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Kaina 50 c 

Kas į v y k o B ū t i n g ė s naftos 
t erminale? 

Vilnius, gruodžio 9 d. 
(BNS) — Lietuvos aplinkos 
ministras Danius Lygis neat
meta galimybės, kad Būtingės 
terminale apskritai nebuvo 
avarinio naftos išsiliejimo, nes 
neaptikta jokių jo pėdsakų. 
« „Bota galimybės išsilieti, o 
imta traktuoti, kad išsiliejo", 
ketvirtadienį sakė ministras, 
apibendrindamas beveik trijų 
dienų bevaises pastangas ap
tikti naftos dėmes Baltijos 
jūroje ir Lietuvos ir Latvijos 
pakrantėse. Pasak D. Lygio, 
trįjų tonų naftos išsiliejimo 
„niekaip negalėtume nuslėp
ti", todėl .matyt, reiks trak
tuoti, kad naftos neišsiliejo". 

Būtingės terminale ketvirta
dienį toliau dirbo Lietuvos vy
riausybinė komisija, vadovau
jama susisiekimo viceministro 
Ričardo Malkevičiaus. Apiben
drinusi „Mažeikių naftos" su
teiktą informaciją ir vietoje 
surinktą medžiagą, komisija 
netrukus turėtų pateikti savo 
išvadas. 

Pasak D. Lygio, jis tre
čiadienį per pokalbį telefonu 
su Latvįjos aplinkos ministru 
Venciu Balodžiu pakartojo, 
kad Lietuva pasirengusi viso
keriopai bendradarbiauti su 
latviais aplinkosaugos srityje, 
tiriant įvykį Būtingėje. 

Manoma, kad pirmadienio 
vakarą pildant tanklaivį ir 
nutrūkus naftos terminalo 
plūduro žarnai, į jūrą galėjo 
išsilieti maždaug pusketvirtos 
tonos naftos. Tačiau teršalų 
nerasta nei Lietuvoje, nei Lat
vijoje, kurios teritoriniai van

denys prasideda vos už pusan
tro kilometro nuo Būtingės 
terminalo plūduro. 

Ministras atmeta galimybę, 
kurią dažnai primena žaliųjų 
judėjimo atstovai, kad nafta 
smarkių bangų neva galėjo 
būti suplakta į kietus ga
balėlius ir nugrimzti j dugną. 
Pasak D. Lygio, suplaktos ga
lėjo būti tik sunkiosios naftos 
dalys, o lengvosios vis tiek pa
liktų dėmę vandens pavir
šiuje. 

Trečiadienį prie plūduro ra
stoji neištisinė maždaug 100 
kvadratinių metrų ploto naf-
tuoto vandens dėmė, pasak 
specialistų, yra pernelyg ma
ža, kad būtų trijų tonų naftos 
išsipylimo pėdsakas. 

Vis dėlto, pasak D. Lygio, 
Latvijos specialistams yra pa
siūlyta drauge su lietuviais 
dalyvauti paimtų naftos mėgi
nių tyrime, per kurį bus nu
statyta jų kilmė. 

Ministras taip pat pakartojo 
Lietuvos nuostatą, kad žalą 
Latvijai, jei bus nustatyta, 
kad ji padaryta, turės atlygin
ti „Mažeikių naftą" apdraudu
si bendrovė, bet ne Lietuvos 
valstybė. 

Pirmasis toks įvykis Būtin
gėje nepakietė ministro nuo
monės, kad šis terminalas yra 
saugus, jei naudojamas pagal 
taisykles. 

Pasak D. Lygio, jam patiko 
„rami" Latvijos aplinkos mini
stro nuostata dėl įvykio Bū
tingėje, nes jis „nespekuliuoja 
tuo dalyku ir nedaro politi
kos". 

Etikos komisijai nepasiekiami 
nei ministrai, nei prokurorai 

Vilnius, gruodžio 9 d. 
(BNS-Elta) — Vyriausioji tar
nybinės etikos komisija nes
varstęs nei susisiekimo minis
tro Rimanto Didžioko, nei ge
neralinio prokuroro Kazio 
Pėdnyčios elgesio, nes to nelei
džia daryti komisijos nuosta
tai, pranešė Vyriausiosios tar
nybinės etikos komisijos pir
mininkas teisininkas Vytau
tas Andriulis. 

Komisija atlieka tyrimą, ga
vusi informacijos, kad vals
tybės ar savivaldybės tarny
boje dirbantis asmuo nevykdo 
Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarny
boje įstatymo reikalavimų. Ta
čiau komisija negali atlikti ty
rimo dėl prezidento, Seimo ir 
vyriausybes narių, Seimo ski
riamų teisėjų ir kitų Seimo 
skiriamų pareigūnų, įskaitant 
generalinį prokurorą. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus nutarė prisidėti 
prie premjero Andriaus Kubi
liaus siūlomų solidarumo atos
togų ir paprašė prisidėti prezi
dentūros tarnautojus — sa
vaitę dirbti be atlyginimo arba 
išeiti nemokamų atostogų. 
Ketvirtadienį prezidento spau
dos tarnyba pranešė, kad pas
kutinę šių metų savaitę V. 
Adamkus dirbs be atlyginimo. 
Numatoma, kad gruodžio 27-
31d. daugelis Lietuvos minis
terijų, kitų valstybinių institu
cijų valdininkų dirbs be atlygi
nimo arba išeis nemokamų 
atostogų. Prezidento atstovė 
spaudai Violeta Gaižauskaitė 
ta proga paneigė spaudoje 
paskleistas žinias, kad prezi
dentas V. Adamkus dirba, ne
va neimdamas atlyginimo ir 
nemokėdamas socialinio drau
dimo mokesčių. <BNS> 

JAV Lietuvių fondas jau keletą metų skina premijas Lietuvos vadovėlių autoriams Lietuvių ir užsienio kalbų, 
istorijos ir etikos vadovėlių ninkražiius premijoms rekonu-nduoja Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo turi
nio tarnyba. Šiemet Lietuvių fondas paskyrė kt-turias 1,00' 'lulenų vertes premija« 

Nuotr.: (Iš kaires; apdovanotosios vadove,: ± autores - Viinlaus 60-osios m-klos Lietuvių kalbos mokytoja 
Vanda Butkevičiūtė-Diop ir Lukiškių m-klo> .:.-tuvių kalbo1- mokytoja Vilija Kozyreviene, premijuotos u± lietu
vių kalbos mokymo priemonių komplekte Mokomės lietuvi; kalbos", skirtą IX nelietuvių klasei; švietimo ir 
mokslo ministras Kornelijus Platelis; Vilniaus pedagoginio universiteto Vokietių filologijos ir metodikos kated
ros docente Aldona Mikalauskienė ir Švenčionėlių m-klos vokiečių kalbos mokytoja Rima Razmienė, premijuo
tos už vokiečių kalbos vadovėlį DC klasei ..Deutch fur mich" 'EH»i 

Prezidentas Valdas Adam
kus trečiadienį pareiškė lau
kiąs Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijos išvadų, ar su
siekimo ministras R. Didžio
kas nepiktnaudžiavo tarnybi
ne padėtimi naudodamasis 
transporto lengvatomis. 

Prezidentas ministro elge
siu susidomėjo dėl spaudos 
rašinių, jog valstybės kontro
liuojama įmonė „Lisco" minis
trui su žmona ir dukra kelio
nei jūra keltu į Kylį pardavė 
bilietus su nuolaida. Paaiškė
jo, kad pigesnius bilietus „Lis
co" siūlo „reikalingiems" val
dininkams bei žurnalistams. 

Paskelbus straipsnį, susi
siekimo ministras paprašė 
„Lisco" pakeisti keleivių veži
mo taisykles, o jam pateikti 
sąskaitą už kelionę keltu į 
Kylį be lengvatinio įkainio. 

Apie galimą generalinio 
prokuroro Kazio Pėdnyčios 
svarstymą žiniasklaida prabi
lo, išaiškėjus, kad savo 50-
mečio proga jis iš savo paval
dinių gavo nemažai vertingų 
dovanų. 

Prezidentas V. Adamkus 
yra pasipiktinęs Vyriausiosios 
tarnybinės etikos komisijos 
(VTEK) bejėgiškumu ir teigia, 
kad ji turėtų svarstyti ne tik 
žemesnių valstybės tarnau
tojų, bet ir ministrų, kitų poli
tikų tarnybinės etikos klausi
mus, ketvirtadienį pareiškė jo 
atstovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė. 

Prezidento nuomone, komi
sijos nuostatai iš esmės iš
kreipia Viešųjų ir privačių in
teresų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymą ir paneigia 
pačią tokios komisijos paskir
tį. V. Adamkus ragina Seimą 
kuo greičiau suderinti VTEK 

Į Šventuosius metus durys bus 
atvertos visiems 

Vilnius, gruodžio 9 d. 
(BNS) — Pasitikdama 2000 
metus, Lietuvos Katalikų Baž
nyčia drauge su viso pasaulio 
tikinčiųjų bendruomene kvie
čia susitaikymui ir vienybei. 

Spaudos% konferencijoje ke
tvirtadienį Vilniaus metropoli
tas Audrys Juozas Bačkis 
sakė, kad iškilminguose ren-
ginuose Lietuvoje dalyvaus 
katalikų, stačiatikių ir evan
gelikų liuteronų bažnyčių va
dovai. 

Pasak A J. Bačkio, kitus 
metus Katalikų Bažnyčia pa
skelbė Jubiliejiniais. Pirmą 
kartą metų pradžia bus šven
čiama ne tik krikščionybės 
centre Romoje, bet ir kiekvie
noje vyskupijoje. 

Vilniuje iškilmės prasidės 
gruodžio 25 dieną. \ Aušros 
vartų koplyčią susirinkusius 
tikinčiuosius pasveikins Lie
tuvos katalikų, stačiatikių ir 
evangelikų liuteftinų konfesijų 
vadovai. Iš ten Pilies gatve 
procesija patrauks į Vilniaus 
arkikatedrą baziliką. 

Panašios eisenos vyks kiek
vienoje Lietuvos vyskupijoje, 
kur yra parinkta po dvi baž
nyčias. 

Sausio 19-25 dienomis ren
giama Maldos už krikščionių 
vienybę savaite, kurios metu 
bus meldžiamasi Tauragės 
evangelikų liuteronų, Klaipė
dos stačiatikių. Vilniaus Šv. 
Jonų bažnyčiose, taip pat vyks 
konferencijos, kur dalyvaus 

Vaistininkai perspėja valdžią dėl 
vaistų trūkumo 

Vilnius, gruodžio 8 d. 
(BNS) — Vaistininkai ragina 
Lietuvos pareigūnus atkreipti 
dėmesį į katastrofišką padėtį 
Lietuvos vaistinėse, kur 
trūksta vaistų. 

Vaistų didmeninės prekybos 
įmonių asociacijos valdybos 
pirmininkas Remigijus Mieli
nis spaudos konferencijoje 
trečiadienį teigė, kad ligonių 
kasoms neatsiskaitant su 
vaistinėmis, nuo metų pra
džios vaistinių įsiskolinimas 
didmenininkams padidėjo 3 
kartus. 

Ligonių kasų skola vais
tinėms dabar yra apie 80 
mln. litų. 

„Vaistų gamintojai ima ne
tiekti vaistų į Lietuvą, mes 
savo ruožtu negalime jų tiekti 
vaistinėms ir ligoninėms, ir 
ten susidaro kritiška padėtis", 
teigė R. Mielinis. 

*Jeigu ligonis negaus gyvy
biškai svarbaus vaisto, tai bus 
problema, kuri labai greitai 
pavirs dideliu skandalu. Vais
to nepateikimas pacientui yra 
labai didelis nusikaltimas", 
teigė Lietuvos farmacijos są-. 
jungos viceprezidentas Sau
lius Mikoliūnas. Pasak jo, jau 
buvo keli atvejai, kai ligoniai 
negalėjo gauti jiems gyvy
biškai svarbių vaistų. 

Todėl vaistininkai ragina 
valdžią bei ligonių kasas greit 
ir „dalykiškai" išspręsti šią 
problemą. 

šių trijų konfesijų vadovai. 
Kovo 4 dieną Romoje bus 

švenčiama Lietuvos jubiliejinė 
diena. Šv. Petro bazilikoje Lie
tuvos vyskupai ir kunigai au
kos šv. Mišias, po kurių įvyks 
jų susitikimas su popiežiumi 
Jonu Pauliumi II. 

Be Lietuvos 2000 metais 
savo jubiliejinę dieną minės 
dar šešios pasaulio valstybės. 

* Generalinės prokura
tūros kolegija mano, kad 
dovanos generaliniam proku
rorui Kaziui Pėdnyčiai įteiktos 
„pagal tradiciją". Skandalas 
kilo dėl pavaldinių dovanų 
gen. prokuroro K. Pėdnyčios 
50-mečio proga. Šią savaitę 
spauda paskelbė, jog jubilie
jaus proga K Pėdnyčią vertin
gomis dovanomis apdovanojo 
visų penkių apygardos proku
ratūrų bei Generalinės proku
ratūros darbuotojai. Pats K 
Pėdnyčia spaudos konferenci
joje šią savaitę stebėjosi, kodėl 
jam dovanota skalbimo maši
na, televizorius, dulkių siurb
lys ar krėslas yra laikomi ver
tingomis dovanomis. <BNS. 

Seimo nariai susirūpinę dėl 
padėties Čečėnijoje 

Vilnius, gruodžio 9 d. mų leidybos, vykdomosios val-

nuostatus 
mu. 

su minėtu įstaty-

(BNS) — Nepaisydama įvairių 
tarptautinių organizacijų, val
stybių, politikos veikėjų spau
dimo, Rusija ir toliau vykdo 
taikių gyventojų genocidą, tei
gia Seimo parlamentinės ryšių 
su Čečėnija grupės pirminin
kas Rytas Kupčinskas. 

Ketvirtadieni spaudos kon
ferencijoje Vilniuje R. Kup
činskas žurnalistams pateikė 
Baltijos Asamblėjos nutarimą 
dėl padėties Kaukaze bei Sei
mo parlamentinės ryšių su 
Čečėnija grupes pareiškimą. 
R. Kupčinsko teigimu, pra
ėjusią savaitę Rygoje vyku
sioje Baltijos Asamblėjos sesi
joje nutarimą- dėl Čečėnijos 
buvo priimtas •• lenbfflsiai. 

Nutarime reiškiamas su
sirūpinimas dr karinių Rusi
jos veiksmų Č< čėnijoje ir nuo
latinio įtampos didėjimo Šiau
rės Kaukaze, smerkiamas bet 
koks terorizmas, pabrėžiama, 
kad prisidengiant kova su te
rorizmu, negalima naikinti 
taikių gyventojų. 

Baltijos Asamblėja kreipiasi 
į Rusijos Federacijos istaty-

Karas Čečėnijoje iššaukė 
pasaul io vadovų kandžius 

pareiškimus 

džios ir politinių partijų atsto
vus, ragindama kuo greičiau 
įgyvendinti įsipareigojimą, pa
tvirtintą ESBO susitikimo Is-
tambule deklaracijoje, kurią 
pasirašė ir Rusija, siekti poli
tines problemas išspręsti dery
bomis. 

Parlamentinių ryšių grupė 
ryžtingai protestuoja prieš Ru-
sįjos vykdomus taikių Čečė
nijos gyventojų žudymus, che
minio ginklo naudojimą ir 
reikalauja sustabdyti Rusijos 
narystę ESBO bei Europos 
Taryboje. Taip pat reikalauja
ma perduoti Rusijos valdžios 
bei karinių sluoksnių atsto
vus, organizatorius, vykdžiu
sius čečėnų tautos naikinimą, 
tarptautiniam Hagos tribuno
lui už nusikaltimus žmogišku
mui, nutraukti tarptautinių 
organizacijų finansinę pagalbą 
Rusijai. 

Spaudos konferencijoje daly
vavęs tarptautinės parlamen
tarų grupės Čečėnijos pro
blemoms generalinis sekre
torius Algirdas Endriukaitis, 
teigė, jog Rusijos veiksmai 

Jelcin įspėjo JAV 
nedaryti spaudimo 

Rusijai 
Maskva-Vašingtonas-

Roma-Istambulas, gruodžio 
9 d. (Reuters-BNS) — Kinijoje 
viešintis Rusijos prezidentas 
Bons Jelcin ketvirtadienį įs
pėjo JAV nedarni spaudimo 
branduolinei Rusijai del karo 
operacijos Čečėnijoje. 

„Matyt. Ciir.ton leido sau 
spausti Rusiją. Jis. matyt, ke
lioms sekundėms pamiršo, kas 
yra Rusija. Rusija turi visą 
branduolinių ginklų arsenalą, 
bet Clinton nusprendė pa
žaisti jėga. Aš nonų pasakyti 
Clinton: tegul jis neužsimirš
ta, kokiame pasaulyje gyvena. 
Nebuvo ir nebus, kad jis dik
tuotų žmonėms, kaip gyventi, 
ilsėtis". Pasak Rusijos naujie
nų agentūrų, B. Jelcin specia
liai sustojo tai pasakyti po su
sitikimo su Kinijos Valstybi
nio Liaudies Kongreso pirmi
ninku Li Peng. 

„Daugiapolians pasaulis — 
štai visko pagrindas. Bus taip, 
kaip mes susitarėme su Jiang 
Zemin. Ir mes diktuosime. 
kaip gyventi, o ne jis", sake 
Rusijos prezidentas. 

Bill Clinton atsikirto 
Rusijos prezidentui 

JAV prezidentas Bill Clin
ton ketvirtadieni kandžiai at
sikirto į Rusijos prezidento pa
sisakymus ir sakė jaučiąs pa
reigą garsiai kalbėti apie Ru
sijos veiksmus, kuriuos laiko 
neteisingais. 

Paprašytas pakomentuoti 
B. Jelcin stačiokišką užuomi
ną, kad Rusija ..turi pilną ar
senalą branduolinių ginklų". 
B. Clinton atsakė: .Aš to ne
pamiršau. Žinote, manau, kad 
jis nepamiršo, jog Amerika 
taip pat yra didžioji valstybe. 
kai nesutiko su mano veiks
mais Kosove". 

B. Clinton šią savaitę ne 
vieną kartą sakė. kad Rusija 
„brangiai sumokės" už Čečė
nijos puolimą, nes neteks 
tarptautinio autoriteto ir at
baidys investuotojus. 

| Baltųjų rūmų Rožių sodą 
atėjęs kalbėti apie JAV nau
jausias technologijas. B. Clm-

Kaukaze yra nedemokratiški. 
bei pacitavo Adolfo Hitlerio 
žodžius: „Kuo didesnis meias. 
tuo lengviau juo patikima". 

A. Endriukaitis kaitino Lie
tuvos valdžią, kuri. jo teigimu. 
neturi tvirto požiūrio į įvykius 
Kaukaze. ..Tik vakar užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas išreiškė susirūpi
nimą dėl padėties Kaukaze. 
Tai yra labiau nei pavėluota", 
sakė A. Endriukaitis. 

A. Saudargas šią savaitę 
buvo susitikęs su Rusijos am
basadoriumi Lietuvoje Junj 
Zubakov ir. be kita ko. iš
reiškė susirūpinimą del pa
dėties Čečėnijoje. 

A. Endriukaitis mano. jog 
dabar nercT tinkamas laikas 
Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui vykti su oficialiu vi
zitu į Rusiją. .Prezidentas 
turės ne tik išreikšti susirū
pinimą del įvykių Čečėnijoje, 
bet ir aiškiai pasakyti, ką mes 
apie tai galvojame Nereikia 
rodyti Rusijai savo nuolanku
mo, nes juo mes neiššauksime 
Rusijos meiles sau", sake A 
Endriukaitis 

ton nenorėjo daug dėmesio 
skirti B. Jelcin pasisakymui. 
„Nonų pasakyti, negalima to 
per daug imti į gaivą... Nekal
bėkime apie tai, ką šneka va
dovai, ir apie visus tuos kriti
kos žodžius. Svarbiau, koKie 
yra valstybes veiksmai, ar ji 
teisi, ar klysta, ar tai pasitei
sins, ar ne, ir kokios bus pa
sekmes. Ai nepritariu tam. 
kas ten vyksta, ir mano parei
ga tai pasakvti". kalbėjo B. 
Clinton. 

Rusai prieš čečėnus 
panaudojo cheminį 

ginklą 
Čečėnijos prezidento Aslan 

Maschadov pasiuntinys ket
virtadieny apkaltino Rusiją 
naudojant cheminius ginklus. 
nuo kurių respublikoje žuvo 
31 žmogus ir dar daugiau nu
kentėjo. 

„Yra žmonių, kuriems atsi
rado pūsles, jie skundžiasi li
gotu mieguistumu, tačiau mes 
nežinome, kokios dujos buvo 
naudojamos". Istambuie sakė 
Saidhassan Abumuslumov. 

Pasak jo. cheminiai gink
lai buvo naudojami gruodžio 
5-osios naktį dviejuose Grozne 
rajonuose. Sprogus kai ku
rioms bomboms, liudininkai 
mate ..keistą geltoną rūką", 
sake Čečėnijos pareigūnas, 
priduriamas, kad mirusiųjų 
skaičius gali išaugti. 

Rusija visada neigė Čečė
nijos kaltinimus, kad prieš ko
votojus naudojami cheminiai 
ginklai. 

Čečėnijos pasiuntinys sake. 
kad Rusija ketvirtadienį pra
dėjo kontroliuoti paskutinį di
džiausia Čečėnijos miestą be 
apsuptos sostines Grozno ir 
beveik užeme Čečėnijos cent
rinę dalį. Rusijos saugumo 
tarnyba pagrobė prezidento A 
Maschadov žmoną ir dukterį 
iš kaimyninio Ingušijos regio
no. Rusijos pareigūnai anks
čiau šią savaitę paskelbė, kad 
A. Maschadov išsiuntė savo 
šeimą į Rusiją, kas. pasak jų. 
įrodo, jog čečėnų kovotojai 
palieka taikius gyventojus li
kimo valiai 

* Rusijos ir Baltarusijos 
sudaromos sąjungos proga 
Lietuva primine savo vakane-
tišką krypt}. Lietuvos Užsie
nio reikalų ministerija pažy
mi, kad kiekviena valstybe 
tun teisę jungtis ar stoti į jau 
egzistuojančias politines, eko
nomines bei gynybines sąjun
gas. Ši teise yra patvirtinta vi
suotinai pripažintuose tarp
tautiniuose dokumentuose, 
taip pat 1991 metų liepos 29 
dieną pasirašytoje sutartyje 
tarp Lietuvos Respublikos ir 
Rusijos Tarybų Federacines 
Socialistines Respublikos del 
tarpvalstybiniu santykių pa
grindų iv: Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus ir Baltarusi
jos prezidento Aieksandr Lu
kašenka T996 m lapkričio 12 
d. bendrame pareiškime. Lie
tuvos L'RM tikisi, kad Rusija 
ir Baltarusija taip pat gerbs 
Lietuvos teisę Įstoti \ Europos 
Sąjungą ir Šiaurės Atlanto su
tarties organizaciją. 

KALENDORIUS" 
tiruodžio 10 d_- Anpe'.-.na Eidin

tą*. Eulanja. lltna. Loreta. Meichęa-
i.'.s Spinduol*. žydre 
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LIETUVOS KREPŠININKAI JAV 
KOLEGIJŲ IR UNIVERSITETŲ 

RINKTINĖSE 
Šiemet JAV kolegijų ir uni- kuri grįžta j NCCA I divizi-

versitetų rinktinėse žaidžia joną. žaidėjų sąraše. 
nemažas būrys studentų iš 
Lietuvos. Vien tik NCAA pir
mojo divizijono komandose 
randame mažiausiai 20 lietu
vių krepšininkų pavardžių. 
Tiek užtikome peržiūrėję 317 
aukštųjų mokyklų rinktinių. 
kurios yra suskirstytos į 31 
lygą — konferenciją, žaidėjų 
sąrašus. Žinoma, mūsų tau
tiečių iš Lietuvos gali būti dar 
daugiau, nes vienas kitas gal 
dar į juos nebuvo įtrauktas. 

Net trys lietuviai krepšinin
kai šį sezoną atstovaus Clem-
son universitetui. Šalia į pas
kutinius mokslo metus įžen
gusio Andriaus Jurkūno, čia 
.matysime du naujokus, pir
mametį Tomą N'agį '6 pėdų ir 
8 colių ūgio, baigusį Montgo-
mery, Ala. Catnolic gimnazi
ją) ir Artūrą Javtoką \6 pėdų 
ir 9 colių, atvykusį iš VVestern 
Nebraska J. College). 

Du lietuviai: Mantas Ignata
vičius (6'3r praėjusio sezono 
taškų vidurkis — 10.9) ir Val
das Kaukėnas (6'8"\ taškų vi
durkis — 8.6) tęs mokslus 
High Point un-te, priklausan
čiam Big South lygai. 

Taip pat du mūsų tautiečiai 
: iš Lietuvos žais Sacred Heart 

rinktinėje, kuri šiemet star
tuos NCAA I divizijoje North
east lygoje. Šalia mokslus be
baigiančio Mindaugo Lydekos 
(6'9", 8.4 taškų vidurkis . ma
tysime ir naujoką Marijų Ko-
valiuką (6'7"). 

Po vieną žaidėją matysime 
šių universitetų rinktinėse — 
Darių Songailą — Wake Fo-
rest, Evaldą Jocį — East Ca-
rolina, Donatą Zavacką — 
Pittsburgh. Alvydą Tenį — 
Rutgers, Rimą Kaukėną — 
Seton Hali. Ramūną Petraitį 
— Oregon State, Marijoną 
Petravičių — South Carolina. 
Kęstutį Marčiulionį — Dela-
ware, Nerijų Karlikanovą — 
Creighton. Nerijų Puidą — 
Havajų un-te. Honolulu. 

Žymiojoje Arizonos koman
doje pradėjo žaisti 6' 10" ūgio 
centras Robertas Javtokas 
(Artūro Javtoko iš Clemson 
un-to brolis1. Florida Atlantic 
ekipa susilaukia Motiejaus 
Reimerio i6'8~ ūgio puolėjas). 
O Arūnas Drąsutis '6'5"" ūgio 
puolėjas;, matomas Texas A & 
M — Corpus Cristi mokyklos. 

Iš šių žaidėjų daugiausia 
dėmesio krepšinio žinovai ski
ria D. Songailai (.6-9", 12.1 taš
kų vidurkis1, kuris pernai. 
būdamas pirmamečiu krepši
ninku, pateko į Wake Forest 
pirmąjį penketuką. Apie jį 
plačiausiai rašo amerikiečių 
leidiniai, skirti JAV kolegijų 
ir universitetų krepšiniui. Vi
sur pažymima, kad jis lietu
vis, atvykęs iš Lietuvos. Rašo
ma, jog Darius yra pirmasis 
tokio lygio krepšininkas, po to 
kuomet dabartinė NBA 
žvaigždė — Tim Duncan ap
leido šią mokyklą. D. Songai
los pavardę didžiojoje šio 
krašto spaudoje, be abejo, ma
tysime ne vienus metus, nes 
jis turi didžiausių galimybių 
būti pirmuoju lietuviu vpo 
universiteto baigimo) patekti į 
NBA. 

Taip pat vilčių patekti į 
NBA turi East Carolinos uni
versiteto rinktinėje jau pasku
tinius metus žaidžiantis aukš
taūgis <6'9") Evaldas Jocys. 
Jis buvo išrinktas į Colonial 
Athletic lygos pirmąjį penke
tuką ir paskelbtas geriausiuo-
ju lygos žaidėju („Player of 
the Year"). „Lindy's College 
Basketball" leidinys jį pristato 
kaip visapusiškiausią tos ly
gos krepšininką ir rimčiausią 
kandidatą iš jos devynių uni
versitetų rinktinių žaidėjų 
tarpo į NBA. Evaldas praėju
siais metais per rungtynes 
vidutiniškai pelnydavo jo uni
versiteto „Piratų" komandai 
13.8 taškų ir sugriebdavo 6.2 
atšokusių kamuolių. 

Pagrindiniame penketuke 
už Seton Hali universitetą 
(šią mokyklą baigė dabartinis 
Lietuvos rinktinės žvaigždė 
Artūras Karnišovas) žaidžia 
Rimas Kaukėnas. Tai 6'4" 
ūgio gynėjas su geru taškų vi
durkiu (13.5) ir dar geresniu 
baudų metimo rezultatu 
•84.3% j . Šis vyras baigia 
mokslus irgi ateinantį pava
sarį. 

Pajėgumu išsiskiria ir pa
jėgiai Pac 10 lygai priklau
sančio Oregon State pagrindi
nio penketuko gynėjo pozici
joje žaidžiantis Ramūnas Pet
raitis. Iš dešimties šioje lygoje 
žaidžiančių komandų, Ramū
no komandai pramatoma V 

IV; ivv.ii-e ur.i\ • -:•. K."vp.--::-.;o komando- aideja.s Kęstutis Marčiulionis veržiasi prie krepšio 

LIETUVOS KREPŠININKĖS NUGALI 
VOKIETIJĄ 

Po laimėtų Lietuvos vyrų 
krepšinio rungtynių prieš Vo
kietiją Kaune, jau kitą dieną 
mūsų moterys atrankinėse 
Europos pirmenybių rungty
nėse 2001 m. Prancūzijoje, 
Dessau mieste susitiko su vo
kietėmis ir įveikė jas 60:57. 

Vokiška žiniasklaida plačiai" 
aprašė „kietas" rungtynes, ka
dangi, jos nuomone, vokietės 
turėjo laimėti tokį svarbų su
sitikimą. Dabar viskas pri
klauso nuo Vokietijos — Dani
jos rungtynių (Lietuva jau 
įveikė Daniją) bei Lietuvos — 
Rumunijos susitikimo, nes 
Lietuva privalo įveikti rūmu-
nes, duodant vokietėms kiek 
vilčių Europos pirmenybėms 

vieta, o pirmosios trys lente
lėje turėtų būti stipriųjų uni
versitetų: UCLA, Arizonos ir 
Stamfordo komandos. 

Kęstutis Marčiulionis žai
džia irgi pagrindinėje Dela-
ware universiteto rinktinėje, 
kuriai žadama pirmoji vieta 
(iš 10) American East lygoje. 
Šis gynėjo pozicijoje esantis 
krepšininkas per rungtynes 
vidutiniškai pelno 12 taškų. 

Be abejo, dar yra gal dešim
tis lietuvių krepšininkų, ku
rie atstovauja NCAA antrojo 
ar trečiojo divizijono koman
das arba dvimečių (taip vadi
namos „Junior College") kole
gijų rinktinėms. Vienas tokių 
— Aurimas Šmigelskis žai
džia Morton kolegijoje, Cice-
roje. 

Čia reikia paminėti, kad visi 
anksčiau paminėti krepšinin
kai yra jaunuoliai iš Lietuvos. 
Dabar, norint žaisti universi
tetų rinktinėse, reikia pasiek
ti gana aukštą pažymių vi
durį. Tačiau tą kliūtį jaunuo
liai iš Lietuvos, kaip matome, 
sugeba ne tik įveikti, o net ir 
pralenkti Amerikoje gimusius 
ir augusius amerikiečius. 

Edvardas Šulaitis 
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Clemenson universiteto komandos žaidėjas Andrius Jurkūnas • kaireie1 runetvniu metu 

Prancūzijoje 
Rungtynes apraše tipą agen

tūra, o jos atstovas atskirai 
pažymėjo lietuvaičių trenerio 
V. Gedvilo tokį pareiškimą: 
^aideme labai blogai, negalė
jome uždenęti jūsų H. Roth. 
Be to. lietuvio nuomone, Vo
kietija nėra parankus priešas 
Lietuvai. Tačiau rungtynių 
pabaigoje la:mė pakrypo lietu
vaičių pusėn. Teisingas V. 
Gedvilo pareiškimas, nes H. 
Roth sąskakoje 23 tšk. (Lietu
vos — Vilutyte 14 tšk. žiūrovų 
2.5 tūkst). Be to, Vokietija žai
dė be geriausios krepšininkės 
M. Oskamp. kuri susižeidė ke
lį. Vokiečių nuomone, Lietu
vos pergalę iškovojo gynyba, 
nes likus iki rungtynių pabai
gos 2 min. 21 sek. vokietės dar 
vedė 57:53. Galutinai užtik
rinti pergalę Wegeler mėgino 
tritaškį, tačiau kamuolys ne
pasiekė net lentos. Nuo čia pa
sipylė vokietaičių katastrofiš
kos klaidos, kurias išnaudojo 
Lietuvos žaidėjos (net penki 
kamuolio praradimai). Lietu
vaitės padėkojo už tokias 
brangias .dovanas" ir 3 sek. 
prieš rungtynių pabaigą J. 
Štreimikytės gražiu metimu 
žaidimą persvėrė 59:57 savo 
naudai. Po rungtynių vokietis 
treneris spaudos atstovams 
pasakė: „Vokietija anksti išlei
do „katę" iš užrišto maišo bei 
paskutinėse minutėse, pada
rydama pagrindines klaidas". 

Futbolas 

Vokietijos aukščiausioje fut
bolo lygos MSV Duisburgo vie
nuolinėje žaidžia Lietuvos fut
bolo rinktinės vartininkas 
Gintaras Stauče. Vienoje tre
niruotėje, nuo virpsto atšokęs 
kamuolys, gerokai sutrenkė 
lietuvio smegenis, nuvežant 
net į ligoninę. Tris savaites 
Gintaras negalėjo žaisti. Grį
žus į aikštę jo sportinė forma 
nepasiekė ankstyvesnio lygio 
ir keletą rungtynių, dėl lietuvio 
klaidų. Duisburgo komanda 
turėjo pralaimėti. 

Prieš keletą savaičių teko 
pasikalbėti telefonu. Pajudino
me Lietuvos futbolo rinktinės 
klausimą"bei Gintaro Duisbur
go klubą, kadangi jo vienuo-
likė Vokietijos aukščiausioje 
futbolo lygoje yra paskutinėje 
vietoje. Grėsmė „iškristi" į 
antrą lygą. Tuo tarpu Ginta
ras yra pasirašęs sutartį iki 
2001 metų. Žaidžiant antroje 
lygoje sumažės ir atlyginimas 
'mažesnės klubo pajamos). 
Pereiti į kitą klubą sunkoka, 
nes naujas „darbdavys" turi 
perėjimą iš Duisburgo atlygin
ti aukšta suma. Be to, visi Vo
kietijos klubai turi gerus var
tininkus, tad lieka nauja vals
tybė. Lietuvos klubai nepajė
gūs yra mokėti net tokio atly
ginimo, kokį jis gautų žaisda
mas ir antroje Vokietijos ly

goje. Gintaro adresas: G. 
Stauče, c/o MSV Duisburg, 
Westender St. 36, 47138 Duis
burg, Germany. 

Ingrida Radzevičiūtė 
Vokietijos rinktinėje 

Rankininkė Ingrida Radze
vičiūtė įtraukta į Vokietijos 
rinktinę. MC Leipcigo klubo 
žaidėja priėmė Vokietijos pi
lietybę, yra patenkinta gyveni
mu Vokietijoje. Pasaulinėse 
pirmenybėse prieš Argentiną 
stebėjau Ingridą televizijoje. 
Prieš silpną Pietų Amerikos 
atstovę lietuvaitė pirmą kėlinį 
sužaidė gan silpnokai, ne 
visiškai pateisinusi į ją trene
rio dėtų vilčių. Gerokai lietu
vaitė pasitaisė rungtynių pa
baigoje, pelnydama Vokietijai 
tris įvarčius. Gan aukšta — 
1.75 m ir 25-metė Ingrida 
spaudos atstovams pareiškė 
(gan gerai kalba vokiškai), 
kad Vokietija turi daug vilčių 
kovoti dėl medalių. 

K. Baronas 

POVILO IR 
MARGARITOS 
GALIMYBĖS 

Lietuvos šokėjų ant ledo po
ra Margarita Drobiazko ir Po
vilas Vanagas kitų metų Euro
pos čempionate turi realių ga
limybių užimti prizinę vietą. 
Anot Lietuvos čiuožimo fede
racijos (LČF) viceprezidentės 
Lilijos Vanagienės, taip mano 
daugelis dailiojo čiuožimo spe
cialistų. 

P. Vanagas sakė, kad kitų 
metų vasario mėnesį vyksian
čiame Senojo žemyno čempio-

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Pub'iishrd daily except Sundays and Mondays. legal HoUdays, the Tuesdays 
folIowmg Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Soaety. 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629 5589 
lYnodical class postage paid at Chicago. IL and additional mailing offices. 
SubecnpUon Rates: $100.00. Foreign eountnes $115. 
Postmaster Send addreus changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago. II. 60629-5589. 
Malindami pssto išlaidas, pakvitavimu už prenumeratą nesiunciame. Prie 
pavardes ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata 
galioja 

DRAUGO prenumerata yra mokama i i anksto. 
Metams 1/2 metų 3 mėn. 

JAV $100.00 $60.00 $38.00 
Kanadoje'ir kitur'""['"".'.'.'.'.'.'.".. "'CU.Š.')' $115.00 $65.00 $45.00 
Tik šeštadienio laidau 
JAV $60.00 $45.00 $33.00 
Kanadoje ir kitur (U.Š.)"" '$65 .00 $50.00 $38.00 
Užsakant i Lietuvą: 
Oro paštu $500.00 $250.00 
RegulianupįStu.'..Z'.'.'.".'".'.'. $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oropaštu ' '.'.'. * 1 6 0 ° ° $85.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00 

Vyriausia redaktorė - Danute Bindokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kuo . Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija u± skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopija. 

nate norėtųsi pakilti bent vie
nu laipteliu. Kaip žinoma, 
šiemet Europos pirmenybėse, 
Prahoje, Lietuvos pora buvo 
penkta. 

P. Vanagas spaudos konfe
rencijoje trečiadienį teigė, kad 
jis su Margarita nesitikėjo to
kios sėkmingos šio sezono pra
džios. „Vien patekimas į pa
saulio taurės varžybų finalą 
jau yra laimėjimas", — pažy
mėjo P. Vanagas. 

Kaip žinoma, Tarptautinės 
čiuožimo ' sąjungos (ISU) 
„Grand Prix" serijos varžybų 
finalas vyks 2000 metų sausio 
14-16 d. Lione (Prancūzija). 
Čiuožėjams teks atlikti dvi 
laisvąsias bei originaliąją 
programas. Po pirmosios lais
vosios programos varžybas tęs' 
tik keturios poros iš penkių. 
Jos kovos dėl. 1-2 ir 3-4 vietų. 

P. Vanagas apgailestavo, 
kad varžybose labai suaktyvė
jo užkulisinė kova. „Dažnai 
viskas būna nutarta dar prieš 
varžybas", — tvirtino Povilas, 
kuris į Lietuvą grįžo trumpam 
— pasikeisti paso. Margarita 
liko Maskvoje. 

Beje, lapkričio mėnesį tarp
tautinėse varžybose („Trophee 
Laliąue" Paryžiuje) debiutavo 
Lietuvos teisėja Laima Krau-
zienė. 

Kitų metų Europos čempio
natas vyks vasario-3-12 dieno
mis Vienoje (Austrija), o pa
saulio čempionatas — kovo 26 
- balandžio 3 dienomis Nicoje 
(Prancūzija). 

(Elta) 
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OLIMPINIAME VAKARE — SIDNĖJAUS 
ŽAIDYNIŲ DVASIA IR LIETUVOS 

RINKTINĖS VIZIJA 
Gruodžio 2 d., trečiadienį, 

Vilniaus Rotušėje surengtame 
olimpiniame vakare Lietuvos 
tautinis olimpinis komitetas 
(LTOK) ir Australijos ambasa
da Lietuvai pakvietė šalies 
sporto aukštuomenę pabend
rauti 2000 metų Sidnėjaus 
olimpinių žaidynių dvasia, ku
riant Lietuvos olimpinės rink
tinės viziją. Vakaro garbės 
svečiu tapo Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus, nuošir
džiai bendravęs su sporto va
dovais ir geriausiais šalies 
sportininkais. 

„Tikiuosi, kad Lietuva lai
mės daug aukso medalių". — 
tokiu lietuviškai ištartu pa
linkėjimu į svečius kreipėsi 
Australijos ambasadorius Ste-
phen Brady, reziduojantis 
Stokholme. Jis pabrėžė, kad 
Australija yra pasirengusi 
aukštu lygiu organizuoti 2000 
metų olimpiadą ir parolimpi-
nes žaidynes, kurios taps di
džiausiomis pasaulio sporto is
torijoje. 

LTOK prezidentas ir Euro
pos olimpinių komitetų Vyk

domojo komiteto narys Artū
ras Poviliūnas sakė, kad šalies 
sporto vadovai jąų turėjo ga
limybę įtikinti australų' pasi
ruošimo žaidynėms rimtumu, 
o šalies sportininkai žaidy
nėms kruopščiai rengiasi. 

„Olimpiniai atrankos kriteri
jai yra aukšti, tačiau mes savo 
pasiuntiniams keliame dar 
aukštesnius reikalavimus ir į 
olimpiadą-vešime tuos sporti
ninkus, kurie pajėgūs užimti 
nė žemesnę kaip 16* tą vietą 
arba dalyvauti pagrindiniuose 
finaluose. Vis dėlto tikiu, kad 
mūsų komandoje bus per 40 
sportininkų, kurie garbingai 
atstovaus Lietuvai", — sakė 
A. Poviliūnas, išreiškęs viltį, 
kad po olimpiados bus proga 
iškilmingoms sutiktuvėms 
Sporto rūmuose. 

V. Adamkus prisipažino, 
kad per savo ilgus įvairaus 
darbo metus dar nė karto ne
turėjo progos savo akimis pa
matyti olimpines žaidynes, to
dėl su malonumu apsilankytų 
Sidnėjuje, jei tik leis galimy
bės. 

Likus iki Sidnėjaus olimpia
dos devyniems su puse mėne
sio, vieniems iš geriausių ša
lies sportininkų buvo įteikti 
simboliniai kvietimai rengtis 
ir dalyvauti šiose olimpinėse 
žaidynėse. Kartu su olimpi
niais suvenyrais juos gavo va
kare dalyvavę lengvaatlečiai 
Virgilijus Alekna, Remigija 
Nazarovienė, Vaclovas Kidy
kas, Saulius Kleiza, irkluoto
jai Birutė Šakickienė, Kristina 
Poplavskaja bei Alvydas 
Duonėla ir plaukikas Darius 
Grigalionis. 

Lietuvos parolimpinio komi
teto prezidentas Vytautas 
Kvietkauskas tokius pat kvie
timus įteikė geriausiems ne
įgaliesiems sportininkams Si
gitai Markevičienei ir Sauliui 
Leonavičiui. 

S. Brady olimpinius Sidnė
jaus marškinėlius padovanojo 
įvairių metų Lietuvos olimpi
niams čempionams — Danui 
Pozniakui, Angelei Rupšienei. 
Linai Kačiušytei, Robertui 
Žulpai, Vidai Vencienei, Ro
mui Ubartui. 

LTOK prezidentas Australi
jos ambasadoriui įteikė sidab
rinę taurę, palinkėjęs iš jos 
išgerti šampano Lietuvos 
sportininkų pergalių proga. 

Vakaro svečiai vaišinosi 
australietiškais užkandžiais ir 
vynu. 

(Elta) 
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SKLYPAI 
BRONIUS NAINYS 

.Viens pražuvo dėl 
markutės 

kits dėl kiaulės uodegos...' 

Vėl kartoju šį „Pupų dėdės" 
— o ar daug iš mūsų prisime
na šį, turbūt pirmąjį, Lietuvos 
radijo humoristą, linksminusį 
mus anais nepriklausomais 
metais — posmelį, skaityda
mas spaudoje apie ministro 
Sigito Kakčio Vilniuje įsigyta, 
sklypą. Jau ne kartą tą pos
melį grąžina atmintin Lietu
vos politinė aukštuomenė — 
taip valdžią vadinant girdėjau 
Vilniuje dar nepriklausomy
bės pradžioje. O tas posmelis 
atsirado, kai prieškarinės ne
priklausomos Lietuvos laikais 
už sukčiavimą buvo bausti du 
žymūs pareigūnai: Lietuvos 
pašto valdybos direktorius 
Adolfas Sruoga — už kažko
kius išeikvojimus ryšium su 
pašto ženklais, ir akcinės ben
drovės „Maisto" vyr. direkto
rius Jonas Lapenas — neleis
tinai pasipelnęs iš prekybos 
bekonais. Mat Lapenas irgi 
pirko sklypą — Kaune, bran
gioje vietoje, ir ant jo pasista
tė daugiaaukštį milijoninės 
vertės namą. Už tai „Maisto" 
direktorius buvo baustas aš
tuoneriais metais kalėjimo, 
nors jam sėdėti neteko, nes 
apeliacijoms bei bylų per
svarstymams ilgokai užsitęsus, 
Lapenas mirė. Sruoga, gavęs 
penkiolika metų, kalėjime sė
dėjo. 

Nemaloni istorija, bet kaip 
skaitytojai suvoks, ji visgi at
sikartoja ir į šiuos laikus, ir 
liudija, kad politinės aukštuo
menės puoselėjamos tokios 
^vertybės" nesikeičia. Ypač 
panaši ministro Kakčio isto-
rįjėlė. Jeigu spauda nebūtų 
pradėjusi lukštenti jo pratur
tėjimo aplinkybių, gal netru
kus ir ant ministro sklypo Vil
niuje būtų išaugęs prabangus 
daugiaaukštis pastatas — pa
togiam savam gyvenimui bei 
brangiam nuomojimui, nė šu
niui nesulojus, iš kur toks lo
bis ministrui staiga nukrito. 
Nežinau, kiek tiesos atskleidė 
ir kiek jos dar atskleis žinia-
sklaida prieš kelerius metus 
kukliai besiverčiančio buvusio 

-gydytojo kelyje į staigų pra
turtėjimą ir nesiimu spręsti, ar 
teisėtas tas kelias, ar ne. Taip 
pat nebandau nei vienos ša
lies, nei smerkti, nei teisinti, 
bet visgi noriu šį atvejį panag
rinėti, kaip būdingą pavyzdį, 
kai valdžios aukštos kėdės, 
lyg kokie aitvarai, jų apsuk
riems okupantams žaibiškai 
krauna turtus. 

Kukliai vertęsis gydytojo 
praktika ir šeimos pragyveni
mui prisidurdamas iš žmonos 

pajamų išjos partnerystės ka
vinėje, Sigitas Kaktys nutarė 
pasukti politikos keliu. Kaip 
konservatorių partijos narys, 
pirmiausia buvo išrinktas Ma
žeikių meru, iš tos kėdes įšo
ko į Lietuvos seimą, iš jo — į 
ministrus, ir vėliausiai - dar 
ir derybininkų grupes su 
„Williams" vadovas. Partijoje 
irgi turbūt numeris antras, 
arba netoli jo. Taigi į viršūnes 
viesulais. Kokios didesnės 
laimės gyvenime bereikia? 
Netrukus gal premjeras, pre
zidentas... 

Tačiau staiga viskas ėmė ir 
susijaukė. Žiniasklaida pradė
jo rodyti jo pilaitės Mažei
kiuose nuotraukas, iškilmin
gai vyraujančios tarp kitų 
penkių pastatų vieno hektaro 
sklype, skelbti apie garaže 
įrengtą, lyg ir neviešą, dirbtu
vę, prabangų „Volvo", skai
čiuoti pajamas, išlaidas ir tei
rautis, kaip žmogus gali iš
leisti žymiai daugiau pinigų 
negu jis uždirba. Iš pradžių 
ministras niršo, teigė, kad 
spauda skelbia netiesą, žadėjo 
skųstis teismui. Visi turtai 
esą įsigyti iŠ teisėto šeimos 
uždarbio. Į tuos teiginius ži-
niasklaidai visgi skeptiškai 
žvelgiant, atsirado ir iki šiol 
užmiršta uošvė — aišku, nela
bai kas nori reikalų su uoš
vėm turėti, — paveldėjusi 
Anglijoje mirusio brolio turtą 
ir už jį net kelis „Volvo" nu
pirkusi, tarp jų — vieną ir 
žentui. Bet žiniasklaida ir čia 
nesustojo, knisinėjosi toliau, 
ir staiga — Antakalnyje, bran
gioje aplinkoje, lengvatinėmis 
sąlygomis pirktas, ne pagal 
įstatymus įregistruotas, 9 arų 
sklypas. Sujudo ir opozicija — 
ministras turi atsistatydinti. 
Partija šokosi jį ginti. Naujas 
ministras pirmininkas And
rius Kubilius paskyrė komi
siją ištirti, ar nėra pažeisti ko
kie nors įstatymai. Komisija 
pažeidimų rado. Tada jau pre
zidentas Adamkus paprašė 
ministrą pasitraukti. Bet mi
nistras pirmininkas atstatydi
nimo pareiškimą prezidentui 
teikti dar via delsė. Kaktys gi 
aiškinosi esąs nekaltas ir 
trauktis nežadėjo. Kakčiui 
sklypą pardavęs, Vilniaus 
apskrities viršininkas Alis 
Vidūnas teisinosi, kad sutikęs 
sklypą parduoti su 40 nuoš. 
nuolaida, nes pirmą kartą 
valstybės žemę perkančiam 
valdžios pareigūnui taip dary
ti įstatymas leidžia. Kaktys 
jam nesakęs, kad ta privilegi
ja jis jau buvo pasinaudojęs. 
Tai lyg ir aiškesnė apgavystė. 
Be to, aiškėjo, kad ir toji 
„lengvatinė" kaina žymiai per 
žema. Pagaliau, turbūt nebe-

DanuU Bindokiene 

„Pasitraukite arba 
būsite sunaikinti!" 

Paskutiniai lapai rudens saulėlydyje Nuotr. Algirdo Grigaičio 

žinodamas kaip iš tos balos 
išbristi sausam, Kaktys pa
reiškė norįs panaikinti pirki
mo sutartį, sklypą grąžinti ir 
iš ministro pareigų pasitrauk
ti. Taigi mėnesį laiko trukęs 
cirko šokis — atleiskite, bet 
kitaip pavadinti tokio keisto 
vaidinimo Lietuvos valdžios 
viršūnėse nesugebu — įvėlęs į 
jį visas aukštąsias Lietuvos 
valdžias, žiniasklaida, baigė
si. Kas toliau? 

Ši istorija, iš tikrųjų daug 
kartų ilgesnė negu čia papa
sakota, sukėlusi daug nerva-
vimosi, pykčio, priekaištų, ba-
dymosi pirštais ir, aišku, Lie
tuvos mokesčių mokėtojams 
kainavusi daug pinigų, vystė
si tik dėl to, kad dar vienas iš 
daugelio Lietuvos valdžios pa
reigūnų užsigeidė greitai pra
turtėti, ir atrodo, ne visiškai 
jam prideramu keliu. Ir, kaip 
rašinio pradžioje pastebėjome, 
tokių pavyzdžių yra ne vie
nas, ir, ne du. Jau praėjusią 
vasarą garsiai skambėjo, ne
žinia kur dingusi, viena tokių 
sklypininkų istorija. Apie jas 
gruodžio 4 skelbė ir „Kauno 
diena", jau atvirai teigdama, 
kad „Sklypų skandalai pagau
sino tokių Lietuvos gyventojų, 
kurie, nusivylę valdžia, laiko 
ją nesąžininga, besirūpinan
čia tik savimi,-sukčiaujančia... 
Sklypus įsigijo rektoria?, di
rektoriai ir kiti 'pateptieji'..." 
Ir dar blogiau: tie 'pateptųjų' 
įsigyti sklypai buvo okupanto 
atimti iš juos gavusių aštuo
nioliktaisiais metais už Lietu
vos laisvę kovojusių savano
rių. Ką tokia istorija mums 
pasako? 

Ką pasakys turbūt dar ne
pasibaigusi ir Kakčio istorija? 
Sunku patikėti, kad į įstaty
mų pažeidimus, perkant ir 
įregistruojant sklypą, neatsi
žvelgtų atitinkamos teisėtvar
kos įstaigos. Bet kol jos viską 

suvirškins, užtruks nemažai 
laiko, ir, už įstatymų pažeidi
mą netekęs jų vykdytojo pa
reigybės, buvęs ministras Si
gitas Kaktys grįš į Seimą 
įstatymų leisti. Kaip tokį 
veiksmą pateisinti? Ar įstaty
mų pažeidėjai tinka būti jų 
leidėjais? Kas turi atsakyti į 
tokį klausimą? Ar Kaktys ne
turi pasitraukti ir iš Seimo? O 
jeigu jis pats nepasitraukia, 
kas ir kaip tokį klausimą turi 
spręsti? Atsakymo į tai jau 
ieškojome, svarstydami But
kevičiaus atvejį. Ar iš tikrųjų 
normalu, dar daugiau — ar 
moralu, už kyšio ėmimą kalė
jimu baustą nusikaltėlį laikyti 
Lietuvos Seimo nariu? Sigito 
Kakčio elgesį ir visą jo turto 
įsigijimo bei įregistravimo 
eigą aptariant, kyla dar vie
nas didelis klausimas: ar toji 
painiava — kol kas, be teismo 
sprendimo, gal dar netvirtin-
kim, kad tai buvo tyčinis ne
sąžiningumas — susidarė dėl 
spragų įstatymuose bei tai
syklės, ar tai buvo tik papras
tas įvairių pareigūnų aplaidu
mas, ar jų nesugebėjimas bei 
nežinojimas, ar dar kas nors? 
Taip pat, ar galima pateisinti 
tokį ilgą premjero ir konserva
torių partijos delsimą apsis
pręsti, net ir aiškius, sprendi
mui reikiamas, duomenis su
sitelkus. Kaip bebandytumėm 
į šį klausimą atsakyti, tačiau 
nebelieka klausimo, kad tas 
reikalas labai skubiai taisyti
nas. 

Atrodo, kad nė kiek nema
žiau taisytina, čia dar kartą 
akivaizdžiai išryškėjusi ir tri
jų vyriausių ^alvų bendradar
biavimo tvarka. Prezidentas 
Adamkus, suvokęs Kakčio 
padėtį ir jo? poveikį valstybei, 
prašė ministrą iš pareigų pa
sitraukti. Kaktys tai daryti at
sisakė, ir prezidentas toliau 
jau nieko nebegalėjo daryti be 

ministro pirmininko sprendi
mo. O šis iš karto net teigė ne
matąs reikalo tokį neigiamą 
sprendimą Kakčio atžvilgiu 
daryti. Ir kaip būtų jautęsis 
prezidentas, jeigu Kaktys bū
tų apsisprendęs neatsistaty
dinti, o ministras pirmininkas 
būtų jį palaikęs0 Ar tai nebū
tų viešas spriktas į nosį pa
čiam vyriausiam Lietuvos 
valstybes pareigūnui0 Ar to
kie dalykai gali būti leistini0 

Ir dar daugiau. Anais lai
kais, pagal ^Pupų dėdės" dai
nelę, „po užraktu" sodindavo 
už savanaudišką pasinaudoji- į 
mą tik pašto ženklais ir kiau
lių uodegom, o dabar net už 
neteisėtai įsigytą brangų Lie
tuvos piliečių turtą — sklypą 
— iš ministro kėdes tik į sei-
mūno kėdę persodina. Kaip 
pakitę valstybiniai papročiai. 
Net ir šiandieninis modernu
sis satyrikas Erlickas tvli. 

Šeštadienį Lietuvoje 
siautės uraganas bendrovei 
,,Lietuvos geležinkeliai" pa
darė apie 400,000 litų nuosto
lių. Bendrovės atstovė spaudai 
informavo, kad medžiams už
virtus ant elektros tinklų di
džiausi, 280.000 litų nuosto
liai, susidarė elektros tiekimo 
ūkyje. t -

* Lietuvos banko valdy
ba išdavė leidimą kredito 
unijai ..Moterų taupa" užsi
imti taupymo ir savitarpio pa
skolų davimo savo nariams 
operacijomis bei įregistravo 
šią uniją. Tai kooperatiniais 
pagrindais organizuota fizinių 
asmenų — Lietuvos ūkininkų 
draugijos narių bei jų šeimų 
narių kredito įstaiga. ..Moterų 
taupa" — yra trisdešimt tre
čioji kredito unija. įregistruota 
Lietuvos banko. z:-* 

Tai vėliausias Maskvos gra
sinimas, iš tikrųjų — ultima-
tumas, Čečėnijos sostines gy
ventojams. Kieti ir nerivipras-
raiški to grasinimo žodžiai 
pagaliau sukrėtė tiek Vašing
toną, tiek Europą, iki šiol gan 
pasyviai stebėjusią įvykius 
Čečėnijoje. Sukrėtė, bet dar 
nepakankamai, kad imtųsi 
konkrečių priemonių prieš Ru
sijos agresiją. Bet bent jau 
apie tai kalba.. Europos 
Sąjungos valstybes, dabar sto
vinčios ant sutarties su Rusija 
pasirašymo slenksčio, ketina 
„užšaldyti" moksliniams ty
rinėjimams pažadėtą finansi
nę paramą ir techninę apa
ratūrą, jeigu Maskva nesiliaus 
vykdžiusi karo veiksmų pneš 
čečėnus. Nors tai daugiau sim
boliškas perspėjimas, bet vis 
tik šiek tiek sutvirtina Tarp
tautinio valiutos fondo šios 
savaites pirmadieni padarytą 
pareiškimą, kad sulaikomas 
antrasis 640 milijonų dolerių 
mokėjimas iš bendros 4.5 mili
jardo dol. paskolos, kurią šių 
metų liepos menes; pasižadėjo 
suteikti Rusijai. Tikima, kad 
didžioji dalis tų paskolos pi
nigų skiriama karui su Če
čėnija firansuoti. tad galbūt 
lėšų stoka apstabdys Maskvos 
agresiją. 

Rusijos karines vadovybes 
ultimatumas Čečėnijos sosti
nes gyventojų turi būti įvyk
dytas iki gruodžio 15 d. Ta
čiau nepatikrintomis iš kitų 
šaltinių žiniomis Čikagoje gy
venantys čečėnų tautybes ak
tyvistai jau šios savaites an
tradienį mūsų redakcijai pra
nešė, kad Grozne rusai pirma
dieni panaudojo cheminius 
ginkius. žuvo 31 asmuo. Gali
ma tik įsivaizduoti, kaip bus 
..kariaujama" po gruodžio 15 
d., kai įsigalios ultimatumo 
sąlygos. 

Prieš karą Groznas turėjo 
apie 250.000 gyventojų. Po 
1996 m. pasirašytos su Rusija 
taikos sutarties, miestas pra
dėtas sparčiai atstatyti, bet 
dabar vėl gerokai apgriautas. 
Manoma, kad vis tik jame yra 
likę apie 50.000 gyventojų, «o 
Kremlius tvirtina, kad jų tar
pe įsimaišę iki 7.000 ..ban
ditų", t.y. Čečėnijos laisvės ko
votojų. Esą kaip tik tuos 
..banditus" rusai ir nori sunai
kinti, tad civiliai gyventojai 
turį nedelsiant apleisti mies
tą-

Nieko sau pasiūlymas: vals
tybės gyventojams įsakoma 
pasitraukti iš sostines, kad 
užpuolikas turėtų laisvas ran
kas naikinti pasilikusius jos 
tautiečius, juo labiau — did

vyrius, kurie kovoja už tos val
stybes nepriklausomybę ir 
laisvę. Norom nenorom visas 
šis reikalas atliepia ;r Lietu
vos laisves kovas, pras.ce, i-
antrajai sovietų okupacijai 
Mūsų tautos didvyriai-par-
tizanai ne tik DUVO vadrr.į::.: 
tais pačiais paniekinančiais 
vardais, kaip daoar laisve my
lintys čfcčer^:, oet taip pa: vi
liojami pažadais kad „"viskas 
ous atleista, tik padekite gink
lus ir išeikite iš miškų". Ne.v--
vo anuomet lengvatikių lietu
vių tarpe, nėra jų u* Čečė
nijoje. 

Pasak kai kūnų įtakingų 
Rusijos pareigūnu. Karas Če
čėnijoje nėra dei teritorijos. 
naftos ar kirų žemes turtų. 
Juk Rusija visko ton savo — 
pakankamai. Čečėnija turi 
būti visiškai parklupdyta, kad 
kitos Kaukazo, ar apskrita: 
buvusios Sovietų Sąjungos 
valdose, tautos, norinčios iš 
Maskvos globos išsprūsti, bū
tų „pamokytos": nemėginkite, 
nes ir jūsų laukia čečėnų liki
mas: Jeigu Rusija vėl „at
siskyrėles" surinks \ savo glo
bą, ji bus stipri, kaip komuniz
mo laikais, ir visas pasaulis 
jos bijos, ja gerbs... 

Nepaisant, kiek nelogiškai 
toks teigimas skamba argi 
milžinas, sutraiškęs skruzdę 
ant kelio, jau nusipelno didvy
rio ordino;, daug ir eilinių ru
sų yra tos pačios nuomones, 
nes įgimtasis šovinizmas 
jiems trukdo prileisti, kad 
būtų galima Rusijos nebijoti, 
jos negerbti. 

Nereikia ypatingo įžvalgu
mo ar politinio išprusimo, kad 
lietuviai suprastų pavojų iš 
Maskvos. Nors šiuc raefn Lie
tuvos ir Rusijos santykiai gan 
geri, bet viskas gali bematant 
pasikeisti. Juo labiau, kad 
Lietuva vel tapo įsprausta į 
rytų kaimyno pasietų, kai Bal
tarusija sudarė sąjungą su 
Rusija, o iš kitos pusės tvyro 
Karaliaučiaus sritis, kurioje iš 
esmės tebeegzistuoja Sovietų 
Sąjunga — galbūt vienintelė 
jos likusi dalis visoje plane
toje. Juk kitos, sovietų oku
puotos teritorijos ir tautos, po 
imperijos subyrėjimo išvydo 
laisvę, bet Karaliaučius, po 
Antroje pasaulinio karo ati
duotas r.e Rusijai, o Sovietų 
Sąjungai 

Stebėjime įvykius Čečėni
joje. Amerikoje čečėnų ne-
daog. tad. jeigu jiems reikia 
k.nkrečios paramos, junki-
r.:es. padekime. Jie taip pat 
padėjo, kai Lietuva kovojo del 
savo nepriklausomybės. 

LIETUVA PRIEŠ 15 METŲ 
Nr.8 
(Tęsinys) 

Teat
ras pilnas žmonių — tai visi 
ekskursantai. 

Pirmadienio, liepos 23 die
nos, rytą parodė Leningradą ir 
meno darbais turtingą Izaako 
cerkvę, panašią į Petro ir Po
vilo katedrą, kuri buvo užda
ryta. Po pietų pajudėjom į oro 
uostą, iš kurio "5 vai. išskri-
dom į Helsinkį. Sovietai pasų 
kontrolėje pasiliko sovietine 
vizą, o muitinėje nuodugniai 
patikrino lagaminų tūrį. Pra
leido vežamas knygas (turė
jom leidimą, bet su sąrašu ne
tikrino)^ gintarus (trejetą ka
rolių, porą apyrankių, sagių ir 
kt.), audinius, bet užsikabino 
už saldainių dėžių, kurias nu
sinešę patikrino ir grąžino. 
Atėmė žemės žiupsnį nuo tėvų 
kapų. Praėję patikrinimą, 
lengviau atsikvėpėm. 

Pagaliau nuvežė prie lėktu
vo ir sulaipino. Sovietįjoj lėk-

ANTANAS JUODVALKIS 
tuvų vietos nenumeruotos ir 
pirmieji sėdasi ten, kur pato
giau. Lėktuvas pakilo ir po va
landėlės pasiekėme Suomijos 
žemę. 

Kadangi laikrodis eina va
landa pirmyn, tai tą pačią va
landą atsiradom jau pažįsta
mame Helsinkio oro uoste. Le
ningrade atsisveikinom su sa
vo vilniške, labai simpatiška 
ir rūpestinga vadove Jurgita, 
o Helsinkyje pasitiko kelionių 
biuro įgaliotinė. Autobusas 
nugabeno į viešbutį „Presi-
dentti". Dar spėjome išeiti į 
didele, panašią į mūsų „Mar-
shall Field" krautuvę ir susi
pažinom su kainomis, o Uosis 
šį tą nupirko savo šeimai 
lauktuvių. 

Viešbučio restorane pavaka
rieniavome. Pajutome drau
gišką bei šiltą atmosferą, 
skirtingą nuo Maskvos, Lenin
grado ir net Vilniaus. Kamba

riuose daugiau patogumų, 
tualetinių reikmenų ir kitų 
smulkmenų. Lovos ilgesnes už 
Maskvos, tad Uosis (poros 
metrų aukščio) gerai išsimie
gojo ir pailsėjo. 

Antradienį, liepos 24 d., pa
pusryčiavę aplankėme Helsin
kio turgų. Važiavome tramva
jumi ir už žmogų sumokėjome 
po penkias markes. Brangu, 
kaip ir Čikagoje. Turgus pali
ko labai gerą įspūdį. Švara, 
tvarka, tyla. Daug uogų — 
braškių, mėlynių, aviečių, ser
bentų, agrastų, šviežių grybų 
— voveruškų, įvairių gyvų ir 
rūkytų žuvų, krepšių, medžio 
dirbinių, ypač virtuvės reik
menų. Kainos aukštos, bet 
žmonės perka. Nustatytu lai
ku, dešimtą valandą ryto, pa
krovė lagaminus ir tuo pačiu 
autobusu, gidės vadovaujami, 
apžiūrėjome miestą ir nuva
žiavom tiesiai į oro uostą. Ant
rą valandą po pietų lėktuvu, 
pilnu keleivių (pora šimtų 
gimnazistų iš Skandinavijos, 
vvkdančiu kažkokia apsikeiti

mo programa, skrido į Ame
riką vieneriems metams pas 
privačius asmenis) išskridome 
atgal į JAV. Helsinkyje visi 
jauni žmones (pardavėjai, tar
nautojai, praeiviai) mokėjo 
angliškai ir neturėjome jokių 
problemų susikalbėti. 

Po devynių valandų skridi
mo — 4 vai New Yorko laiku 
— punktualiai nusileidome 
oro uoste „Kennedy" ir, perėję 
muitinę (reikėjo parašyti de
klaraciją, bet lagaminų net 
nereikėjo atidaryti), išsiskyrė
me ir susiradę savo oro linijos 
lėktuvus, išskridome namo į 
Čikagą. 

Bendri įspūdžiai 

Kelionės įspūdžių išvadas 
nelengva padaryti, nes netu
riu pakankamai duomenų. La
bai paviršutiniškai matyti 
Maskvos ir Leningrado mies
tai, o truputį daugiau Vilnius, 
bet nepakankamai, kad gali
ma būtų padaryti toli sie
kiančias išvadas. 

Maskva ir Leningradas yra 

dideli miestai su švariomis 
gatvėmis, nuolat moterų valo
mi primityviomis priemonė
mis — beržinėmis šluotomis. 
Susisiekimas palaikomas tak
si, tramvajais, troleibusais, 
autobusais ir požeminiais 
traukinukais, ypač išrekla
muotais Maskvoje, kaip komu
nizmo stebuklas. Gatves už-
griozdytos tramvajų bėgiais ir 
elektros vielų tinklais Leng
vųjų, privačių automobilių yra 
ir jų. atrodo, daugėja. Vilniuje 
jų net jautėsi tirščiau. Pasta
tymo problema didelė ir daug 
kas neturi kur laikyti įsigytą 
mašiną. Užmiestyje statomi 
garažiukai ir nuomojami pri
vatininkams. Kai kur buvo 
matomos ištisos jų eilės i Vil
niuje ir Leningrade). Planuo
tojai, statydami daugiabučius 
pastatus naujuose rajonuose, 
nenumatė šitos bėdos ir gy
ventojams paliko patiems ją 
spręsti, nes automobilių tada 
dar tiek daug nebuvo. 

Inturistas yra didele orga
nizacija, ir savo žinioje turi 

autobusus, viešbučius, resto
ranus, įvairius renginius In
turistas rūpinasi ir ekskur
santais iš užsienio, o vietiniais 
— Turistų biuras. Maskvoje 
buvo didelis užsienio turistų 
judėjimas ir prie viešbučio 
.Cosmos". statyto 1980 m. 
olimpiados svečiams, sustoda
vo mase autobusų, gal 60-80. 
Autobusams visur ir prie vieš
bučių numatytos sustojimo 
aikštes. Vilnius turi labai di
dele aikštę, kur telpa autobu
sai ir privatūs automobiliai 
bei taksi. Nors yra daug susi
siekimo rūšių, judėjimas per
krautas ir prie stotelių laukia 
būreliai žmonių. Susisiekimas 
pii:us — 3. 4. 5 kapeikos. 

Lietuva auga aukštyn. Na
mai iki 5-6 aukštu netun kel
tuvų. Vyresnio amžiaus žmo
nėms tikras vargas, bet jie 
džiaugiasi ir tok) butą gavę. 
nes butu yra didelis stygiui 
Jaunos susituokusių poros su 
prieaugliu dažniausiai gyvena 
kartu su tėvais, ir taip tu
rinčiais labai ankštus butus 

Miestuose butai sudaro rim
čiausią problemą. Butu ko
kybė menka, bet viduje sten
giasi, kiek tik išsigali. įsi
rengti patogiai. Perkas, bal
dus, gaminasi spintas, spin
teles ir t.t. 

Mums neįprastai aukštos ir 
gilios vonios. ; kūnas, sergan
tiems artntu. t.krai sunku 
įlipti. N'era jokių -turėklų. 
Ypatingų — nelaimingų at
vejų metu galima paspausti 
tyčia tam įrengtą mygtuką 
aukštai palubėje^ Nukritus, 
kaip pasieksi tą mygtuką'' 
Apie ta: planuotojai nepagal
vojo. 

Vilniaus viešbutis .Lietuo." 
yra naujas. 22 aukštų pasta
tas Aplinka tuščia ir šiuo 
metu tebetvarkoma Čia pat 
yra didele universaline par
duotuve — „univermagas" 
Prekių yra. bet kainos aukš
tos, atitinkančios amerikines, 
nors Lietuvos gyventojų už
darbiai yra bent 10 kartu 
mažesni 100-250 rublių 

(Nukelta i 7 psP 
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KRETINGOS EVANGELIKŲ 
BAŽNYČIOS JUBILIEJUS 

VALTERIS BENDIKAS 

Kretingos evangelikų-liute
ronų parapija š.m. Sekminių 
švenčių metu su dėkingumu 
Viešpačiui Dievui paminėjo 
iškilmingomis pamaldomis sa
vo bažnyčios 100 metų sukak
ti, dalyvaujant svečiams net iš 
Švedijos, Latvijos, Vokietijos, 
Amerikos ir iš kitur. 

Anais laikais, dar net ir Lie
tuvos nepriklausomybes me
tais, miesto centre prie buvu
sios turgavietes pietrytinio 
kampo esanti bažnyčia buvo 
vietinių gyventojų daugumos 
vadinama vokiečių arba prū-

kams, malūnininkams arba 
lenkų dvarininkų atsikvies
tiems jų dvarų prižiūrėtojams, 
kurie buvo vokiečių tautybes 
ir jau susipažinę su Martyno 
Liuterio skelbiamu mokslu. 
Prie jų dar prisidėjo iš Ryt
prūsių Į Kretingos apylinkę 
atsikehantys naujakuriai, ku
rie čia rado daugiau ir piges
nių žemių, negu tankiai apgy
ventoje tėviškėje. Taip a ts i ra
do cUe kaimų su evangelikų-
liuteronų tikybos gyventojais. 
Jie sudarė parapiją, bet vis 
dar neturėjo bažnyčios. Nau-

sų, bet ne evangelikų-liutero- joje vietoje gyvenimo sąlygos 
nų bažnyčia, nors kiek vienos, 
tiek ir kitos tikybos išpažin
tojai, kalbėjo ta pačia žemai
tiška tarme. Skirtumas gal iš
ryškėdavo tik sekmadienio ry
tą ypač moterų apsirėdyme, 
einant į bažnyčią, nes „prūsė" 
rėdėsi vienaip, o „žemaitė" ki
taip. Kretingos liuteronės puo
šėsi sekmadienio ryte lygiai 
tokiais pat drabužiais, eida
mos į bažnyčią, kaip jų tikybos 
sesės kitoje sienos pusėje. 
Mažojoje Lietuvoje. Vyrų apsi
rėdyme skirtumų beveik nebu
vo. 

Kol ši bažnyčia atsirado mi
nėtoje vietoje, kol ta gyventojų 
dalis susilaukė nuosavos baž
nyčios, praėjo daug, daug me
tų. Kol ji galėjo pasistatyti 
bažnyčią, teko pakelti daug 
rūpesčių ir vargo. 

Kiek iš istorijos žinoma, 
anais laikais bažnytinės refor
macijos reikalingumas turėjo 
didelį pasisekimą Žemaitijoje. 
Reformacijos idėjomis užside
gė baudžiavos jungą traukian
tis lietuvis „chmet" arba „ku-
fhe6s". Kaip iš ankstyvesnių 
katalikų ir evangelikų istori
nių šaltinių matyti, liuteronai 
turėjo 1567 metais net 10 baž
nyčių Žemaitijoje. Garsusis 
karvedys, žemaičių storosta 
Johann Chodkewicz (Kretin
goje žinomas kaip Jonas Kat
kevičius), atrodo, buvęs šio 
naujai skelbiamo mokslo šali
ninkas, nes jis Skuodo mieste
lyje pastatydino liuteronams 
bažnyčią. Kadangi 16-ame 
šimtmetyje nebuvo dar apie 
Palangą, Kretingą ir Salantus 
jokios katalikų bažnyčios, iš 
Prūsų ateinantiems naujo 
mokslo skelbėjams sekėsi 
lengvai perduoti bažnytinės 
reformacijos mintis pusiau 
dar pagoniškiems žemaičiams. 

Bet kada su iš užsienio at
važiuojančiais įvairiais kata
likų tikybos diplomatais, kuni
gaikščiais ir kardinolais (kaip 
Hosius, Kommendone, Bongio-
vanni ir kt.) atvyko jėzuitai, 
jiems pasisekė užslopinti Re
formacijos plitimą. Net pats 
Johann Kari Chodkewicz, sa
vo sąžinės ar politiniais su
metimais 1570 m. kardinolo 
Hosiaus perkalbėtas, grįžo į 
Katalikų Bažnyčią. Kaip at
gailą už savo ankstyvesnius 
„eretinius klydinėjimus" jis 
pasižadėjo visomis išgalėmis 
stabdyti tolimesnį bažnytinės 
reformacijos plitimą. Nuo to 
laiko, kaip užrašyta „Bis-
kupstwo Zmujzkie" Krakow 
1898 m. ir „Pamjatnoje Knyz-
ka" Kowenskoj Gubernii 1906 
metų leidiniuose, prasidėjo 
liuteronų persekiojimas. Pagal 
jo išleistą įsakymą, buvo kata
likui uždrausta įsileisti liute
roną į namus arba duoti j am 
nakvynę, tas lietė dar daugiau 
mokytojus ir sakytojus. 

Liuteronai Kretingoje apie 
200 metų neturėjo nei bažny
čios, nei nuosavos mokyklos. 
Jų tikėjimo kibirkštėlė vis 
vien neišblėso. Tikėjimo ki
birkštėlė užsidegė liepsnele, 
atsikeliant iš Vokietijos ir Lat
vijos įvairių profesijų žmo
nėms: gydytojams, vaistinin-

S K E L B I M A I 

nebuvo lengvos, j ie buvo 
verčiami ir spaudžiami atl ikti 
vietinio vienuolyno įvairius 
darbus ir atiduoti t a m tikrą 
nustatytą duoklę žemės pro
duktais, iš kurių gyveno vie
nuoliai. Vienuolyno reikalavi
mai įgriso mažos evangelikų-
liuteronų parapijos nar iams, 
jie nutarė ieškoti užtarimo pas 
rusų carą Aleksandrą Pirmąjį. 
1802 metais pasirinko iš savo 
tarpo keturis ūkininkus: Miką 
Kasputį, Antaną Penelį, Jurgį 
Tarvydą ir Miką Brusdeilyną, 
kurie turėjo prašyti caro, kad 
būtų atleisti nuo duokles davi
mo katalikų dvasininkams ir 
leistų pasistatyti bažnyčią. 
Pagal ūką iš 1802 metų liepos 
mėnesio 7 dienos, rusų caras 
Aleksandras Pirmasis atleido 
liuteronus nuo visų mokesčių 
mokėjimo katalikų vienuoly
nui, bet kartu įpareigojo juos 
pasirūpinti savo dvasininko 
išlaikymu. 

Caras, atleisdamas parapiją 
nuo mokesčių, davė sutikimą 
evangelikams-liuteronams pa
sistatyti bažnyčią ir kleboniją, 
dovanodamas tam tikslui rei
kalingą medžiagą iš Rucovo 
girių, apie 1,700 rąstų. Bet dėl 
nežinomų priežasčių parapija 
nesugebėjo pasinaudoti šia ca
ro dovana, ji prileido tuolaiki
niam parapijos pirmininkui 
generolui baronui von Mir-
bach parduoti visą tą medžia
gą už visai žemą kainą, 945 
rublių, nors kiti siūlę už ją 
žymiai daugiau. Parapija, 
nebeturėdama statybinės 
medžiagos bažnyčiai, nusipir
ko iš generolo von Mirbach tik 
apleistą žydo namą, su
mokėdama už jį 2,100 rublių. 
1810 m. jis pašventintas kaip 
bažnyčia. Dėl nesumokėtos 
900 rublių skolos, jis buvo 
1810 metais teismo keliu 
atimtas, bet po kiek laiko vėl 
grąžintas parapijai ir toliau 
naudojamas pamaldoms. 
Bažnyčia buvo to namo an
trame aukšte, apačioje buvo 
įrengtas butas kunigui . Šis 
namas ilgainiui pa teko į pri
vačias rankas. Parapijiečiai, 
netekę namo, susir inkdavo 
maldai privačiuose namuose, 
vienu laiku net miesto 

Kretingos ev liuteronų bažnyčioje 1994 m. birželio rr.en. pamaldoms pasibaigus Nuotr. Vlado Gliožerio 

rotušėje turgavietės viduryje. 
Generolui von Mirbach mirus, 
jo turtų paveldėtojai turėjo 
teismo įsakymu 1817 m. 
grąžinti parapijai 2.000 ru
blių, už jai padarytus nuosto
lius. Tuolaikinis vyriausias 
Kretingos administratorius 
von Rohbinder 1830 m. 
kreipėsi į Bernardinų vienuo
lyno viršininką su prašymu 
perleisti evangelikams liutero
nams iš daržinės perdirbtą 
mažą koplyčią. 

Už 800 rublių parapija 1824 
metais įsigijo dirbamos žemės, 
pievų ir žemės sklypą mieste, 
ant kurio pasistatė kleboniją, 
mokėdama 31 rublį ir 15 ka
peikų metinių palūkanų. Pa
grindinį mokestį miesto ad
ministratorius, grafas Nikolai 
Subovv, išdėstė skolą 30 metų 
laikotarpiui. Ant sklypo, šalia 
klebonijos, 1836 m. buvo pas
tatytas maldos namas, kuris 
vėliau, net teisme nenustaty
tomis aplinkybėmis, buvo pa
sisavintas vieno liuterono 
ūkininko. J is tą .namą dar pa
didinęs vienu priestatu, para
pijai tuo laiku neturint nuo
latinio kunigo, pardavė 
katalikų tikybos žmogui. Taip 
parapija prarado ne tik tą na
mą, bet ir patį žemės sklypą, 
ant kurio j is buvo pastatytas. 
Todėl reikėjo vėl ieškoti kitos 
tinkamos vietos maldos na
mams. Vieta su mūriniu na
mu buvo surasta 1850 metais 
pačiame meisto centre, prie 
turgavietės. Namą 1852 m. 
nupirkus, jis buvo perstatytas, 
pritaikytas bažnytiniams rei
kalams. Jo pirkimui buvo pa
naudota dalis kasoje esančių 
pinigų, o likusioji dalis buvo 
padengta aukotojų įnašu. Ša
lia namo buvo pastatyta net 
varpinė. Šį maldos namą rei
kia laikyti pirmąja evange
likų-liuteronų bažnyčia Kre
tingoje. 

Prie šios bažnyčios 1860 m. 
pristatytas medinis namas 
mokyklai ir prižiūrėtojo butui. 
Parapijoje vėliau atsiradus ne
santaikai, numatytoji namo 
paskirtis nepasiekė tikslo, 
užuot mokyklos buvo jame 
įrengta prieglauda parapijos 

varguoliams. Tuo laiku bažny
tinės pajamc-: rinkliavos pa
maldų metu .: laidotuvių mo
kestis, buvo menkas, net nepa
dengiančios ;ūtiniausių baž
nyčios ir klebonijos pastatų re
montų. Tačia- visi buvo links
mi ir pater.Kinti. turėdami 
nuosavą, an; tvirtų pamatų 
pastatytą, bažnyčią. 

Didžiausiom sausros metu, 
1889 metų vasarą, Kretingą 
nusiaubė gauras. Dviejų va
landų laikotarpyje jis liepsno
mis apgaubė visą miestą, su
naikindamas evangelikų-liu
teronų bažnyčią bei visus ki
tus, parapija: priklausančius, 
pastatus.Visam parapijos eilės 
metų triūsas per trumpą laiką 
pavirto griuvėsiais ir pelenų 
krūva. Gaisro padaryti nuos
toliai parapijiečiams sukėlė 
neapsakomai didelį susirūpi
nimą. Nors parapijiečių skai
čius buvo padidėjęs beveik iki 
1,500, tolimesniam veikimui 
buvo sunku sukaupti lėšų, rei
kėjo kreiptis į žmones. Darbo 
ir prakaito netrūko, tik trūko 
pinigų. Netekus Dievo vardo 
garbei skirtų namų, vėl rei
kėjo rasti kitą vietą susirinki
mui, maldai. Pavyko surasti 
mažą mūrinį namelį. Čia sąly
gos apie 10 metų nebuvo pa
lankios, nes reikėjo apsieiti be 
vargonų ir kitų reikalingų 
reikmenų; neturėta nei kan
toriaus, kuris būtų sugebėjęs 
pravesti bendrą giedojimą. Be 
to, turint 600 rusiškų rublių 
skolą (statant naują klebo
niją), išsekė visi finansiniai 
šaltiniai, todėl daugelio para
pijiečių troškimas pasistaty
dinti naują bažnyčią atrodė vi
sai neįmanomas. 

Bet staiga dingo visas bevil
tiškumas: iš Latvijos 1894 me
tais į Kretingą atsikėlė ener
gingas, darbštus kunigas Jo
hann Straumannis, kuriam 
pasisekė iš Rusijos evange
likų-liuteronų pagalbines ka
sos gauti vienkartinę 4,000 
rusiškų rublių paramą bažny
čios statybai. J a m paskelbus 
šią žinią parapijai 1896 m. 
Kalėdų dieną iš sakyklos, visi 
nepaprastai apsidžiaugė, seni 
ir jauni subruzdo naujam ryž-

1989 m nuotrauka, žymiesiems JAV dramaturgams bei režisieriams apsilankius Jaunimo teatre Vilniuje. Po A. 
Čechovo „Dėdes Vanios" spektaklio: paskutinėje eil. II ii kaires — akt. Vladas Bagdonas, prieipaskutinis — 
dramaturgas Arthur Miller, paskutinioji rež.Dalia Tamulevičiūtė; vidurinėje eil. IV ii k. — rež. Eimuntas Nek-
roiius. Pnmename, kad aktoriaus-dainininko V Bagdono autoriniai vakarai vyks: Čikagoje gruodžio 11 d., 
šeštadieni. S vai vak. Jaunimo centre; gruodžio 12. 2 vai. p.p., Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. 

tui, paaukoti save naujai už
duočiai. 

Kretingos parapijai priklau
santys 45 ūkininkai, kurie tu
rėjo arklius, suvežė rudens 
metu ir žiemą 850 kubinių 
metrų akmenų, 60,000 plytų 
ir kitos statybinės medžiagos. 
Vieni paaukojo savo turimą 
auksą ar sidabrą, mažiau pa
siturintys prisidėjo, pagal iš
galę, prie tų 4,000 rublių. Visa 
statybinė medžiaga buvo su
vežta ir statybai paruošta be 
jokio atlyginimo. Kartais dar
bymečio metu (sėjos arba da
gos metu) tekdavo parapijie
čiams važiuoti net 10 ar 13 
mylių, kad prisidėtų savo dar
bu prie bažnyčios statybos. 
Mažažemiai prisidėjo maisto 
produktais ir dar net iki 40 
rusiškų rublių. Tarnai ir tar
naitės, darbininkai, davė nuo 
1 iki 5 rublių (t.y. nuo 5 iki 25 
litų) ir daugiau. Kas nepajėgė 
prisidėti pinigais, dirbo sava
noriškai. 

Tokiu parapijiečių užsidegi
mu ir pasiaukojimu šiam dar
bui stebėjosi ir kiti miesto gy
ventojai, net ir kitatikiai pra
dėjo prisidėti prie to savo au
komis. Romos katalikas, Kre
tingos dvaro savininkas grafas 
Tyszkevvicz (Tiškevičius) sta
tybai dovanojo beveik visus 
rąstus. Keturi izraelitai pirk
liai įteikė didesnę sumą pi
nigų spalvotų langų įsigijimui. 
Kaimyninės parapijos, ypač iš 
Latvijos, prisidėjo didesnėmis 
sumomis, o Prūsijos karalius 
VV'ilhelm II paskyrė tam tiks
lui 1,500 markių. Didesnėmis 
ir mažesnėmis aukomis pri
sidėjo ir kiti, taip, „dėdami 
plytą prie plytos", pastatė gra
žią masyvią evangelikų-liute
ronų bažnyčią Kretingoje. Jos 
pastatymas kainavo 15,000 
rublių. Iš Vokietijos buvo pa
dovanoti vargonai. Deja, šių 
naujų vargonų parapija ne
pajėgė atsiimti dėl labai aukš
to muito, ten tuo laiku reika
laujamo. Kad naujoji bažnyčia 
turėtų ir vargonus, parapijai 
pavyko iškeisti juos į senus 
Vokietijos pusėje esančios 
Kretingalės bažnyčios vargo
nus, už kuriuos gal nebuvo 
toks aukštas muitas. Senieji 
mūriniai namai buvo perstaty
ti ir išnuomoti. Bažnyčios pa
šventinimo iškilmėse dayvavę 
7 kunigai, kar tu su Kuršo ge
neraliniu su peri n tondon t u. 
trys misijonieriai ir kantonai, 
taip pat ir bažnytinis choras 
bei trūbininkai iš Klaipėdos. 

Po visų vargų ir rūpesčių 
kretingiškė parapija buvo pra
dėjusi ramų, normalų gyveni
mą, kol 1940 metais Lietuva 
atiteko sovietinei valdžiai. 
Prasidėjus 1941 m. žiemą di
džiajai vokiečių repatriacijai į 
Vokietiją, ne tik maža vokiš
koji parapijos dalis, bet ir di
delė dauguma lietuviškos pa
rapijos dalis apsisprendė pasi
naudoti ta proga, jei tik galėjo 
dokumentais įrodyti savo pro
tėvių kilmę. Atsisveikinimo 
pamaldos įvyko 1941 m. sau
sio paskutinį sekmadienį. Tai 
buvo jaudinantis atsisveikini-

ELEKTROS 
tVEDIMAI- PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AirTOMOMJO. NAMŲ, SVSKATOS 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapois ir Ott. Mgr. Auksė 
S. Kane kaba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 W«a4 98thStTMt 

T*. C706) 4 2 4 * 6 6 4 
(773)581-8664 

Sulaukėte senatvės, kuri kelia 
Jums daug rūpesčių. 

Nenusiminkite, visas problemas 
Jūs lengvai išspręsite, apsigyvenę, 

Apolonijos namuose. Puikus 
kambarys, šviežias lietuviškas 

maistas, lietuviška spauda, 
mielaširdinga priežiūra. 

Skambinkite teL 708-387-2067. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

o«c(77J)S«6-S9$9 
ho<ne(70«)42S^T 
p»g«r (708) W6-« 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patamavbnas 
• Nuosavybių įkainavimą* veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolatos 

L1THUANIA 31 c/mm 
Super Low International Rates 
Plūs 4 C pet numne mybmc for 

Įmenate alk. No moMhly fees. 
Just Dial: 10-15-335 

+l+the numer. 
An the prompt, enter this code 
on your first call only 211-268. 

SŪDYTOS SILKĖS IŠ 
KANADOS! 

Užsisakykite šventėms jau 
dabar! 

20 svarų statinaitė — $34.00 
8 svarų statinaitė — $20.00 

Skambinkite: 
708-687-5627. 

Pristatome UPS 

Vidutinio amžiaus vyriškis 
ieško darbo. Gali prižiūrėti 

ligonius ir gyventi kartu. 
Tel. 708-458-5863. 

a B ^•y__-A. KMIEC9C HtALjURS 
^ / f f l U O f e i 79228PUIMW FW. 

-—rZI. 436S SAiChsrAve. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

je i norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Prie Kedzie i r 66-tos g-vės 
išnuomojamas 

3 kambarių butas, $390. 
TeL 708-425-7160. 

Arvydas Brunius, dabar gyvenąs 
Čikagoje, įdainavęs ir išleidęs virš 

20 tūkst. savo audio kasečių 
Lietuvoje, ieško biznio partaeho 

tolimesnei veiklai JAV, Kanadoje, 
Australijoje ir Lietuvoje. Norintys 
įsigyti A. Bruniaus kasečių arba 

bendradarbiauti šioje srityje, 
skambinkite tel. 773-847-2943, 
arba kreipkitės raštu. Adresas: 

A. Brunius, 4432 S. Fraadsco 
Avc.,Chka«o,IL 64*32. 

Parduodami baldai: sofos, 
foteliai, staliukai ir kt. 

Tel. 773-4714)702. 
Skambinti tarp S p.p. ir 9 v.v. 

mas ne tik su savo bažnyčia, 
gimtine, bet ir su parapijoje 
pasiliekančiais draugais bei 
pažįstamais. Kiek vietinis ku
nigas Adomas Gelžinius, tiek 
ir tuo laiku Kretingoje gye-
nantis prof. dr. Vilius Gaiga
laitis jausmingais žodžiais pa
sakė paskutinius pamokslus 
Kretingos bažnyčioje. Kretin
gos evangelikų-liuteronų liku
sioji parapijos dalis sovietme
čio laiku, atrodo, ne daug nu
kentėjo, nors prarado dalį 
šventoriaus ir jo tvoros. Šven
toriaus tvora buvo panaudota 
Akmens tiltui, o šventoriaus 
dalis pašto pastatui, kuris vė
liau perėjo \ privačias rankas. 

Šių metų bažnyčios jubilie

jinė šventė subūrė daiig-SVečių 
iš toli ir arti, j ų tarpe buvo ir 
parapijos kunigas iš Dobelės, 
iš kur šios bažnyčios statyto
jas kun. Janis Straumanis bu
vo kilęs, su 50 savo parapijie
čių iš Latvijos, taip pat ir kun. 
K. F. Josephi giminaičiai Kre
tingos ev. liut. parapijos kun. 
Darius Petkūnas buvo pasi
kvietęs iš Palangos parapijos 
net kelis tai progai reikalin
gus latvių kalbos vertėjus. 
Šioje šimtmetinėje bažnyčios 
šventėje dar dalyvavo kun. R. 
Moras iš Klaipėdos, kun. Liu
das Fetingis iš Plikių ir kun. 
R. Varnavičius iš Kretingalės. 
Giedojo keli chorai. Pamaldos 
užsitęsė 3.5 vai. 

Čikagos ir apylinkių lietuviai gera', pažįsta Kazį Laukaiti, kuria yra ir la
bai uolus visuomenininkas, buvęs I/emonto LB apylinkės pirmininkas, ir 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos choro narys, ir darbštus daugelio renginių 
talkininkas. Bet galbūt nedaugelis žino, kad jis yra sėkmingas bitinin
kas, kurio bitelės gamina labai kokybiška medų. Čia matome K. Laukaiti 
prie vieno avilio savo sode, kuris yra Lemonto apylinkėje. 
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MAIRONIO MUZIEJUS NUOLAT 
TURTĖJA 

VIRGINIJA PAPLAUSKIENĖ 

DRAUGAS, 1999 m. gruogžio 10 d , per^tac.--.- .-

Ši pieva 8U kryžiumi — tai 1944.05.13 d. žuvusių Lietuvos VK kanų kapas Akmenos kapinėse, Baltarusijoje. 

APLANKĖME LVR KARIŲ 
KAPUS BALTARUSIJOJE 

Buvę generolo Povilo Plecha
vičiaus įkurtos 1944 m. Lietu
vos vietinės rinktinės kariai 
ne kartą kėlė klausimą dėl 
Ašmenoje palaidotų mūsų ka
rių, kurie žuvo kautynėse, už
puolus lenkų „Armijai krajo-
vai", palaikų perkėlimui per
laidoti Lietuvoje Kauno karių 
kapuose, kur palaidoti Lietu
vos 1919-1920 metų savano
riai. Vieni ir kiti žuvo kovose 
už laisvę ir nusipelnė pagarbos. 
Tuo tarpu Ašmenoje mūsų ka
riai 1944 m. gegužę palaidoti 
be karstų, paklojus ant egliša-

Panašiai rašė ir Vinco Gra
jausko sesuo Augenija Sar-
nackienė, kuri a t s iuntė brolio 
laišką, rašytą 1944.V11 d. Jis 
rašė, kad lenkų užpuolimo at
veju vokiečiai žadėję paremti 
tankais ir kulkosvaidžiais, bet 
kai užpuolė didelėmis jėgomis, 
jokios paramos negavo. J is žu
vo, sužeistas sprogstama kul
ka, žiauriai kankinosi prieš 
mirtį. Žuvo Mūro Ašmenoje, 
nakties kautynėse vyras prieš 
vyrą. 

Kad būtų gal ima įsitikinti, 
kokioje būklėje yra mūsų ka-

-k i* i* eglišakėmis pridengus, rių broliškas k a p a s Baltarusi-
be religinių apeigų. Tai ne- joje, keturi buvę Vietinės rink-
žmoniška! Tačiau neleido vo- tinės kariai savanoriai ir Lie-
kiečiai, tuolaikiniai okupan- tuvos Gyventojų genocido re
tai, kurie nežuvusius karius zistencijos tyrimo centro atsto-
nuginklavo ir internuotus iš- vas Petras Girdzijauskas š.m. 
vežė į Vokietiją priverstiniams spalio mėnesį nuvažiavome į 
darbams, neleidę nei palaidoti 
žuvusių kovos draugų. Juos 
laidojo Ašmenoje gyvenę lietu
viai tarnautojai. 

Nepamirškime, kad pagal 
1920 metų sutartį SSRS Aš
menos apskritį buvo pripažinę 
Lietuvos teritorija ir 1944 m. 
Vietinė rinktinė ten gynė savo 
teritorijoje gyvenančius tau
tiečius ir žuvo, juos gindami 
nuo ten siautėjusių ginkluotų 
gaujų. 

Likę už valstybės sienos, 
mūsų karių kapai neprižiūri
mi, todėl pagrįstai visuomenė 
ir ten palaidotų karių giminės 
reiškia susirūpinimą dėl jų li
kimo. Okupacijos sąlygose ne
išsaugoti archyviniai doku
mentai apie to laiko įvykius ir 
nežinomas nei tikslus ten pa
laidotų karių skaičius (vieni 
rašė, kad ten žuvo 30, kiti — 

.46, dar kiti — 69). Žinome tik 
keletą ten palaidotų karių pa
vardžių: tai kuopos vadas kpt. 
Eduardas Počebutas (į galvą 
jam pataikė sprogstamoji kul
ka), Jonas Suopys, Vincas 
Grajauskas, kas kiti — tiki
mės sužinoti iš po pasaulį 
išsisklaidžiusių kovos draugų 
bei jų giminių, tačiau į už
klausimus spaudoje atsiliepė 
mažai. 

Štai Elena Šuopytė-Baltra-
monaitienė iš Kudirkos Nau
miesčio atsiuntė jos žuvusio 

'.brolio laišką, rašytą dieną 
pr ieš kautynes. J i s rašė: . . . ba
talionas per silpnas kovai 
prieš lenkų kariuomene. J ų 

"•antras yra apie 10 kilometrų 
mūsų viename miške. J ų 

iš ten be artilerijos 
loma, o jos pas mus 

. n ė r a . Vokiečiai jų nepuola..., o 
mums ginklų neduoda..." Ant 
rytojaus jį pasitiko priešo kul
k a ir Baltramonaitienė savo 
laiške rašė: „Skaudu, kad pir
mosios aukos už Lietuvos lais
ve visų pamirštos ir niekas ne
sirūpina jų kaulelių perkėlimu 
\ Tėvynę, dėl kurios jie žuvo"... 
Sovietmečiu ji slapčiomis nu
važiavo prie to broliško kapo. 
Rado ii labai apleista. 

Baltarusiją per Medininkų pa
sienio punktą. Valandą užtru
ko pasienio formalumų įformi
nimas ir patekome į Ašmeną. 

„Rajono valdžia apie karių 
kapo perkėlimą tepasakė, kad 
tai tarpvalstybinio susitarimo 
reikalaujantis klausimas. Su
siradome mūsų karių kapus 

katalikų kapinėse, jų pakraš
tyje. Tai pievelė, 8x12 metrų 
ploto, buvusi aptverta meta
line tvorele su gelžbetoniniais 
stulpeliais, bet likę tik stulpe
liai, kurių viršuje įspausti Vy
čio Kryžiai. Arti tos pievelės 
vidurio radome medinį kryžių 
be jokių užrašų, pastatytą gal 
prieš metus vietoj nulaužto 
ten buvusio didelio medinio 
kryžiaus, kurio nuotrauką bu
vau gavęs iš E. Baltramonai-
tienėš". Kas ir kada pastatė da
bartinį kryžių liko neaišku. 

Grįždami per ištuštėjusius 
Baltarusijos laukus, stebėjo
mės tebeegzistuojančiais kol
chozais, besiganančiomis j ų 
galvijų kaimenėmis bei tebe-
esamu Lenino paminklu Aš
menos miesto centre (Lietuvo
je tokių paminklų nėra mies
tuose, bet dar bando veikėjai 
juos sustatyt i pušyne prie Va
rėnos, nors žmonės tam prieš
tarauja). Tačiau su neramumu 
kalbėjomės tarp savęs apie 
būtinybę, karių kapų perkėli
mui į Lietuvą, kad netremptų 
juos svetimi. Suprantame, kad 
sunkus šis uždavinys, nes nė
ra lėšų. Kas finansuos ir or
ganizuos? Krašto apsaugos 
ministerija iniciatyvos nerodo. 

Stasys Gvildys 

Katalikų kapuoae Akmenoje su vietiniu lenku kalbasi buvę LVR kariai (is 
kairės). Antanas KliAys. Stasys Gvildys, Edvardas r,iruckas, lenkas, Aloy
zas Petronis. 

SUKAKTUVINIŲ METŲ 
„VARPAS" NR. 33 

Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje Kaune, veikia fondų 
darbuotojų parengta paroda 
— Naujausi muziejaus ekspo
natai". Kaip ir kiekvienais 
metais, fondų vedėja Jūratė 
Zolubaitė ir muziejininkė Vir
ginija Pačėsait* pateikia lan
kytojams įdomiausius ir re
čiausius eksponatus, sukaup
tus muziejininkų per metus. O 
kasmet muziejaus fondus dar
buotojai papildo 5,000 - 7,000 
eksponatų. Visus įdomius eks
ponatus parodyti neįmanoma 
dėl vietos stokos. Taigi paro
doje fragmentiškai pateikta 
įdomiausia medžiaga. 

Bent trumpai norėčiau su ja 
supažindinti. 

Parodą puošia liaudies me
nininkės, tautodailininkės Ja
ninos Sorokienės aštuoni tapy
bos darbai Maironio kūrybos 
motyvais. J i tapo Respubliki
nio konkurso, skirto Maironio 
135-sioms gimimo metinėms 
laureate. Tai autorės dovana 
muziejui. Beveik kiekvienais 
metais gauname įdomių eks
ponatų, susijusių su Maironiu. 
Fondus papildė Maironio duk
terėčia Danutė Lipčiūtė-Au-
gienė, perdavusi šio straipsnio 
autorei retas nuotraukas. Jose 
užfiksuotas mūsų tautos dai
nius kartu su giminaičiais sa
vo namuose 1914 metais, arba 
iškyloje su bičiuliais, Palan
goje, taip pa t 1914 metais. Su 
savo bičiuliais gamtoje, 1929 
metais. 

Retas, įdomus eksponatas 
gautas iš E. Kvedarausko — 
tai Marijos Pečkauskaitės-
Šatrijos Raganos laiškas L. 
Dulskai, rašytas 1913 metais. 
Kaune gyvenanti Aldona Lie-
tuvninkaitė-Andrėnienė išsau
gojo jai rašytą poeto, kunigo 
Mykolo Vaitkaus laiškelį ir 
perdavė muziejui. Parodoje ro
domos ir rašytojo Juozo 
Paukštelio 1928 metų nuo
traukos, kuriose jis užfiksuo
tas su savo mokiniais Kėdai
niuose. Poetas Petras Babic
kas žvelgia iš nuotraukų į 
mus visai kitame amplua — 
jis Šaulių sąjungos narys. 
1939 metai. Šias nuotraukas 

Šiais metais prisimename 
dr. V. Kudirkos mirties 100 
metų sukaktį , ta ip pat šiais 
metais sukanka ir 110 metų 
nuo pirmojo Kudirkos suma
nyto ir įsteigto Varpo pasiro
dymo. Tad šie yra ne tik varpi
ninkams, bet įr visai mūsų 
tautai sukaktuviniai metai. 
Šios sukaktys deramai ir pla
čiai pažymimos Lietuvoje, jas 
įvairiais renginiais jau pradė
jo švęsti ir viso pasaulio lietu
viai. 

Visas š imtmet is praslinko 
nuo pirmojo Varpo pasirody
mo, bet jo leidimas niekada 
nebuvo nu t r auk ta s . Jo leidimą 
per visus šiuos ilgus metus 

išlaikė Kudirkos idealų pa
sekėjai varpininkai, o jų pas
tangas rėmė ir plačioji lietu
vių visuomenė. Pavergimo me
tais keli Varpo numeriai buvo 
išleisti pogrindyje; teko girdė
ti, kad keli numeriai išėjo ir 
kalinių stovyklose Sibire. Va
karų pasaulyje Varpas skam
ba ir šiandien. Varpininkų fi
listerių draugijos rūpesčiu, 
kiekvienais metais, maždaug 
šiuo laiku, pasirodo naujas 
Vatpo numeris. Šiomis dieno
mis skaitytojus pasiekė Varpo 
Nr. 33, jį redaguoja A. Kučys. 

Šis numeris skirtas dr. V. 
Kudirkos mirties ir Varpo pa
sirodymo sukaktims paminėti. 

muziejui perdavė Vida Daug-
vardaite 'jos tėvas taip pat 
buvo veiklus šaulys;. 

Labai vertingi ir svarbus 
eksponatai buvo gauti iš Ak
vilės Indriliūnaites-Zubienes. 
Jo6 brolio, Mamerto Indriliūno 
asmenybė yra primiršta ir ma
žai kam žinoma. Jaunas poe
tas sulaukė tragiško likimo — 
žuvo karo metu. Medžiagom 
apie jį muziejus beveik netu
rėjo. Ir štai dabar gavome do
vaną iš sesers — tai retos nuo
traukos, svarbūs dokumentai, 
memorialinė biblioteka. Iš 
nuotraukų į mus žvelgia Ma
mertas savo pirmosios komu-
nijos dieną, o štai su gimnazis
tais Biržuose. Nuotraukose 
užfiksuotos ir studentavimo 
akimirkos — kartu su drau
gais literatūros vakare; links
mas „šatrijiečių" būrys. M. In
driliūno studijų knygelė, o 
taip pat VDU Teologijos-filo
sofijos pažymėjimas, išduotas 
1940 metais, kuris liudija, kad 
jis mokėsi gerai ir labai gerai. 
Taip pat matome kruopščius, 
jo ranka padarytus paskaitų 
užrašus. O memorialine bib
lioteka atskleidžia mums jo 
domėjimąsi pasauline litera
tūra. 

Be galo įdomūs, reti, tiesiog 
unikalūs, eksponatai yra Vy
dūno laiškai. Tai daugiau nei 
20 laiškų. Juos išsaugojo ir mu
ziejui padovanojo Joana Vai

čiulaitiene. Praeitais metais ji 
padovanojo muziejui apie 200 
vertingiausių eksponatų — tai 
laiškai, nuotraukos. Beveik vi
si laiškai išeivijos poetų, rašy
tojų, gyvenusiu VoKietijoje sto
vyklose, rašyti jos vyrui Anta
nui Vaičiulaičiui. Laiškuose 
atsispindi ištisa epocha. Vien 
iš J. Vaičiulaitienės gautos 
medžiagos galima buvo su
rengti (domią paroda. Deja, 
del vietos stokos negalim to 
padaryti . Pateikiami tik Vy
dūno laiškai. 

Praeitais metais muziejaus 
fondai pasipildė naujais .do
miais mažai kam žinon.ais. 
poetų archyvais. Tai nemažas 
Petro Pilkos archyvas, gautas 
i= Bostone gyvenančios jo žmo
nos Emilijos. Ir kitas archyvas 
— poeto Aleksandro Pwadžiaus. 
Jį perdavė Genovaite Radžiu-
viene. gyvenusi Baltimoreje. o 
šiuo metu Putname. Abiems 
kūrėjams skirta po du stendus 
— juose trumpai atspindėtas 
JU gyvenimo ir kūrybos kelias. 

Muziejaus fondus taip pat 
papilde ir Birute Vilkutaitytė-
Gedviliene. Ji padovanojo savo 
tėvelio — Juozo Vill-utaičio — 
Keturakio archyvą. Savo tėvo 
archyvą pati atvežė į muziejų 
ir Grožvyda Giedraityte. Šio 
rašytojo, pasakininko asme
nybė yra išties primiršta Lie
tuvoje. Dabar parodoje lanky
tojai gali pamatyti nuotraukas 
—Antanas Giednus-Giedraitis 
Jurbarko progimnazijoje — 
1923 metais: nuotraukos su 
šeima — 1927 metai; kitos 

nuotraukos jau . - Diephoizo 
— 1952 metais Vasario įs
osios mokiniai .J -.- <• -,_a. 
Parodoje rodoma r ho-.Vjne 
išleista jo Panakečtu knyga 0 
taip pat jo asmeniniai daiktai 
— tautines j uosto i 

Ekspozicijoje lankytojai £;a.. 
fragmentiškai pamatyti ir,eks-
ponatus. atspir.dmčius Aloyzo 
Barono asmenybe Ta: jo žmo
nos Nijolės dėka gauti ekspo-
natai . Retos įdomios nuotrau
kos iš dienraščio Dntigdi re-
daKcijos — su draugais. O taip 
pat nuotraukose užfiksuotas 
įteikiamos jam premijos mo
mentas; jis savo literatūros 
vakare Jaunimo centre. Jo 
knyga, išversta j latviu kalbą 
Abraomas ir sūnus, 1974 m. 
Vertė J. Zarinis Įdomūs eks
ponatai pateikti iš Vytaute 
Volerto archyvo. MecžiAga at
siuntė muziejui pats rašy
tojas. 

Gausus archyvas atk.eiiavo 
iš vertėjo A. Sakausko. Jis iš
vertęs . latvių kalbą daugeli 
lietuviu rašytojų kūrimų. Tai 
laiškai, autografuotos knygos 
ir kita vertinga medžiaga. 

Parodoje taip pat pateikta 
įdomi meczisga. gauta iš Alės 
Rūtos, Juozo Almio Jūragio. 
Zentos Irenos Tenisonaites-
Heiiemans. Kotrynos Grigai-
tytes archyvų. 

Atvykę ; Maironio namus. 
galite susipažinti su šia įdo
mia paroda, unikaliais eks
ponatais. Muziejaus fondai 
nuolat gausinami. 

Maironio muziejus Kaune 

Iki šiol veik visus Varpo ve
damuosius parašydavo pats 
redaktorius. Vedamieji yra su
rinkti į Aušros belaukiant 
knygą. Ir tai vertingas istori
nis leidinys. Tad daugelis 
skaitytojų pasigedo, kad šiam 
sukaktuviniam numeriui re
daktorius atitinkamo vedamo
jo neparašė, užuot jo išspaus
dino V. Landsbergio kalbą, 
kuri nieko bendra su šiomis 
sukaktimis neturi. 

Tad šio Varpo pagrindu, sa
kyčiau, nugarkauliu, tektų 
laikyti nuolatinio bendradar
bio dr. Kazio Karvelio du 
straipsnius Abudu yra išskir
tinai rūpestingai paruošti ir 
pavyzdingai žurnalistiškai 
apipavidalinti. Pirmajame au
torius išsamiai nagrinėja deso
vietizacijos reikalą, apgailes
taudamas, kad iki šiol dar 
Lietuvoje nėra išleistas tikslus 
desovietizacijos įstatymas, o 
tas, kuris yra neva priimtas, 
nėra tinkamai vykdomas. Tad 
valstybėje klesti bolševikinės 
nuotaikos. Autorius daro išva
dą: .Lietuvis nebus desovieti-
zuotas tol, kol jo pavergtas 
protas nebus išlaisvintas nuo 
komunistinio tvaiko". Bet, la
bai gaila, per nepriklausomo 
gyvenimo dešimtmetį: .deso
vietizacija ne tik nepasiekė jo
kio progreso, bet dar sustipri
no sovietinę dvasią eilėje 
struktūrų". 

Antrajame straipsnyje auto
rius bando apibūdinti pilnuti
nę inteligento sampratą. Jis 
gražiomis varsomis piešia ano 
meto mūsų inteligentų veidą. 

apgailestauja, kad bolševikai 
sunaikino to meto Lietuvos in
teligentus ir visą jų luomą. O 
šio meto naujai komunistinio 
auklėjimo inteligentijai: -Tau
tinė valstybė yra paprasčiau
siai nepatikimas visuomeninis 
junginys'". Bet šitokioje dva
sioje ^brandinta inteligentija 
sudarė atsikūrusios Lietuvos 
valdžią'"... „Anais laikais visas 
valstybės negadas atlaikydavo 
šiaudine pastogė ir iš jos iš-
dykstą inteligentai, šiandien 
ir ją pilstukas naikina". 

Varpui tinkamą straipsnį 
parašė P. Noreika. Jis rašo: 
J š V. Kudirkos varpininku 
sąjūdžio išaugusi Lietuvos De
mokratų partija savo gimta
dienį skaičiuoja nuo 1902 m. 
spalio 17 d., kai apie tai pas
kelbė Dabikinėje susirinkę 
šviesuoliai". Ši partija pirmo
sios nepriklausomybės metais 
veikė Valstiečių liaudininkų s-
gos vardu, ir to meto mūsų 
valstybiniame gyvenime vaidi
no išskirtinai svarbų vaidme
nį. To meto partijos veikėjai 
ypač daug dėmesio skyrė mū
sų ūkininkams ir kaimui. Pa
vergimo metais savo veiklą 
perkėlė į Vakarų pasauli. Jos 
veikėjai vadovavo VLIKm. vi
sais įmanomais būdais rėme 
tautos išlaisvinimo pastangas. 

Tad varpininkai nudžiugo. 
kad, dar net nepaskelbus ne
priklausomybes i 1989 m. . pir
moji pasireiškė demokratų 
partija. Tik labai gaila, kad ši 
istorine partija nesugebėjo įsi
tvirtinti tautos masėse ir šian
dien niekas plačiau apie ją net 

nežino, ji valstybės politinia
me gyvenime nevaidina jokio 
vaidmens. 

Noreika Varpe bar.do nuspė
ti tikrąsias šios nesėkmes 
priežastis. J is jas taip nusako: 
,Yra blaškymosi ir nenuosek
lumo, pristinga tvirtesnės po
zicijos. Del. manau, bereika
lingai švelnesnės pažiūros į 
koloborantus. buvome nesu
prasti ir netekome dalies pat
riotiškai nusiteikusių narių ir 
remejų". Bet. reikia manyti. 
kad yra daugiau ir svaresnių 
šių nesėkmių priežasčių. 

Prie šių dr. K. Karvelio ir 
Noreikos straipsnių gal reikė
tų priskirti ir J Daugėlos 
straipsnį, kuriame jis aptaria 
vingiuotus mūsų tautos kelius 
į demokratiją. Visi kiti šio 
Varpo straipsniai yra daugiau 
bendro pobūdžio, nebūdingi is
torinio Varpo veidui. J. Žygas 
aptaria šiandienines Lietuvos 
ekonominio gyvenimo sunku
mus Jo įsitikinimu, to eko
nominio gyvenimo pažangą 
trukdo netinkamai paruošti 
Įstatymai Juos ruošia ir pri
ima Seimo nariai , kurių di
džioji dalis apie įstatymų ren
gimą mažai teišmano: .įstaty
mai, liečiantieji lengvąją pra
monę ir prekybą, yra ne skati
nantieji, bet ją žlugdantieji". 

A. Vasiliauskas aptaria Lie
tuvos, kaip jūrų valstybes. 
plėtojimąsi. V. Salinka aprašo 
garbingų mūsų medicino* 
mokslo mokslininkų nuopel
nus tautos sveikatingumui 
patikinti A. Stankus išsamiu 
straipsniu prisimena vieno žy

miausių mūsų. teises aut įri
tėtų, prof. P. Leono. 60 —etų 
mirties sukaktį. 

Red. A. Kučys pateikia pas
kutiniu metu išleistų knygų 
apžvalgą. J i s kiek plačiau ap
sistoja ties L. MickūnoPc:ar-
gęs kerojus. Aptardamas J. 
Butėno knygą Povilas Višins
kis, rašo: -Jis buvo idealizmo 
pavyzdys, kurio dabar taip rei
kia dabarties žmonėms" Tur-
b t t Varpo skaitytojams būtų 
buvę daug įdomiau, jeigu, 
užuot bendrinio pobūdžio 
straipsnių, būtų perspausdin
tos šios J Butėno knygos svar
besnes ištraukos. 

Įdomus ir gerai paruoštas 
yra R. Ozolo straipsnis .Balti
jos šaiys naujoje Europos geo
politikoje". Paskutinieji žurna
lo puslapiai yra s<irtu kudir-
kaičių veikiai A. ^Lauriene 
vaizdžiai aprašo šios vasaros 
kudirkaičių tautinio ugdymo 
stovyklą, kurtos ŠŪKIS buvo: 
-Visada su tauta". 12 klases 
moksleive A Janavičiūte iš
skirtinai vaizdingai aprašo 
grožio ir jaunatves darnių Vin
cą Kudirka Tai yra tikra, ca-
biai ir rūpestingai paruoštas 
jaunos moksleivės raštą dar
bas O. be to. dar y ra daog 
nuotraukų iš kudirkaičių \e;k-
los 

Nepaisant kai k ū n ų ryškių 
trūkumų. Varpo numeris yra 
rūpestingai redaguotas, sko
ningai apipavidalintas ir kiek
vienam skaitytojui tureru pa
likti malonų įspūdį 

J o n a s Daugėla 

• i 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DAYTONA BEACH, F L 

MINĖJOME KUDIRKOS 
MIRTIES ŠIMTMETI 

1999 m. lapkričio 14 d. Day-
tona Beach Lietuvių klubas 
suruošė išskirtinai įdomų dr. 
Vinco Kudirkos mirties šimto 
metų sukakties minėjimą. Mi
nėjimas pradėtas lietuviams 
skirtomis pamaldomis. Prince 
of Peace. Ormond Beach baž
nyčioje. Šv. Mišias aukojęs 

Antanui Skriduliui. Minėjimo 
dalyviai audringai plojo ir dė
kojo Jonui Daugėlai už minė
jimo programos rūpestingą pa
ruošimą. Tenka pasidžiaugti, 
kad negausus mūsų lietuvių 
telkinys sugeba suruošti iš
skirtinai įdomius minėjimus. 
Ačiū programos dalyviams. 
Programą pabaigus klubo pir
mininkas Jonas Daugėla pra
nešė apie būsimus renginius. 
Gruodžio 12 d. bus lietuviams 
pamaldos. Prince of Peace 

kun. Ričardas Grasso pamoks- bažnyčioje. Ormond Beach. Po 
le jautriai prisiminė Lietuvą, pamaldų salėje kalėdinis pa
jos kovotojus amžių sąvartoje. 
Pamaldų iškilmingumą kele 
choro „Sietyno", vadovaujamo 
muz. Antano Skridulio, dienai 
parinktos patriotines giesmes, 
teikusios dvasinę atgaivą. Šv. 
Mišių skaitymus atliko Kazi
mieras Barūnas. aukas nešė 
Pranas Damijonaitis, Natalija 
Subačiene ir Ona Daržins-
kiene. Pamaldose ir minėjime 
dalyvavo gana daug žmonių iš 
plačiųjų apylinkių. 

bendravimas, vaišės. 
Naujųjų metų sutikimo ne

bus. Jo vietoje jau Naujųjų 
2000 metų pirmą dieną bus 
Naujųjų Metų pietūs. Jų su
ruošimu rūpinasi klubo valdy
ba. Visus norinčius renginiuo
se dalyvauti, prašoma iš anks
to užsiregistruoti pas klubo 
valdybos narius. 

Minėjimo metu vyko BALFo 
vajus. Aukas rinko BALFo 
darbuotojos Ona Karašienė. 

Minėjimą trumpu įvadiniu Ona Daržinskienė, o joms tal-
žodžiu pradėjo klubo pirminin- kino Narimantas Karaša. Ona 
kas Jonas Daugėla, aptarda- Karašienė, skyriaus pirminin 

-mas šio renginio prasmę, dr. 
Vinco Kudirkos Lietuvai paau
kotą gyvenimą, žadinant tau
tinį patriotizmą, kovą su ca
rais, ir jo palikimą Lietuvai -
Lietuvos himną. 

Minėjimas skyrėsi nuo 
įprastinių minėjimų savo for
ma. Nebuvo pagrindinių kal
bėtojų, ilgų istorijų. Įdomią 
programą atliko choras „Sie
tynas", supindamas dr. Vinco 
Kudirkos patriotinių dainų 
pynę. 

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla tekstus programai 
paruošė pagal Kazio Inčiūros 

—včikalą JDT. Vincas Kudirka". 
Įdėta daug darbo. Parinkti 
tekstai susiję su dr. Vinco Ku
dirkos gyvenimu. 

Žodinę dalį atliko: Vincas 
Kudirka — Juozas Sodaitis, 
Valerijos vaidmenį Juoze Dau
gėlienė, elgetos Antanėlio — 
Narcizas Kreivėnas, Bevar
džio — Jonas Daugėla. Skaity
tojas Algirdas Šilbajoris. Kiek
vienas žodinės dalies atlikėjas 
savo vaidmenį atliko gerai; 
klausėmės su didele atida, 
pajutome dr. Vinco Kudirkos 
dvasią ir ryžtą, žadinantį lie
tuvių tautą „keltis, keltis, kel
tis!" 

Tarp žodinių tekstų choras 
„Sietynas" įspūdingai padai
navo po patriotinę, su dr. Vin
cu Kudirka susijusią dainą. 
Dainas šiai prasmingai pynei 
parinko ir paruošė muz. Anta
nas Skridulis. Minėjimas baig
tas dr. Vinco Kudirkos tautine 
giesme — Lietuvos himnu. 
Kiubo pirmininkas Jonas 
Daugėla padėkojo visiems cho
ro „Sietyno" dainininkams, at
likusiems vaidmenis asme
nims ir choro vadovui muz. 

kė, trumpai pranešė apie vajų. 
nuoširdžiai aukotojams už 
dosnias aukas padėkojo. Buvo 
surinkta 1.750 dol. Tai mūsų 
telkiniui didelė garbė, aukos 
gana gausios. 

BALFo vajaus proga aukojo: 
dr. Birutė Preikštienė (kaip ir 
kasmet) 500 dol.. Birutė Dzen-
kauskienė 100 dol., dr. Rugie
nė 100 dol. Septyni asmenys 
aukojo po 50 dol. ir kiti 
BALFą parėmė stambesnėmis 
aukomis. 

GĖRĖJOMĖS SOL. 
STASĖS PAUTTENIENĖS 

KONCERTU 

Š.m. lapkričio 17 d., tre
čiadienį, negausų mūsų lietu
vių telkinį pradžiugino vieš
nios iš Los Angeles, Stasės 
Klimaitės-Pautienienės kon
certas. Koncertą ruošė Lietu
vių bendruomenės apyl. val
dyba su energingąja pirminin
ke Birute Kožiciene. Diena 
koncertui nepalanki. Darbo 
diena. Ir pensininkai turi 
problemų-lankyti gydytojus, 
rūpintis sveikata, ne vieną tė
vynainį ištinka ir negalios. 
Todėl į šį koncertą tesusirinko 
arti 50 asmenų. Mažoka! Atsi
lankiusieji nesigailėjo besigė
rėdami solistės dainavimu, 
gražiomis dainomis, teikian
čiomis dvasinės atgaivos ir vy
resniojo amžiaus žmonėms. 

Prieš koncertą pir. Birutė 
Kožiciene supažindino su so
liste Stase Klimaite-Pautie-
niene. Pristatymą pradėjo 
eilėraščiu ..Vai. lėkite dainos 
iš va.go nupintos iš kaimo į 
kaimą pas jaunus, senus". 

Stasė Klimaitė-Pautieniene 
dainuoja nuo gimnazijos lai
kų. Baigusi gimnaziją įstojo į 
konservatoriją, Grigaitienės 
klasę. Artėjant frontui, drau
ge su kitais karo pabėgėliais, 
pasitraukė į Vokietją. Wei-
mare lankė privačias dainavi
mo pamokas iki vėl priartėjo 
frontas. Vel teko bėgti. Ban-
berger jau buvo susiorganiza
vęs Tautinis lietuvių ansam
blis, kuriam vadovavo Stepas 
Sodeika. Velička, Likšūnaitė. 
Stase tapo šio ansamblio nare. 
Ansamblis važinėjo koncer
tuodamas Vokietijoje, ameri
kiečių, prancūzų ir anglų zo
nose. Vaidinimai-folklorinio 
turinio. Stasei Klimaitei teko 
pirmaujantys vaidmenys. Ve
ličkai išvykus į JAV, ansam
blis išsiskirstė. 

Emigravus Amerikon dalis 
ansambliečių susibūrė Čika
goje, į „Dainavos" ansamblį. 
Ištekėjusi už dr. Pautieniaus, 

Birutė Kožiciene, Daytona Beach.FL. S tasė dainavimo mokėsi pri-
LB apylinkes valdybos pirmininkė. vačiai . P raevven imui da inav i -

JAV Kongreso narys Joe Knollenberg su Michigan v.iistijos lietuvių respublikonų veikėjais — kairėje Jonu Ur
bonu ir dešinėje — Saulium Anužiu.Joe Knollenber.: Jaug pasidarbavo, kad Lietuvai būtų skiriama finansinė 
parama. 

mo neužteko — baigė gailes
tingųjų seserų-anesteziologių 
kursus ir dirbo kaip sesuo 
anesteziologe. Sol. Stasė Pau
tienienė visą savo gyvenimą 
skyrė ir dainos menui, ir šian
dien turime progą jos gra
žaus koncerto pasiklausyti, — 
kalbėjo pirmininkė Birutė Ko
žiciene. 

Soliste Stasė Pautienienė 
koncertui parinko įvairių 
liaudies dainų ir ištraukas iš 
operų. 

Gėrėjomės liaudies daino
mis harmonizuotomis muzikų 
Stasio Šimkaus, Juozo Gruo
džio, Aleksandro Kačanausko, 
Miko Petrausko, Laumenskie-
nės Carl. Andrew Lloyd Web-
ber dainomis. 

Stasė Pautienienė, sopra
nas, dainuoja lengvai su de
rama išraiška. Laikysena gra
ži ir»užburianti koncerto klau
sytojus. Šiame koncerte daly
vavo dainos ir muzikos auto
ritetai — muz. Antanas Skri
dulis, operos solistė Juoze 
Daugėlienė, Antanas Sprin-
dys. Jie koncertą vertino tei
giamai. O eiliniam dainos 
mylėtojui paliko malonų įs
pūdį. 

Solistei puikiai akompanavo 
pianistė Jolanda Reilly. Solis
tei ir akompaniatorei B. Koži
ciene nuoširdžiai padėkojo 
valdybos vardu, o joms gėles 
įteikė Regina Snarskienė. Pu
blika išprašė dar gražią dainą 
„bisui". 

Koncertas — tai šventiška, 
maloni popietė. Dar valandėlę 
pabendrauta su viešniomis, 
pasivaišinta kava, saldumy
nais ir vynu. Po to Olives 
Garden restorane būrelis day-
toniškių pavakarieniavo, pa
sidalino įspūdžiais. 

Nedidelių lietuvių telkinių 
rūpestis — mažai žmonių. Di
desnį koncertą ar su svečiais 
iš Lietuvos suruošti sunku. O 
būtų gera, kad JAV LB Kul
tūros taryba suorganizuotų 
mūsų menininkų koncertus ir 
telkiniuose, juos paremdama 
ir finansiškai. 

Už ryžtą, riziką ir drąsą 
dėkojame Daytona Beach LB 
apyl. valdybai ir pirmininkei 
Birutei Kožicienei. Lauksime 
daugiau tokių koncertų. 

Jurgis Janušaitis 

SAN DIEGO, CA 

LIETUVIŲ KLUBO 
VEIKLA 

Gražiame San Diego Balboa 
Parke veikia „House of Pacific 
Relations International Cot-
tages, Inc." Organizaciją suda
ro 28 tautybių žmonės. Lietu
vių klubas („House of Lithua-
nia") taip pat jai priklauso. 
Organizacijos tikslas — me
niškai ir kultūriškai bendra
darbiauti, eksponuoti meno 
kūrinius, o vasaros popietėmis 
parko lankytojus palinksminti 
tautiniais šokiais, muzika, su
pažindinti su tautiškais val
giais. 

Š.m. birželio pabaigoje buvo 
lietuviu klubo eilė pasirodvti. 

Lietuviškus tautinius šokius 
šoko ne lietuviai („Jūra" an
samblis dar neegzistavo). Pro
gramą paįvairinti prisidėjo 
naujieji klubo nariai: Holly 
Churchill, Simona ir Rolandas 
Kaušai, lydint kanklių muzi
kai, padainavo senoviškas 
liaudies dainas. Publika buvo 
sužavėta Šokiais, muzika, gė
rėjosi maistu: auselėmis, šalti-
barščiais, pyragais ir kitais 
skanėstais. Šventė buvo sėk
minga. Tikimės, kad ateinan
čiais metais Balboa parke mū
sų tautinių šokių šokėjų grupė 
atstovaus lietuviams. 

Spalio mėn. susirinkime da
lyvavo 24 nariai ir 4 svečiai. 
Naujai išrinkta grupė pasi
skirstė pareigomis: pirminin
kė Julia Benedict, vicepirm. 
Rolandas Kaušas, sekr. Jim 
Balnis, iždininkė Francesca 
Williams ir Damelia Paza. Ap
tariant klubo veiklą, buvo nu
tarta gruodžio mėn. susirin
kime švęsti kūčias. David 
Pivoriūnas smuiku griežė lie
tuvišką popuri. Susirinkimas 
baigtas bendraujant, vaiši
nantis kavute ir skaniai pa
ruoštais valgiais. Dalyviai 
skirstėsi gera nuotaika ir vilti
mi, kad ateinantieji metai bus 
sėkmingesni naujų narių vaju
mi, nes vis atsiranda naujų 
ateivių, kurie domisi lietuviš
ka veikla. Klubo susirinkimai 
vyksta kiekvieno mėnesio ant
rą šeštadieni, 12:30 vai. p.p.. 
Allied Gardens Recreation, 
5155 Greenbriar Ave., San 
Diego, CA. 

„JŪROS" ANSAMBLIS 

Milašių rezidencijoje šokių 
klubas „Jūra" kas sekmadienį, 
6 vai. p.p. turi repeticijas. 
Tarp mokytojo ir ansamblio 
narių vyksta malonus bendra
darbiavimas. Stasys didžiuo
jasi pažanga ir šokėjų entu
ziazmu. Po repeticijos vyksta 
diskusijos prie Giedrės pa
ruoštų užkandžių, kurie papil
do repeticijoje išeikvotą ener
giją. Giedrės pastangomis an
sambliui užsakyti tautiniai 
drabužiai. 

Ansamblio nariai tikisi, kad 
XI Lietuvių tautinių šokių 
šventėje, Toronte, „Jūra" su
pažindins lietuvių visuomenę 
su San Diego, CA, lietuviška 
veikla. 

Charles Leonas 

ST. PETEBSBURG, FL 

PRISIMINĖME 
JUOZĄ ŽVYNI 

Ilgametis St. Petersburgo 
apylinkės gyventojas Juozas 
Žvynys mirė liepos 11 dieną ir 
buvo pervežtas į Čikagą laido
jimui šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. Čikagoje įvyko at
sisveikinimas su buvusiais 
draugais, bendraminčiais, gi
minėmis ir artimaisiais. St Pe-
tersburge jis paliko daug ar
timų pažįstamų. Jis buvo ži
nomas kaip labai malonus. 
paslaugus, nuoširdus, drau

giškas, darbštus ir pareigin
gas asmuo. Juozas Žvynys 
daug metų tvarkė Lietuvių 
klubo finansinę atskaitomybę, 
pildė federalinės valdžios rei
kalaujamas formas, nuošir
džiai padėdavo žmonėms tvar
kyti pajamų mokesčių prane
šimus valdžiai. Buvo vienas iš 
bv. Kazimiero misijos steigėjų 
ir paruošė visas buhalterines 
knygas. Jo išvystyta metodika 
dar ir dabar tebenaudojama 
ruošiant vyskupams periodi
nius pranešimus bei pildant 
metinę atskaitomybę federali-
nei valdžiai. Buvo vienas iš 
steigėjų ir pirmininkų Tau
tinės sąjungos skyriaus St. Pe-
tersburge, kuris ir dabar pui
kiai gyvuoja ruošdamas suva
žiavimus, kultūrinius rengi
nius bei įvairius minėjimus. Su 
šypsena ir logiškais patari
mais išlygindavo kartais su
sidariusius nesklandumus ki
lusius klubo reikaluose, žmo
nių asmeniniuose nesutari
muose ar organizacinėje veik
loje. Jis visad ieškodavo kom
promisų, iškeldamas disku
tuojamo klausimo teigiamas 
savybes ir taip surasdamas 
bendrą kalbą^inčytinuose rei
kaluose. Daugelis vietinių gy
ventojų pageidavo tinkamo at
sisveikinimo su šia apylinke ir 
žmonėmis su kuriais Juozas 
taip nuoširdžiai ir ilgai bend
ravo. 

Tokia proga buvo sudaryta. 
Velionio žmona Leokadija, pa
sitarusi su Lietuvių klubo val
dyba, tokį atsisveikinimą su
rengė lapkričio 17 dieną. Juo
zo Žvynio prisiminimas pra
sidėjo su šv. Mišiomis Šv. Var
do bažnyčioje. Mišias aukojo 
tėvas Rafaelis. OFM ir kun. 
dr. Matas Čyvas. Mišių metu 
dainos vienetas „Aidas", vado
vaujamas Leono Sodeikos, gie
dojo rinktines giesmes. Skai
tinius skaitė Mečys Šilkaitis. 
Po šv. Mišių visi buvo pakvies
ti į Lietuvių klubo salę toli
mesniam atsisveikinimui ir 
pietums. Bažnyčioje ir klube 
dalyvavo arti pusantro šimto 
žmonių — didelė dalis akty
vios lietuviškos visuomenės 
St. Petersburgo apylinkėje. 
Susėdus prie gražiai padengtų 
stalų, programą pradėjo klubo 
pirmininkas Albinas Karnius. 

Jis pirmiausiai pakvietė kun. 
dr. Matą Čyvą sukalbėti mal
dą ir vieneto .Aidas" vyrus su
giedoti Juozo pamėgtą giesmę 
„Arčiau prie Dievo". Po to bu
vo patiekti pietūs, patarnau
jant guvioms klubo narėms. 

Po pasivaišinimo prasidėjo 
jau daugiau oficialioji dalis. 
Pirmuoju kalbėjo Juozas Šu-
laitis. Tautinės sąjungos sky
riaus valdybos pirmininkas. 
Jis savo kalboje primine visą 
Juozo gyvenimo istoriją, nu
šviesdamas jo nuopelnus ir 
darbus Tautinės sąjungos 
veikloje ne tik šioje apylin
kėje, bet ir kitose Amerikos 
vietovėse. Genovaitė Modes-
tienė, Neo-Lithuania korpora
cijos vardu, nuoširdžiai reiškė 
užuojautą velionės žmonai, 
kartu išreikšdama apgailesta
vimą netekus aktyvaus ir ma
lonaus nario. Alfa Shukis — 
ALTo vardu, prisiminė artimą 
bendradarbiavimą su Juozu 
ALTo ir Tautinės sąjungos 
veikloje. Juozas nuoširdžiai 
prisidėdavo visur, kur tik rei
kėdavo pagalbos. Aurelija Ro-
bertson, Šv. Kazimiero misijos 
sekretorė, pasakojo kas Juozo 
buvo padaryta misijos reika
luose. Paaiškino kokio dydžio 
ir kiek knygų yra užvesta. Jos 
tęsiamos taip, kaip Juozas bu
vo suprojektavęs; pasidžiaugė 
kruopštumu, kurį pastebėjo 
Juozo Žvynio darbuose. Labai 
gražiais žodžiais Juozą prisi
minė, vadindama jį dėde, nau
joji gyventoja Nijolė Dimienė. 
Jos mintyse išryškėjo visos 
Juozo gerosios savybės, jo 
nuoširdumas, paslaugumas, jo 
asmenybė. Monika Andrejaus-
kienė kalbėjo Lietuvos Dukte
rų draugijos vardu, pastebė
dama Žvynių šeimos dosnumą 
ir reiškė užuojautą žmonai 
Leokadijai. Eugenijus Ka
minskas pasidalino artimų 
draugų prisiminimais. Anta
nas Gruzdys, kalbėdamas 
Belle Vištos kaimynų vardu, 
pasidalino prisiminimais iš 
veiklos klube ir bendradarbia
vo gyvenant toje pat apylin
kėje. Mečys Šilkaitis pažėrė 
prisiminimų, kiek iš links
mesnės pusės, gyvenant Čika
goje ir vėliau St. Petersburge. 
Paskutinę padėką ir užuojau
tą pareiškė klubo pirmininkas 
Albinas Karnius gražiais žo
džiais prisimindamas Juozą 
Žvynį ir jo neįkainojamą pa

siaukojimą tvarkant klubo fi
nansines atskaitomybes. Albi
nas primine, kad jis kalbąs 
klubo ir kartu Lietuvių Bend
ruomenės vardu. Po jo žodžių, 
žmona Leokadija, dėkojo vi
siems už atsilankymą į šį jos 
vyro Juozo prisiminimą ir už 
nuoširdžiai išreikštus žodžius. 
Ji nesitikėjo išgirsti tiek daug 
gražių atsiliepimų ir paguodos 
žodžių. Paminėjimas buvo 
baigtas visiems sugiedant Lie
tuvos himną. 

Tai buvo tikrai įspūdingas 
pakilia susikaupimo nuotaika 
ir nuoširdumu pravestas Juo
zo Žvynio atliktų darbų pa
minėjimas. Daug gražių min
čių buvo išsakyta. Buvo jau
čiama, kad kiekvienas kalbė
tojas reiškė, tai, ką jis jautė, 
bendraudamas su Juozu ir 
būdamas apsuptas jo šypse
nos, kuklumo kalboje, nuošir
dumo draugystėje. Malonu, 
kad žmona surengė šį velionio 
prisiminimą. M e č y g 

OMAHA, N E 

Labai veikli Omahos lietu
vių bendruomenės narė Jad
vyga Povilaitienė savo šeimos 
ir draugų būrelyje šventė savo 
SO-tą gimtadienį. Iš Floridos 
atostogų atvykęs sūnus Rin
gaudas su žmona Relafija ir 
dukra Loreta iš Grand Island, 
NE, suruošė vaišes gražioje 
restorano salėje, ant gėlių 
puokštėmis papuoštų stalų. 
Ant sienos kabojo nuotraukos, 
kuriose atsispindėjo Jadvygos 
jaunos šeimos kūrimasis, o 
taip pat ir jos veikla Omahos 
lietuvių gyvenime. Ji dalyvau
ja chore, ji vaidina, dirba orga
nizacijų valdybose, rašo į lie
tuvišką spaudą apie Omahos 
lietuvių veiklą, finansiškai re
mia lietuvišką veiklą. Ji pade
da Omahos šalpos būreliui su
daryti siuntinius našlaičiams 
ir vargstančioms daugiavai
kėms šeimoms Lietuvoje. Rei
kalui esant, ji verda, kepa ir 
dalina pietus, ruošiamus įvai
rių organizacijų. Organizacijos 
ruošia pietus, kurių pelną 
naudoja gėrio siekiantiems 
tikslams, daugiausiai lietuvy
bei ir Lietuvos gerovei. Oma
hos lietuviai linki Jadvygai 
dar daug sveikų ir našių 
metų. 

J.D. 

„Neringos" stovyklavietėje, s m vykusioje angliškai kalbančio jaunimo 
stovykloje. R Eromonienes režisuoto vaidinimo apie dr Vincą Kudirkų 
vaidintojai. Nuotr. R. Ercmonienės 

Pas „Rėmėjus" Putnamo šventėje • 
rėmėjų valdybos- pirmininke Gitą K 

u-itiki. ses Laimute. ...Neringos' stovyklų vyr vadove Dana (irajauskaite ir 
iptKi'iskieue p Nuotr A. P rapuo leny tės 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
ŽALINGOS DISKUSIJOS 

„WILLIAMS" BENDROVĖS 
SUTARTIMI 

B. Nainys paskutiniu laiku 
daug rašo politiniais klausi
mais, kurie liečia Lietuvą. Ra
šo įvairiais klausimais. Rašo 
labai drąsiai. Savo nuomonę 
reiškia it ba tų absoliučiai tik
ras, net ir tais klausimais, ku
rie tik suinteresuotiems turė
tų būti žinomi. Manau, kad 
reikėtų daugiau atsargumo, 
kai reikalas eina apie jautrius 
ir komplikuotus klausimus, 
kaip „VVilliams" sutartis dėl 
„Mažeikių naftos" tolesnio 
tvarkymo ir naudojimo. Klau
simas yra ne tik ekonominis, 
kiek politinis. Į „Mažeikių naf
tą" tur i intereso ne tiek Ame
rika, kiek Rusija. Amerika su 
„VVilliams" ateina Lietuvai pa
dėti visų pirma politiškai. Ši
tai žino Maskva, ir dėl šito ke
lia triukšmą, panaudojant se
nus Lietuvos komunistus bei 
jų remiamą spaudą — „Res
publiką" ir s i e t u v o s rytą" — 
buvusią „Komjaunimo tiesą". 
Bet Maskvai šiame pasitar
nauja ir kai kurie naivūs mū
sų žurnalistai bei politikieriai. 
Visa verčiama ant ekonominio 
pagrindo. Esą sutartis su 
„Williams" Lietuvai yra nuos
tolinga. Būtų daug naudin
giau dėtis su Rusijos naftos 
bendrovėmis, kaip „Lukoil" ir 
kitos! Užmirštama, kad dėtis 
su Rusijos naftos industrija 
Lietuvai gali būti mirtinai 
pavojinga. Rusija turėtų savo 
rankose veiksnį, kuriuo leng
vai galėtų priverstinai veikti 
Lietuvos politinę laikyseną. 
šios rūšies prologą Lietuva 
jau išgyveno prieš kelis metus, 
kai Maskva nutraukė naftos 
teikimą, ir reikėjo gyventi be 
šildymo, be šilto vandens dau
giau kaip metus laiko. 

Nėra jokios abejonės, kad 
ikišiolinėje „Mažeikių naftos" 
administracijoje liko nuo tary
binių laikų tarnautojų, kurie 
dirbo KGB. Jei buvo nuosto
lių, tai j ie priskirtini admi
nistracijai. Žinoma, Lietuvos 
vyriausybės privalėjo imtis 
priemonių administraciją 
tvarkyti. Gal to nedarė, neno
rėdami užsitraukti Maskvos 
neapykantą ir netekti naftos 
teikimo. Žinant šitai, galima 
suprasti, kad derybose su 
„Williams" atsirado slapti do
kumentai. B. Nainio drastiš
kas teigimas, kad jokių pa
slapčių neturėtų būti, kad vi
suomenė'turi viską žinoti, yra 
paikystė. Valstybiniame ir 
tarpvalstybiniame gyvenime 
visada buvo ir bus paslaptys. 
Juk yra slaptos valstybinės ir 
tarpvalstybinės žvalgybos. 
Yra dalykų, kurie turi būti lai
komi paslaptyje dėl eilės mo
tyvų. Teigti, jog piliečiai priva
lo viską žinoti, yra nesusipra
timas. Ne tik politiniame, bet 
ir socialiniame gyvenime vis
ką žinoti būtų žalinga. Laiky
mas paslapties leidžia išvengti 
nemalonumų, kivirčų ir net 
konfliktų. Jei derybose su 

„Williams" buvo slaptų proto
kolų, tai jie buvo reikalingi ne 
Amerikai, o Lietuvai: Lietuvos 
saugumui. Reikia atsiminti ir 
neužmiršti, kad mūsų ma
žiems Baltijos kraštams pavo
jus iš Rusijos koloso yra dide
lis ir konkretus. Maskva neat
sisakė tiesti savo grobuoniškų 
rankų į Pabaltijį. Kas ją dar 
sulaiko nuo šito? Niekas kitas 
— tik Amerika. 

B. Nainys klysta ir klaidina, 
teigdamas, kad Lietuva "Ma
žeikių nafta" įmonę „VVil
liams" pardavė. "Mažeikių 
nafta" yra akcinė bendrovė. 
Lietuva perleido „VVilliams" 
tik 33 proc. akcijų. Likusios 67 
akcijos yra valstybės nuosa
vybė. Turėdama 67 proc. ak
cijų, Lietuva praktiškai gali 
disponuoti įmonės likimu pa
gal reikalą savo nuožiūra. Tie
sa, Lietuva įsipareigojo paves
ti įmonės administraciją „VVil
liams" bendrovei, šią nuolaidą 
padarė dėl dviejų pagrindinių 
priežasčių. Pirma — „VVilliams" 
turi visas galimybes įmonę 
modernizuoti pagal naujau
sius tur imus technikos reika
lavimus, ko Lietuva dabarti
nėse sąlygose nepajėgtų pada
ryti. Ant ra — buvo reikalinga 
visų pirma pakeisti vadovau
jamą ir iš dalies techninį per
sonalą, nes buvo žinoma, kad 
vadovaujančiame personale buvo 
nepatikimų ir nesąžiningų as
menų. O dėl techninio perso
nalo, aišku, „VVilliams" rezer
vavo sau teisę turėti savų, ge
riau pasirengusių bei prityru
sių įmonei gerinti specialistų. 
Kiek žinau, šiuo metu „VVil
liams", kai tik perėmė admi
nistraciją kai kuriuos pakeiti
mus j a u padarė, atleido kai 
kuriuos buvusius „Mažeikių 
naftos* vadovus. Yra - tačiau 
užtikrinta, kad dauguma eili
nių tarnautojų bei darbininkų 
liks ir toliau dirbti įmonėje. 

Noriu tikėti, kad mūsų tau
ta nepasiduos varomai propa
gandai. Supras, iš kur šiaurus 
vėjas pučia ir graso tautos 
sveikatai. Suvoks taipgi, kur 
mes užvėją galime rasti, pa
galbos sulaukti. Noriu tikėti, 
kad nesileis suvedžiojami viso
kių spėliojamų populiarumo ir 
nepopuliarumo duomenų. At
ras sveikų tautos jėgų vieny
bę, norą bei jėgą laisvėje gy
venti ir ja džiaugtis. 

Mons. Ladas T u l a b a 
Roma 
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Severiną ir Nardis Juškai 
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DAR KARTĄ 
JURGIO KAIRIO 

SKRYDŽIO KLAUSIMU 

Nors ir labai nenoromis, ten
ka d a r kartą reaguoti pasauli
nio garso akrobatinio skraidy
mo specialisto J. Kairio skry
džio pro dešimtį Vilniaus pa
tilčių tema. 

Po mano laiško — reakcijos Į 
Antano Dundzilos laišką 
„Draugo" dienraštyje, atsiliepė 
Arvydas Barzdukas („Drau
gas", lapkričio 30 d.), kuris 
gražiai „advokatauja" pirma
jam. Gerai, kad šiame laiške 

mažiau pašaipos žymiojo la
kūno adresu. 

„Amerikoje niekas neduotų 
tokiam 'skrydžiui' leidimo, o 
jei 'skraidymo meistras' tokį 
'fokusą' iškrėstų neatsiklau
sęs, tai tikrai atsisveikintų su 
pilotavimo teisėmis, o gal net 
kiek laiko turėtų pagyventi 
guma išmuštoj vienutėj". — 
rašo A. Barzdukas. 

Reikia pasakyti, kad J. Kai
rys nepraši leidimo iš Ameri
kos, o iš Vilniaus miesto val
dybos, prieš tai gavęs Lietuvos 
akrobatinio skraidymo federa
cijos vadovybės pritarimą, o 
taip pat ir iš viso pasaulio ak
robatinį skraidymą tvarkan
čios institucijos, su jau minėtu 
prancūzu priekyje palaimini
mą. Įdomu, kiek daugiau J. 
Kairiui tų leidimų, A. Barzdu-
ko nuomone, reikėjo, jeigu jis 
drįsta iš šio pasaulinio garso 
lakūno šaipytis („skraidymo 
meistrą" rašo net kabutėse)? 

Pabaigoje norėčiau pacituoti 
kelias ištraukas iš anglų kal
ba išeinančio laikraščio „The 
Baltic Times", (rugsėjo 16-22 
d. numerio), kurio vertimas 
tilpo „Tėviškės žiburių", 1999 
m. lapkričio 16 d. laidoje. Ten 
rašoma: 

„Dar nė vienas lakūnas pa
saulyje nebuvo padaręs tai, ką 
rugsėjo 18 d. atliko Jurgis 
Kairys, praskrisdamas per 10 
Neries patilčių Vilniuje. Skry
dis užtruko tik 30 minučių ir 
buvo matomas per daugelį TV 
kanalų visame pasaulyje..." 

„Ministras pirmininkas Ro
landas Paksas, kitas akrobati
nis lakūnas, sakė: T ik vienas 
ar du, daugiausia trys pilotai 
kaip Kairys gali gimti per 
šimtą metų'. Sportiniai lakū
nai pasaulyje įvertina Lietu
vos skraidymo mokyklą ir 
ateinančiais metais vienas iš 
didžiausių aukštojo pilotažo 
sąskrydžių įvyks Lietuvoje". 

E d v a r d a s Sula i t i s 
Cicero, IL 

DĖKINGI UŽ GRAŽIUS *" 
PASIMATYMUS 

Pasibaigė mūsų 13-ta kon
certinė kelionė po Š. Ameriką. 
Tai buvo 14-tas koncertas Či
kagoje ir po trečiąjį — Toronte 
bei St. Petersburge. Su mumis 
jau antrą kartą koncertuose 
dalyvavo ir ilgametis Nelės 
partneris Eugenijus Ivanaus
kas. Džiugu, kad ir šį kartą 
prisirinko pilnos salės mūsų 
dainų klausytojų. Malonu, kad 

..Dovana Lietuvai" konferencijoje „Operation Snowball" pirm. Jack Irvin us kaires1, ..Lithuniii:in Citizrns So-
ciety of \Vestern Penntylvania" Mary Tammy, pirm Ben Burdulis, „Lietuvos Našlaičių globos" komiteto nare 
Jenne Dorr. Matilda Milauskas, Ajjnee Kuzin, „Kaimo vaiku" fondo Lietuvoje pirm Regina ftvnhiene, .Io«ephine 
Mc('!o«ke,y ir kun I,ape 

Nelės gerbėjai liko iki šiol jai 
ištikimi. 

Nuoširdus ačiū koncertų or
ganizatoriams bei jų padėjė
jams, ypač ačiū S. ir A. Siu
tams, P. Petraičiui, E. Šulai-
čiui, J. Tamulaičiui, V. Kul-
niui. dr. G. Bijūnienei, A. Ky-
nui, G. Trainienei, A. A. Kar-
niams, A. Mieželiui ir A. No-
vickienei. Širdingas dėkui išti
kimiems mūsų dainų mylė
tojams ir gerbėjams. Išsiveža-
me į Europą į namus Jūsų 
šypsenas ir lietuvišką nuošir
dumą. 

Nelė ir Arvydas P a l t i n a i 
Vokietija 

BENDRYBĖS IR 
SKIRTUMAI LIETUVOJE 

Ačiū Edvardui Šulaičiui. 
kad „Draugo" 1999.12.07. 
Laiškų skyriuje paminėjo 
„Lietuvos aido" padarytą 
skriaudą šio dienraščio prenu
meratą apmokėjusiems skaity
tojams, nuo 1999 m. rugsėjo 
24 d. nutraukiant laikraščio 
siuntinėjimą JAV ir Kanadoje. 
Labai gerai, kad priminė ir 
„Gimtojo krašto" bankroto is
toriją, negrąžinus prenumera
tos pinigų man ir kitiems pre
numeratoriams, per E. Šulaitį 
laikraštį užsisakiusiems. Ge
rai, kad jam, bankroto bylos 
metu esant Vilniuje, pavyko 
atgauti stambų honorarą, bet 
būtų buvę dar geriau, jei savo 
sugebėjimus būtų panaudojęs 
ir per jį „Gimtąjį kraštą" užsi
sakiusių tautiečių prenume
ratų grąžinimui. Mano pas
tangos dėl „Lietuvos aido" pre
numeratų grąžinimo, sustab
džius laikraščio siuntinėjimą, 
kol kas jokių rezultatų neduo
da. 

Laiške E. Šulaitis rašo, kad 
tarp šių leidinių yra didžiulis 
skirtumas: „Gimtasis kraštas" 
bankrutavo, o „Lietuvos aidas" 
leidžiamas. Tik jo nebegauna 
prenumeratoriai JAV, Kana
doje, o gal ir kitur užsienyje. 
Skirtumas, be abejo, yra, bet 
yra ir didelis bendrumas juos 
prenumeravusiam asmeniui. 
Jis abiejų laikraščių nebegau
na ir abu negrąžino už prenu
meratą sumokėtų pinigų. 
Abiem atvejais Lietuvos spau
dos skaitytojai užsienyje buvo 
nuskriausti be jokios atsako
mybės, be jokių paaiškinimų 
ar pranešimų. Čia gal ne tiek 
svarbūs prarasti pinigai, kiek 
svarbus Lietuvos spaudos in
stitucijų sąžiningumas, kuris 
būtinas ne tik žinių perdavi
mui, bet ir piniginiam atsi
skaitymui. Kai jo nėra, vargiai 
begali būti ryšys ir bendradar
biavimas vakaruose gyvenan
čių lietuvių su tautiečiais tė
vynėje, ypač su jos spauda. 

B r o n i u s J u o d e l i s 
Willowbrook, IL 

JUBILIATUI JDRAUGUr 

Sveikinu „Draugą", kuris sa
vo 90-ties metų kelionėje kar
tu su Lietuva priešinosi carų 
priespaudai, kovojo Lietuvos 
nepriklausomybės karuose, 
džiaugėsi nepriklausomo gyve
nimo palaima, niekad neabejo
jo tautos pasirinkimu 1941-
siais metais sukilti, pasyvia 
rezistencija priešintis hitleri 

nei okupacij'M. • gink 
lininei. 

Žiūrint iš 10-ties metų ne
priklausomos Lietuvos gyve: 
mo perspektyvos, džiaugia
mės, kad JDraugas", sula 
90-ties metų. nepra rad ' 
sines sveikatos. Linkiu 
ištvermės ir tikiuosi, b I po 
10-ties metu :ki!rri 
švęsime „Draugo"' 1'. 
jubiliejų. 

Dr . Z i g m a s B r i n k i s 
L s, CA 

PAGARBA J. O 

Labai įdomus J . Daugėlos 
straipsnis „Tvirtas ka imas — 
Lietuvos atei t is" I „Draugas". 
Nr. 218, Laiškai ir nuomonės 
skyrius), kur is t ikra i ver tas 
visiems pasiskai tyt i . Bet dar 
įdomesnis jo a t s a k y m a s A Ba-
lašaitienei, kur ios Lietuvos 
kaimas nedomina. Man kyla 
klausimas, iš kokio didmiesčio 
A.B. yra kilusi0 

K o s t a s M a č i u l i s 
Reno. NV 

Mielam ateitininkui, draugu: 

A. t A. 
Dr. ALFONSUI PRANUI 

STANKAIČIUI 
mirus - '.e gilią užuojautą žmonai OLGAI . 

erinis REGINAI JEAN ZDANIENEI ir įos šeimai, 
sūnų' dr j L'OZUI su šeima. Velionio broliui dr. JONUI 
su ž m o n a I Z A B E L E . Olgos sesu:e: I Z A B E L E I 
LAUČKIENE1 ir visiems artimiesiems. 

Jadv.sc it Anonsas Damušiai 

M i e l a i pon ia i O N A I . Da inavos s tovyk lau to jų 
Maitintojai, jos vyrui, jos talkininkui 

A . I A . 
POVILUI NORVILAI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą ja:, sūnui dr. ALGIUI 
NORVILAI su šeima ir visiems šeimos nariams ir 
artirniesiems. 

Jadvyga ir Alfonsas Damušiai su šeima 

LIETUVA P R I E Š 15 M E T U 

Atkelta iš 3 psl. p a _ 
vyzdžiui, vyriška ei lute kai
nuoja 160-180 rublių, mote
riškas megztukas — 50 rub
lių, batai — 40-60 rublių ir t.t. 
Didelis batų t r ū k u m a s , nes 
dėl menkos kokybės savo ga
mybos žmonės neperka . Nėra 
prekių pasir inkimo ir jos pras
tos. Pardavėjai šal t i , nesuinte
resuoti. „Univermage" yra sa
vitarna, bet pirkėjai labai se
kami. Prie pasirodžiusių plas
tikinių maišelių, parduodamų 
po 10 kapeikų susiformavo ei
lutė. 

I š v a d o s 

Dekoratyvinė propagandine 
Lietuva iš p i rmo žvilgsnio 
atrodo pakenčiamai: namai 
pastatyti arba s ta tomi , gatvės 
asfaltuotos, didieji keliai taip 
pat dengti juodo asfaito dan
ga, bet. tik i šsukus į šaluti
nius kelius, a t s idur i žvyruo
tuose, duobėtuose keliuose. Iš 
lauko didieji nama i atrodo 
kaip namai, o, įėjus į vidų. pa
junti pilką nuobodybę, dažnai 
apskilusius la iptus , pridususį 
orą, visišką dėmesio nekrei
pimą į gyventojų poreikiu? ir 
minimalius pa togumus . 

Visur j auč iamas tik darbo 
nustūmimas. nes i rūpinant gy
ventojų gerove. Trūks ta jaus
mo ir meilės žmogui, jo buities 
pagerinimui. Siūlomos prekes 
be reikiamo pasir inkimo, spal
vingumo, aukš tesnes kokybes. 
Ta tikroji — gyvenimiškoji 
Lietuva kelia didžiausią rū
pestį ten gyvenant iems ir 
bergždžiai laiką eikvojan-

t iems. bemedžiojant kasdie
nius buitinius reikmenis. 

Už dekoratyvios — propa
gandinės uždangos slepiasi 
t ikrasis gyvenimas, atsilikęs 
nuo Vakarų pasaulio bent 50-
čia metų. Yra automobilių, bet 
nėra ku r juos statyti , t rūksta 
padangų, susidėvinčių dalių 
pakaitalo. Žmones džiaugiasi 
kiekvienu menku laimėjimu, 
ypač buto gavimu. Su siaubu 
pr is imenami paskutiniai karo 
ir pirmieji pokario metai, kai 
dauguma jaunų vyrų. vengda
mi mobilizacijos, išėjo į miš
kus , kai ūkininkus prievarta
vo ir prie sienų statė dieną — 
stribai , o naktį — lankės: par
t izanai , prašydami maisto. 

Pabaiga 

* K i t ą m e t L i e t u v o s v a i k u 
ža i s l a i t u r ė t u t a p t i sauges
ni. Sveikatos apsaugos minis
t ras Raimundas Alekna pa
tvirtino Lietuvos higienos nor
mą, numatančią žais lų ga
mybą ir prekybą jais. Higienos 
norma parengta, atsižvelgiant 
į Europos Tarybos Naujojo 
požiūrio" direktyva del valsty
bių narių įstatymu, reglamen
tuojančių žaislu saugumą, de
rinimo. Pasak ministerijos 
pranešimo, pagal šia norma 
žaislai t u n būti suprojektuoti, 
ir pagaminti taip. kad žai
džiant nesukeltų pavojaus 
sveikatai ar rizikos susižeisti, 
užspringt, BNS 

• 2000 m e t a i s L i e t u v o j e 
k e t i n a m a a t s i s a k y t i blai
vyklų, kur ias išlaikyti policijai 
tapo per brangu. Policijos de

partamento generalinis k:rr„-
saras Visvaldas Račkauskas 
informavo visų miestų ir ra
jonų, kūnuose veikia blaivyk
los, policijos komisariatų va
dovus, kad jie privalo pasi
rengti nuo kitų metų sausio 1 
d. jas panaikinti. Uždarius 
blaivyklas, alkoholiu apsinuo
diję asmenys turės būti prista
tomi į sveikatos priežiūros įs
taigas, o padarę teises pažei
dimus — į sulaikymo kamba
rius prie policijos komisariatu 
budėtojų dalių. Panaikinus 
blaivyklas, policijos komisa
riatai tikisi sutaupyti nemaža: 
policijos lesų. BNS 

* Aukš te snys i s adminis t 
r ac in i s t e i smas ketvirtadier.; 
buvo įregistravęs daugiau nei 
1.000 žemdirbių ieškinių Že
mes ūkio ministerijai. Iš viso 
gauta jau daugiau ne: ". T.-. 
žemdirbiu ieškinių, bet teismo 
darbuotojai nespėja ;ų v-.sų 
registruoti Šiuo protesto ren
giniu, vykstančiu jau 2 savai
tes, siekiama patraukti : teis
mą 2emes ūkio ministeriją, 
kad žemdirbiams būtu sumo
kėtos vyriausybes pažade:: pi
nigai. Valstybe iv::::.: r r: a ms 
skolinga 250 mln. litų. BNS 

* Nepa i san t Lie tuvos 
v y r i a u s y b ė s ir bend rovės 

.etu\ :s V.:St^HtU. 
Baltarusija ir toliau beveik ne
moka Lietuvai skolų už pa
tiektą elektros energiją. Lietu
vos energetikos žmovai įsiti
kinę, kad Lietuva niekada ne
atgaus daugiau ne 300 mln li
tų skolų iŠ Baltarusijos, BNS 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
Mutua l Federal Savings and Loan 

Assoctation of Chicago 
2212 W e s t C e r m a k Road , Ch icago IL 60608 

(773) 847-~~47 
C a s i m i r G. Ok&as, Prcs ident 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metu*. 

file:///Vestern


8 DRAUGAS, 1999 m. gruodžio 10 d., penktadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Sveikinkite savo artimuo
sius ir draugus su artėjančio
mis Kalėdų šventėmis per 
„Draugą", savo laikraštį! At
siųskite savo tekstą ir jis bus 
išspausdintas dar gerokai 
prieš šventes, kad spėtų pa
siekti ir toliau gyvenančius. 
Administraciją prašo kartu su 
sveikinimo tekstu siųsti ir au
ką (paprastai už vieną pasvei
kinimą siunčiama 15 dol.). 

„Saulutė" Lietuvos vaikų 
globos būrelis, nuoširdžiai dė
koja Ratine Bakery (6112 S. 
Archer. Chicago) savininkams 
Danutei ir Juozui Kapačins-
kams už finansinę paramą 
gruodžio 5 d. labdaros koncer
tui „Sidabro varpelis". Tai pat 
dėkoja už rSaulutei" paaukotą 
„Žagarėlių skruzdėlyną", kurį, 
gruodžio 5 d. PLC kalėdinėje 
mugėje loterijos metu Lianai 
Lubinskaitei ištraukus lai
mingąjį bilietuką, laimėjo 
Gražina Mikenienė. 

Dešimtasis Labdaros va
karas .Seklyčioje" yra rengia
mas š.m. gruodžio 11 d., šeš
tadienį, 6:30 vai. v. Programo
je — pagerbimas asmens, ku
ris išskirtinai pasireiškė 
krikščioniškos lietuvybės išlai
kymo darbuose išeivijoje (šis 
pagerbimas yra pradėtas 1997 
metais prel. Juozo Prunskio 
iniciatyva). Meninę programą 
atliks Tėviškės kapela, vado
vaujama Stasės Jagminienės, 
bus vakarienė ir loterija. Vi
sus kviečiame ir visų laukia
me! Vakarą rengia JAV LB 
Socialinių reikalų taryba. 

Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinė maloniai kviečia 
šaulius, ramovėnus ir visuo
menę į lietuviškas tradicines 
Kūčias, vyksiančias gruodžio 
12 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. 
rinktinės namuose (2417 W. 
43 St.. Chicago, IL). Bus lietu
viško Kūčių maisto ir kitų 
paįvairinimų. Informacija tei
kiama šiuo tel.: 773-434-3713. 

Bendras Kūčias „Seklyčio
je" ruošia Vyresniųjų lietuvių 
centras gruodžio 22 d., trečia
dienį. 4 vai. p.p. Norinčius da
lyvauti kviečiame iš anksto 
registruotis Socialinių reikalų 
raštinėje asmeniškai ar telefo
nu — 773-476-2655. 

Pedagoginio lituanisti
kos instituto Kūčios vyks 
gruodžio 18 d. 12 vai. Jaunimo 
centro kavinėje. Informacija 
tel. 773-847-1693. 

Kasmetinė kalėdinių šiau
dinukų gaminimo pamokėlė 
vyks gruodžio 11 d. 10:30 vai. 
r. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Atsineškite savo 
žirkles, liniuotę ir pieštuką. 
Registruokitės tel. 773-582-
6500. 

Lijana Kopūstaitė-Paule-
tti giedos solo Pal. J. Matu
laičio choro kalėdinio koncerto 
metu. Koncertas vyks gruo
džio 12 d. 1:30 val.p.p. Pal. J. 
Matulaičio misijoje, PLC. Bi
lietus įsigykite prie misijos įė
jimo po Šv. Mišių sekmadie
niais arba užsisakykite tel. 
815-836-1845 iki gruodžio 9 d. 

„Draugo" administracijo
je galima gauti tradicinių lie
tuviškų Kūčių kalėdaičių 
(„plotkelių"). 

Muz. Ričardas Šokas, Švč. 
Mergeles Marijos Gimimo pa
rapijos choro vadovas, visus, 
mėgstančius ir galinčius gie
doti, kviečia ateiti prie vargo
nų prieš 10:30 vai. ryto šv. Mi
šias. 

Amerikos Lietuvių pensi
ninkų sąjungos metinis na
rių susirinkimas ir valdybos 
rinkimai vyks gruodžio 16 d., 
ketvirtadienį, 1 val.p.p. Šaulių 
namuose. Visi nariai dalyvau
kite, išsirinkite valdybą pasi
ruošiant žengti į XXI amžių. 

Ar ne smagu būtų Nau
juosius sutikti tarp savų 
draugų ir pažįstamų jaukioje 
Jaunimo centro salėje? Į 2000-
ųjų metų sutikimą jus kviečia 
Lietuvių opera. Gruodžio 31 
d., penktadienį, rengiama iš
kilminga naujametinė šventė, 
kurioje jūsų laukia puiki va
karienė, nuotaikingas A. Bar-
niškio orkestras ir šokiai, šo
kiai... Pokylis prasidės 7:30 
val.v. (pasisvečiavimas), 8:30 
val.v. - vakarienė, 9:30 val.v. 
šokiai, 12 vai. - Naujųjų metų 
sutikimas, 12:45 val.r. - šal
tas ir karštas užkandis, o pa
sistiprinus - vėl šokiai. Daly
vaudami šioje iškilmingoje 
šventėje, paremsite Lietuvių 
operą ir Lietuvių Jaunimo 
centrą. Bilietus užsisakykite, 
skambindami Vaclovui Mom-
kui tel. 773-925-6193. 

Nemokamos anglų kalbos 
(kaip antrosios kalbos) pamo
kos vyks Bridgeporte! Pamo
kos prasidės kitų metų sausio 
11 d. Daley Public Library 
(3400 S. Halsted). Rytiniai už
siėmimai bus rengiami antra
dieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 9 iki 1 
val.p.p. Vakarinės klasės vyks 
pirmadieniais ir trečiadieniais 
nuo 5 iki 9 val.v. Galima užsi
registruoti jau dabar anksčiau 
išvardintu pamokų laiku. 
Daugiau informacijos (anglų 
kalba) skambinant Stan 
Smith tel. 773-376-7521. 

Kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, gruodžio 12 d. 1 vai. p.p. 
Šv. Onos bažnyčioje Beverly 
Shores, IN, aukos šv. Mišias. 
Bus klausoma išpažinties. Po 
pamaldų — Kalėdų eglutė ir 
kalėdinis pasisvečiavimas. 

„Circuit Breaker" - vien
kartinė parama vyresniesiems 
JAV gyventojams (65 m. ar 
daugiau). Jeigu dar nepada-
vėte prašymo šiai vienkartinei 
paramai gauti, galite tai pada
ryti iki š. m. gruodžio mėn. pa
baigos. Norint daugiau infor
macijos skambinkite tel. 773-
476-2655. 

Marąuette Parko lietuvių 
namų savininkų valdyba 
rengia Kūčias, kurios vyks 
gruodžio 17 d., penktadienį, 
5:30 val.v. parapijos salėje. 
Bus skanių valgių, šventinė 
programėlė, kalėdinės gįes-
mės. Vietas užsisakykite šiais 
tel.: 773-471-2239, 773-434-
3713 arba 773-434-4645. 

IŠ MENO MOKYKLĖLĖS GYVENIMO 

Rėdą Pliūriene, Lemonte, prie PLC padėjusi krauti ,3>aulutes", Lietuvos 
Vaikų globos būrelio siuntinius, atidžiai saugojo, kac . Lietuvą nebūtų 
išsiųstas pats „brangiausias siuntinys". Nuotr. Indrės Tjjūnėlienės 

Čikagos Lietuvių pensi- ~" 

..Raganų puotoje", kurią spalio 31 d. Pasaulio lietuvių centre buvo suren
gęs būrelis ..Vaiko vartai į mokslą", įvairiausiais kostiumais pasipuošė 
vaikučiai programėles klausė net išsižioję. 

ninku sąjungos metinis narių 
susirinkimas šaukiamas gruo
džio 16 d., ketvirtadienį, 1 vai. 
p.p., Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd. Str., Chicago. Visus na
rius valdyba maloniai kviečia 
susirinkime dalyvauti. Po su
sirinkimo — kavutė. 

r o / # 
Gera kalėdinė dovana -

tai „Draugo" prenumerata! 
Priminkite savo draugams ir 
visiems tiems, kurie dar ne
skaito „Draugo", kad šį vie
nintelį išeivijos dienraštį papi
ginta kaina dar galima užsi
sakyti iki Naujųjų metų. Me
tams - tik už 65 dol.! Nuolai
da taikoma visiems JAV gyve
nantiems lietuviams, dienraš
tį užsisakantiems pirmą kar
tą. 

JUBILIEJINĖS 
ŽAIDYNĖS 

BALTIMORĖJE 
Jubiliejinės 50 - tos Š. Ame

rikos Lietuvių sporto žaidynės 
įvyks 2000 metų gegužės 5-7 
d., Baltimorėje, MD. Visuoti
nio ŠALFASS-gos suvažiavi
mo pritarimu ir ŠALFASS-gos 
Centro valdybos pavedimu 
žaidynes vykdo Baltimorės 
Lietuvių klubas. Programoje 
numatoma vyrų, moterų, jau
nių A ir mergaičių A krepši
nis, vyrų ir moterų tinklinis, 
stalo tenisas ir šachmatai. 
Galimas dalykas, kad bus pri
dėta plaukimas, raketbolas ir 
rankos lenkimas. Galutinė 
programa bus paskelbta grei
tu laikui. 

SKELBIMAI 
• Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
SJrancisco, Chicago, IL 60632. 

• Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja gerašir
džiams rėmėjams, kurie savo 
dosnumu remia visokeriopą 
medicinišką pagalbą Lietuvai 
per LML: Constance Knoblauch 
(Oak Lawn, IL) — $300, Petrui 
ir Auksei Kaufmanams (Anna-
ndale, VA) — $200 ir Raphael 
Sealey (Berkeley, CA) — $200. 

•Jurgio Daugvi los pa
rodo* atidarymas šeštadieni, 
gruodžio 11 d., 7:30 v a i . 
vakaro Lietuvių Dailės muzie
juje Lemont, IL. Kviečiame 
visus. *i3so 

• Akcijų, bonų bei k i tų 
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312*879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. faVl 

Kas naujo 
f,Draugo" knygynėlyje 

Puiki dovana Kalėdoms -
knygos, o jų - ir naujų ir senų 
- pilnas „Draugo" knygynėlis. 

Alfonso Nykos-Niliūno 
„Dienoraščio fragmentai" iš
leisti 1998 m. Čikagoje. 541 
psl. dienoraščio knygoje —jau
dinantys poeto asmeniniai iš
gyvenimai, pro kuriuos prasi
veržia ir to meto politinio, vi
suomeninio gyvenimo detalės. 
Knygos kaina - 25 dol., su 
persiuntimu - 28.95 dol. 

Knygelę „Treasures of Li
thuanian Cooking" („Lietu
viškos virtuvės turtai") galite 
įsigyti už 12 doi. Persiuntimo 
mokestis - 3.95 dol. Knygelėje 
anglų kalba - apie 130 lietu
viškų valgių receptų. 

Algirdo Gustaičio knygą 
„Lietuva kaip sapnas. Antroji 
kelionė į Lietuvą" 1998 m. iš
leido Klaipėdos universiteto 
leidykla. Šioje 12 dol. (su per
siuntimu - 15.95 dol.) kainuo
jančioje 317 psl. knygoje -
257 nuotraukos, 6 žemėlapiai, 
79 brėžiniai, atspaudai. 

Aldonos Veščiunaitės po
ezijos knygeię „Medžiai ryto 
laisvėj" 1999 m. Čikagoje iš
leido Algimanto Mackaus kny
gų fondas. 39 poetės eilėraš
čiuose - medžių, debesų, vaka
ro įvaizdžiai, išnyra ir Veneci
jos, ir Amedeo Modigliani mo
tyvai. Knygelės kaina - 10 
dol., su persiuntimu - 13.95 
dol. 

„Martynas Mažvydas and 
old Lithuania" - tai moksli
nių straipsnių rinkinys anglų 
kalba, išleistas 1998 m. Vil
niuje. Apie pirmosios lietuviš
kos knygos autorių ir jo laik
metį rašo Antanas Tyla, Ingė 
Lukšaitė, Edvardas Gudavi
čius, Zigmas Zinkevičius, Albi
nas Jovaišas. Vytautas Lands
bergis, Guido Michelini ir kt. 
Knyga iliustruota senųjų 
spaudinių pavyzdžiais. Jos 
kaina - 15 dol., su persiunti
mu - 18.95 dol. 

1995 m. rudeni keli vyru
kai sukvietė savo draugus į 
studentų ateitininkų kultūros 
vakarą - pasirodymui. Taip ir 
gimė „Dainavos" ansamblio 
vyrų oktetas, kuris ką tik iš
leido savo kompaktinę plokš
telę ir audio kasetę. Jose - 18 
dainų, tarp jų jau seniai pa
mėgtos dainos - „Ant kalno 
karklai", „Žygis į Vilnių", 
„Kur gimta padangė", Pem
pei, pempei" ir kt. Kompakti
nė plokštelė ir kasetė - puiki 
kalėdinė dovana artimiesiems 
ir draugams. Plokštelės kaina 
- 15 dol. (su persiuntimu -
18.95 dol.), kasetės - 10 dol. 
(su persiuntimu - 13.95 dol.). 

Naujieji mokslo metai prasi
dėjo derlingai: atsidarė kelios 
naujos klasės. Muzikos sky
riuje pradėjo veikti dainavimo 
ir fortepijono klasės (Lemonte, 
PLC patalpose) bei dramos — 
Čikagos Jaunimo centre. Sie
kiamas tikslas, kad tas pats 
vaikas galėtų lankyti kelias 
klases, pildosi. Susikomplek
tavo antradienio pamokėlės 
Lemonte — fortepijono indivi
dualios pamokos, dainavimas 
ir daile. Ketvirtadieniais ma
žiesiems — pramoginiai šokiai 

t ir dailė, vyresniesiems — dai
le, pramoginiai, baletas. Kai 
tik susidarys pakankamas no
rinčiųjų skaičius, antradienius 
papildysime choreografine pa
moka (baletas, pramoginiai). 
Turtingi šeštadieniai Čikagos 
Jaunimo centre. Čia lankan
tys baletą tuoj po pamokėlės 
skuba į dailę, o po to — dra
ma. Kita grupė pradeda daile, 
vėliau mokosi šokti pramogi
nius šokius. Pamokėlės baigia
si, jeigu vaikai to nori, — dra
mos klasėje. Kanklininkės 
jungiasi į ansamblį, tad darbo 
pakanka. 

Į Meno mokyklėlės darbą 
įsijungė ir naujų specialistų 
grupelė — dailės paslapčių 
moko dailininkai Eglė Brėdi-
kienė (Lemonte) ir Eugenijus 
Rupšys (Čikagoje). Dainavimo 
klasei vadovauja Birutė Moc
kienė. Dramos klasėje dėsto 
aktorė Audrė Budrytė, fortepi
jono pamokas (Lemonte) pra
dėjo pianistė Jurgita Bach. Ir 
mes trys „senbuvės" — Daiva 
Kimtytė (kanklės), Angelė 
Paulaitienė (baletas) ir šių 
eilučių autorė (pramoginiai šo
kiai). 

Praėjusius mokslo metus 
pradėjome turėdami tik aštuo
nis mokinius, baigėme beveik 
su trisdešimčia. Per mokslo 
metus mokyklą lankė apie 
penkiasdešimt mokinukų. Šie 
mokslo 'metai mums kur kas 
derlingesni. Kartu Čikagoje ir 
Lemonte mokosi apie penkias
dešimt mokinių. Juos pritrau
kia palyginant matas užmo
kestis (1 pamokos kaina tik 
4.5 dol., dviejų — 8.5 dol. ir 
t.t., kuo daugiau pamokų, tuo 
mokama mažiau) ir, be jokios 
abejonės, mūsų pasirinktas 
veiklos kelias — atviros pa
mokėlės su žiūrovais, stengia
masi kuo daugiau koncertuoti, 
pratinti vaikus laisvai bend
rauti, {vairus koncertai lietu
viškoje aplinkoje sutraukia 
daugiau mūsų bangos lietuvių 
(atsiminkime „Draugo" gegu
žinę!). Taip mezgasi naujos 
pažintys, plačiau susipažįsta
ma su išeivijos veikla. Žiūrėk, 
jau kokia šeima ima ir įsi
traukia į tą veiklą. 

Nespėjo mokslo metai įsiva
žiuoti, o jau pradėjome koncer
tuoti. Spalio 30 d. ALTV poky
lio koncerte dalyvavo pramogi-
nukai, šokdami kartu su .Lie
tuvos vyčių" tautinių šokių 
grupės studentais. Pašokome 
choreografinę kompozicįją, ku
rią pavadinau „Visko po tru
putį", nes ją sudarė trys šokiai 
— lietuviškas pramoginis „Ry* 
lio", čia-čia-čia ir ritminis še
kelis. Ilgai netylantys ploji
mai, šoksniai „bravo" saldžiai 
paglostė mūsų ausis, be abejo, 
ir širdis. 

Spalio 31 d. buvome pa
kviesti dalyvauti R. Venclo
vienės organizuotame rengi
nyje „Vaiko vartai į mokslą". 
PLC didžioji salė sutraukė 
didelį būrį tėvų ir vaikų, pasi
puošusių rudens „Halloween" 
šventei. Šio renginio pagrin
dinė koncertinė dalis teko Me
no mokyklėlei. Pirmą kartą 
žiūrovai išgirdo mūsų daino-
rėlius, kurie tik spėjo įsiminti 
dainų žodžius. Šalia neturin
čios penkerių metų Viktorijos 
dainavo septynerių metų Da
lia ir penkerių Milda. Dainavo 
ir Jonas Chaves su Antanu 
Mockumi — abu neseniai 

stuktelėję penktuosius. Šešia
metė Ieva, kurią ketvirtadie
niais vežiojau į dailę, baletą, 
pramoginius, kelyje vis dai
nuodavo. Pakalbinau mamą, 
sakau, vis tiek važiuoju antra
dieniais į mokyklėlę, gal į dai
navimo klasę... Ir dainuoja Ie
va kartu su visais. Vyriausioji 
ansamblyje Rūta Mockutė — 
jai devyneri! Neseniai prisi
jungė ir balsingoji Laura, 
prieš pusmetį atvykusi Ameri
kos žemėn. Žiūrovai buvo ma
lonūs ir atlaidūs vaikams — 
plojo, negailėdami katučių. 
Pašoko ir mūsų balerinos „Šo
kį su lėlytėmis". Jauniausios 
kanklininkės Sandra ir Audra 
kartu pirmą kartą kankliavo 
publikai. Tačiau tos mažytes 
folklorinės kanklytės, kurias 
paaukojo žmonės, jau nebe
skamba — stygos, jas deri
nant, trūkinėja, o pirkti naujų 
neverta, nes brangios. Kaina, 
truputį pridėjus, lygi naujų 
kanklių kainai iš Lietuvos. 
Kankliavo ir kanklių „kvar
tetas" — Kristina, Živilė ir 

ti su Šiuo amžiumi ir sutikti 
Naująjį! O kur dar mūsų tra
dicinė atviroji pamoka šeimos 
klube, dailės skyriaus darbų 
paroda, dramos skyriaus 
premjera. Viskas gruodį! 

Smagu dirbti tokius darbus, 
jaustis reikalingu, jausti, kad 
gali perteikti savo žinias vai
kams, matyti laimingus vaikų, 
tėvų, žiūrovų veidus. Mes au
game, mes kylame. Bet, ne
spėjome išskleisti sparniukų, 
o jau išsitiesė kitos rankos, 
reikalaujančios nemažos su
mos už patalpų nuomą, grasi
nančios nutraukti mūsų veik
lą. Paramos kol kas tesulau
kėme iš Švietimo tarybos — 
turime kankles. Ir Stasės Jag
minienės, paaukojusios 15 dol. 
Ačiū. Mokyklėlės finansiniai 
ištekliai tokie, kad pakanka 
sumokėti dėstytojams atlygi
nimus (15 dol. už pamoką), 
nupirkti gaidų knygas, rašti
nės reikmenis ir tiek. Nusipir
kome ir skudučius iš Lietuvos. 
Kai kam gali pasirodyti, jog 
atlygis dėstytojams nemaža 
suma, lyginant su Čikagos li
tuanistinės mokyklos rookyto-

Rasa, padedant Aušrai Buže- jų atlygiu (dirbau 5 metus, tad 
naitei pagrojo „Nedėlios ry
telį". Pirmą kartą bosinėmis 
kanklėmis grojo Aušra. Šios 
kanklės jau atkeliavo iš Lietu
vos, kur buvo užsakytos, Švie
timo tarybos pirmininkei R 
Kutienei parūpinus pinigų 
joms įsigyti. Ta pačia proga 
noriu pasigirti, kad jau visos 
trejos kanklės gerų žmonių 
pagalba suvežtos iš Lietuvos. 
Ypač dėkinga Meilutei Biskie-
nei, atitempusiai pačias sun
kiausias bosines kankles. Taip 
pat Jurgitai Bach ir Hedvinai 
Dainienei, „įpiršusiai" savo gi
minaitei šį atsakingą krovinį. 
Juk kanklių negalima atiduoti 
bagažinėn! 

Mūsų trumpą koncertinę 
programą pabaigė pramogmu-
kai kartu su „Lietuvos vyčių" 
studentais. Užsižiūrėję į suau
gusius, vaikai suvėlino išeiti 
scenon laiku, bet viskas baigė
si gerai ir gražiai. Žiūrovai 
liko patenkinti mūsų trumpa 
ir gana spalvinga pregrama. 
Po to, Seimininkų pakviesti, 
vaišinomės. Buvo smagu vi
siems ir rengėjams, ir koncer
to dalyviams. 

Lapkričio 7 d. Šaulių na
muose buvo surengtas Tilžės 
Akto paminėjimas. Buvome 
pakviesti kartu su „Lietuvos 
vyčių" jaunių grupės šokėjais 
(vad. Lidya Ringienė) daly
vauti koncertinėje dalyje. Šį 
kartą, gaila, nedalyvavo kank
lininkės, bet šoko balerinos, 
dainavo dainorėliai, o jauniau
sioji mūsų programos dalyvė, 
trejų metų Lina Mockutė pa
sakė eilėraštį. Po Meno mo
kyklėlės pasirodymo tautinius 
šokius „Vąjauna", „Vyželę" ir 
„Grečinikę" šoko jauniai. Pro
gramėlė buvo trumpa, bet žiū
rovų sutikta labai šiltai. Susi
laukėme daug gražių padėkos 
žodžių iš vyresniųjų žmonių, 
kurie matydami mūsų darbą 
su vaikais, negalėjo atsi
džiaugti — lietuvybe nežus, 
jei tiek daug gražaus jaunimo 
kalba, dainuoja lietuviškai, šo
ka lietuviškus šokius. Ir mes, 
dėstytojai, mokytojai, džiau
giamės kartu su visais. O ypač 
noriu padėkoti tėveliams už jų 
kantrybę ir aukojamą laiką 
vaikų vežiojimui. 

Mokslo metai dar tik įsibė
gėjo, koncertinis gyvenimas 
intensyvėja. Gruodžio 5 d. Me
no mokyklėlės moksleiviai da
lyvavo renginyje „Viso pasau
lio eglutės". „Lietuvos vyčių" 
koncertinėje programoje pasi
rodė kanklininkės, dainorėliai 
ir šokėjėliai. Tą pačią dieną 
pramoginukai kartu su „Lie
tuvos vyčių" studentais šoko 
rengiamose' ambasadoriaus 
pagerbimo iškilmėse lietuvių 
kultūros muziejuje. Gruodžio 
31 d. esame pakviesti daly
vauti didelėje Čikagos rengi
nių programoje — atsisveikin-

žinau). Mūsų dėstytojai atva
žiuoja tik dėl vienos pamokos. 
Dažnai važiuoja 1 vai. pirmyn 
ir tiek pat atgal. Ir aš lenkiuo
si jiems visiems, kad nenueina 
į amerikietišką mokyklą, o at
skuba pas mus. Geri specialis
tai reikalingi visur. Kartais 
išgirstu kaltinimą — jūs visi, 
atvykę iš Lietuvos nenorite 
dirbti nemokamai; prašote pi
nigų. Teisingumo vardan ga
lėčiau paklausti — išeivijos 
žmonių, tarkim buhalteriai, 
gydytojai, inžinieriai, siuvėjai 
ar kiti dirba nemokamai. Tai 
— žmonių specialybės, kurios 
suteikia pragyvenimą. Taip ir 
mūsų specialybės — choreo
grafės, dailininkės, kanklinin
kės, pianistės, choro dirigen
tės, aktorės —įgytos tam, kad 
galėtumėm pragyventi. Yra 
išimčių tiek vienoje, tiek kitoje 
pusėje, bet tai jau kita ilga 
tema... 

Mokslas Meno mokyklėjėje 
kiekvieną dieną gali būti su
stabdytas, nes šiandien 25 dol. 
už savaitę prašo Jaunimo 
centre (metams per 1,000 
dol.), dvigubai daugiau Le
monte, PLC. Mokyklėlės paja
mos, jau minėjau, tik egzisten
cijai. Paramos prašymus Lie
tuvių fondas atmetė du kar
tus. Taigi viešai prašau, kas 
galite, paremkite Meno mo
kyklėles veiklą, nes pakėlus 
mokestį už mokslą, neteksime 
daugelio mokinukų, kadangi 
daugelis jų iš šeimų, ką tik at
vykusių iš Lietuvos, tik prade
dantys gyvenimą čia. Šiuos 
žmones, jų vaikus reikia 
traukti į lietuvišką pasaulį 
šiandien, nes rytoj jie nueis ki
tur. Tada bus per vėlu. Manau 
šioje srityje išeivija turi karčią 
patirtį. 

Darbas Meno mokyklėlėje 
kuo toliau, tuo sunkesnis. Mes 
visi, dirbantys joje, esame en
tuziastai, atiduodantys savo 
žinias, širdis vaikams. Visos 
dirbtinės kliūtys atima enėr-
grją, entuziazmą, jėgas, norą 
dirbti. Pats lengviausias ke
lias — viską mesti ir eiti lauk. 
Kai kam to ir reikia — geriau 
būtų, kad mūsų čia nebūtų. 
Būna skaudu, kai kartais ten
ka išgirsti — „Jūs atvažiavę 
norite viską gauti už dyką. 
Jūs V- žemos kultūros žmo
nės". Geriau tegul stovi tuš
čios patalpos, nei šoka, dai
nuoja, piešia, vaidina vaikai?! 

Šešti metai su „Lietuvos vy
čių" tautinių šokių studentais 
dirbu nemokamai... 

Jei kas norėtų paremti, 
mūsų adresas P.O. BOX 4102, 
Wheaton, IL 60189. 

Čekius rašyti Meno mo
kyklėlės vardu. Dėkoju. 

Ligįja Tautkuvienė 
Meno mokyklėlės vedėja 




