi sveikatos draudi
mo arba tos, kurioms draudi
mas nepadengia mamogramos 
išlaidų. Norėdamos daugiau 
informacijos, skambinkite tel. 
1-888-AT-SINAI (1-888-287-
4624). 

BALFO CICERO SKYRIUS PRADEDA 
VAJŲ 

l BALFo šūkį „Spalio mėnuo 
— BALFo mėnuo" atsiliepda
mi, Cicero skyriaus aukų rin
kėjai nuo pirmos spalio dienos 
asmeniškai ir laiškais pradėjo 
lankyti aukotojus. Rugsėjo 24 
d., prieš pradėdami vajų, aukų 
rinkėjai susirinko pasitarti ir 
pasiskirstyti rajonais, kuriuo
se rinks aukas. Pasidžiaugta, 
kad praėjusiais metais vajus 
buvo sėkmingas. Surinkta 
6,085 dol. Dėl BALFo rėmėjų 
mirties ir kitų aplinkybių ma
žėja ne vien tik aukotojų, bet 
ir pačių BALFo darbuotojų 
skaičius. J jų vietas Cicero 
mieste naujų darbininkų sun
ku besurasti. Todėl likusiems 
darbuotojams atitenka dides
nė darbo dalis. Per praėjusius 
metus mirė net du valdybos 
nariai — Stasys Pranckevičius 
ir Janina Skamienė, aukas 
rinkę jau daugelį metų. Jų 
brangiam atminimui pasitari
mo dalyviai sukalbėjo „Amži
ną atilsį". Nuo pat įsikūrimo 

šiame krašte pradžios Cicero 
mieste su šeima gyvenusi ir 
visą laiką BALFo šalpai nuo
širdžiai dirbusi, tik neseniai 
kitur išsikėlusi dr. Česlovą 
Bačinskienė pažadėjo ir toliau 
dalyvauti BALFo Cicero veik
loje, tolimą kelią važinėti, 
rinkti aukas bei atlikti sekre
torės pareigas. Pasitarimo da
lyviai labai apsidžiaugė, o val
dybos pirmininkė B. Motuzie
nė jai nuoširdžiai padėkojo. 

Aukas Cicero mieste ir apy
linkėse kaip ir-visuomet rinks 
tie patys rinkėjai: Č. Bačins
kienė, O. Baukienė, S. Didžiu
lienė, A. Didžiulis, J. Mikulis, 
B. Motušienė, B. Novickis, E. 
Radvilienė, R. J. Rimkus, S. 
Žemaitienė. Kalbėdama apie 
šalpą, pirmininkė pažymėjo, 
jog praėjusiais metais BALFo 
centras į Lietuvą išsiuntė 
1,147 siuntinius, o 807 siun
tinius — į Suvalkų trikampį. 
Vien tik pinigais tremtiniams 
ir politiniams kaliniams BAL-

Fas padėjo daugiau kaip 
90,000 dol. Panašia suma su
šelpta vargšų valgykla „Beta-
nija" Vilniuje. Taip pat pini
gais ir siuntiniais suteikta pa
galba našlaičiams, daugiavai
kėms šeimoms, seneliams, in
validams, ligoniams, mokslei
viams ir kitiems vargstantie
siems. 

.Siuntiniai sudaromi iš ap
rangos, vaisių, maisto jpfo-
duktų, mokyklos reikmenų ir 
kt. Spaudoje rašoma, "kad yra 
20 tūkstančių vaikų, nelan
kančių mokyklos. Tai — bau
ginantis skaičius, galvojant 
apie Lietuvos ateitą", — sakė 
pirmininkė. — Didžiuosiuose 
miestuose matome daug pra
bangaus gyvenimo, o kaimų ir 
mažų miestelių žmonės d ė l ne
darbo ir menkų pragyvenimo 
galimybių grumiasi su vargu 
dėl kasdieninės duonos". 

Pasitarimo dalyviai, pasida
linę mintimis, tarė, jog be lab
daros, Lietuvoje reikia ryžtin
gų žygių, siekiant įgyvendin
ti teisingumą ir atgaivinti 
moralę. B < - ^ 

BALFo 1999 m. Cicero skyriaus vajaus aukų rinkėjai - valdybos nariai ir talkininkai U kairėa sėdi: iždininkas 
Algirdas Didžiulis, sekretorė Česlovą Bačinskienė, pirmininkė Bronė Motuiienė Stovi: valdybos narys Juozas 
Mikulis, Eleonora Radvilienė, valdybos narė Sigutė Žemaitienė, Raimundas J. Rimkus. Aukas taip pat renka 
Olimpija Baukienė, Stase Didžiulienė ir Balys Novikas. Nuotr. V. MotuMo 

„SAULĖ" IŠVYKO l OMAHĄ 
„Užtraukim lietuvišką dai

ną"... — taip dainavo Šiaulių 
liaudiško muzikos ansamblio 
„Saulės" nariai rugsėjo 28 die
nos popietę Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Jie ir žiū
rovus ragino jiems pritarti. 

Šiauliečių ansamblis, kurį 
čikagiečiai ir kitų vietovių lie
tuviai pirmą kartą matė bei 
girdėjo prieš dvejus metus, 
šiemet atrodė labiau sutvir-
tėjęs — šokėjai buvo greitesni 
ir miklesni, o „Saulės'' muzika 
ir dainos giliau ėjo į širdį. 

Praėjusį antradienį „Saulės" 
ansamblis atliko 30 kūrinių. 
Pradėję liaudies daina „Plau
kiau per jūrą", savo beveik dvi 
valandas (su pertrauka) tru
kusią programą svečiai iš 
Šiaulių baigė tradicine ansam
blio daina „Parvažiavo saulė" 
(muz. komp. Vytauto Juozą-
paičio). 

Jeigu tą dieną lauke saulės 
Čikagoje visai nebuvo, nes be
veik visą dieną pliaupė lietus, 
tai Jaunimo centro salėn 
šiauliečiai jos čia tikrai daug 
atvežė. Nors žiūrovų popieti
niame koncerte nebuvo daug 
(kiek didesnis būrys atvyko 
vakare), tačiau tie, kurie atė
jo, tikrai džiaugėsi. Kai kurie 
jų teigė, jog tokio pajėgaus an
samblio kaip „Saulė" jau se
niai Čikagoje nėra buvę. 

Pažymėtina, kad pati pro
grama buvo sudaryta gana 
taikliai: čia dainas keitė šo
kiai, dažnokai buvo galima iš
girsti ir septynių muzikantų 
atliekamą liaudišką muziką. 
Publika taip pat buvo su
žavėta skrabalais grojamomis 
melodijomis. Sunku tikėti, 
kad toks „gramozdiškas" in
strumentas gali taip puikiai 
skambėti. 

Žiūrovai čia galėjo pamatyti 
ir „Krikoniškių kadrili" -^Šo
kį, kuris.ansambliečiams at
nešė patį aukščiausiąjį prizą 
praėjusią vasarą (liepos 23*29 
d.d.) Anglijoje vykusiame an
samblių iš 9 valstybių konkur
se. Čia apdovanojimus pelnė ir 
auksabalsė folkloro solistė 
Violeta Daknienė, muzikan
tai, šokėjai. Apskritai paėmus, 
„Saulė" Anglįjoje konkurse 
buvo pripažinta geriausiuoju 
kolektyvu. 

Gerai savo pareigas atliko ir 
pagrindiniai ansamblio prane
šėjai — dainininkės Rasa An-
dtiuvienė ir šokėjų grupės va
dovas (o taip pat ir pats šo
kėjas) Edmundas Verpetins-
kas. 

Po koncerto teko kalbėtis su 
„Saulės" vadybininku, ener
ginguoju Zenonu Ripinskiu. 
„Draugo" bendradarbiui jis 
papasakojo apie šių metų an
samblio viešnagę Amerikos 
kontinente. 25 žmonių grupė į 
Čikagą atskrido rugsėjo 23 d. 
Tada jie sėdo į autobusą ir pa
judėjo į Pittsburgo miestą, kur 
Vakarų Pennsyhranyos lietu
vių piliečių draugija rugsėjo 
25 d. surengė gražiai pavyku
sį koncertą. Koncerte buvo ir 
amerikiečių publikos. 

Tačiau pagrindinis kelionės 
tikslas yra koncertai Oma-
hoje, Nebraskos ir aplinkinėse 
valstijose. Nuo spalio 1 dienos 
iki 16 dienos lietuviškos dai
nos, muziką ir šokius išgirs 
bei pamatys Colorado, Iowos, 
Pietų Dakotos bei kitų valstijų 
gyventojai. 

„Saulės" vadybininkas Z. 
Ripinskis mums papasakojo, 
kad Šiaulių miestas su Oma
ha yra pasirašę bendradar
biavimo f,,Sister City" sutar

tį)- Šiauliečių ansamblio na
riai, prieš porą metų lan.TyiŽa7 
miesi Omahoje, yra tapę'td 
miesto garbės piliečiais. Ūm* 
versity of Nebraska muzikos 
skyriaus 'profesorius Roger 
Poltz ir tarptautinių pro-, 
gramų direktorė Mary Ellen 
Turner šį kartą po JAV VidĮfc 
rio vakarus pasistengė suda
ryti gana įdomų kelionių 
maršrutą. Ansamblis koncer
tuos daugiausia amerikie
čiams. 

Ansamblį Omahoje taip pate 
globos ir Lietuvių Bendruo
menės darbuotojai. Z. Ripins
kis džiaugiasi, kad atsirado 
tokia graži proga daug pake
liauti po Ameriką. 

Kelionėje šiauliečiams tal
kins ir čikagietė, visuomenes 
veikėja Pranė Šlutienė. „Sau
lės" koncertai Čikagoje buvo 
surengti jos dėka. Z. Ripinskis 
paminėjo, kad ansamblis spa
lio 17 d. trumpai sugrįš į Či
kagą ir iš čia jau pajudės atgal 
į namus. Z. Ripinskis, prieš 
grįžtant į Lietuvą „Draugo" 
skaitytojams žadėjo papasako
ti, kaip „Saulei" sekėsi JAV 
Vidurio vakaruose. 

E. Šulai t i s 
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Pats įdomiausias ir labiau
siai jaudinantis paskutinio 
„Pasaulio lietuvio" numerio 
straipsnis - Gabrieliaus Žem
kalnio pasakojimas apie Lietu
vos delegacijos kelionę p© Si
birą - Buriatiją ir Irkutską. 
Štai kokiose vietose kultūros 
atašė lietuviai lauktų rankas 
išskėtę! Norėdami užsisakyti 
šį mėnesinį žurnalą, rašykite: 
„Pasaulio lietuvis", 14911 
127th Str., Lemont, IL 60439; 
tel. 630-257-8217. 
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