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Į pirmąjį p o s ė d į s u s i r i n k o
naujasis Seimas
Vilnius, spalio 19 d. (BNS)
— Ketvirtadienio vidurdienį į
pirmąjį posėdį susirinko nau
jasis Lietuvos Seimas. Posė
džiui, kaip tai numato Kon
stitucija, pirmininkavo vyriau
sias amžiumi Seimo narys —
77-erių metų Krikščionių de
mokratų sąjungos pirminin
kas Kazys Bobelis.
Parlamentarai
iškilmingai
prisiekė valstybei. 139 par
lamentarų priesaiką priėmė
Konstitucinio teismo pirmi
ninkas Vladas Pavilonis.
Du Seimo nariai — socialli
beralas Vytautas Kvietkauskas ir konservatorė Rasa J u k 
nevičienė ketvirtadienį posė
dyje nedalyvavo — jie išvykę
iš Lietuvos, tačiau privalės
prisiekti vėliau.
Padėjęs ranką ant Konstitu
cijos, kiekvienas Seimo narys
perskaitė priesaikos žodžius.
Sveikindamas Seimą, prezi
dentas Valdas Adamkus lin
kėjo parlamentarams priimti
sprendimus, remiantis ne as
meniniais ar partiniais sie
kiais, bet „istorine atsako
mybe už tautos likimą ir
stiprios, modernios, europinės
Lietuvos viziją". Jis pažymėjo,
kad parlamentarų valioje —
svarbūs, tėvynės ateitį lemsiantys sprendimai.
Pasak jo, pirmą kartą po ne
priklausomybės atkūrimo Lie
tuva įžengė į „tikrą parlamen
tinių
koalicijų
laikotarpį".
„Neturime nei griežtų taisyk
lių, nei praktikos, kaip pri
valėtume elgtis esant tokiai
rinkėjų valiai", sakė preziden
tas. Kartu jis ragino neklai
dinti visuomenės teiginiais,
jog jis nepaisė Konstitucijos,
kai nepasiūlė vyriausybės for
muoti šiek tiek daugiau nei
trečdalį vietų Seime gavusiai
A. Brazausko socialdemokrati
nei koalicijai.
Iš parlamento vadovo pa
reigų pasitraukęs, tačiau Sei
mo nariu išlikęs konservatorių
vadas Vytautas Landsbergis
tikisi iš naujojo Seimo už
sienio ir ūkio politikos tęstinu
mo. Naujojo Seimo pirmajame
posėdyje V. Landsbergis pa
reiškė viltį, jog Seimas priims
išvakarėse užregistruotą rezo
liuciją, kurioje patvirtinami
įsipareigojimai siekti Lietuvos
narystės NATO 2002 metais,
Europos Sąjungoje — 2004
metais, vykdyti rinkos ekono
miką įtvirtinančias ūkio refor
mas. V. Landsbergis apgailes
tavo, kad jo kadencijos Seime
nepavyko išspręsti
viešųjų
ryšių problemos, „kai svarbūs,
valstybės p a m a t u s klojantys"
įstatymai buvo paliekami be
dėmesio, o j visuomenės aki
ratį pakliūdavo vidiniai nesu
tarimai ir kiti, V. Landsbergio
nuomone, nereikšmingi daly
kai.
Į Seimo p i r m i n i n k o postą
— du kandidatai
Po iškilmingos parlamenta
rų priesaikos prasidėjo naujo
jo parlamento pirmininko rin
kimai. J šį postą buvo iškelti
du kandidatai — LDDP narys
Juozas Bernatonis pasiūlė so
cialdemokratinės koalicijos at
stovą ir LDDP pirmininką
Česlovą Juršėną, o liberalas
Gintaras
Steponavičius —
Naujosios sąjungos vadą Artū
rą Paulauską.
Pirmasis posėdyje kalbėjęs
Č. Juršėnas siūlė taisyti Sei
mą, „kad valstybė būtų mo
dernesnė, o valdžia raciona
lesne". Jis kritikavo įstatymu
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leidybos spartą, pabrėždamas,
kad nuo nepriklausomybes at
kūrimo buvo priimti 2,937 tei
sės aktai, tuo tarpu per pas
tarąją 4 metų kadenciją —
apie 1,500, iš kurių daugumą
sudarė priimtų įstatymų pa
taisos. ,,Ar reikia tiek įstaty
mų, ar reikia taip skubėti, ar
reikia tiek pataisų?", klausė
jis.

Č. J u r š ė n a s , atsakydamas į
parlamentarų klausimus, de
monstravo puikią iškalbą ir
gerą jumoro jausmą, neretai
p a s u k d a m a s priešininkų argu
mentus prieš juos pačius.
P a k l a u s t a s apie euroatlantinę integraciją, jis priminė so
cialliberalų rengtą parašų rin
kimą dėl krašto apsaugos sis
temos biudžeto sumažinimo
švietimo
sistemos
naudai.
„Mes tą iniciatyvą palaikėme
ir mes su ta partija laikysimės
tos pozicijos", sakė Č. Juršė
nas.
Atsiliepdamas
apie
savo
konkurentą A. Paulauską, Č.
J u r š ė n a s sakė vertiną jį tei
giamai. „Jis jaunesnis, simpatiškesnis. Tai labai svarbu
Seime", sakė Č. Juršėnas, su
keldamas griausmingą parla
mentarų juoką.
A. P a u l a u s k a s parlamenta
rams pažėrė daug retorikos
apie „naujosios politikos" ir
vadinamojo trečiojo kelio pra
našumus. „Neketiname veikti
pagal
daugumos
principą.
Dauguma neturi teisės pamin
ti mažumos Seime", sakė kan
didatas į Seimo pirmininkus.
A. P a u l a u s k a s įvardijo pag
rindinius tris „naujosios poli
tikos" tikslus — švietimo, tei
sinės sistemos ir valdymo re
formos.
Seimo pirmininkas renka
mas slaptu balsavimu. Kan
didatas laikomas išrinktu, jei
gu už jį balsavo daugiau kaip
pusė balsavusių Seimo narių.
Konservatorių parlamenta
rai pareiškė, kad jų netenkina
nei A. Paulausko, nei Č. Jur
šėno kandidatūros, todėl ne
balsuos nė už vieną iš jų.
Posėdyje dalyvavo 8 iš 9 Sei
mo konservatorių.

„Mažeikių naftos" pertvarkos
{statymas prieštarauja
Konstitucijai
Vilnius, spalio 18 d. (BNS)
Privatizuojant bendrovę
.,Mažeikių nafta", vyriausybė
neturėjo teisės prisiimti esmi
nių turtinių įsipareigojimų bei
įsipareigoti atlyginti strate
ginio investuotojo patirtus
nuostolius.
Tokį sprendimą trečiadienį
priėmė Konstitucinis teismas
(KT), išnagrinėjęs Seimo opo
zicijos kreipimąsi. KT nagri
nėjo Akcinių bendrovių „Bū
tingės nafta", „Mažeikių naf
ta " ir „Naftotiekis" reorganiza
vimo įstatymo atitikimą Kon
stitucijai.
Įstatyme nustatyta, kad Lie
tuvos vyriausybė turi teisę su
tartyse su strateginiu inves
tuotoju ir akcine bendrove
„Mažeikių nafta" valstybės
Spalio 19 dieną atvykę į prezidentūrą, (iš dešinės) Lietuvos ministras pirmininkas Andrius Kubilius, jo atstovas spau
vardu prisiimti esminius tur
dai Audrius Bačiulis ir vyriausybes kancleris Petras Auštrevičius grąžino prezidentui Valdui Adamkui vyriausybes
tinius įsipareigojimus strate
įgaliojimus.
Kęstučio Vanago 'Eltai nuotr
giniam investuotojui ir „Ma
tiniam konservatorių premje žeikių naftai", įskaitant ir įsi
rui, d a b a r t i n i a m liberalų va pareigojimus atlyginti nuos
dui Rolandui Paksui.
tolius. Pagal įstatymą, prie šių
V i l n i u s , spalio 19 d. ''BNS; todėl tikėtina, kad galbūt j a u
Pagal Konstituciją premjerą nuostolių priskiriami ir nuos
— Metus dirbusi konservato kitą savaitę prezidentas pa Seimo pritarimu skiria ir at toliai, kurie atsiranda dėl to,
riaus Andriaus Kubiliaus va teiks Seimui kandidatą į leidžia prezidentas. Pagrindi kad vyriausybė negali vykdyti
nis įstatymas numato, kad vy savo
dovaujama vyriausybė ketvir premjerus", sakė ji.
sutartinių
įsiparei
įgalioji gojimų pasikeitus Lietuvos
tadienį grąžino
įgaliojimus
Pats A. Kubilius teigė, kad riausybei grąžinus
prezidentui Valdui Adamkui.
jo nutaikos d a b a r labai geros m u s , prezidentas ne vėliau įstatymams.
Tą pačią dieną pasirašytu ir daug geresnės, nei einant į kaip per 15 dienų pateikia
KT pabrėžė, jog ginčijamo
dekretu
valstybės
vadovas šį postą. Premjero atstovo Seimui svarstyti ministro pir įstatymo norma dėl nuostolių
pavedė A. Kubiliaus vyriausy spaudai A. Bačiulio teigimu, mininko kandidatūrą. Seimas atlyginimo strateginiam in
bei eiti savo pareigas, kol bus prezidentas išreiškė apgailes dėl jos turi apsispręsti per 7 vestuotojui ir „Mažeikių naf
sudarytas naujas ministrų ka tavimą, kad A. Kubilius ne dienas. Po to dar per 15 dienų tai" sudaryta taip, kad pagal
turėjo galimybės
anksčiau turi būti sudaryta visa nauja
binetas.
ją valstybei tektų pareiga iš
vyriausybė ir parengta naujo
tapti
vyriausybės
vadovu.
Po susitikimo su prezidentu
biudžeto atlyginti net ir tuos
Vyriausybės vadovo postą A. ministrų kabineto programa, nuostolius, dėl kurių susidary
A. Kubilius žurnalistams sakė
kurią patvirtinus Seime, vy
tikįs, kad naujoji vyriausybė Kubilius užėmė lapkričio pra
mo kaltas pats strateginis in
riausybė gali pradėti darbą.
bus
sudaryta
artimiausiu džioje, atsistatydinus tuome
vestuotojas „Williams" ar „Ma
metu ir jai bus galima perduo
žeikių nafta", o tokia nuostata
ti visus darbus. Pasak A. Ku
prieštarauja Konstitucijai.
biliaus, ketvirtadienį Seime
KT taip p a t nutarė, kad
balsuojant dėl
parlamento
įstatymo
norma, pagal kurią
V i l n i u s , spalio 18 d. (BNS) goję bus perteklinis ir „estai
pirmininko kandidatūros, pa
valstybė
bei
strateginis inves— Pasitraukiančiai konserva pavydės Lietuvos ekonomikos
aiškės, kokiu greičiu ir kokiu
torių vyriausybei vadovavęs augimo".
tempu gali būti sudaryta nau
premjeras Andrius Kubilius
Apžvelgdamas savo vado
joji vyriausybė.
spėja Lietuvos ekonomikos su vautos vyriausybės darbą, A.
Prezidento atstovė spaudai klestėjimą
per
ateinančius Kubilius sakė, jog dėl Rusijos
Vilnius, spalio 19 d. (BNS),
Violeta Gaižauskaitė sakė, ketverius metus ir konservato krizės ir išbalansuoto biu Valstybės t u r t o fondas ir
kad V. Adamkus yra nusitei rių sugrįžimą į valdžią per džeto, kuris daugiau lėšų Olandijos bendrovė „B.B. Brekęs nevilkinti vyriausybės su 2004 metais įvyksiančius Sei išleisdavo, negu gaudavo, ji do B . V ketvirtadienį pasi
darymo veiksmų. „Laukia su mo rinkimus.
buvo privesta imtis nepopulia rašė 75 proc. „Lietuvos jūrų
dėtingi darbai, pirmiausia —
A. Kubilius kalbėjo trečia rių taupymo priemonių. P a s a k laivininkystes" (,,Lisco") ak
naujo biudžeto patvirtinimas, dienį vykusiame paskutinia A. Kubiliaus, jo vadovaujama cijų pirkimo-pardavimo sutar
me 1996-2000 metų kadenci vyriausybė siekė pertvarkyti tį, pranešė Turto fondas.
privatizuoti
valstybines
jos Seimo posėdyje. Anot A. ir
„B.B. Bredo B.V.", kurios
Kubiliaus, ateities svajonės — monopolijas, apriboti biurok akcininkai yra Olandijos ben
2002 metais įvyksiančiame ratų galias, panaikinti apri drovės „Sprinter Gadot-Yam
kimuose ir pralaimėjo dabarti
NATO viršūnių
susitikime bojimus verslui bei kurti infor Ltd.", ..Eurochem Shipping
niam valstybes vadovui Val
Lietuva bus įvertinta kaip ge macinę visuomenę.
B.V." ir Danijos laivybos bend
dui Adamkui. Po pusmečio A.
„Mūsų darbus įvertins isto rovė „DFDS Tor Line" sumo
riausiai pasiruošusi kandi
P a u l a u s k a s paskelbė Naujo
datė, be to, jo nuomone, 2005 rija", sakė jis. „Po dešimties kės 47.6 mln. JAV dolerių.
sios sąjungos įkūrimą ir tapo
metais Lietuvoje jau turės metų liks tik supratimas, kad Pirkėjas už ..Lisco" akcijų pa
šios partijos vadovu.
įvykti referendumas del stoji buvome kartu", sakė atsisvei ketą turės sumokėti ne vėliau
k i n d a m a s su Seimo nariais kaip per 30 darbo dienų nuo
* N a u j o s i o s p o l i t i k o s k o a  mo į Europos Sąjungą.
sutarties pasirašymo.
licijai a t s t o v a u j a n č i ų par
Jis taip pat spėja, jog per Lietuvos premjeras.
tijų ir jų sąjungininkų vadovai ketverius ateinančius metus
* P r e m j e r a s Andrius Ku
„B.B. Bredo B. V." teigimu,
bei nepriklausomi Seimo na iki naujų
Seimo
rinkimų b i l i u s kategoriškai pasmerkė
įsigijusi „Lisco". ji sieks gerin
riai pasirašė bendros veiklos „Mažeikių nafta''
pasirašys antisemitinius rašinius Lietu
ti krovinių ir keleivių gabeni
deklaraciją, kurioje įsiparei naudingą naftos tiekimo su vos spaudoje, kuriuose, jo ver
mo paslaugų kokybę, didinti
goja kurti atvirą demokratinę tartį su Rusijos susivienijimu tinimu, jaučiamos rasistinės
ūkinės veiklos pelningumą ir
visuomenę, vykdyti reformas, ..LUKoil" ir perdirbs per me nuotaikos ir bandoma atgai
užtikrinančias Lietuvos pa tus po 12 mln. tonų naftos.
* Prezidentas Valdas
vinti žydų jtarimo komunizmo
žangą ir jsijungimą į Europos
Lietuvos ekonomika, kaip nusikaltimais idėjas. ..Lietu A d a m k u s griežtai pasmerkė
ekonomines struktūras, bei spėja premjeras, vystysis ypa vos aidas" trečiadienį per du antisemitinius
straipsnius
siekti narystės NATO. palai tingai sparčiai, ir metinis Ben puslapius paskelbė du raši spaudoje. V. Adamkaus nuo
kant gerus santykius su kai drojo vidaus produkto augi nius — Algirdo Statkevičiaus mone, antisemitiniai tekstai
mynėmis. Deklaraciją pasira mas sieks 7-8 procentus. knygos ištraukas, pavadintas ..moraliai nepriimtini" Lietu
šė Liberalų sąjungos vadovas Lietuvos biudžetas, jo many
..Žydai, komunizmo teorija ir vos visuomenei. Prezidento at
Rolandas Paksas. Naujosios mu. 2004-ųjų metų pabaipraktika", bei Juozo Valionio. stovė spaudai Violeta Gai
sąjungos (socialliberalų, 1 vadas
Viktorijos Žygaitis ir Pauliaus žauskaite kreipėsi j Žurnalis
Arturas Paulauskas. Centro tuvos nacionalinės
partijos Stonio straipsnį ..Ar žydai vėl tų ir leidėjų etikos komisiją,
sąjungos vadovas Romualdas ..Jaunoji Lietuva" vadas Sta
valdys Lietuvą?". Rašiniuose prašydama išnagrinėti, ar šie
Ozolas. Moderniųjų krikščio
nislovas Buškevičius ir nepri diskutuojamas karo nusikal rašiniai, prasilenkdami
su
nių demokratų sąjungos vado
klausomas Seimo narys Vikto tėlių teisinio persekiojimo bū žurnalistų etikos kodeksu,
vas Vytautas Bogušis. Krikš
ras Uspaskichas. Minėtų poli t i n u m a s , žydų tauta kaltina nesudaro prielaidų tautinei
čionių demokratų sąjungos va
tinių organizacijų atstovai ir ma marksizmo sukūrimu ir jo nesantaikai
kurstyti. Savo
dovas Kazys Bobelis. Valstie
nepriklausomi parlamentarai praktika, komunizmo platini ruožtu Valstybes saugumo de
čių partijos pirmininkas Ra
141 vietos Seime turės dau mu. Lietuvos sovietinimu, net partamentas pradėjo tyrimą.
mūnas Karbauskis. Lietuvos
giau kaip puses balsų persva raginama organizuoti t a r p t a u  ar minėtuose rašiniuose nėra
lenkų rinkimų akcijos vadas
rą, būtiną svarbiems sprendi tinį ..žydų nusikaltimų" žmo įstatymais uždrausto tautines
Valdemaras Toniaševskis. Liemams priimti.
«\s
BNS
nijai tribunolą.
.BNS. nesantaikos kurstymo.

Vyriausybė grąžino įgaliojimus
prezidentui

Artūras Paulauskas išrinktas
naujojo Seimo vadovu
V i l n i u s , spalio 19 d. (BNS)
— Pirmajame naujojo Seimo
posėdyje parlamento pirmi
ninku išrinktas Naujosios są
jungos (NS, socialliberalų) va
das Artūras Paulauskas.
Per slaptą balsavimą už jo
kandidatūrą balsavo 76 parla
mentarai.
A. Paulauskas įveikė LDDP
pirmininką Česlovą Juršėną,
už kurį balsavo 53 Seimo na
riai. 10-yje balsavimo biulete
nių buvo išbrauktos abiejų
kandidatų pavardės. 139 biu
leteniai buvo pripažinti galio
jančiais.
A. Paulauskas išrinktas 4
metų kadencijai.
Po balsavimo rezultatų pa
skelbimo A. Paulauską pasvei
kino partijos kolegos, kiti par
lamentarai, buvęs Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis paspaudė j a m ranką.
Savo kalboje A. Paulauskas
pažadėjo dirbti konstrukty
viai, vadovautis Konstitucija
ir kitais įstatymais.
47 metų teisininkas A. Pau
lauskas buvo pirmasis atkur
tos nepriklausomos Lietuvos
generalinis prokuroras. 1997
m. IIS dalyvavo prezidento rin

Darbą baigiantis premjeras
numato konservatorių sugrįžimą

tuotojas turi p i r m u m o teisę
įsigyti kitų akcininkų (turinčių ne mažiau 1 proc. akcijų,1
akcijas, prieštarauja nuosavy
bės teisę
garantuojančiam
Konstitucijos straipsniui.
KT nurodė netyręs su gin
čijamais įstatymais susijusių
vyriausybės sutarčių a r kito
kių susitarimų su strateginiu
investuotoju, amerikiečių ben
drove „VVilliams", turinio, jų
rengimo ir pasirašymo, taip
pat jų įgyvendinimo.
Vienas iš kreipimosi į KT
autorių, Seimo narys Vytenis
Andriukaitis po nutarimo pas
kelbimo žurnalistams sakė,
jog dabar dar kartą galima
įvertinti, kaip „nepagrįstai ir
antikonstituciškai" buvo pasi
rašytos vyriausybės ir JAV
bendrovės „Williams" s u t a r t y s
ir prisiimti Konstitucijai prieš
taraujantys turtiniai Lietuvos
įsipareigojimai.
Seimo narių grupei atstova
vęs advokatas Gediminas Bu
lotas negalėjo atsakyti, a r pas
kelbus KT sprendimą, Lietu
vos turtiniai įsipareigojimai
strateginiam investuojui „VVil
liams" nustos galioti. P a s a k jo,
to negalima nuspręsti, nes su
tarčių su „Williams" tekstas
nebuvo analizuotas ir visuo
menei nėra žinomas.
V. Andriukaitis sakė, jog
Lietuva bendrovei „Williams"
j a u turėjo padengti „Mažeikių
naftoje" atsiradusį daugiau
nei 1 mlrd. litų apyvartinių
lėšų trūkumą. J o teigimu.
„Lietuvos dujų" ir „Lietuvos
energijos" reorganizavimo įsta
tymai „duoda pagrindo kelti
klausimą, ar Seimas, juos
priimdamas, neperėmė vy
riausybės funkcijų".

Pasirašyta prieštaringa
„Lisco" pardavimo sutartis
tuo pačiu .,Lisco" vertę, prisitaikyti prie Europos Sąjungos
ir kitų tarptautinių organiza
cijų reikalavimų, taip pat lai
kytis jų nustatytų techninių
reikalavimų toms sritims, ku
riose veikia „Lisco".
Siekdama minėtų
tikslų,
„Bredo" įsipareigojo iki 2003
m. investuoti į bendrovę ne
mažiau kaip 76 mln. dolerių.
Pastaruoju metu „Lisco" pri
vatizavimą itin atidžiai stebė
jo prezidentas Valdas Adam
kus.
Spalio viduryje V. Adamkus
kreipėsi į teisėsaugos struk
t ū r a s , saugumą bei Valstybės
kontrolę, prašydamas pateikti
informaciją
apie bendroves
pardavimą bei jos pirkėjo pri
siimtų įsipareigojimų vykdy
mą.
Prezidento atstovai ne kartą
teigė, kad valstybės vadovas
pritaria sprendimui privati
zuoti akcinę bendrovę „Lisco".
bet abejoja pasirengimu tai
padaryti. V. Adamkaus nuo
mone, privatizuojant tokį ob
jektą, labai svarbu turėti aiš
kiai apibrėžtus tikslus, numa
tyti ir gerai pasverti teigia
mus ir neigiamus privatizavi
mo padarinius, kad būtų už
tikrinta valstybes siekių ap
sauga.
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ČIKAGOS F U T B O L O KLUBUI JJTUANICA"-JLITHS"
J A U 50 METU
E D V A R D A S ŠULAITIS
N e m a ž a užduotis aprašyti
apie savo 50-metį minintį „Lituanicos"-„Liths" futbolo klu
bą; jo veikla buvo plati, o jis
p a t s vadinosi įvairiais vardais
iki to laiko k a d a j a u įėjo į nor
m a l i a s vėžes.
Čia u ž s i m i n s i m e tik svar
biausias klubo veiklos vietas,
d a u g i a u dėmesio s k i r i a n t pir
miesiems veiklos dešimtme
čiams, ilgėliau s u s t o j a n t ties
pirmuoju dešimtmečiu, nes
t a d a b ū t a d a u g i a u ieškojimų,
netikrumo m o m e n t ų , nusivy
limų, na, ir žinoma, sportinio
entuziazmo.
Čia reikia pažymėti, kad
veiklos pradžioje n e t nenorėta
vadintis klubu, o pasitenkinta
tik kukliu futbolo komandos
„Lituanikos" v a r d u . Vėliau bu
vo įsijungta į kito klubo eiles
ir t a i p b a n d y t a veikti. Tačiau
žmonių — tiek darbuotojų,
tiek futbolininkų — pagrindas
išliko t a s p a t s , ir t ę s t i n u m a s
buvo i š s a u g o t a s .
Nors pirmieji lietuvių sporto
klubai Čikagoje ir jos apylin
kėse (Ciceroje)' įsisteigė 1949
m. antroje pusėje, tačiau juose
vietos futbolininkai nerado.
Buvo p a s i t e n k i n t a krepšiniu,
tinkliniu, stalo tenisu, šach
m a t a i s ir p a n . Todėl teko
laukti iki 1951 m. pradžios,
kol buvo g a l i m a rasti pakan
k a m a i didelį futbolo entuzias
t ų būrį ir ryžtis s u d a r y t i pa
stovią futbolo vienuolikę.
1951 m. sausio mėn. 14 d.
y r a laikytina lietuvių futboli
ninkų organizuotos veiklos
Čikagoje pradžia, nes tą dieną
įvykęs sporto mėgėjų susirin
k i m a s įsteigė futbolo junginį
ir jį pavadino „Chicagos Lietu
vių Futbolo Komanda". Atski
ro klubo nesteigta, nes daugu
m a s susirinkusiųjų (jų buvo
27), priklausė j a u čia veikian
tiems sporto k l u b a m s .
Štai jų p a v a r d ė s : R. Kože
n i a u s k a s , V. N u m g a u d a s , L.
S t a n k a i t i s , R. Kašubą, J . Šab a n a s , J . S n a r s k i s , J. Perkū
n a s , V. Sipavičius, R. Bužėn a s , E. S a d a u s k a s , K. Baltramonaitis, L. K r i a u č i ū n a s , L.
R u d ž i u n a s , J . Klečkauskas, A.
Mikulskis, R.Puodžiūnas, E.
V e n g i a n s k a s , V. K a m i n s k a s ,
J . Šoliūnas, J. Manelis. E. Šulaitis, L. T r a š k a , S. Sobieskis,
P . Sobieskis, J. Vaičaitis, A.

Galinaitis ir A. Martinkus.
Šios pavardės tokia tvarka
surašytos iki šių dienų išli
kusiame steigiamojo susirinki
mo protokole. Pirmininku ta
po E. Vengianskas. Kiti valdy
bos nariai: K. Baltramonaitis,
L. Kriaučiūnas, V. Numgau
das ir E. Šulaitis.
Sunki buvo pradžia, nes nie
k a s tada nieko nežadėjo, ka
dangi daugumas atvykėlių pa
tys nieko neturėjo. Dalyvau
j a n t pirmenybėse, daugumoje
patiems valdybos n a r i a m s ir
žaidėjams reikėjo apsimokėti
susidariusias išlaidas (aikštės
nuomą, už teisėjus, aprangą ir
pan.). Daugumas futbolininkų
tada dirbo nelengvą fizinį dar
bą, tad nelikdavo d a u g jėgų
savaitgalio rungtynėms. Todėl
ir pasekmės tada nebuvo džiu
ginančios: norėta kaip galima
ilgiau išlaikyti komandą, vis
tikintis ir laukiant geresnių
dienų.

1959 m. LFK ..Lituanica" 1 -ji komarj ia. Iš k.: I eil. — N Glieda, A. M a r t i n k u s . A. M a l i n a u s k a s , E. Leifertas, J
P e r k ū n a s . E. J e n i g a s , N'. Glieda. II
- t r e n e r i s V. T r u m p j o n a s , A. Darnusis, J . K a u n a s , M. McCluskeyMikalauskas, k a p i t o n a s H. J e n i g a s . A S t u l g a ir vadovas R. Kožėnas.
Nuotr. Ed. Šulaičio

pęs gana problematiškas. To
dėl nutarta vėl atsiskirti ir jau
Clevelande įvykusiose Š. Ame
rikos liet. Sporto pirmenybėse
žaista Chicagos Lietuvių Fut
bolo Klubo vardu. „Lituanicos"
vardas tuomet atrodė nelabai
parankus, kadangi veikė aka
deminis lietuvių sporto klubas
„Lituanica". Tų metų pabai
goje nutarta neoficialiai priim
ti futbolo entuziasto ir didelio
rėmėjo M. Paupero pasiūlytą
vardą „Vainutas". Tokiu būdu
ant uniformų priekyje buvo
užsiūtas užrašas „Club Vainu
tas", o ant nugarų „Lithuanian S.C."

1959 metai pradėti su pir
mosios vietos užėmimu salės
futbolo pirmenybėse ir tokiu
Su nauju entuziazmu į ame pat laimėjimu lauko futbolo
rikiečių pirmenybes įsijungę varžybose (abiejose pirmeny
futbolininkai, 1956 m. rudenį bėse žaista pirmoje divizijoje).
pasipuošė „National Soccer Tokiu būdu „Lituanica" pirmą
lygos II divizijos nugalėtojo kartą savo gyvavimo laikotar
vardu ir sekančiais metais pyje gavo teisę rungtyniauti
gavo teisę žaisti I divizijoje. aukščiausioje — „major" divi
1956 m. pirmenybių susitiki zijoje. Šiaurės Amerikos liet.
muose lietuviai laimėjo 11 žaidynėse Clevelande vėl pa
pergalių, 1 sužaidė lygiomis ir kartota pergalė (Toronto „Vy
2 pralaimėjo. Bendrai, per tis" nugalėtas 3:2, o Bridge1956 m. laikotarpį turėtos 28 porto LSK 4:1). Pirmą kartą
rungtynės, iš kurių 22 lai šiose žaidynėse buvo ir jaunių
mėtos. Komandą daugiausia susitikimas, kuriame „Litua
kartų atstovavo: J. Perkūnas, nica"' įveikė Nevv Yorką 5:1.
K Baltramonaitis, V. Omilijo- Per visus metus iš 26 turėtų
nas, R. Koženiauskas, E. Lei- rungtynių laimėta 20, pra
fertas, A. Martinkus, A. Mali laimėta 2 ir 4 baigtos lygio
nauskas, J. Kaunas, A. Blan- mis.
dis, J. Snarskis, V. Sipavičius,
Po 8 metų pagaliau atėjo tos
J. Linartas. Klubo vadovybę lauktos „geresnės dienos",
1955-56 m. sudarė: E. Šulaitis apie kurias anksčiau buvo už(pirm.), K. Baltramonaitis, J. siminta.Tačiau ir toliau viskas
Perkūnas, A. Malinauskas.
nėjo kaip „sviestu patepta",

1951 m. kovo 21 dieną pra
dėtose „National Soccer" lygos
antrosios divizijos pirmenybė
se buvo sužaista 16 rungtynių
(8 laimėtos, 5 pralaimėtos, 3
— lygiomis) ir sezonas buvo
baigtas trečioje vietoje. Dar tą
pačią žiemą žaista salės pir
menybėse ir čia užimta prieš
paskutinė vieta. J a u t a d a ko
m a n d a amerikiečių lygoje bu
vo pavadinta JLiths" (sutrum
pinimas nuo Lithuanians) var
du, kuris tuo laiku čia buvo la
bai populiarus. Lygoje, bend
rai, tautiniais vardais nebuvo
įmanoma vadintis.
1951 m. viduryje futbolinin
kai, susijungę su Cicero „Tau
1957 m. pavasarį įvykusia
ro" ir Čikagos „Grandies" spor me susirinkime išrinkta nauja
to klubais, sudarė „Perkūno" klubo valdyba ir nutarta grįžti
klubą. Į jo valdybą iš futbolo prie „Lituanicos" vardo. Nuo
atstovų įėjo E. Vengianskas ir tada klubas tokiu vardu be
E. Šulaitis. Tačiau šis klubas pertraukos ir vadinamas. Pir
daugiau dėmesio skyrė krep mininku išrenkamas V. Num
šiniui ir kelioms kitoms sporto gaudas, o kiti valdybos nariai
šakoms, tad futbolininkai ja — J. Kaunas, R. Kožėnas
me liko antroje vietoje. Dėl lė (Koženiauskas), K. Baltramošų stygiaus pora metų nega nas (Baltramonaitis), V. Milėta dalyvauti amerikiečių pir ceika. Žaidžiant amerikiečių
menybėse, o pasitenkinta žai lygos I divizijoje užimta V vie
dimu Š. Amerikos lietuvių ta. Rudenį dalyvaujama Š.
žaidynėse ar draugiškais susi Amerikos lietuvių varžybose
tikimais.
Rochesteryje.
1955 m. vasarą vėl n u t a r t a
rimčiau susirūpinti Čikagos
lietuvių futbolo komanda, nes
„Perkūno" sporto klubo rė
muose jos gyvavimas buvo ta-

moji, rezervine ir jaunių. Pir
moji ir jaunių savo grupėse
iškovojo TV vietą, o rezervinė
— III. Dalyvauta ir Š. Ameri
kos liet. žaidynėse, kur skrista
lėktuvu; tai buvo pirmas kar
tas, kada futbolo komanda su
kėlė tiek daug lėšų, kad galėjo
naudoti tokią brangią susisie
kimo priemonę. Iš New Yorko
grįžta su meisterio vardu
(New Yorkas nugalėtas 2:1 ir
Torontas 1:0>. 1958-59 metais
klubui vadovavo Algirdas Vi
sockis.

1958 m. salės pirmenybėse
pasirodyta gana gerai ir atsi
stota IV vietoje. Tų metų lau
ko futbolo pirmenybėms jau už
registruotos 3 komandos: Dir
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nes kiekvieneri metai reika
laudavo daug pastangų ir dar
bo.
1960
,Lituanicos" futbolo
klube suorganizuota mergai
čių tinklinio komanda. Per
dvejus savo veiklos metus da
lyvauta lietuvių žaidynėse, Či
kagos parkų pirmenybėse ir
AAU varžybose. Mergaitėms
vadovavo A. Baltramonaitė.
Treneris buvo A. Martinkus,
vėliau A. Blandis. Vyrų futbo
lo komanda buvo sustiprinta
A. Kunickiu iš Brazilijos ir A.
Bavarskiu iš Anglijos, „Major"
divizijos pirmenybėse vyrų
vienuolikę. deja, neišsilaikė.
Tačiau Illmois valstijos „Peel
Cup" varžybose, po 4 pergalių,
pateko j baigmę, kur 1:2 pra
laimėjo prieš vokiečių „Kickers".
1970 m. klubas šventė savo
veiklos dvidešimtmetį. Klubo
valdybą sudarė: pirm. dr. E.
Ringus ir nariai — P. Vėbra,
R. Kožėnas, V. Kaveckas, L.
Juraitis, J. Venckauskas, Pr.
Gudaitis, Pr. Balčiūnas, K.
Matutis. K. Baltramonas, J.
Hčiukas, L. Kavaliauskas. Pir
menybėse dalyvavo 5 „Litua
nicos" komandos. Vyrų ko
manda sužaidė 28 rungtynes.
Klubo narių-rėmėjų skaičius
išaugo iki 100. Draugiškose
rungtynėse nugalimas Brooklyno ..Atletas" 3:1 ir laimima
dr. E. Rinkaus skirta pereina
moji taurė. Taip pat išleistas
ir pamir,'iimui leidinys, kur)
paruošė E. Šulaitis, J. Juška
ir .]. Kaveckas Red — E. Šu
laitis
197") tr, . klubui minir,' dvi
dešimt penkerių metu veiklos

sukaktį, klubo atstovai State
senatoriaus F r a n k D. Savicko
buvo pristatyti Chicagos me
rui Richard J . Daley ir Cook
county prezidentui George W.
Dunne. Aukštieji pareigūnai
teigiamai vertino „Liths" fut
bolininkų
veiklą
Chicagos
pietvakarių dalyje. Meras Da
ley paskelbė 1975 m. spalio 11
d. (tada vyko sukaktuvinis
banketas) „FK Lituanica —
Liths Day in Chicago".
Tais metais „National Soc
cer League" pirmenybėse daly
vavo 6 komandos. Pirmos ir
jaunių komandų vadovas —
G. Bielskus, jaunučių — dr. J.
Ringus, mažiukų — Žukaus
kas. Sukakčiai paminėti išleis
tas leidinys. Jį paruošė J. J u š 
ka, slaptu balsavimu išrinkta
geriausių žaidėjų rinktinė. Pa
gal daugiausiai gavusių balsų
skaičių į jubiliejinę
rinktinę
išrinkti: H. J e n i g a s , J. Ringus,
A. Darnusis, J . Perkūnas, V.
Pikšrys, Ant. Bavarskis, Mike
McCluskey, J . Bavarskis, H.
Gavėnia, E d m . Sinkus, J. Žu
kauskas, B. F r a m e , E. Skistimas, J . K a u n a s , A. Kunickis,
R. Kožėnas, A. Kiemaitis ir A.
Krygeris.
1976 m. pirmininko parei
gas perėmus j a u n a m ir ener
gingam vyrui G. Bielskui, jis
surado būrį entuziastų, kurie
be nuošimčių paskolino rei
kiamą sumą pinigų klubo na
mui nupirkti ir remontuoti.
Nupirkus apdegusį namą, jis
suorganizavo specialistų ir pa
galbininkų talką. Padirbėjus 5
mėnesius vakarais ir savait
galiais, „Lituanicos" futbolo
klubo n a m a i tapo realybe. Jie
oficialiai atidaryti 1978 m. ba
landžio 15 d., dalyvaujant Illi
nois Valstijos senat. Frank Sa
vickui, aldermanui Kenneth
Jakšy, klubo n a r i a m s ir dau
gybei kitų svečių.
Narių rėmėjų skaičius tada
beveik dvigubai padidėjo. Fut
bolo sezonui baigiantis, susior
ganizavo „Lituanica" moterų
futbolo k o m a n d a . Ją treniravo
H. J e n i n g a s . J klubą įsijungė
nebloga lietuvių ledo ritulio
komanda, kuriai vadovavo Ro
bertas Cibas. Vyrų komanda
dalyvavo Pasaulio Lietuvių
žaidynėse Toronte.
1979-80 lygos pirmenybėse
dalyvavo 6 komandos su 100
registruotų žaidėjų. Vyrų ko
manda 1979 m. ketvirtą kartą
laimėjo pirmos divizijos, savo
sekcijos meisterio vardą ir tei
sę sekančiais metais žaisti
„Major" divizijoje. Iš 16 žaistų
rungtynių, Lituanica laimėjo
12.
1981 m. lygos pirmenybėse
žaidė j a u 7 komandos ir buvo
suorganizuota pradedančiųjų
— mažiukų komanda.
1982 m. vėl su 7 komando
mis dalyvavo lygos pirmeny
bėse. Vyrai užėmė 4 vietą. Ge
rai pasižymėjo ir mergaitės.
Tais metais, vyrų komandai
pageidaujant, valdyba nutaria
įjungti kiton lygon — „Metro
politan", kurioje dominuoia
europiečiai ateiviai.
H>S3 m. vyru ir rezervo ko
mandos jau žaidžia Metropoli-
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t a n lygoje ir kvalifikuojasi į
jos „Major" diviziją. Ji rungty
niauja šioje lygoje iki šių die
nų.
1990 m. klubas iškilmingai
šventė savo 40-ąją sukaktį,
nors jo veikla tada j a u šiek
tiek pradėjo silpnėti, nes žai
dėjai paseno, o iš jaunimo gre
tų n e tiek daug ateidavo į
vyrų pirmąją komandą. Gerai,
kad tuo metu j a u vienas, kitas
žaidėjas pradėjo atvykti iš Lie
tuvos, ir tokiu būdu buvo su
stiprinta komanda.
1992 metais „Lituanicos" vy
rų pirmoji vienuolikę pirmą
kartą per savo ilgą gyvavimo
laikotarpį galėjo pasipuošti
„major" lygos čempionų titulu.
T a d a iš 10 komandų mūsiš
kiai užėmė I vietą su 26 taš
kais. Antroje vietoje liko „Pe
gasus" (23) ir trečioje „Eagles"
(21). Čempionų
komandoje
žaidė:
V. Marčinskas, D.
Adams, G. Kavaliauskas, R.
Siniakovas, V.Žuromskas, J .
Courtey, J. Putna, S. Maestre,
P. Masnjak, R. Urbonavičius,
T. Žukauskas, G. Grigas, A.
Savukynas, A. Grigas. Septyni
iš šių žaidėjų buvo naujai iš
Lietuvos atvykusieji. Vieną
sezoną komandoje žaidė ir Ri
čardas Zdančius, kuris, grįžęs
į Lietuvą, buvo pakviestas
valstybinėn rinktinėm

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.

DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL
Tel. C708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 6 0 6 5 2

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.. Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638
Tel. 7 7 3 - 2 2 9 - 9 9 6 5
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA,M.D.
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

1991 ir 1995 metais klubo
komandos buvo nuvykusios į
Lietuvą ir ten žaidė Pasaulio
Lietuvių
sporto
žaidynėse
(vieną kartą iškovojo aukso
medalius).
P a r d u o t a s ir klubui priklau
Bendravimas su Lietuva ir santis n a m a s M a r q u e t t e Par
jos futbolininkais vyko ir kito ke, k u r i a m e ilgą laiką buvo
kiais būdais. Čikagoje buvo futbolininkų bei kitų narių su
priimta ir globota Lietuvos sitikimo vieta ir patalpos gau
j a u n i ų komanda, buvusi pake sių trofėjų laikymui. Šiuo me
liui į tarptautinį turnyrą Da tu klubas tokių patalpų nebe
las mieste (Čikagoje ji irgi su turi, nors ir labai jų reikėtų.
žaidė rungtynes). 1996 m. į
D a b a r klubas išlaiko tik dvi
Čikagoje vykusias pasaulines
komandas — vyrų ir veteranų.
futbolo pirmenybes buvo atvy
Nors, jeigu pavyks vėl iškopti
kusi grupė Lietuvos futbolo
į „major" diviziją, reikės s u d a 
veikėjų bei veteranų. J i e čia
ryti ir rezervine. Tokia gali
irgi sužaidė rungtynes su „Li
mybė j a u nusimato, nes d a b a r
tuanicos" veteranais. Kuomet
žaidėjų t u r i m a p a k a n k a m a i ,
Čikagoje viešėjo Lietuvos vyrų
vis įsijungia naujieji futboli
futbolo rinktinė (ji čia žaidė
ninkai iš Lietuvos. Todėl klu
„Chicago Cup-92" varžybose),
„Lituanicos" nariai jai irgi bo ateitis vėl pašviesėjo ir ga
lima su viltimi žvelgti ir į
daug padėjo.
antrąjį klubo 50-metį.
Bendrai, ryšiuose su Lietuva
daugiausia prisidėjo a.a. JLFK „LITUANICA"
Žukauskas (jis savo namuose
SUKAKTUVINIS
anksčiau taip pat buvo apgy
LEIDINYS
vendinęs ir daugelį „Lituanicai" padėjusių futbolininkų
LFK .,Lituanicai" 50 metų
iš Lietuvos) bei A. Kleinaitis. veiklos sukaktuvių" minėjimo
J i e buvo pakviesti į Lietuvos proga
leidžiamas
plačios
futbolo federacijos valdybą.
apimties Jubiliejinis leidinys,
Paskutinį dešimtmetį „Li kuriame tilps sveikinimai, su
tuanicos" klubas pergyveno glausta klubo veiklos istorija,
nemažai pasikeitimų. Dėl ra kitos su veikla susijusios ži
sinių
priežasčių
mažėjant nios ir nemažai n u o t r a u k ų .
Marcjuette Parko lietuvių bū Kad leidinyje atsispindėtų jo
riui, reikėjo rasti kitą aikštę praeities ir dabarties veikla,
priemiesčiuose. Ji buvo įreng daug sielos ir laiko įdeda re
ta Lemonte, prie Pasaulio lie daktorius tani. Ed. Šulaitis.
tuvių centro pastatų Ten irgi vienas iš klubo steigėju ir ne
kartą teko keisti aikštes vietą
pailstanti- jo darh.iotoja>
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PASIRUOŠIMAS
VALSTYBĖS GYNYBAI IR
NATO NARYSTEI
Pokalbis su Ki-uštu
apsaugos
viceministru
Romu
Kilikausku
— Kaip J ū s vertinate da
b a r t i n ę Lietuvos kariuome
nę ir jos galimybes apginti
Lietuvą?
— Manau, kad Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimas kol kas
vyksta gana sklandžiai, ir kar
tu su Savanorių pajėgomis ji
yra gerai pasiruošusi Lietuvos
gynybai. Tačiau privalome su
prasti, kad Lietuva — maža
valstybe, todėl nerealu many
ti, kad galime sukurti tokią
kariuomene, kuri viena pati
sustabdytų, bet kokį poten
cialų priešą. Todėl dabar tu
rime ruoštis kovoti teritorines
gynybos principais ir rengtis
kuo greičiau įstoti į NATO.
Šiuo metu tai ir daroma, or
ganizuojant kariuomene pagal
NATO standartus ir ruošiant
Savanorių pajėgas teritorinei
gynybai.
— Kokią naudą atneštų
Lietuvai NATO narystė?
— Visų pirma, tai suteiktų
Lietuvai patikimiausią, efek
tyviausią ir pigiausią ilgalaikį
nacionalinio saugumo garan
tą. Antra. NATO narystė ska
tintų Lietuvos ekonomikos at
statymą. Mūsų gyvenimo lygis
pakils ne politikams populis
tiškai šnekant, o tik tada. kai
į šalies ūkį ateis rimtos inves
ticijos, kurios sukurs naujas
darbo vietas, vadinasi, ir gali
mybes geriau, turtingiau gy
venti. Tai gali įvykti tik tada,
kai rimti investitoriai žinos,
jog Lietuva yra saugi ir sta
bili valstybė, garantuojanti
užsienio investicijų saugumą.
Be NATO narystes solidiems
Vakarų investitoriams tikrai
nebūsime patrauklūs, net jei
gu ir turėsime palankius vers
lui įstatymus. Pažiūrėkime į
savo kaimynus lenkus: per
vienerius metus po įstojimo į
NATO ekonominės investicijos
dvigubai padidėjo. Panašiai
įvyko Vengrijoje ir Čekijoje.
— Vis dėlto yra žmonių,
kurie mano, kad dabar
NATO narystė Lietuvai per
brangi. Kaip atremtumėte
tokį argumentą?
— Tokie argumentai sklinda
iš tij žmonių, kurie nesupran
ta arba nenori suprasti, kad
Aljansas iš mūsų nereikalauja
jokių
mokesčių.
Narystės
sąlygos yra labai paprastos:
kurkite tokią kariuomene, ku
ri galėtų sąveikauti su kitomis
NATO valstybių kariuomenė
mis. Tai reiškia, kad mūsų ka
riai privalo išmokti bendra
NATO kalbą, kad ginklų ka

libras atitiktų NATO standar
tus, kad mūsų kariuomenės
ryšių sistema būtų pritaikyta
prie NATO standartų. Taip
pat reikia, kad mūsų kariai
mokytųsi bendros su NATO
karo taktikos, o kariuomenė
būtų pavaldi civilinei vadovy
bei. Visi šitie NATO kriterijai
nereikalauja iš mūsų jokių pa
pildomų išlaidų. Nebent Lietu
va visai atsisakytų turėti savo
kariuomenę. Tokiu atveju abe
joju, ar ilgai džiaugtumės tik
ra nepriklausomybe ir nebūtu
me daugiau ar mažiau „drau
giškai" įjungti į kokią nors
sandraugą. NATO valstybės
ne tik nereikalauja kokių nors
mokesčių, jos mums labai rim
tai padeda kurti savo kariuo
menę. Kalbos apie NATO na
rystės brangumą yra sąmo
ningas žmonių klaidinimas.
— Daug kas šiandien ne
mato Lietuvai nė jokių
grėsmių ir klausia, a r
mums kariuomenė iš viso
reikalinga.
— Mes galim tik džiaugtis,
kad šiandieną neturim priešų
ir kad nėra grėsmių. Tai
nemažas mūsų vyriausybės ir
jos diplomatų darbas. Bet ne
tada laikas kurti kariuomenę
ir ieškoti kolektyvines gyny
bos, kai pasirodo grėsmė. Ka
riuomenės kūrimas ir įsto
jimas į gynybos sąjungas yra
ilgametis procesas ir apie jį
laikas rūpintis iš anksto. Kas
gali pasakyti, kas bus už 10 ar
20 metų? Jeigu nesam pasi
ruošę, tai nemanykim, kad
mes greitai sukursim karines
pajėgas ar kad mums į pa
galbą staiga ateis svetimi.
— Kokie svarbiausi po
kyčiai vyko k r a š t o apsau
gos sistemoje per pastaruo
sius porą metų?

LR Krašto apsaugos viceministras
Romualda.-- Kilikauskas.

BIRUTES ODISĖJOS
ORANGUTANGŲ KARALYSTĖJE
AURELIJA MITUZIENE
Nr.ll
Bet pu
sė užtvaros jau įveikta, todėl
yra į ką atsispirti, pasistumti.
Ilgokai paplušėję, pasiekiame
švarų vandens paviršių. Tarp
pakrantės brūzgynų paste
bime tylius mus stebinčių
žmonių siluetus...
Valtis vėl slysta juodu veid
rodžiu. Pasiekiame stovykla.
kurią jau gaubia tamsi pietie
tiška naktis. Orangutangų net
nemėginame ieškoti — jie jau
seniai miega savo lizduose
medžių viršūnėse. Pavakarie
niavę kartu su stovyklos ko
manda, išklausę jų pasako
jimų ir papasakoję naujienas,
išsirengiame atgal. Pašviesdami prožektoriais, stovyklos
asistentai mus palydi į valtį.
Vėl skrendame juodosios
upės vingiais. Prožektorių
spindulių iš tamsos ištrauktos
pakrantes dar įspūdingesnės.

negu dieną. Pasroviui nesun
kiai įveikiame brūzgynų už
tvarą ir laisvu lygiu vandens
keliu visu greičiu neriame pir
myn.
Staiga valtininkas stabdo,
išjungia motorą ir mes visu
svoriu slystelime į valties
priekį. Tamsoje spėjame pa
justi, kaip valtis pasisuka šo
nu ir dusliai bumpteli i kaž
kokia kieta kliut). Prožekto
rius apšviečia ilgą skersai
upes įtvirtintą rąstą, kuris vos
matomas kyšo virš vandens.
Iš kur jis čia atsirado? Plauk
dami upe aukštyn, ne tik jokio
rąsto, bet ir lentgalio pakeliui
nematėme.
Ligi šiol stengėmės patikėti.
kad brūzgynai upę užtvėrė at
sitiktinai, bet del ..netyčia"
įstrigusio rąsto mūsų vaizduo
tės buvo bejėgės. Jei akylusis
valtininkas nebūtų parodęs

— Pirmiausia, kariškių ap
mokymas buvo ir liko vienas
iš svarbiausių mūsų kariuo
menės uždavinių. Ginklas be
gerai paruošto kario turi ma
žai reikšmės. Rukloje jau
įkurtas Mokomasis pulkas,
kuriame šauktiniai per 11 sa
vaičių įgyja bazinį karinį ap
mokymą. Jungtinės Karalys
tės kariniai specialistai pa
ruošė 105 Lietuvos karininkus
instruktorių pareigoms. Dabar
kareiviai yra apmokomi pagal
Vakarų standartus, gyvena ir
mokosi gerai įrengtose, jau
kiose patalpose. Vakarų spe
cialistai, kurie lankėsi Lietu
voje, pripažįsta, kad Rukla
yra pavyzdys visoms Cent
rines Europos valstybėms. Ne
galiu nepaminėti, kad Kauno
puskarininkių mokykloje jau
ne kartą lankėsi NATO valsty
bių specialistai, kurie tobulino
puskarininkių ir seržantų mo
kymo programą. Šią mokymo
instituciją baigę kariai užims
aukštesnio lygio postus Lietu
vos kariuomenėje. Vakarų pa
saulyje visi specialistai pri
pažįsta, kad puskarininkiai
yra kiekvienos modernios ka
riuomenes stuburas. Toks kor
pusas buvo ir prieškario Lie
tuvoje. Ta linkme einama ir
dabar.
1999 m. pasikeitimai pra
sidėjo ir Karo akademijoje.
Paskirtas naujas viršininkas
pik. Vaičeliūnas. baigęs Vokie
tijos Karo vadybos akademiją,
kuris rūpinasi mokymo prog
ramos reformomis. Dar šiais
metais bus užbaigta naujo
kariūnų bendrabučio rekons
trukcija. Pirmosios 9 merginos
šiais metais buvo priimtos stu
dijuoti LKA. Studijų srityje
daug bendradarbiaujama su
JAV Vv'est Point ir Britų Sandhurst akademijomis, iš kurių
gauname įvairiapusės para
mos. Per šešerius metus 1.200
Lietuvos kariškių mokėsi už
sienyje. Dabar kasmet išsiun
čiame per 200 kariškių tobu
lintis į Vakarų šalių karines
mokyklas. Už mokslą Lietuva
nieko nemoka. Trys lietuviai
jau yra baigę prestižines JAV
oro ir jūrų pajėgų akademijas,
kuriose jie mokėsi ketverius
metus. Dabar mokosi dar ke
turi. Vienuolika aukšto laips
nio karininkų baigė Vokieti
jos Karo vadybos akademiją
Hamburge, kur mokslas trun
ka dvejus metus. Dabar šie
žmonės užima atsakingas pa
reigas mūsų kariuomenėje.
Remiant Amerikos Valstijoms,
įkurta dešimt anglų kalbos
mokymo centrų su moderniau
sia kompiuterine įranga, ku
riuose kiekvienais metais 600
karių mokosi anglų kalbos.
Atkreipkime dėmesį, kad visi
šie mokymai buvo organizuoti
įvairių NATO valstybių.
— J ū s daug kalbate apie
savo meistriškumo, būtume
pamaitinę vietinę krokodilų
bendruomenę.
Iki pat Kumajaus prieplau
kos niekas nebeištare nė
žodžio.
Orangutangas s u t r u k d o
dalyvavimą policijos
akcijoje
Gauname kvietimą apsilan
kyti prasidedančioje policijos
parko valymo
operacijoje.
Dviem greitaeigėmis motori
nėmis valtimis, kartu su iš
Londono atvykusiais Birutės
svečiais verslininkais, išplau
kiame į lemiamų kautynių te
ritoriją. Birutė su draugai*
plaukia vienoje, o aš su svečių
asmens sargybiniu Valibu —
kitoje valtyje. Matau, kaip su
nerimsta ir įsitempia Valibas.
kai antroji valtis trumpam
dingsta iš akių. Jis atsako už
savo viršininko gyvybe. 0 ši
pavojinga išvyka jų planuose
nebuvo numatyta.
Pakeliui užsukame į nese
niai įsteigtą Lamnndau rezer
vatą. Ilgamečių Birutes pa
stangų dėka pavyko anksčiau

personalą, o k a i p su gink
luote ir kita įranga.
— Kalbėdamas apie karių
rengimą, norėjau pažymėti,
kad šiuo metu Lietuvos KA
lėšos investuojamos į žmones,
jų lavinimą, karinių žinių at
naujinimą ir jų buitines tarny
bos sąlygas. Tai yra labai
svarbu, nes dauguma mūsų
karininkų turėjo sovietinės
kariuomenės patirtį. Dabar
reikia kariuomenės struktūrą,
jos valdymą pritaikyti prie de
mokratinių principų. Kita ver
tus, galiu labai atsakingai
pasakyti, kad per praėjusius
porą metų ginklams ir įrangai
mes išleidom labai mažai lėšų.
Kodėl? NATO valstybės į
mūsų prašymus paremti gink
luote ir kita įranga atsiliepia
labai geranoriškai. Naudo
damasis proga paminėsiu pa
čius didžiausius projektus, ku
rie buvo įvykdyti per tuos dve
jus metus. JAV karinė vado
vybė skyrė 10 mln. JAV dol.,
už kuriuos Karmėlavoje buvo
įrengtas šiuolaikinis Regioni
nis oro erdvės koordinacinis
centras, kuriame dirba Lietu
vos, Latvijos ir Estijos kari
ninkai. Remiant Danijai Kau
ne įkurta ir veikia Karinės
inžinerijos mokykla ir batalio
nas. Netoli Šiaulių jau prade
da veikti pirmas priešlėk
tuvinės gynybos batalionas,
kuris netrukus bus apginkluo
tas Švedijos dovanota gink
luote, radarais ir kita įranga.
Dabar jau tariamasi dėl rake
tinių priešlėktuvinių ginklų
perdavimo, kurie yra ypač
brangūs. Tikimės, kad pasi
seks. 1999 m. iš Vokietijos
įsigijom visiškai atnaujintą
minų paieškos laivą, kuriame
dirba 42 jūrininkų įgula, ap
mokyta Vokietijoje. Jeigu rei
kėtų pirkti tokį laivą, tektų
mokėti 10-15 mln. JAV dol.
Dabar deramasi dėl antro šios
klasės laivo įsigijimo dovanos
būdu. Krašto savanoriškųjų
pajėgų kariai jau mokosi šau
dyti su JAV karinių pajėgų do
vanotais šautuvais M-14 ir
amunicija, kurios vertė apie
170 mln. Lt. Taip pat įsi
gijome 2 tūkst. M-16 šautuvų.
Jau patvirtinta 12 mln. JAV
dol. parama, už kurią Kaune
bus įrengtas šiuolaikinis Ka
riuomenės kartografijos cent
ras. Vokietija davė du tūks
tančius visai naujų MG-3 kul
kosvaidžių, greitu laiku tu
rėsime pirmus 67 iš 139 vi
siškai »atnaujintus šarvuočius
M-113. Iš Švedijos gavome
daugiau kaip 100 prieštan
kinių pabūklų. Kiekvieneriais
metais iš JAV gauname per
4,5 mln. JAV dol., už kuriuos
perkame šiuolaikinę kariuo
menės ryšių įrangą, pritaikytą
NATO standartams. Yra gali
mybė šią sumą 2001 m. padi
dinti iki 8 mln. JAV dol. Tik

rai ne viską čia išvardijau, bet
manau, kad jau akivaizdu, jog
Lietuva iš NATO salių su
laukė daugia- paramos negu
reikalavimų.
— Tačiau Lietuvoje yra
politikų ir visuomenės vei
kėjų, kurie Krašto apsau
gos labdaros b ū d u įsigytą
k a r i n ę įrangą n u o l a t o s kri
tikuoja. Pavyzdžiui, Naujo
sios sąjungos nacionalinio
saugumo žinovas R. Ka
zėnas ne kartą neigiamai
vertino Jūsų
išvardintą
ginkluotę. Ką galėtumėte
atsakyti?
— Ačiū Dievui, kad Lietuvos
kariuomenėje yra nemažai
apie ginklus išmanančių žmo
nių, kurie visai kitaip vertina
įsigytą ginkluotę. Kita vertus,
nepamirškime, kad be mūsų
šalies ekspertų savo nuomonę
dėl kariuomenės apginklavi
mo išsako ir NATO specialis
tai. Žinia, į Aljansą mes bū
sime pakviesti ne pagal R.
Kazėno, bet pagal NATO vals
tybių
atstovų vertinimus.
Galbūt ne visi žino, kad NA
TO vadovybė Lietuvą laiko
viena iš devynių šalių kandi
dačių, geriausiai pasiruošusių
NATO narystei. Aukščiausi
Aljanso vadovai, kurie vertina
mūsų karinių pajėgų struktū
ras ir pasiruošimą narystei,
ne kartą yra sakę, kad Lietu
vos kariuomenė ypač gerai or
ganizuojama ir ginkluojama.
Vienintelis patarimas: taip
dirbkite ir toliau. Šiais metais
taip kalbėjo Lietuvoje lankęsi
NATO Generalinis Sekreto
rius Lord Robertson, NATO
kariuomenės vadas generolas
VVesley Clark, jo pavaduotojas
britų generolas Rupert Smith.
JAV krašto apsaugos minis
tras William Cohen ir kiti
NATO pareigūnai, kurie daž
nai atvyksta ir stebi mūsų
pasirengimą. Lietuvai jų verti
nimai tikrai svarbesni negu R.
Kazėno ar kitų kritikų.
Kita vertus, reiktų atskirti
kai kurių vietinių žinovų ka
riuomenės vertinimą nuo poli
tikavimo. Manau, jog R. Ka
zėno tikslas ne objektyviai
įvertinti Lietuvos karių ap
ginklavimą, bet politikuoti
Naujajai sąjungai naudinga
linkme. Pavyzdžiui, R. Ka
zėnas teigia, kad krašto ap
sauga neefektyviai naudoja
lėšas, nes ministerijoje yra per
daug etatų, net 450. Iš tikrųjų
KA ministerijoje ir Gynybos
štabe yra 287 etatai, iš kurių
užimti 239. Naujoji sąjunga
skelbia, kad švaistomos lėšos
kareivinių statyboms. Tai gal
Lietuvos kariai turėtų gyventi
tokiomis sąlygomis, kokios
buvo sovietų armijoje0 R. Ka
zėnas kritikavo M-14 šautuvo
įsigijimą, su juo nė karto
nešovęs.
Nukelta į 7 psl.
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Danutė

Bindokienė

Visų apsaugoti
neįmanoma
Laidotuvės — liūdnas įvy
kis. Net, laidojant nepažįsta
mą žmogų, retas, ir tik labai
nejautrus, individas gali ne
reaguoti į jo artimųjų širdgėlą,
ašaras. Juo labiau sukausto
pasibaisėjimo ir gailesčio jaus
mas, kai laidojamos smurto ar
nelaimės aukos. Tai labai
žmogiška reakcija, nes kiek
vienas anksčiau ar vėliau su
siduriame su netektimis.
Šios savaitės antradienį ži
nių laidose matėme Amerikos
jūreivių, prieš maždaug savai
tę žuvusių toli nuo savo tė
vynės, iškilmingas laidotuves
Norfolk, VA, JAV laivyno ba
zėje. Laivas, kuriame jie atli
ko savo pareigą, buvo sustojęs
Jemeno uoste pasipildyti kuro
atsargų ir teroristų išsprog
dintas. Amerika paprastai
stengiasi
surinkti
savo
žuvusių karių, lakūnų, jūrei
vių, marinų kūnus iš „devynių
pasaulio kraštų" ir palaidoti
savo žemėje. Tai paskutinė
paslauga, kurį kraštas gali
padaryti savo didvyriams..,
Laidotuvės buvo ir grau
džios, ir iškilmingos. Kalbą
sake valstybės prezidentas,
vos grįžęs iš Egipto ir dar, ma
tyt, jausdamas nuovargį nuo
maratoniško pasitarimo dėl
Artimųjų Rytų krizės; kalbėjo
ginkluotųjų pajėgų ir karo lai
vyno vadai. Iškilmėse dalyva
vo ir laimingieji karo laivo
„S.S. Cole" jūreiviai, nors visi
jie ant neštuvų ar vežiojamų
kėdžių. Tačiau jie išliko gyvi ir
ilgainiui pasveiks. Kartu su
žuvusiųjų artimaisiais braukė
ašaras ir visai nepažįstami, ir
galbūt ne vienas tų žinių lai
dos žiūrovas. Tai taip pat
žmogiška.
Visgi šiose laidotuvėse daly
vavo dar viena nekviesta vieš
nia — Baimė. Terorizmo veiks
mas prieš „S.S. Cole" nebuvo
nei pirmas, deja. nebus pasku
tinis, nukreiptas prieš Ameri
kos karinį personalą ir net ci
vilius gyventojus. Po kiekvie
no tokio įvykio plačiai kalba
ma apie galimybes bei prie
mones apsisaugoti būsimųjų.
Niekas iš esmės net ne
pamini, kad gal daugiau tero
rizmas nebepražios savo kru
vinų nasrų — dažniausiai ten,
kur jo nesitikima.
Nepaisant, kiek kartų per
spėjami amerikiečiai, kuriems
tenka keliauti, dirbti ar net
gyventi svetimuose kraštuose,
nepaisant,
kokios
aukštos
užtvaros tveriamos apie Ame
rikos ambasadas, karines ba
zes, svarbiąsias įstaigas už

sienyje, teroristai visuomet
randa būdų tas apsaugos prie
mones apeiti ir savo begėdišką
darbą atlikti. Žinoma, kai ku
riose planetos vietose sąlygos,
kad gali įvykti pasikėsinimas
prieš Amerikos piliečius, yra
konkretesnės. Didžiausia rizi
ka visgi matoma arabų kraš
tuose, tame pačiame Jemene,
Persų įlankos pakraščiuose ir
kitose ..karštose" zonose. Ta
čiau ir Europa neišskiriama.
Neseniai amerikiečiams buvo
pavojinga lankytis Italijoje,
dabar jau primenama, kad
Graikija nesaugi ir net kyla
abejonių, ar Amerikos atletai
apskritai turėtų dalyvauti bū
simojoje vasaros olimpiadoje
Atėnuose.
Visgi, atrodo, iki šiol per
daug dėmesio nekreipta į karo
(o gal ir krovininius, ypač ve
žančius naftą.' laivus, nuolat
plaukiojančius įvairiuose van
denynuose. O. kaip parodė
,,S.S. Cole" atvejis, ir laivai
negali jaustis per daug sau
gūs, nes neapykanta, vedanti
teroristus „keršyti nekenčia
mai Amerikai" yra didesnė už
bet kokį pavojaus ar savisau
gos jausmą. Be to. jau ne.
kartą pasitaikė, kad teroro
veiksmus vykdantys asmenys
patys žūva — pagal juos ir ju
pasekėjus — „kankinio" mirti
mi. Panašiai atsitiko ir su
karo laivo „S.S. Cole" Sprog
dintojais.
Dabar, atrodo, svarbiausias
klausimas: kas tai padarė?
Tiek Jemeno vyriausybe, tiek
iš Amerikos nuvykę atitinka
mi pareigūnai, perkratineja
kiekvieną metalo skeveldrėlę,
apklausineja kiekvieną uosto
darbininką ar galimą įvykio
liudininką, kad kaip nors
atrastų tą vadinamą siūlo
galą, vedantį prie pagrindinio
kamuolio — teroristų lizdo,
kuris yra atsakingas už pa
sikėsinimą prieš JAV laivą.
Deja. kaip parodė praeitis, ty
rinėtojams belieka tik spėlioti,
bet nieko konkretaus neatran
dama. Reikia tikėtis, kad —
kaip toje praeityje — Amerika
nesiims ..bausti" tariamų nu
sikaltėlių, neįrodžiusi jų kal
tės. Tuomet nukenčia tik ne
kaltieji...
Gyvename jau tokiu laiko
tarpiu, kai pasaulyje nedaug
liko uždarų, neprieinamų, ne
pasiekiamų vietų, o dar ma
žiau valstybinių
paslapčių.
Kaip būtų gera žinoti, kad vis
gi tas pasaulis yra visiems
saugus. Bet tai tik svajone.

miško kirtėju eksploatuotą rimsta — gal jis susirgo?
— orangutangai". B. Galdikas atvežti narvo, o mes kantriai
76,000 hektarų plotą atkovoti
Vėl išryškėja pagrindinis pakeičia iš anksto suplanuotą laukiame kartu su Ojeku.
orangutangų prieglobsčiui. Ja profesorės motto: „pirmiausia dienotvarkę ir išsiunčia valtį
Bus daugiau
me pirmieji penki įnamiai bu
vo apgyvendinti per paskuti
niųjų praeito tūkstantmečio
metų Kalėdas. Išgydyti, pri
pratinti prie m:ško ir išmokyti
jame gyventi buvusieji reabi
litacijos centro globotiniai čia
pradeda savarankišką gyve
nimą. Juos ir toliau stebi Bi
rutes vadovaujami asistentai.
Pagal seną tradiciją, keliau
dami į svečius, vežame do
vanų — po maišą rambutanų,
durianų. kitų tropinių vaisių.
Tai mėgstamas orangutangų
maistas, kurio gyvūnams sun
ku rasti iškirstame ir vėl at
želiančiame miške.
Ilgai šaukiame orangutan
gus vardais. Pagaliau iš aukš
tumų nusileidžia Ojekas. Jis
kažkoks liūdnas, nestrykčioja
iš džiaugsmo, nerodo jam bū
dingo smalsumo. Visada buvęs
labai energingas, dabar jis ra
miai apčiulpia vaisių kauliu
kus ir melancholiškai išsitie
sia ant žemes. Birute sune
OMC/IJO.V kasdienybe: daug oficialiu asmenų, nodaug tvarkos

•
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LAIŠKAI IR
DVIGUBA PILIETYBĖ
BŪTINA IŠLIKIMUI
SAVAI TAUTAI IR
LIETUVA]
Š.m. spalio 6 d. ..Draugo*'
„Laiškai ir nuomones" sky
riuje išspausdintas penkių
naujosios bangos lietuvių šei
mų pasirašytas „Atviras laiš
kas Lietuvos piliečiams ir bū
simiems Seimo nariams". Akį
pagavo šio laiško antraštė —
.Ar Lietuvai mūsų jau nebe
reikia?"
Minėtame laiške minima
Lietuvos pilietybes išlaikymo
problema. Problema nėra nau
ja. Su pilietybes problema už
sienyje po II Pasaulinio karo
apsigyvenę lietuviai susidūrė
1990 m. kovo 11 d.. Lietuvai
atkūrus valstybinę nepriklau
somybę. To meto Lietuvos val
džia, nenorėjusi mums pripa
žinti Lietuvos pilietybės, rei
kalavo jos ..atstatymo", nors
savoje
kišenėje
turėjome
prieškarinės Lietuvos ar Lie
tuvos atstovybes VVashingtone, DC. išduotą pasą. Tik
spaudoje išliejus pyktį ir ne
mažai rašalo. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybai
įsikišus, buvo sudaryta Seimo,
vyriausybės ir užsienio lietu
vių atstovų komisija, kuri
atsižvelgė į didesnę dalį mūsų
norų ir įteisino teisę į Lietuvos
pilietybę. Tiesa, biurokratiniai
formalumai užsiliko, tačiau
Lietuvos pilietybė buvo laimė
ta ne tik karo metu išvietintiems iš savojo krašto, bet ir
užsienyje gimusiems vaikams
bei vaikaičiams. Tenka apgai
lestauti, kad teisė į Lietuvos
pilietybę nebuvo suteikta so
vietmečiu nuo raudonojo terorp repatriaciniu procesu į
užsienį išvykti pasinaudoju
siems tėvynainiams.
Atvirame . laiške keliama
problema rišasi su per pasku
tinįjį nepriklausomybės de
šimtmetį į JAV atvykusiais
tautiečiais, įsikūrusiais šiame
krašte, esančiais ar būsimais
JAV piliečiais. Susipažinus su
pateiktais argumentais, nepa
jėgiame suprasti, kodėl Ame
rikos pilietybę priėmę Lietu
voje gimę ir nepriklausomos
Lietuvos metais į šį kraštą at
vykę tautiečiai automatiškai
praranda Lietuvos pilietybę,
nepaisant, ar jie to nori. ar ne.
Nusivylimą atskleidžia įstaty
mų leidėjams laiške keliamas
retoriškas klausimas: ..Kas
tai? Kerštas už 'išdavikišką'
ekonominę emigraciją?"
Noriu pareikšti, jog JAV LB
supranta ir pritaria dvigubos
pilietybės sąvokos Lietuvos

S K E L B I M A I

NUOMONĖS
įstatymuose įteisinimui ir ta
linkme darbuojasi. JAV LB
XV tarybos šiuo klausimu pri
imtas nutarimas tapo akstinu
Lietuvos Respublikos Seimo ir
JAV LB atstovų komisijai pri
imti atitinkamas rezoliucijas
2000 m. kovo 10 d. ir 2000 m.
rugpjūčio 12 d. Abiejose rezo
liucijose konstatuojama, kad
Lietuvos pilietybes praradi
mas neigiamai veikia asmens
požiūrį į Lietuvą, neduoda jo
kios naudos Lietuvai ir be rei
kalo mažina Lietuvos Respub
likos piliečių skaičių. Liudos
Rugienienės, atstovų komisi
jos pirmininkės (kito pirmi
ninko būta Seimo vicepirm.
prof. Felikso Palubinsko), pa
teiktame raporte Hartford.
CT, vykusiai JAV LB XVI ta
rybos pirmajai sesijai teisingai
pastebima, jog ateityje migra
cija tarp Vakarų pasaulio ir
Lietuvos nemažės, o didės,
ypač jei Lietuva įstos į NATO
ir Europos Sąjungą. Dviguba
pilietybe nėra nieko nauja šių
dienų pasaulyje, žmogus gyve
namąją vietą gali keisti dau
gel kartų. Kodėl atsisakyti sa
vo valstybes piliečių, ypač kai
jų neskaičiuojame dešimtimis
milijonų9 Išvykimas iš savo
krašto nesietinas su lojalumo
stoka. Gyvenimo aplinkybės
dažnai priverčia žmogų taip
pasielgti.
„Į JAV lietuviai keliavo jau
prieš pusantro šimtmečio. Ke
liavo, keliavo, sugrįžo, ir vėl
keliaus, ir vėl sugrįš, žemė ap
vali".
Šiuo metu Lietuvos pilie
tybės įstatymo pataisos tebe
laukia Lietuvos Respublikos
prezidento patarėjų peržiūros
komentarų. Viliuosi, jog prezi
dentūra ir Seimas turės pilie
tinės drąsos papildytame Lie
tuvos pilietybės įstatyme spe
cialias privilegijas skirti etni
niams lietuviams. Taip elgiasi
Izraelio valstybė bei kiti kraš
tai, kurie siekia savosios tau
tos išlikimo. Specialių privile
gijų pilietybės atžvilgiu sava
jai tautai suteikimas nelaiky
tinas valstybės mažumų dis
kriminavimu, o valstybę sukū
rusio tautinio branduolio stip
rinimu ir pasipriešinimu kos
mopolitinėms apraiškoms.
Tenka pasidžiaugti pasieku
sia žinia, kad Lietuvos Res
publikos Seimas 2000 m. spa
lio 10 d. priėmė nutarimą pra
tęsti Lietuvos Respublikos
Seimo ir Amerikos Lietuvių
Bendruomenės atstovų komi
sijos darbą ir jos sudėtį atnau
jinti naujai išrinktame 20002004 metų Seime. Šis nutari
mas jau yra įsigaliojęs. Tad

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBIUO. NAMŲ. SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tol. (706) 424-8654
(773)581-8654

Po sėkmingo koncerto Detroite ir pamaldų Dievo Apvaizdos parapijoje. Iš kaires: svečias iš Lietuvos, Kražių kle
bonas kun. Alionidas Budrius, kuris atvykęs į Ameriką ieškoti lėšų istorines tautos šventoves. Kražių bažnyčios,
remontui, aktore Virginija Kochanskytė. solistė Rita Preikšaite, pianiste Melitina Kupriene ir parapijos klebo
nas kun. Aloyzas Volskis.

atstovų komisija ir toliau ga
lės būti reikšmingu forumu
nagrinėjant dvigubos piliety
bės klausimą. Savo ruožtu,
kaip naujai išrinktas JAV LB
KV pirmininkas, noriu užtik
rinti neseniai iš Lietuvos atvy
kusiems visokeriopą Krašto
valdybos paramą dvigubos pi
lietybės reikale. Judinkite šį
klausimą mūsų žiniasklaidoje!
Junkitės į JAV LB gretas, kad
suteiktomis jėgomis tikslą pa
siektume! Lietuvių Bendruo
menė siekia apjungti visus lie
tuvius, kad išliktume gyvi sa
vajai tautai ir tėvynei Lietu
vai.
Algimantas S. Gečys
Huntingdon Valley, PA

..Dėkojam Lietuvių fondui už parama ir (tėnmj, >kirtą mušu šeiniai Lū
aivoje N" n kėjome, kad tokia svarbi institucija išgirstų mūsų — eilinių
vars-taiuiu /nintmi — prašymo..." Jnjra. Arūnas irsimu* Ernestas Laureviciai
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Ieškoma auklė prižiūrėti
kūdikį ir gyventi kartu arti
New York'o.
Tel. 973-376-0980.
Reikalinga 50 langų plovėjų.
Gyvenamųjų namų langų plovimas ir
lietvamzdžių valymas Darbas ištisus
metus nuo pirmadienio iki penktadienio,
7 vr.r. iki i v.pj>. Patyrimas nebūtinas.
Apmokysime. Dirbama brigadoje po 23 žmones. Reikalingas nuosavas
automobilis. Uždarbis $100-$ 150 per
dieną vienam asmeniui. Apmokymas
vieną dieną. Atvykite šiandien —
įdėkite dirbti rytoj! 1989 University
ne, unit F, Lisle, IL 60532, tel. 630434-7030. Važiuoti: 355 iki Ogden. tada
į vakarus iki Yackley, sukti i kairę iki
Ohio, sukri į kairę iki Academy. važiuoti
į kairę iki pirmos pastatymo aikštelės
dešinėje.

C

Beržoro varpines atstatymo darbai jau eina į pabaigą.

DARBAI TĘSIAMI

Plateliu bažnyčia.

Platelių parapijos kleb. A. Gylys.

Dr. A. Razma gavo džiugu
Platelių bažnyčios klebono
laišką: „Ir vėl buvau sujaudin
tas Jūsų kilnumo — aukos
(1,000 dolerių) ir straipsnio
„Drauge".
Mūsų tėviškėje gražus ru
duo, tad tęsiu remonto darbus:
baigiam apskardinti Platelių
bažnyčios šventorių (liks ki
tiems metams vartelių ir ko
lonų restauracija — dar esu
skolingas už darbus 2,266 li
tus). Beržore tikiuosi š.m.
baigti varpinės restauraciją
(kainavo parapijai 10.000 li
tų).
Džiaugiuosi vis gražėjančia
bažnyčių aplinka. Žinoma,
darbų nebūčiau galėjęs dirbti
be Jūsų aukų.
Laiške prašėte parašyti, ko
kią sumą gavau iš Jūsų: 1. Per
vyskupą gavau 1.430 litų

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
Condesa del Mar
Waitresses vvanted!
Apply i n person:
12220 S. Cicero Ave.
Alsip, IL.

DĖKOJU
Brangūs tautiečiai Jungti
nėse Valstijose, nuoširdžiai
dėkoju Jums už didžiulę pa
ramą man Lietuvos Respubli
kos Seimo rinkimuose, kaip
vienam iš kandidatų Nauja
miesčio rinkimų apygardoje.
Jūsų parama teikia man
naujų jėgų tolimesnei veiklai
valstybės bei krikščioniškosios
demokratijos labui.
Linkiu Jums sveikatos ir
sėkmės Jūsų darbuose.
Albertas Šimėnas
Vilnius

Window \Vashers Needed!
40.000 per year. We need 100 erews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportation. Mušt be fluent i n English.
L.A. McMahon \Vindow \Vashing.
Tel. 800-820-6155.

(laiško jis nerodė, todėl auko
tojų paminėti negaliu;; 2.
1,000 doleriu nuo Jūsų gavau
per Tamstos dukterėčią; 3.
1,000 dolerių gavau paskuti
niu Jūsų laišku.
Siunčiu keletą nuotraukų,
atsiųsiu dar. kai baigsiu var
pinę tvarkyti. Tiesa, sutvar
kiau parapijos žemės nuosa
vybės dokumentus (kainavo
nemažai ne tik materialiai,
bet ir moraliai, biurokratija
„atėmė daug nervų"), aptve
riau tvorą apie kleboniją.
Kun. Antanas Gylys
Plateliai
LIETUVOS
RESPUBLIKOS
VALSTYBĖS
VALDININKAI IR
IŠEIVIJA
New Yorko lietuvių Kultū
ros židinio ir tėvų pranciškonų
ginčas, pasiekęs New Yorko
valstijos Aukščiausiąjį teismą
(ginčą pradėjo „Lithuanian
Cultural Conter, Inc." firmos
tarybos pirmininkas, dr. Jo
nas Bilėnasi, išsivystė į skan
dalą, nereikalingai dalijantį

visuomenės nuomonę.
To skandalo rėmėjai ir pla
tintojai, parengę atitinkamą
pranešimą lietuviškųjų orga
nizacijų vardu, išsiuntinėjo
Lietuvos spaudai, Lietuvai at
stovaujančioms įstaigoms JAV
bei Krašto Lietuvių Bendruo
menes valdybai, nepagalvoję
apie pragaištingas tokio veiks
mo pasekmes.
Čia reikia pastebėti, o už
Lietuvos valstybės teritorijos
sienų gyvenantiems
lietu
viams žinoti, kad Lietuvos
valstybei atstovaujančios vals
tybinės įstaigos — pasiunti
nybė, misija ar konsulatai —
neapglobia čia gyvenančių lie
tuvių veiklos reikalų.
Užsienyje gyvenantieji Lie
tuvos valstybės piliečiai ir jų
veikiančios organizacijos yra
apsaugoti svetingos valstybes
įstatymais, tų įstatymų ribose
veikia ir tvarko savo bei orga
nizacijų veiklą. Lietuvos vals
tybės įstatymai jų visai ne
saisto.
Taigi Lietuvos valstybes
įstaigų valdininkų netikėti at
silankymai ir dalyvavimai lie-

tuviškųjų organizacijų pasita
rimuose bei susirinkimuose, iš
anksto apie tai rengėjams ne
pranešus, kelia įtarimą ir
kiekvienam lietuviui primena
„vyresniųjų brolių" veiklos
metodą: užpakalyje stovėti ir
per petį stebėti, ką jaunesnis
brolis"' daro. Ar taip yra, ar
ne, tai žalingas ir pasitikėji
mui kenksmingas galvojimas,
o. dešimčiai metų praėjus nuo
Lietuvos
nepriklausomybės
atstatymo, atėjo laikas šiuo
metodu nusikratyti.
Jų pareiga nekviestiems ir
neprašytiems į Lietuvos vals
tybės piliečių, tautiečių, ar jų
organizacijų reikalus įsijungti
iškyla tik tada. kai valstybės,
kurioje lietuvis gyvena. įstai
gos ar jų valdininkai jį apkal
tina nusižengus ar pažeidus
tos valstybės saugumo, valsty
bės sienų ar krašto karines
apsaugos įstatymus, nuosta
tas ar potvarkius, arba. kai
valdininkas atsisako jam pri
taikyti ar panaudoti kiekvie
nam kitam toje valstybėje gy
venančiam asmeniui, piliečiui
visus gyventojus apsaugojančius įstatymus.
Jonas Lenktaitis
Brooklvn. NY

GREIT PARDUODA
tjjL RE/MAX
y REALT0RS
0FFC.I773) 5S6 - S9S9
HOME (708) 42S - 7160
MOBIL 1773) 590-0205

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

a

MUK

Nevv Vision
Bus.: 708-361-0800
VcioeMal: 773*54-7820
Fax: 708-361-9618

DANUTE
MAYER

Jei nonte parduoti ar pirkti namus
mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės Į
DANUTĘ MAYER Protesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m
Nuosavybių įkainavimas veltui.
Išnuomojamas Oak Lawn, IL.
įruoštas butas (English basement).
Labai didelis, 1 mieg. Už elektrą ir
šilumą sumoka savininkas. $600 į
men. Yra baseinas ir teniso
aikštelė, graži aplinka
48 St. ir Damen Ave.
išnuomojamas 2 mieg. butas.
Savininkas sumoka uz elektrą,
šilumą ir vandenį. $450 į mėn.
50 St. ir VVestern Ave. išnuo
mojamas „Fast Food" restoranas
su visais įrengimais; arti gero
susisiekimo Metro traukinėliu.
$1.500 į mėn.
First Rate Real Estate, Aušra
Padalino, tel. 773-767-2400.

Reikalingi energingi žmonės
darbui pagal kontraktą.
Galimas pilnas ar dalinis darbo
dienos užimtumas.
Tel. 847-604-0109.
Ieškau darbo. Esu 46 metų
moteris. Galiu pradėti dirbti
spalio 26 d. Skambinti
Editai, 708-788-8087.

RIZIKA GYVYBEI
Skrydis po tiltu Kaune iš
garsino Lietuvos vardą mili
jonų amerikiečių tarpe.
Š.m. rugsėjo 3 d. keli Los
Angeles. Kalifornijoje, televizi
jos kanalai pranešė ir parode
vaizdus apie 48 metų am
žiaus lietuvio Jurgio Kairio
skrydi.
Šis skridimas aukštyn ra
tais įvykdytas Kaune pro tilto
per Nemuną apačią. Tilto
aukštis 12 metrų, plotis 20
metrų.
Šis nepaprastas įvykis su
kėlė daug dėmesio amerikie
čių tarpe, nes tai bene pirmas
atsitikimas pasaulyje. J. Kai
rys yra akrobatinio skrydžio
pasaulio čempionas.
Džiugu, kad lietuvio drąsa
išgarsino Lietuvos vardą, apie
ką man buvo maloni proga
parašyti ir į milijoninio tiražo
amerikiečių ..Los Angeles Ti
mes'" dienraštį.
Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA

Po šia vasarą vykusio X Pasaulio Lietuvių Bendruomenes seimo Vilniuje
Iš kaires Juozas Pohkaitis. Marija Reiniene, dr. Petras Kisielius J o niiTamulaiėio nuotrauka

TAUTODAILĖS INSTITUTO NARIŲ
SUVAŽIAVIMAS
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JAUNŲ TALENTŲ PAGERBIMAS
PUNSKE

{vyko rugsėjo 23 d. Lino ir Bronius Krokys. Čia vyko TI
Rugsėjo 1 d. Punsko gatvė iškilmėse. Švietimo komisija
Rasos Veselkų sodyboje Ram- veiklos 20 metų minėjimas ir
mis
su gėlėmis rankose žygia jau ketvirtą kartą skelbia ra
byne, Ontario (Kanada). Pagal lino audinių paroda. Ta proga
vo
mokiniai
į naujų mokslo šinių konkursus už LR ribų
susirinkimo darbotvarkę, pir paskaitą tema „Lietuvių liau
mokyklų
moki
metų
šventę.
Tame pačiame lietuviškų
miausia įvyko instituto tary dies menas" skaitė LTI pirmi
niams.
Šiais
metais
buvo
at
pastate
įsikūrusios
trys
mo
bos posėdis. Jį atidarė tarybos ninkė Aldona Veselkiene. Pasiųsti
net
65
rašiniai.
Iš
Puns
kyklos:
pagrindinė,
kuriai
va
pirmininkė Ilona Tarvydienė. rodoje-susirinkime
meninę
dovauja Juozas Bliūdžius, li ko pagrindinės mokyklos ir
Praėjusių metų susirinkimo dalį atliko lietuvių liaudies
cėjus — dir. Marytė Čer licėjaus dalyvavo 31 mokiniai.
protokolą perskaitė Irena Mi- dainų kvartetas, palydimas
nienė, ir muzikos mokykla, Rašinių konkurso mecenatai
cheljohn. Mandatų komisijon smuikininkės Brigitos Kasinsdir. Antanas Šliaužys. Lenki yra Raimundas Grigaliūnas
išrinkta Danute Staskevičiene kienes ir gitaristo dr. Juozo
1
jos
Lietuvių Bendruomenės (jau ketvirtą kartą. ir PLB
ir Aldona Vaitonienė. Protoko Kasinsko. Lietuvių Bendruo
pirm. Irena Gasperavičiūtė Švietimo komisija. Komisijos
las priimtas be pataisų.
menes Philadeiphijos apy
teigia, kad iki 1999 m. buvo pirmininkė pasveikino laimė
Po to buvo pademonstruota linkes pirmininkas Vyt.-Bag
sukurtas
geras lietuviškų mo tojus ir įteikė visiems Aktus
Antano Tamošaičio paskaita donavičius įvykį nufilmavo ir
kyklų
tinklas,
kur kiekvienas bei pinigines premjas. Kiek
vaizdajuostėje temomis „Lie pateikė internetui.
vaikas,
norintis
mokytis gim vienas dalyvis gavo knygą
tuvos molio puodai" ir „Mar
Taip pat buvo pranešta, kad
tąja
kalba
ar
gimtosios
kalbos, „Lietuva mana — mes tavo at
gučiai". Vaizdajuostė buvo pa Philadeiphijos TI skyriaus
turėjo
tokią
galimybę.
Lenki žala", kurioje yra išspausdinti
gaminta Čikagoje, kai Tamo meno patarėjas skulptorius
visų dalyvių rašiniai.
joje,
kaip
ir
Lietuvoje,
įgyven
šaitis dar gyveno Kanadoje; ją Petras Vaškys sunkiai serga
Lietuvių
tautodailės
instituto
metinis
suvažiavimas
L.
R.
Veselkų
sodyboje
Rambyne
rugsėjo
23
d
Ontario,
dinama
nauja
švietimo
refor
Lapkričio mėn. Punsko pag
išleisti finansinė parama gau po širdies operacijos ir jau
ma. Šių reformų pasekme — rindinė mokykla švęs 400 me
ta taip pat Čikagoje. Paskaita šeštas mėnuo daktarų pri Canada
buvo įdomi, buvo matyti, kad žiūrimas guli ligoninėje.
vičienė. dr. Kazlauskienė, Mi- sokių inspektorių, kurie metų mo; pradinių klasių yra 16. kai kurių mokyklų pertvarky tų nuo įsikūrimo sukaktį.
Regina Kučienė
įdėta daug darbo, kruopščiai
Vyko įdomios diskusijos, ap lukiene, Nekrošienė, Rimienė. metais tiesiog terorizavo mo Montessori grupės, klasės vei mas iš aštuonmečių į trimetes
surinkta ir suklasifikuota tarti pranešimai ir ateities Sandzikienė. Krokys, Oželytė kytojus, direktorius.
kia: Vilniuje, Kaune. Klaipė mokyklas. Tai didelis nuosto
medžiaga. Buvo kalbama apie veikla. Lapkričio pabaigoje Page, Staskevičienė, Vesel
Prie Montessori idėjų plė doje, Kėdainiuose, Kuršėnuo lis lietuviškam švietimui, nes
* Per aštuonis šių metu
puodų žiedimą, glazūrą, da išeis knyga apie lietuvių tau kiene. Taseckienė;. Valdyba: timo labai daug prisidėjo Vida se, Kretingoje. Plungėje, Prie švietimu rūpinasi savivaldy
mėnesius
Lietuvos eksportas
žus, kiaušinių
marginimo todailę. Į tautodailės veiklą pirmininke Aldona Vesel Gasperkaitė ir Dalia Tilin- nuose. Šiauliuose, Marijam bės, o joms skiriama per
išaugo
28.7
proc.. o importas
techniką ir marginimo būdus įsijungė ir suvažiavime daly kiene. sekretorė Aldona Na dienė, kurios pirmosios baigė polėje, Pakruojyje, Kaišiadory mažai lėšų. Todėl kai kurios
padidėjo
12
proc.
palyginti su
(Tamošaitis yra užfiksavęs vavo Gintaras Repečka. Jis giene. iždininkė Ieva Adoma čia kursus 1990-1991 metais. se, Akmenėje, Radviliškyje, mokyklos yra uždaromos ar
tuo
pačiu
praėjusių
metų lai
bus ateityje uždarytos.
apie 1,500 skirtingų margini yra
lietuviškų
metalinių vičienė, tarybos pirmininkė Jų grupes nuolat lankė auklė Alytuje, Mažeikiuose.
kotarpiu.
.Eltai
mo raštų).
PLB Švietimo
komisijos
kryžių meistras. Nutarta ki Ilona Tarvydienė.
tojos iš visos Lietuvos, abi ak
Švietimo institucijos ir
* Šiemet per pirmuosius
pirm. Regina Kučienė su vyru
Po trumpos pertraukos vyko tais metais TI suvažiavimą
Po suvažiavimo vyko ir tyviai ir dabar dalyvauja Mon
Montessori
tris
ketvirčius į Lietuvą im
Viktoru,
PLB
valdybos
archy
Tautodailės instituto narių su rengti trečiąjį rugpjūčio sa vaišės, už ką buvo dėkojama tessori veikloje.
Labai teigiamai į Montessori
sirinkimas. Instituto pirmi vaitgalį. Tikimasi, kad atei šeimininkėms A. ir R. VeselPirmoji, pradėjusi taikyti idėjų skleidimą savo studentų vų tvarkytoju, dalyvavo Puns portuota 26 procentais dujų
ninke Aldona Veselkiene pa nančiais metais susirinkimas kienėms ir J. Krokienei, taip Montessori principus valdiš tarpe žiūrėjo Šiaulių Pedago ko pagrindinės mokyklos ir daugiau nei pernai tokiu lai
tOtai
sveikino suvažiavimo atsto vyks naujose Veselkų patal pat visoms dalyvėms, at koje pradžios mokykloje, yra ginis universitetas. Čia ruo licėjaus naujų mokslo metų kotarpiu.
vus. Mandatų komisijos pra pose, kur bus ir audimo studi sivežusioms savo skanumynų. dabartine Montessori asociaci šiami mokytojai vidurinėms
nešimu, buvo atvykę 20 at ja, ir vieta meno galerijai. Pa Ant vaišių stalo buvo galima jos pirmininkė Virginija Sko- mokykloms ir specialiam auk
stovų, kurie dar turėjo 48 statas jau pastatytas, dar rei rasti kumpio, kalakuto užkan rupskiene. Ji turėjo progos lėjimui. Ikimokyklinio auklėji
narių įgaliojimus. Taigi, atsto kia baigti sienų ir vidaus ap džių, šviežių grybų ir įvairių lankytis Amerikoje, turi Ame mo mokytojai ruošiami Klai
vaujama buvo 68 nariams.
dailą.
salotų. O prie kavos - ir rikos Montessori diplomą. pėdos ir Vilniaus universite
Turėjau progos stebėti jos kla tuose, taip pat pedagoginėse
Praėjusių metų susirinkimo
{ LTI tarybą kitiems me „Napoleono" skanėstų.
protokolą perskaitė Birutė tams išrinkti: Ieva AdomaDalvvis sę 1991 metais ir vėliau, ir ne mokyklose. Mano vesti semi
galėjau atsistebėti vaikų entu narai 1992 ir 1993 metais
Nagiene. Protokole buvo pa
ziazmu, savivalda. Ji drįso, Šiauliuose buvo globojami
žymėta, kad valdyba įparei
uždavusi darbą, išvažiuoti su u-to, ir visos kursantės gavo
M O N T E S S O R I LIETUVOJE
gojama Antano ir Anastazijos
Tamošaičių atminimui paso
Pedagoginėje Lietuvos spau auklėtojos diplomų. Atlikusios mumis, paprašiusi kolegę tik kvalifikacijos kėlimo pažymė
dinti po medelį - liepaitę ir doje dažnai skaitau nelabai pridėtines užduotis, sumokė vaikus paleisti, kai baigsis pa jimus.
ąžuoliuką. To nebuvo padary linksmas
Šiaulių Pedagoginiame u-te
žinias
švietime: jusios nemažą sumą už dip mokos. V. Skorupskienės pir
ta, nes pirmiausia reikėjo mokytojų streikai, žiemos šil lomų vertimą ir patį diplomą, mosios klasės nflurėj'o jokių Montessori entuziastės Livija
ištirti medelių rūšis, kurios dymo metu uždarytos mokyk atvažiuoja kaip „transfer stu Montessori priemonių. Stebė Mondeikienė, pedagoginės ka
šioje vietoje auga ir ištveria los... Problemų priežastys — dentą", čia lanko Montessori dama jos klases, vis galvojau tedros dekanė, Lidija Ušeckiežiemos šalčius. Visa kita pro finansai. Be šitų bėdų mokyto mokyklas, seminarus. Dešimt apie pasakymą: „Montessori nė. kvalifikacijos kėlimo de
tokole priimta be pataisų.
jai kartais susiduria ir su ki lietuvaičių jau įsigijo tokius klasė gali turėti visas prie kanė, ir Irena Sabienė, psicho Kalbos skyrelis pradinėje Montessori klasėje Kaune. Virginijos Skomones, medžiagas, bet nebūti logijos katedros asistentė,
Tarybos ir valdybos pirmi tos rūšies problemomis — tai diplomus.
r u p s k i e n ė s nuotr.
montesoriška. taip pat klasė
kai kurių mokyklų direktorių
ninkai padarė pranešimus.
Lietuvos kolegių teorijos ir be jokių priemonių, turinti kiek laikas joms leido, dalyva
vo mano vestuose semina laipsnį Montessori temomis klasė. Dabar visos labai užsi
Išvykstant nuolatiniam gy nenoras į savo mokyklas įsi praktikos darbai buvo įvertin
auklėtoją, perpratusią Mon ruose 1992 ir 1993 metais. Vilniuje, Erna Jaudzemaitė iš ėmę dešimtmečio darbais.
venimui į Lietuvą Antanui leisti naujesnių vaikų moky ti geriau negu kursančių čia,
tessori principus, gali būti Nuolatinė dėstytoja yra Birutė
Žvelgiant atgal į Montessori
Panevėžio — Šiaulių ped. u-te,
Tamošaičiui, Toronte sureng mo sistemų.
nes dauguma entuziasčių da montesoriška".
Musneckienė. ji skaito paskai Virginija Skorupskienė — Vy idėjų plitimą Lietuvoje, turiu
tos išleistuvės. Perskaitytas
Mums. Montessori mokymo lyvavo beveik visuose mūsų
Laimos Lukaševičiūtės, kuri sistemos auklėtojams, rūpi organizuotuose seminaruose ir
Kiek ir k u r yra Montesso tas, dirba su studentais Logo tauto Didžiojo u-te, Kaune. priminti a.a. dr. Onos Keturyra Tamošaičio asistentė Lie Montessori idėjų plėtra, jos 3-jų metų (1994-1996 m.) kur ri grupių ir klasių? Ikimo pediniuose vaikų globos na Sveikiname visas ir džiaugia kienės įnašą. Ji 1985 metais
tuvoje ir padeda Vilniuje kurti populiarumas, tėvų susidomė suose. Prieš pradėdama kur kyklinio aulėjimo įstaigose yra muose, kaip ir logopedė Liuci mės, kad Montessori įsipiiieti- lankėsi Amerikoje ir čia suau
kotas Montessori priemones
A. ir A. Tamošaičių tauto jimas. Jau kuris laikas, renku sus 1994 ir 1995 metais, ban grupės. Tame pačiame darže ja Dapšienė. Pedagoginiame na universitetuose.
Lietuvos Montessori asocia parvežė Lietuvon, patalpino
dailės muziejų, laiškas. Jame žinias iš visų auklėtojų, su ku džiau aplankyti egzistuojan lyje gali būti grupės, kuriose fakultete yra atidaryta audito
pažymima, kad meno galerijai riom turėjau progos artimiau čias Montessori grupes, kad dirbama įvairiais būdais. Ta rija, kur rodomos už mano cija šį rudenį švenčia dešimt Kauno pedagoginiame muzie
įrengti jau išleista 17,000 Lt. susipažinti ten vestuose semi susidaryčiau vaizdą. į ką galimybė atsirado tik po ne draugų paaukotus pinigus nu metį. Jį pažymės iškilmingai, juje. Mokytojus iš visos Lietu
Baigiama įrengti audimo stu naruose, kursuose, lankydama kreipti dėmesį kursų metu. priklausomybes atgavimo. Vi pirktos Montessori mokymo bandys susidaryti ateities pla vos ji supažindino su Montes
sori idėjomis ir medžiagomis.
grupes.
dija.
Niekad neužmiršiu vienos pui durinėse mokyklose yra kla sistemos knygos ir studentų nus.
padaryta
medžiaga.
Mažeikiuose veikia Žemaiti Dr. Ona Matulaitytė KeturSpausdinama ir greitai pa
Džiaugiamės ir didžiuoja kios darželio direktorės, suda sės. Pirmose keturiose klasėse
Vilniaus pedagoginiame u-te jos bendrija, aktyviai burda kienė baigė katalikų mokytojų
sirodys Ketee Meet knyga mės kolegėmis Lietuvoje, ku riusios puikiausias sąlygas dirba ta pati mokytoja, keliau
..Lietuvos linas". Knygą jau rios ne tik nenuleidžia rankų Montessori grupėm, pasaky dama kartu su vaikais iki ket jau kuris laikas Vida Gasper ma arčiau dirbančias auklėto kursus, kurių specializacija —
dabar galima užsisakyti pi šiuo sunkiu metu. bet sparčiai mo: ..Dabar matau, kiek žalos virtos klasės. Nuo penktos kaitė dėsto Montessori moky jas. Tris vasaras ruošė semi darželių vaikų auklėjimas pa
giau. Jos kaina 43 dol. su per platina šį auklėjimo būdą, esu padariusi savo auklėti klasės prasideda dalykinė sis mo sistemos pagrindus, taip narus, kuriuose dalyvavo po gal M. Montessori metodą.
pat dirba su pedagoginės mo 50-60 klausytojų. Mažeikių Praktiką atliko a.a. Marijos
pasitobulinimo niams". Kita, grįžusi iš Ameri tema.
siuntimu. Gruodžio mėn. jos ruošdamos
Varnienės mokykloje Kaune.
kaina bus 48 dol. Tai puiki kursus, studijas, lanko vienos kos, čia lankiusi Montessori
Montessori sistema per de kyklos studentais. Švietimo švietimo skyrius išduoda kva
mokslinė, dailiai išleista kny kitas, pasitaria, pasidalina pa klases, seminarus, džiaugiasi, šimtmetį labai ;-augo ir išsi ministerija paprašė paruošti lifikacijos kėlimo pažymėji
Dirva, nuo 1987 m. maitina
tirtimi. Dalis mūsų kursančių kad pagaliau galinti klasėje plėtė. Iš kelių grupių išaugo Montessori programą ikimo mus. Energinga Elvyra Kuč- ma Montessori idėjomis, dėka
ga.
Iždininkė
Ieva
Adoma siekia Amerikos Montessori atsipalaiduoti nuo baimės vi iki 67 ikimokyklinio auklėji kykliniam auklėjimui, tai jos kienė neleidžia pavargti. Man, pasišventusių auklėtojų pra
tą darbą turi pristatyti iki me buvusiai mažeikietei, labai dėjo duoti gerą derlių.
vičienė pranešime pažymėjo,
tų pabaigos. Vida Gasperkaitė malonu, kad ten jau yra 8
kad gauta parama studijai pa
Stasė Vaišvilienė
ir Indėlienė apsigynė magistro Montessori grupės ir viena
remti - 3,000 dol., išleista 923
Montessori auklėtoja
dol. Šiuo metu banke yra
52,000 dol. Pinigai laikomi
Prisikėlimo parapijos banke.
Nauja audėja - studentė Da
nutė Krokyte -Gečiene iš Philadeiphijos, kurią austi lietu
viškus tautinius drabužius
moko Aldona Veselkiene, susi
rinkime pristatė savo dailiai
išaustų audinių. Prityrusios
audėjos jos darbą įvertino la
bai gerai.
Pranešimus iš skyrių padarė
gobelenų audėja iš Montrealio
Regina Brikienė. Danute Stas
kevičienė iš Toronto, Aldona
Vaitonienė. Vida Rimienė iš
Čikagos papasakojo apie šio
Tautodailės instituto skyriaus
veiklą. Iš Bostono buvo gautas
Saulės Šatienės pranešimas
raštu, kaip ir Milės MUukienės iš New Yorko. Philadelphijos skyriaus veiklos ap Atsisveikiname su viešniomis iš Lietuvos Iš kaires. Maryte Kucmiene, Angele Janoniene (Kaunas), Dana Dirvožvalgą, kurią parengė sky niene, Stasė Vaišviliene. Virginija Mačiuliene, Marija Jankauskienė (Kaunas 1 , Nijolė (ijūnelienė. S. Punsko mokyklų direktoriui Juozas Bliūdžius, Lenkijos !.B pirm Irena (ias[>eravi< uite, M
riaus pirmininkė, perskaitė V a i š v i l i e n e i uuotr
nas Šliaužys ^u PI.B Švietimo komisijos pirm. Regina Kuriene Viktoro Kučo nuotrauka.
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Iš partizanų istorijų (58)

PARTIZANAI PRIEŠ
SOVIETŲ KARIUOMENĘ

PRIKELKIME IŠ UŽMARŠTIES
VISUS NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS KARIUS
Visos valstybes turi kiekvie
nam jos piliečiui šventą vietą
— Nežinomojo Kario kapą. ši
vieta — susikaupimo ir pagar
bos vieta. Čia dažnai pamatysi
savos valstybes piliečius arba
užsienio svečius, atvykusius
pareikšti pagarbos tiems, ku
rie paaukojo savo valstybei
viską, kas kiekvienam žmogui
yra brangiausia — savo gyvvbe.
Nežinomojo Kario kapas yra
tik simbolis, kuris įprasmina
visus, kurie žuvo už Tėvynės
laisvę ir nepriklausomybe ar
ba budėjo tos laisvės sargy
boje. Tai simbolis kariui — bebaimiui. mylinčiam Tėvynę ir
jos žmones, pasiryžusiam visa
da ginti savo tėvų žemę.
Nežinomojo Kario kapą tu
rime ir mes. Jis — Kauno Ka
ro muziejaus sodelyje. Prie pa
minklo ir aukuro niekada ne
vysta gėlės. Tai pagarbos
ženklai. Dažnas, atėjęs prie
šio paminklo, prisimena sau
artimą Lietuvos karį. Tačiau
retas prisimena tuos karius,
kurių artimųjų jau nėra, kurie
nežinia kur ir kada palaidoti,
kurių palaikai ilsisi daugelyje
pasaulio valstybių — nuo
Jungtinių Amerikos Valstijų
ir Australijos iki atšiauraus
Sibiro platybių. Jau beveik
neprisimename pavardžių tų,
kurie 1919-1920 metais mums
padovanojo laisvę Nepriklau
somybės kovose, kurie savo
krauju pasirašė Klaipėdos
krašto grąžinimą Lietuvai, ku
rie kovojo ir žuvo Lietuvos
partizaniniame kare, žinoda
mi, kad kova, nors ir beviltiš
ka, bet būtina.
Įamžinti ir įprasminti visų
Letuvos kariuomenes karių
atminimą buvo įkurta visuo
meninė organizacija — Lietu
vos kariuomenės karių, nu
kentėjusių nuo sovietinio ir
nacistinio genocido, artimųjų
Sąjunga (LKKAS). Ši sąjunga,
vienijanti savo gretose Lietu
vos kariuomenės karių arti
muosius, šiuo metu jau turi
savo skyrius Vilniuje, Kaune,
Kėdainiuose ir JAV. Po vieną
du LKKAS narius galima su
tikti beveik kiekviename Lie
tuvos mieste.

Mūsų tikslas — kaupti do
kumentinę medžiagą, ją anali
zuoti ir skelbti viską, kas susi
ję su Lietuvos kariuomenes is
torija. Mes visokeriopai prisi
dedame prie patriotinio Lietu
vos kariuomenes auklėjimo.
Šiuo metu vykdome pirmąją,
tačiau svarbią Lietuvos ka
riuomenes istorijai, savo pro
gramą — rašome enciklopedi
ją „Lietuvos kariuomenes ka
rininkai: 1918-1953". Pirmąjį
šios enciklopedijos tomą suda
rys Lietuvos karininkijos isto
rija ir visų Lietuvos kariuo
menės karininkų pavardžių
sąvadas (.apie 7,000 karininkų
pavardžių). Antrasis ir trečia
sis enciklopedijos tomai bus
skirti karininkų biografijoms,
iliustruotoms jų nuotrauko
mis.
Ar reikalingas toks leidinys?
Šiam projektui pritarė dauge
lis Lietuvos valstybinių insti
tucijų, todėl neabejodami ma
nome, kad jis reikalingas. Ta
čiau svarbiausia yra tai, kad
mes, Lietuvos kariuomenės
karių palikuonys, privalome
sukurti simbolinį paminklą
savo seneliams arba tėvams
— Lietuvos kariuomenės kari
ninkams. Už mus šio darbo, į
kurj m es įdedame savo širdies
dalelę, niekas nepadarys. Tai
darbas ne vieno žmogaus jė
goms. Jį gali atlikti tik susi
būręs vienminčių entuziastų
būrys, žinantis ir suprantan
tis Lietuvos kariuomenės isto
rijos kelius. Tokie mes ir esa
me. Dirbame daug ir be jokio
atlyginimo. Mums talkina Lie
tuvos atsargos karininkų ir
Nepriklausomų rašytojų są
jungų nariai.
Pirmojo tomo Lietuvos ka
riuomenės karininkijos istori
jos dalis jau perduota redaga
vimui. Kita dalis baigiama
rašyti. Maketuojamas ir reda
guojamas Lietuvos kariuome
nės karininkų pavardžių sąva
das. Renkamos antrajam ir
trečiajam enciklopedijos to
mams karininkų biografijos.
Lietuvos kariuomenės kari
ninkijos istorijoje detaliai ap
tariama viskas, kas susiję su
karininko karine veikla: ka
riuomenės struktūra, karinin-

LIETUVOS KARIUOMENĖS KARIŲ,
NUKENTĖJUSIŲ, NUO SOVIETINIO IR
NACISTINIO GENOCIDO, ARTIMŲJŲ
SĄJUNGOS VISUOTINIO SUSIRINKIMO
I Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose užsienio
valstybėse gyvenančius 1918-1953 metų Lietuvos
kariuomenės karius ir j u artimuosius
KREIPIMASIS
Lietuvos kariuomenės karių, pozicija „Lietuvos kariuomenukentėjusių nuo sovietinio ir nės karininkai: 1918-1953".
nacistinio genocido, artimųjų Kuomet tai įvyks — priklau
sąjungos 'LKKAS) iniciatyva sys nuo finansinių galimybių.
suburtas autorių kolektyvas
Realizuoti šiuos
planus
rengia enciklopediją „Lietuvos trukdo ne autorių kolektyvo
kariuomenes
karininkai: darbas, kuris vykdomas vi
1918-1953'".
suomeniniais pagrindais, bet
Autorių
kolektyve greta šiems renginiams reikalingų
LKKAS narių dirba Lietuvos finansinių lėšų stoka. Gauti
Nacionalinio muziejaus dar paramą iš Lietuvos Respubli
buotojai. Lietuvos atsargos kos biudžeto vilčių nėra. Todėl
karininkų sąjungos ir Nepri- kreipiamės į Jungtinėse Ameklausomų rašytojų sąjungos rikos Valstijose ir kitose užsie
nariai.
nio valstybėse gyvenančius
Šios enciklopedijos pirmame 1918-1953 metų Lietuvos katome bus pateikta Lietuvos riuomenės karius ir jų artikariuomenės 1918-1953 metų muosius. prašydami šiems
karininkijos istorija ir visų LKKAS renginiams finansinės,
Lietuvos kariuomenės kari paramos.
ninkų, tarnavusių kariuome
Detalią
informaciją
šiuo
nėje 1918-1953 metais, pavar klausimu Jūs galite gauti pas
džių sąvadas. Antrame ir LKKAS JAV skyriaus pirmi
trečiame tomuose bus pateik ninke Joną Variakojį (3715
tos
karininkų
biografijos, West 68th Street, Chicago. Il
iliustruotos jų nuotraukomis.
linois 60629. telefonas (733'
Išleistą enciklopedijos pir 585-8649).
mąjį tomą pristatysime visuo
LKKAS visuotinis
menei kartu su Lietuvos Na
susirinkimas
cionaliniame muziejuje numa
Kaunas, 2000 m.
toma atidaryti parodos eksbalandžio 8 d.

i

i

Nuotr. Eltos

kų rengimas ir kvalifikacijos
kėlimas, karininkų specialy
bės ir laipsniai, atestavimas,
apdovanojimai, karininkų san
tykiai su karinėmis visuome
ninėmis organizacijomis, kari
ninkijos veikla nuo 1918-1953
metų.
Štai tie karininkai, kurie
įjungti į 1918-1953 metų Lie
tuvos kariuomenės karininkų
pavardžių sąvadą ir po to bus
detaliai aprašyti karininkų
biografijose:
— karininkai, įstoję sava
noriais į kariuomenę iki 1919
m. sausio 15 d.;
— kariai leitenantai arba
jaunesnieji leitenantai, baigę
Karo mokyklą (PLP Karo mo
kyklą) nuo 1919 m. liepos 6 d.
(1-oji laida) iki 1940 m. rug
pjūčio 19 d. (21-)oji laida;;
— atsargos leitenantai arba
jaunesnieji leitenantai, baigę
Karo mokyklos (PLP Karo mo
kyklos) aspirantų skyrių nuo
1927 m. vasario 17 d. (1-oji as
pirantų laida) iki 1939 m.
rugsėjo 19 d. (14-oji aspirantų
laida);
— karininkai, kuriems kari
ninko laipsnis suteiktas už
pasižymėjimą mūšiuose prieš
Lietuvos priešus Nepriklauso
mybės kovose 1919-1920 me
tais;
— karininkai, kurie ekster
nu baigė Karo mokyklos (PLP
Karo mokyklos) kursą;
— sanitarijos, veterinarijos
arba administracijos specialy
bių karininkai, kuriems kari
ninko laipsnis suteiktas pagal
Lietuvos kariuomenės laips
nių įstatymą;
— karininkai, kurie baigė
Karo mokyklą (PLP Karo mo
kyklą), tačiau karinis karinin
ko vardas arba laipsnis su
teiktas vėliau kariniuose dali
niuose;
— užsienio valstybių kari
ninkai, savanoriais įstoję į
Lietuvos kariuomenę ir priim
ti j ją Krašto apsaugos minis
terijos įsakymais;
— karo kapelionai, priimti į
Lietuvos kariuomenę Krašto
apsaugos ministerijos įsaky
mais;
— Lietuvos partizanų dali
nių vadai, kurie 1918-1940
metais neturėjo Lietuvos ka
riuomenės karininko laipsnio
ir kuriems jis suteiktas Lietu
vos Respublikos prezidento
dekretais arba Lietuvos Res
publikos Krašto apsaugos mi
nisterijos įsakymais po 1997
m. gruodžio 2 d. 'pirmoji laips
nių suteikimo data).
Moraliai mus remia Krašto
apsaugos ministerija. Ir nors
šiam projektui pritaria dauge
lis, tačiau jo realizavimui rei
kalingos lėšos. Išleisti šį mo
numentalų leidinį Lietuvos
mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institute kainuotų labai
brangiai (daugiau kaip 1 m:'ijoną litų'. Po daugiau K;i;p
metus trukusių derybų OK9
šio kelio atsisakėme.
Radome labai palankią ir
mums priimtiną šio projekto
realizavimo galimybę. Lietu

vos Nacionalinis muziejus su
tiko parengti savo salėse paro
dos ekspoziciją „Lietuvos ka
riuomenės karininkai: 19181953" ir, kaip šios ekspozicijos
katalogą, išleisti pirmąjį en
ciklopedijos tomą. Šio komp
leksinio projekto realizavimui
reikalinga 98.000 litų (nors
kartu ir rengiama paroda, bet
tai apie 10 kartų pigiau nei tai
kainuotų išteisti enciklopediją
Lietuvos mokslo ir enciklope
dijų institute1. Reikia dar kar
tą pabrėžti, kad autorių kolek
tyvas dirba be honoraro.
Šiam projektui reikalingų
lesų dalį gali skirti Lietuvos
Nacionalinis muziejus <LNM),
kitą dalį LKKAS. Tačiau LNM
finansinės galimybės yra ribo
tos, nes Respublikos biudžetas
muziejams skiria tik skur
džias lėšas. Savo ruožtu
LKKAS gali šį projektą pa
remti tik nario mokesčio, ku
ris yra taip pat mažas, lėšo
mis.
Todėl mes kreipėmės į Lie
tuvių fondą (2000 m. kovo 14
d.), kad šiam projektui mums
pagal
galimybes
paskirtų
18,000 US dolerių (72,000 Lt).
Tačiau Lietuvių fondas nutarė
paremti svarbesnius projek
tus. Po tokio sprendimo mes
atsidūrėme aklavietėje.
Ačiū LKKAS nariams, gyve
nantiems JAV, ir Lietuvos ka
riuomenės karininkų, pasi
traukusių iš Lietuvos į Vaka
rus 1940-1944 metais, arti
miesiems, kurie jau parėmė
enciklopedijos „Lietuvos ka
riuomenės karininkai: 19181953" leidybą. Štai jie: Jūratė
ir Jonas Variakojai — 160 US
dolerių, Zuzana Juškevičienė,
E'.zė Diminskienė, Jolanta Mi
klinąs, Malvina ir Giedris Klivečka, Aušrelė T. Sakalas.
Gražina Mu.-teikis. Sigita Jonaitytė-Aušn tienė. Juze Ivašauskienė, Alė Baleišytė-Keželienė, Birutė ir Vytenis Ne
nortai, Irena ir Jonas Vilgailiai, Ona Jakulienė. Valerija ir
Petras Jaudegiai, Ona Karta-

niene. Salomėja Andrulienė,
Snieguolė Masiuliene. LDK
Birutes draugijos
Čikagos
centrinis skyrius — po 100 US
doierių, Raimundas Paškus,
Kazys Tallat-Kelpša. Maria ir
Jūratė Abromaitis-Sakalys —
po 50 US dolerių, Algirdas
Rutkauskas — 35 US doleriai,
Rima Gudaitienė ir jos trys
seserys — 120 US dolerių, Vy
tautas ir Elena Namikai, Lila
ir Regimantas Pažemėnas, Al
gis Matulionis-Martell, Janina
Mačiuliene, Gintra Narienė.
Kazys Matonis — po 25 US
dolerius, Aldona SkleriūtėRaulinaitis. Edmundas Vengianskas. Regina Žardinskienė, Jadvyga Jokubaitienė —
po 20 US dolerių, Sofija Kleviene — 10 US dolerių.
Tačiau paaukotos šiam leidi
niui lėšos — tai tik dalis to,
kas būtina šio projekto reali
zavimui. Už jau sukauptas lė
šas mes pajėgsime tik reda
guoti ir maketuoti pirmąjį en
ciklopedijos tomą.
Parodos organizavimas Lie
tuvos Nacionaliniame muzie
juje ir pirmojo enciklopedijos
tomo pristatymas visuomenei
jau nukeltas iš 2000 m. lap
kričio 17 d. į 2001 m. vasario
16 d. Mes tikimės, kad iki to
laiko mus parems visų Lietu
vos kariuomenės karininkų
artimieji, gyvenantys išeivijo
je.
Kurkime šį monumentalų
Lietuvos kariuomenės istori
jos paminklą kartu. Mes tu
rime unikalią galimybę pasi
naudoti visais Lietuvos archy
vuose esančiais kariuomenės
istorijos dokumentais, juos
analizuoti, apibendrinti ir ra
šyti karininkijos istoriją, ta
čiau mums trūksta lėšų. Pra
šome: padėkite mums, kad
galėtume prikelti iš užmarš
ties visus
Nepriklausomos
Lietuvos karius.
Stojimo į Lietuvos kariuo
menės karių, nukentėjusių
nuo sovietinio ir nacistinio ge
nocido, artimųjų sąjungą ir

Dažniausiai Lietuvos parti
zanus puldavo specialiai ko
voms su partizanais apmoky
tos NKVD trys divizijos 114-ka
pulkų), pasienio NKVD ko
mandos, padedamos vietinių
išdavikų-stnbų. Retesniais at
vejais pagalbon atvykdavo re
guliariosios Raudonosios ar
mijos pėstininkai, kartais su
tankais ir žvalgybos lėktuvais.
Lygiai prieš 55-erius metus
Obelių. Kriaunų, Aleksandravo ir kitų Rokiškio apskrities
apylinkių partizanus, vado
vaujamus ypač drąsaus ats.
leitenanto Balio Vaičeno-Liubarto, apsupo reguliariosios
sovietų armijos daliniai bei
vietos NKVD ir stribų grupės.
Partizanai buvo įsirengę
bunkerius ir išsikasę apkasus.
Mūšis tęsėsi 2 valandas. Par
tizanai visus raudonarmiečių
puolimus atlaikė. Kariuomenė
bandė surasti silpnesnių vie
tų, bandė palaužti partizanų
pasipriešinimą iš dešinio šono,
tačiau ir čia juos pasitiko Bi
rutės būrys, vadovaujamas
Balio Pupeikio. Stipria kulko
svaidžių ugnimi bolševikai
buvo vėl atmušti. Raudonar
miečiai bandė panaudoti po
zicinio puolimo taktiką, tarsi
tikrame kare. Raudonieji ka
reiviai išsikasė apkasus ir
ruošėsi ilgam atviram mūšiui.
Tai buvo turbūt vienintelis at
vejis, kai pokario kovose su
Lietuvos partizanais buvo pa
naudota frontui būdinga pozi
cinio karo taktika. Po kelių
nesėkmingų atakų kariškiai
įsitikino, kad čia partizanai
gerai organizuoti, gerai įsitvir
tinę ir yra rimta jėga.
Kariuomenės vadovybe ruo
šė naują puolimą, sukoncent
ruodama visas jėgas viena
kryptimi. Tuo momentu parti
zanai panaudojo minosvaidį.
Sėkmingai paleista mina pa
taikė į kariškių štabą, sukėlė

sąmyšį pačioje vadovybėje.
Greit kariškių entuziazmas
išblėso. Praėję frontą iki Ber
lyno kariai nenorėjo paguldyti
savo galvų kovose su parti
zanais Lietuvos miškuose, pa
keliui į namus.
Partizanai pasinaudojo ka
riuomenes sumišimu ir, insce
nizavę kontrapuolimą, sėk
mingai pasitraukė iš apsupi
mo, persikėlė per upę į Trakų
mišką. Cia sulaukė vakaro ir
įlindo į Dusetų girią.
Kiek žuvo sovietinių karių,
nežinoma. Sužinota tik, kad
žuvo 7 Obelių įgulos kareiviai,
Obelių gydytojas švedas tvars
tė 5 štabo darbuotojus, žuvo
kautynėms vadovavęs vadas,
kuris buvo palaidotas Obelių
kapinėse. Iš partizanų nežuvo
nė vieno, trys kovotojai sužeis
ti.
Mūšyje partizanams vadova
vęs Balys Vaičėnas nuėjo su
dėtingą kelią kovose su bolše
vikiniais okupantais, stengda
masis nesuteršti garbingo par
tizanų vardo. Jis žuvo 1951 m.
balandžio 11 d., išduotas smo
giko Juozo Buikos, kuris da
bar Baltarusijoje, Gudijoje,
dirba neva kunigu. Kai Balys
Vaičėnas. atvykęs į susitikimą
su partizanų vadovybe Sumi
nu kaime (Ignalinos rajone),
suprato, kad yra išduotas ir
prasiveržti iš NKVD dalinių
apsupimo neliko vilties. įsakė
visiems partizanams kautis ir
nė vienam nepasiduoti gyvam.
Jau sužeistas Vaičėnas už
dainavo savo mėgstamą daina
,.0 pavasari malonus, o pava
sari gražus". „Paskutinėmis
savo gyvenimo minutėmis va
das dainavo savo Tėvynės lau
kams, savo paskutiniam pava
sariui" — rašo Andrius Dručkus.
Partizanai žuvo. bet nebuvo
nugalėti.
Henrikas Kudreikis

TAURO PARTIZANŲ APYGARDAI 55-eri
Rugpjūčio 15 d., Skardupių
kaime (Marijampolės apskri
tis), įvyko Lietuvos Tauro par
tizanų apygardos įkūrimo 55paramos enciklopedijos „Lie
tuvos kariuomenės karinin
kai: 1918-1953" klausimais
galima kreiptis:
— Jonas Variakojis. 3715
West 68th Street. Chicago. Il
linois 60629. telefonas (773)
585-8649: (Aukas galima siųs
ti asmeniniu čekiu LKKAS
vardu).
LKKAS valdybos nariai: Vy
tautas Asevičius, Juozas Jan
kauskas. Eugenijus Jakima
vičius. Vytautas Jasulaitis.
Jonas Variakojis. Violeta Zabielskienė. Vytautas Zabielskas.

ųjų metinių paminėjimas, kurį
suorganizavo KASP Tauro
apygardos 4-osios rinktinės
kariškiai, Tauro apygardos
partizanų muziejaus darbuo
tojai. Renginys sutapo su pir
mą kartą Lietuvoje oficialiai
švenčiama Žoline. Šv. Merge
lės Marijos žengimu į dangų.
Minėjimas
prasidėjo šv.
Mišiomis, kurias už žuvusius
kovotojus aukojo Vilkaviškio
dekanas monsinjoras Vytau
tas Gustaitis ir Skardupių kle
bonas Arvydas Liepa. Po pa
maldų prie paminklo Tauro
apygardos partizanams iškil
minga rikiuote išsirikiavo par
tizanai, savanoriai, LDK „Vy
tenio" MPB kariai, LŠS Mari
jampolės AP rinktinės šauliai.
Renginį vedančioji Alvyda Sipiene pradėjo eilėmis, pristatė
svečius. Iškilmingai sugiedo
tas Lietuvos himnas. KASP
Tauro apygardos 4-osios rink
tinės l.e.p. vadas majoras Eu
genijus Vosylius savo kalboje
pažymėjo, kokia buvo svarbi
kova su okupantais. Istorikas
Jonas Gustaitis kalbėjo apie
šios apygardos įkūrimą. Kal
bėjo dm. l«epitonas Henrikas
Sinkus, partizanas Povilas Pečiulaitis (Lakštingala), politi
nių kalinių ir tremtinių sąjun
gos Marijampolės skyriaus
pirmininkas Vytautas Raibikis. kunigas Pranas Adomai
tis.
Žuvusieji buvo pagerbti ty
los minute, šautuvų salvėmis,
prie paminklo padėtos gėles.
Skambėjo Marijampolės politi
nių kalinių ir tremtinių choro
'vadove Valerija Žukaitė) dai
nos, Skardupių himną apie
partizanus pagiedojo Skardu
piu moterų ansamblis (vadovė
Stase Burižinskienė).
Komas Eidukevičius

METAI BE AfA. VALENTINOS
UDRAITĖS - OSTEIKIENĖS

Iš kairės: Elona. Viva. Vida Klemiene. Rimas Vaišnys. Gintaras ir Vytau
tas Kiemai

DUKTERS ŽODŽIAI PRIE
MOTINOS KAPO
J a u metai, kai P u t n a m e . CT
• 1999 m. rugpjūčio 12 d.*, mirė
Antanina Naujokaitė-VaišnieDė. Š.m. gegužės 27 d. jos pele
nai buvo palaidoti greta jos
vyro. a.a. Motiejaus Vaišnio
kapo Pliopliuose. Lietuvoje.
Susirinko arti 100 asmenų iš
Lietuvos ir Amerikos — gi
mines ir artimieji, jų tarpe
sūnus Rimas su žmona Elona
iš Connecticut bei jų vaikai
Gintaras ir Vaiva iš Čikagos,
duktė Vida Klemiene su vyru
Vytu iš Deiavvare ir kt. Duktė
Vida! prie kapo taip apžvelgė
savo mamos gyvenimo kelią.

ma į siuvyklą anglimi pakur
davo krosnį, paruošdavo pus
ryčius ir visiems įdėdavo valgį
pietums. T a m e namelyje ne
buvo nei šilto vandens, nei
tualeto. Mama penktadieniais
atsinešdavo metalinę vonią,
pašiidydavo kambarį ir visus
po vieną maudydavo. Kai
Amerikon atvykę Nemickai
niekur nerado buto, mama su
tiko juos — visus šešis pas
mus priglausti. Į siuvyklą jai
tekdavo visą valandą tramva
jumi važiuoti. Grįždavo, kai
jau būdavo sutemę. Po vaka
rienės mama, išleistomis kaso
mis, ateidavo į mudviejų kam
barį. Man ji tuomet atrodė
kaip laumė įdienos metu ji dė
vėdavo kasas a n t galvos, kaip
karūną, sudėtas. Šis laikas
buvo skirtas m u m s pasikal
bėti, k a r t u pasimelsti; čia iš
mokom pirmas maldas). Mus
pabučiuodavo, panagrinedavo
tos dienos mūsų nesusiprati
mus ir nesėkmes. Dažnai
mums tekdavo vienam kito at
siprašyti, kad galėtume leng
vomis širdelėmis užmigti.

Antanina
Naujokaite-Vaisnienė 1909 m. kovo 6 d. gimė
Naumiestyje. Lietuvoje. Šei
moje buvo 13 vaikų iš kurių
tik penki užaugo. Ištekėjo už
Motiejaus Vaišnio iš Plioplių
kaimo. 1944 m. jie su vaikais
Rimu ir Vida gyveno Kaišia
doryse. Mama ten mokytojavo.
Karo frontui artėjant, trau
kėsi į Vokietiją. 1991 m., kai
mudvi su pussesere Dana ap
lankėm savo namus Kaišiado
ryse, ten radom buvusią kai
mynę, kuri atsiminė, kaip abu
Daug metų taip dirbo, augi
tėvai naktį išėjo, palikdami no šeimą, rūpinosi giminėmis
namus, nešdamiesi tik po vai ir draugais. Laukdavo laiškų
ką ir po lagaminą.
iš Lietuvos. Dažnai apsiverk
Atsimenu kelionę vežimais: davo, ypač gavusi žinią apie
daug dienų, daug žmonių, artimųjų mirtis.
Ji mėgo virti ir kepti. Pa
daug dulkių. vi<i susirūpinę,
visi
nusigandę.
Atsimenu, klausta kodėl taip vargsta, at
kaip glaudžiaus prie mamos: sakydavo: ..Rimutis mėgsta
varškės pyragą, tėte mėgsta
..Kas bus. močiute, kas bus?"
Karo metu gyvenom Vokieti dešras su kopūstais. Elona
joje. 1946 m. atsidūrėm Štut mėgsta virtas spanguoles ir
garte, karo išvietintujų sto keptą antį. Marijošiai mėgsta
vykloje. Mama čia įsijungė į silkes, anūkai mėgsta pyra
stovyklos gyvenimą ir vel dės gaičius ir sližikus. o Jurskiai
tė mokykloje. Šį kartą ji buvo mėgsta žirniukų mišrainę..."
mano klases mokytoja. Velykų Ji mylėjo d r a u g u s ir gimines.
rytą, einant į pamaldas, kla jiems negailėjo savo laiko nei
ses draugų tėvai mamai įteikė energijos. Mama išmokė mus
rengtis.
Mokėjo
puokštę gelių ir margučiu. skoningai
džiaugtis aplinka ir gėlėmis.
Mes ne vieni jautėm jos šilu Kai jau negalėjo dalyvauti gy
ma.
venime, stebėjo jį iš tolo pro
1947 m. atvykę į Philadel- langą. Didžiavosi vaikais ir
phiją apsigyvenom tetos Anta anūkais. Ji mumis tikėjo, o
ninos namo trečiame aukšte. padėkoti jai neturėjau kada.
Nustebau, kad mama Ameri nes ..greitai, greitai laikas bė
koje turėjo giminių. Jos pu - go..."
seserės pasirašė dokumentus
Ji mėgino visiems paleng
mūsų atvykimui. Jos dovanojo
vinti
gyvenimą. Vyto a.a. tė
mums visokius atliekamus
velis
p.
Klemas pasakė: ..Ji ga
baldus ir žaislus. J u tarpe bu
li
sugyventi
su visais". O ma
vo ir lėlių vežimėlis. Labai
no
tėtė
sykį
išsitarė: ..Ji turi
norėjau lėles pavėžinti. Mama
nesvietiškai
gerą
būdą". Pas
neša vežimą žemyn siaurais,
kutinės
jos
gyvenimo
dienos
vingiuotais laiptais... ji slys
buvo
labai
sunkios,
bet
ji vis
ta... atsigauna...o man širdis
tiek
svajojo,
kad:
„Grįšim,
grį
kažkur nuslydus... Kažkaip
šim,
ten
kur
teka
Nemunėlis
atsidūrėm
gatvėje.
Mama
grįžta naman. o aš rūpinuosi ir Neris..."
Vida Vai.šnytė-Klemienė
kaip įkelt tą vežimą į trečią
aukštą.
• Kai širdis verkia ko nors
Metams praėjus. įsikurem
atskirame namelyje. Abu tė netekusi, dvasia džiaugiasi ką
vai dirbo Mama išvažiuoda nors atradusi.

Artimiau pažinau draugišką
vilnietę
Valentiną,
turbūt
1957 m., kai mūsų namuose
šventėm vilniečio agronomo
Juozo Leko vardines. Gražia
balsė Valentina tyru išlavintu
balsu padainavo varduvinin
kui ,.Miškų gėlė". Susižavėjau.
Ji liko man švelni, kukli,
skleidžianti meilę, džiaugsmą
ir grožį savo aplinkoje.
Valentina savo jaunystės
metus praleido Vilniuje, kurį
ji mylėjo ir didžiavosi. Vilniuje
lankė ir baigė Vytauto Didžio
jo gimnaziją. Lankydama Ste
pono Batoro universitetą, Vil
niuje, priklausė muziko vilnie
čio J u l i a u s Siniaus „Varpo"
chorui, su kuriuo 1938 m.
lankėsi Lietuvoje. Ta išvyka,
dar lenkų okupacijos laikais,
Vilniaus krašto jaunimui buvo
didžiulė šventė. Nuoširdus jų
priėmimas paliko graudžius
ir malonius prisiminimus.
Antrą kartą, dar prieš Lietu
vai atgaunant Vilnių, lankėsi
Lietuvoje su studentų ekskur
sija. Tos ekskursijos įspūdžiai
buvo taip pat jaudinantys.
Universitete priklausė korpo
racijai „Jūra".
Mėgo buriuoti ir lankė bu
riavimo
kursus.
Dalyvavo
plaukimo baidarėmis ekskur
sijoje, kuriai vadovavo prof.
Kolupaila.
Vilniuje karšta meilė nuve
dė jaunus Valentiną ir Antaną
Osteikus prie altoriaus. Neil
gai džiaugėsi ramiu šeimyni
niu gyvenimu Lietuvoje. Karo
įvykiai privertė palikti Lietu
vą. Praėjusi tremties gyveni
mo nepriteklius, su šeima at
vyko į JAV, Detroitą. Sukūrė
jaukią šeimyninę aplinką, sa
vo meile ir pavyzdžiu auklėjo
sūnų, ugdė meilę kenčiančiai
Lietuvai, artimui, atjautimą
kiekvieno nelaimingo. Leido į
Šv. Antano parapijinę mokyk
lą, kurioje mokytojos buvo lie
tuvės seseles pranciškietės.
Sūnus baigė aukštuosius
mokslus, pradėjo savarankiš
ką gyvenimą. Bet sunki liga
pakirto daug žadantį jaunuolį.
Vienintelio sūnaus mirtis su
krėtė tėvus, padarė juos dar
jautresniais artimui, pagalbos
reikalingiems. Rėmė Lietuvoje
likusius gimines, draugus ir
pažįstamus. Valentina lankė
sergančius, guodė juos, pra
skaidrindavo jų dienas, savo
humoristiniais
pasakojimais

prajuokindavo, leisdavo j i e m s
valandėlei pamiršti
skaus
mus, nepriteklius. Buvo labai
draugiška, sociali visuomeni
ninke. Niekam negailėjo g r a 
žaus žodžio, n u o š i r d a u s šyps
nio.
Priklausė Vilniaus K r a š t o
Lietuvių sąjungai, kurį laiką
buvo jos valdyboje sekretorės
pareigose. Giedojo Šv. A n t a n o
parapijos chore, kurį stiprino
savo gražiu sopranu.
Netikėjau, kai Vasario 16osios minėjime sužinojau —
Valentiną ištiko netikėta ne
laime — insultas. Netikėjau,
nes prieš porą dienų p a s k a m 
binusi telefonu ji ragino m a n e
greičiau pasveikti, nes labai
pasiilgusi. Suteikta greita pa
galba, modernios priemonės,
geriausi specialistai ir nuošir
di vyro meilė ir rūpestis svei
katos negrąžino. Širdis neiš
laikė ir 1999 m. spalio 1-ąją
Viešpats Angelas p a š a u k ė ją į
Dievo n a m u s . Paliko giliam
liūdesyje skęstantį savo vyrą
ir visus ją mylėjusius.
Amžinybėje j ą pasitiko tėve
liai, s ū n u s Gediminas, gi
minės ir d r a u g a i . Mylintis vy
ras dažnai lanko jos kapą Šv.
Kapo kapinėse, puošia jį gėlė
mis, dalinasi s u ja žiniomis,
savo išgyvenimais.
Mes pasigendam jos. Mel
džiamės už ją. Metai be jos
skurdesni, nepraskaidrino jos
švelnūs žodžiai, jos
meile
spindinčios a k y s , atjaučianti
širdis.
Stefanija Kaunelienė
PASIRUOŠIMAS
VALSTYBĖS GYNYBAI...
Atkelta iš 3 psl.
O kai jis n e t u r i ką
kritikuoti, tai bando diskredi
tuoti kariuomenę, ypač jos va
dovybę, tyčiodamasis iš ka
riuomenės vado ir vadinda
mas jį „sandėlininku". Nema
nau, kad garbingas žmogus,
kuris nors šiek tiek n u s i m a n o
apie
Vakarų
kariuomenės
s t r u k t ū r a s , galėtų taip kal
bėti. Brg. gen. J . Kronkaitis
Amerikos gynybinėse pajėgose
yra dirbęs įvairiuose a u k š 
tuose postuose, t a r p jų — JAV
kariuomenės generaliniu ins
pektorium Pentagone, B a t a 
liono vadu Vokietijoje, „Rock
Island" arsenalo vadovu, —
jam
pavaldūs
buvo
trys

t ū k s t a n č i a i žmonių. O gal Lie
t u v o s rinkėjams būtų įdomu
kokį aukštąjį išsilavinimą ir
k a r i n i o vadovavimo
patirtį
t u r i p a t s R. Kazėnas. Ar tai
vienas
iš tų sąžiningų pro
fesionalų, apie kuriuos t a i p
d a ž n a i kalba NS lyderis A.
Paulauskas?
— Kokia Jūsų nuomonė,
a p i e š i u o m e t u gal k i e k p r i 
mirštą Naujosios sąjungos
iniciatyvą
147 m l n . Lt.,
skirtus krašto
apsaugai,
perduoti švietimo
reika
lams?
— N e m a n a u , k a d Seimas,
t v i r t i n d a m a s lėšas šalies gy
nybai, norėjo n u s k r i a u s t i ki
t a s gyvenimo sritis. 1999 m. iš
n u m a t y t ų 1,5 proc. krašto ap
s a u g a gavo tik 1,1 proc.
Š i e m e t irgi tikriausia nepa
vyks gauti visų žadėtųjų lėšų.
NATO valstybių vidurkis na
cionaliniam s a u g u m u i — 2,5
proc. BVP. Lietuvos politikai,
k u r i e m s rūpi nacionalinis sau
g u m a s , s u p r a n t a , kad vals
tybė be efektyvios kariuo
m e n ė s n e b u s priimta į jokią
kolektyvinės gynybos sąjungą.
Šiuo m e t u A. P a u l a u s k a s rin
k i m i n ė s e kalbose teigia, kad jo
sąjunga pasisako už Lietuvos
integraciją į NATO, tačiau
konkrečiais darbais NS daro
viską, k a d sumažintų Lietu
vos gynybos pajėgas, vadinasi,
ir galimybes įstoti į NATO.
Gegužės mėnesį
Jungtinės
K a r a l y s t ė s Stratfor
tyrimo
i n s t i t u t a s , išanalizavęs Naujo
sios sąjungos politiką, pateikė
tokias išvadas: „Jeigu NS iš
tikrųjų laimės kontrolę Seime,
Lietuvos valstybė tikriausiai
atsitolins nuo NATO narys
tės." Taigi, užsienio šalys j a u
s v a r s t o apie mūsų integracijos
galimybes į valdžią atėjus A.
P a u l a u s k o partijai. Pažvelgus
į N S sudarytą k a n d i d a t ų \ Sei
mo n a r i u s sąrašą, akivaizdu,
j o g antivakarietiška propa
g a n d a greitu laiku gali tapti
oficiali Lietuvos užsienio poli
t i k a . N e m a n a u , kad antruoju
s ą r a š o n u m e r i u įrašytas Vil
n i a u s universiteto rektorius
R. Pavilionis, kuris viešai pa
sisako prieš NATO ir prieš
V a k a r u s , padėtų Lietuvai in
tegruotis į Vakarų struktūras.
O jo kreipimasis į užsienio lie
t u v i u s kaip „parsidavėlius ir
d v i g u b a s prostitutes" irgi ne
liktų be pasekmių.
— Beje, p r a ė j u s i a i s me
tais Lietuva buvo numa
čiusi p a d i d i n t i gynybos iš

DRAUGAS, 2000 m. spalio 20 d., penktadienis
l a i d a s iki 2 p r o c , bet, žin : a , to p l a n o n e į v y k d ė .
Kaip tai v e r t i n a NATO
valstybės?
— Šį pavasarį, kovo ir ba
landžio mėnesiais, ministrui
pirmininkui ir man teko lan
kytis NATO būstinėje, kur pa
teikėme šalies NATO narystės
veiksmų planą — mūsų pasi
ruošimą integracijai į NATO.
Mes atvirai prisipažinome,
kad 1999 m., kaip jau mi
nėjau, pasiekėm tik 1,1 proc.
BVP iš numatytų 1.5 proc. Su
sitikime dalyvavo ambasado
riai iš visų 19 NATO valstybių
ir pateikė daug klausimų. Ne
kartą buvome klausti apie
mūsų pasiryžimą ir toliau
kurti bei tobulinti Lietuvos gy
nybos pajėgas. Aljanso nariai
suprato mūsų
ekonomines
problemas ir dėl nieko neprie
kaištavo. Tačiau iš tų diplo

matiškų klausimų apie ryžtą
tobulinti kariuomenę galima
suprasti, kad NATO valstybes
atidžiai stebės tolesnes Lietu
vos pastangas stiprinti šalies
gynybinius pajėgumus. S u n k u
tikėtis, kad šiemet Krašto ap
sauga gaus numatytą
1,7
p r o c , BVP. Vis dėlto m a t a u ,
kad šalies ūkis jau pradeda at
sigauti ir, jeigu užteks politi
nio ryžtingumo, Lietuva k a r t u
su Latvija ir Estija galės pri
artėti prie NATO gynybos
išlaidų standartų. Pabaigai
galiu pateikti šiokios tokios
statistikos: 1999 m. šalies gy
nyba kiekvienam Lietuvos pi
liečiui kainavo 116 Lt. P e r
tuos pačius metus degtinei
kiekvienas pilietis „paaukojo"
700 Lt. Gal šis faktas bus
įdomus tiems, kurie m a n o ,
kad nacionalinė gynyba per
brangi.
&**,& RJLM.

A. t A.
JADVYGA PROKURAT
Mirė 2000 m. spalio 18 d., sulaukusi 83 metų.
Gyveno Orland Park, IL. Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: duktė Frances, žentas Bill Bathurst, s ū n u s
Ben Pansevičius, marti Teresa, gyvenantys Washington
ir sūnus John Pansevičius, marti Theda, gyvenantys Oregon; anūkai: Allan, Jason, Sandra, Alex, Eric, S a r a h ir
Michael; proanūkas Madison.
Velionė buvo žmona a.a. Michael.
A.a. Jadvyga pašarvota penktadienį, spalio 20 d. nuo 4
iki 9 v.v. Van Henkelum laidojimo namuose, 12534 S.
Harlem Ave., Palos Heights, IL. Laidotuvės šeštadienį,
spalio 21 d. Iš laidojimo namų 9:30 vai. ryto Velionė bus
atlydėta į Alexander bažnyčią, kurioje 11 vai. ryto bus
aukojamos šv. Mišios už jos sielą Po Mišių Velionė bus
palaidota Holy Cross kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lithuania Children's
Hope" organizacijai, 2711 W. 71 St., Chicago, IL.
Nuliūdę: duktė, s ū n ū s , a n ū k a i ir kiti g i m i n ė s .
Laidotuvių direkt. Van Henkelum Funeral Home.
Tel. 708-448-6341.

-d

A.tA.
Sesuo M. EMMANUEL
MUSTEIKA, SSC
Mūsų m y l i m a Seselė m i r ė 2000 m. spalio 18 d.,
sulaukusi 87 metų.
Į vienuolyną įstojo iš Visų Šventųjų parapijos Čikagoje,
Roseland apylinkės. Vienuolyno įžaduose išgyveno 70
metų.
Nuliūdę liko Šv. Kazimiero seserys ir artimieji giminės
— dukterėčia Judy Gamboa ir šeima bei sūnėnas Robert
Chapek.
Velionė pašarvota Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W.
Marąuette Rd., sekmadienį, spalio 22 d. nuo 1 val.p.p. iki
7 vai. vakaro. Mišparai sekmadienį, spalio 22 d. 7 vai.
vakaro.
Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero seserų vienuolyno
koplyčioje pirmadienį, spalio 23 d. 9:30 vai. ryto.
Laidotuves š v . Kazimiero lietuvių kapinėse pirmadienį,
spalio 23 d. po šv. Mišių.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už
Seselės sielą.
Šv. Kazimiero s e s e r y s ir Gamboa bei C h a p e k
šeimos.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600.

A. t A.
POVILAS PLECHAVIČIUS, JN
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Mirė 2000 m. spalio 18 d., sulaukęs 77 metų.
Gyveno Oak Park, IL. Gimė Latvijoje. Amerikoje
išgyveno 51 metus.
Nuliūdę liko: žmona Petronėlė Smulkevičiūtė, duktė
Raima C u n n i n g h a m . ž e n t a s Timothy, a n ū k ė Alaną
Cunningham, sesuo I r e n e Vederienė, brolis N o r b e r t
Plechavičius.
Velionis buvo tėvas a.a. Povilo ir sūnus a.a. gen. Povilo
Plechavičiaus bei a.a. Irenos Plechavičienės.
Velionis buvo pašarvotas ketvirtadienį, spalio 19 d. nuo
5 iki 9 v.v. Drechsler, Brown and Williams laidojimo
namuose, 203 S. Marion St., Oak Park, IL.
Laidotuvės penktadienį, spalio 20 d. Iš laidojimo namų
10:30 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į St. Luke bažnyčią
River Forest, IL, kurioje 11 vai. ryto bus aukojamos šv.
Mišios už jo sielą. Po Mišių laidotuvės privačios.
Vietoje gėlių prašoma aukoti jūsų pasirinktai labdaros
organizacijai.
Nuliūdusi Seimą ir artimieji.
Laidotuvių direkt. Drechler, Brown & WilHams Funeral
Home. Tel. 708-383-3191.

.
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Fo 13 metų darbo ..Drauge" į pensiją išeina skelbimų skyriaus vedėja Ni
jole Jankute-L'žubaliene. J i sako, jog dabar galbūt turės daugiau galimy
bių pakeliauti ir parašyti. Linkime sėkmes ir lauksime jos įdomių pasako
Nuotr. J o n o Kuprio
jimų ..Draugo" puslapiuose!

M a r ą u e t t e P a r k o Lietuvių
Šv. Kazimiero
lietuvių
k a p i n i ų s k l y p ų s a v i n i n k ų n a m ų savininkų organizacijos
m e t i n i s s u s i r i n k i m a s sek narių susirinkimas vyks spa
m a d i e n į , spalio 22 d.. 2 vai. lio 20 d., penktadienį. 6:30
p.p. v y k s Western Ave. ir 55 vai.v. Švč. M. Marijos Gimimo
salėje. 6820 S.
g a t v i ų sankryžoje esančio Ga- parapijos
ge P a r k Fieldhouse didž. salė W a s h t e n a w Ave., Čikagoje.
j e . B u s svarstomi
visiems Susirinkime bus skaitoma ke
r ū p i m i šių kapinių r e i k a l a i . letas labai svarbių pranešimų,
Vyks ir naujos valdybos rinki taip pat dalyvaus ir kai kurie
m a i . Visuomenė
kviečiama valdžios pareigūnai. Nariai ir
j a u s t i pareigą šiame s u s i r i n  svečiai kviečiami kuo gausiau
dalyvauti.
k i m e dalyvauti

XITUANICA"-„RAMS" 12-4
N e a t s i s m e n u dienos, k a d a
..Lituanicos" vyrų vienuolikė
savo v a r ž o v a m s būtų p r i m u š ę
visą t u z i n ą įvarčių, a n k s č i a u .
T a č i a u tokia įvarčių m u š i m o
š v e n t ė buvo spalio 15 d. Le 7
m o n t e žaidžiant prieš _Raras".
Žinoma, „Rams" šiuo m e t u
n ė r a tokia stipri, kokia ji bū
davo prieš 20-30 metų. o be to.
a t v y k o nepilnoje sudėtyje. Tai
ir buvo pagrindinė m ū s i š k i ų
rekordinio laimėjimo priežas
tis.
J a u p i r m a m e kėlinyje ..Li
tuanicos"' vyrai įkrovė 6 įvar
čius, t u o t a r p u varžovai — tik
vieną. Po p e r t r a u k o s mūsiš
kiai pridėjo d a r šešis, tačiau
kažkodėl pasigailėjo ir ..Rams"
žaidėju, kuriems leido net tris
k a r t u s pasižymėti. J ų įvarčiai
p a s i e k t i iš prasiveržimų, kar
t a i s labai juokingų situacijų,
k u o m e t ..Lituanicos" g y n i m a s
užmiršdavo, jog ir t u r i n t di
džiulę persvarą, reikia rūpin
tis ir savo vartų priežiūra.
D a u g i a u s i a įvarčių mūsiškių
n a u d a i pelnė g e r i a u s i a s šiuo
m e t u ..Lituanicos" š a u l y s Lai
monas
Bytautas.
Bendrai
i m a n t , šioje įvarčių mušimo

šventėje dalyvavo daugiau ne
gu pusė JLituanicos" koman
dos: Linas Jakovlevas (du
įvarčiai). D a n a s Smulkys. Ta
d a s Dunča. Virgis Žuromskas,
P e t r a s Šmigelskis (po vieną).
Šiuo m e t u „Lituanicos" vyrai
..Metro" lygos I divizijos len
telėje eina pirmaisiais su 19
taškų (6 pergalės, 1 lygiosios).
Kadangi d a r tebėra likę du
pirmenybių ratai, yra vilčių
m ū s i š k i a m s šį kartą išsilai
kyti be pralaimėjimų.
Spalio 21 d.. 2 vai. p.p. vyrų
komanda žais savo aikštėje
prie PL centro. Lemonte. Var
žovas — j a u gerokai stipresne
čekų „Spartos" vienuolikė. Su
ja juokauti nebus galima, no
rint pirmenybes baigti „šva
riai" — be pralaimėjimų. Rei
kia manyti, kad mūsų vyrai
bus pasiruošę šiam atsakin
gam žingsniui.
Būtų gera. kad ir mūsų vi
suomenė gausiai susirinktų į
paskutines šiemet pirmenybių
rungtynes
savoje
aikštėje.
Gausesnis žiūrovų būrys duo
tu daugiau energijos mūsų vy
rams garbingai kovoti ir lai
mėti.
E. Š.

Amerikos Lietuvių Tary
b o s centro valdybos posėdis
vyks šį šeštadieni, spalio 21
d.. 10 vai.r. ALTo būstinėje.
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje (6500 S. Pulaski Rd.).
P a n e v ė ž i e č i ų k l u b o narių
metinis susirinkimas
vyks
spalio 22 d., sekmadienį. 12
vai. Jaunimo centro klasėje.
Prieš susirinkimą 10 val.r. tė
vų jėzuitų koplyčioje bus au
kojamos šv. Mišios už miru
sius panevėžiečių klubo na
rius. Kviečiame dalyvauti ir
neseniai atvykusius panevė
žiečius.
„ M e r k i n ė " - Lietuvos radi
jo ir televizijos menininkų su
k u r t a s filmas įdomiai rodo ir
aiškina miestelio ir apylinkių
praeitį, labai įdomūs pokalbiai
su įvykių liudininkais. Visa
tai galėsime pamatyti šio mė
nesio 24 d., antradienį, 2 vai.
p.p. PLC Bočių menėje, Lemonte. Kviečia LB Lemonto
apylinkės socialinių reikalų
skyrius.
S p a l i o m ė n e s į Čikagos ar
kivyskupija skaičiuoja, kiek ti
kinčiųjų dalyvauja šv. Mišio
se. Svarbu, kad kuo daugiau
lietuvių dalyvautų savo pa
maldose, kad išlaikytume lie
tuviškų Mišių tęstinumą lietu
vių parapijose. Sekmadieniais
šv. Mišios lietuvių kalba atna
šaujamos: Šv. Antano bažny
čioje (1515 S. 50 Avenue, Cice
ro) 9 val.r.; Nekalto Prasidėji
mo bažnyčioje (44 gatvė ir Caiitbrnia,
Brighton
Parke)
10:30 val.r.; Švč. I i . Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje
:Lithuanian Plaza Court prie
California
Ave.
Marąuette
Parke) 8 ir 10:30 val.r. Visus
kviečia Amerikos lietuvių Ro
mos katalikų federacijos Čika
gos apskrities valdyba.

<

Sšccsibimai
• A m e r i k o s L i e t u v i ų ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
p e r WCEV 14.50 AM. T e l .
773-847-4903, adresas: 4459
S.Francisco, Chicago, IL 60632.
• Dėmesio! Marąuette Par
ke, t a r p California ir Kedzie
gatvių į pietus nuo 71 St. par
duodamas I-V2 a. mūrinis na
mas 5 miegamųjų vienai šeimai
arba 2 butai giminingoms šei
moms. Skambinti Algiui Liep i n a i č i u i , „pager" 708-2816764.
• Lietuvių fondui vajaus
proga aukojo: $1,100 Jonas ir
Joana Valaičiai, po $200 Arvidas ir Rita Karai, Sofija Vaš
k i e n ė , $ 1 0 0 Rimas ir Nijo
lė Baniai, Kazė Biknevičius,
D o n a t a s ir Viktorija E m p a keriai, „X", Albina Lipčienė,
Donatas ir Daina Siliūnai,
S a u l i u s ir Gražina S i r u s a i .
Nuoširdžiai dėkojame ir pra
šome s i ų s t i aukas ir įsigyti
bilietus l a p k r i č i o 4 d. p o 
kyliui LF būstinėje — 1 4 9 1 1
127o. St., Lemont, IL 60439,
t e l . 630-257-1616. Už $100
a u k ą g a l i m a g a u t i pokyliui
bilietą nemokamai.

Niekad neišeina iš
mados DRAUGO
marškinukai ir kepuraitė —
tinka vyrams ir moterims.
jauniems, vyresniems ir net
vaikams.
Marškinėlius galite
užsisakyti už 10 dol. (su
visu persiuntimu), o
kepuraitę už 5 dol. (taip pat
su persiuntimu). DRAUGUI
jau 91 metai, o Lietuvos
valstybės ženklui — Vyčiui šimtai! Marškinėliai ir
kepurė gera dovana, kurią
galite dėvėti su pasididžia
vimu.
Su užsakymais
kreipkitės į DRAUGO
administraciją arba panau
dokite atkarpą.

DRAUGAS
2000

Vardas

Adresas

Kepura&ų kietas

KAI „DAINAVA" DAINUOJA
M. K. ČIURLIONĮ
Antradieniais, kai Pasaulio
lietuvių centras paskęsta tam
soje ir apatiniame aukšte už
sidega šviesos, iš tylumos pa
sigirsta senoviška, liūdna ir
tokia artima ..Bėkit bareliai"
melodija. Tai „Dainava" repe
tuoja M. K. Čiurlionį.
Bet viskas prasideda nuo
pratimų. Darius Polikaitis,
kuris, beje, diriguoja ne tik
apie keturiasdešimčiai choris
tų, bet ir beveik visai savo šei
mai - žmonai, tėvui, broliams
ir seseriai, pradeda nuo kvė
pavimo, šnypštimo, ritmo mu
šimo ir net masažo. ,,Kaip ka
riuomenėj", - j u o k i a s i jis. Dainaviečiai dainuoja - laiptais
kyla viena ir ta pati melodija,
nes vadovas prašo šviesesnio
garso. Kitą prasidainavimo
frazę kiekvienas balsas karto
j a atskirai - pakyla sopranai,
altai, tenorai ir bosai. Darius
prašo ..apvalaus" garso ir neįtemtų, neplokščių balsių ,,ė" ir
*n

ATKARPA

Marsk.nu*ų X.ekis

..Dainavoje" dainuoja įvairių kartų atstovai. Iš kaires: Juozas Polikaitis, Kęstutis Daugirdas ir Paulius Elvikis.
J Polikaitis sako. jog jam labai smagu, kad choras atjaunėjęs ir jiems, seniai dainuojantiems, reikia pasispaus
ti, nes jaunimas gabus, greitai skaito natas ir puikiai jaučia muziką. Jeigu jaunimas liks — „Dainavos" laukia
gera ateitis.

:,1 •

. dydis (M. L. X I . XXL)
po 5 dol.

. po ' 0 dol.

SiiinSu čeKį Nr

DRAUGAS 4545 W. 63rd Street, Chicago, (LJS0629

Čikagos LFK .I.ituamc.a' sukaktuviniu metų valdyta ir revizijos komisija. Šie asmenys, m kr* staia talkinin
kais, rengia 50 metų klubo veiklos Jubiliejaus minėjime pokyli Šeštadienį, spalio 28 d. vyksiantį PL centro I^emonte. d i d i salėje Iš k sėdi J Pleirys, A. Glavinskas. G Bieiskus S t o v i — E . Sukutis. B. Žukauskas. J. Ru
daitis, Br Mikėnas^ L. J u r a i t i s , V Marcinskas
N'uotr Ed. Šulaičio

:

Sį p e n k t a d i e n į , spalio 20
d.. Regina Narušiene. JAV LB
Krašto valdybos pirmininke,
skaitys pranešimą Atlantic
Partnership programos rengi
nyje, pavadintame "The Reform Process in Central and
Eastern Europe, Tvvo Years
After". Šį renginį remia Chicago Counsil on Foreign Relations. R. Narušienes tema "Etninių organizacijų įtaka
Centrinės ir Rytų Europos re
formų procesui". Lietuvių Ben
druomenė šio vakaro svečiams
ruošia vakarienę.

LITUANICOS POKYLIS
JAU ČIA PAT
Maždaug savaitė beliko iki
„Lituanicos" 50-mečio minėji
mui skirto pokylio, ruošiamo
PL centro Lemonte didžiojoje
salėje š.m. spalio 28 d. (šeš
tadienį). Jo pradžia 6:30 vai.
va k.
Bus trumoas šios neeilinės
sukakties p -minėjimas su kal
bomis ir apdovanojimais. Lau
kiama daug garbingų svečių
— mūsų centrinių organiza
cijų pirmininkų ir veikėjų.
Bus skani vakarienė, šokiai
(gros brolių Švabų orkestras),
laimėjimų traukimas bei kiti
įvairumai. Lankytojai gaus
stambų sukaktuvinį leidinį.
Dabar paskutine proga užsi
sakyti vietas į šį renginį. Ne
delsdami skambinkite Leonui
Juraičiui, tel. 708-532-7526,
arba Laimai Glavinskienei.
IKI pasimatymo „Lituanicos"
auksinio jubiliejaus pokvlvje!
' E. S.

Gal po penkiolikos minučių
„apšilimo" salė pamažu pa
skęsta Čiurlionio muzikoje negreitai vinguriuoja „Bėkit
bareliai" melodija, kurioje Da
rius
akcentuoja
dinamiką,
vientisą kvėpavimą ir vengi
mą dainuoti „iš gerklės".
Linksmą ir žaismingą ..Oi le
kia lekia" dainą vadovas pata
ria atlikti tarsi ją pasisavi
nant, užtikrintai. Kad jo cho
ristai pajaustų ritmą, dirigen
tas prašo mušti šešioliktines.
o atsikvėpimus siūlo patiems
bedainuojant susirasti. Be šių
dviejų M. K. Čiurlionio harmo
nizuotų dainų. „Dainava" lap
kričio pradžioje vyksiančiam
Čiurlionio festivaliui ruošia
dar ..Oi giria giria" ir „Anoj
pusėj Nemuno".
Danai Gylienei, chore altu
dainuojančiai 3-4 metus, šios
lietuviškos dainos skamba be
veik kaip klasikinė muzika taip tobulai, gražiai jos para
šytos. „Amerikiečių publika
supras tai ir įvertins", - sako
ji. Chore kartu su D. Gyliene
dainuoja jos dukra Monika bei
sūnus Julius.
Taip pat altu pritarianti Danos kaimynė Ona Daugirdiene
teigia, jog į „Dainavą" šiais
metais ji būtent ir atėjo dėl
Čiurlionio festivalio - norėjo
dainuoti M. K. Čiurlionio
kūrinius, kurių dar iš plokšte
lių mėgdavo klausytis vaikys
tėje ir jaunystėje. J chorą ji at
sivedė ir savo penkiolikametį
sūnų Kęstutį. Visi O. Daugir
dienės sūnus ruošiasi daly
vauti Čiurlionio festivalio ren
giniuose - kiti jos berniukai
dainuos vaikų chore, taip pat
vadovaujamame Dariaus Polikaičio. bei skambins fortepijo
nu.
J a u seniai „Dainavoje" dai
nuojančiam Juozui Polikaičiui
Čiurlionio dainos išsiskiria pa
prastumu, nuoseklumu. Čia.
jo manymu, kiekviena gaida

natūraliai veda prie kitos ypač vedamosiose partijose. J.
Polikaitis mano, kad tokio vi
sapusiško menininko, kaip
buvo Čiurlionis, kūryba tikrai
turėtų patraukti amerikiečių
publikos dėmesį (lapkričio 1 d.
dainaviečiai koncertuos Chica
go Cultural Center), nes toks
reiškinys yra didelė retenybė.
Išgyrę ir jautriai atlikę dai
nas, choristai beveik vienbal
siai tvirtino, jog ypač gražiai
jiems skamba M. K. Čiurlionio
kantata „De Profundis", kuri
bus atliekama kartu su Vil
niaus styginių kvartetu ir pia
nistu Roku Zubovu. Sopranu
dainuojančiai Salomėjai Daulienei (ji chore - jau nuo 1977
metų) tai - giliai prasmingas
kūrinys, kuris skiriasi nuo
kitų religinių kūrinių, kuriuos
choras yra dainavęs. Choris
tai tvirtino, kad juos šiame
kūrinyje veikia ir muzika, ir
žodžiai. Bedainuodami jie žy
misi detales, kartoja frazes,
repetuoja atskirais balsais, o
bosai net atkakliai stengiasi
paiimti žemąją Mi bemol natą.
M. K. Čiurlionio muzikos sa
vitumas traukia. Darius Poli
kaitis sako, kad jis, prieš pra
dedamas repetuoti, daininkams pasakojo dvi istorijas iš
M. K. Čiurlionio gyvenimo.
Pirmoji buvo iš Jadvygos
Čiurlionytės pasakojimo apie
tai. kaip kompozitorius, su
savo šeimyna bevalgydamas
pietus ir išgirdęs dainuojan
čius lauke dainininkus, puolė
užrašinėti lietuvių liaudies
melodijos, o po to sėdėjo ir pa
gal ją improvizavo. Antroji is
torija, Dariaus nuomone, taip
pat įdomi ir ypač susiliečianti
su čia gyvenančių lietuvių gy
venimu. - kaip jau suaugusį
M. K. Čiurlionį lietuvių kalbos
mokė jo žmona rašytoja Sofija
Kymantaitė.
Darius sako. kad dainavie
čiai, dainuodami mūsų žymio
jo kompozitoriaus
kūrybą,
stengiasi joje įžvelgti žmogų.
Dainuodami Čiurlionio festi
valyje choristai perduos klau
sytojui muzikines mintis ir
bus lyg M. K. Čiurlionio kūry
bos atstovai. Gyvas kūrinio at
likimas bus tikras kūrėjo kom

pozicijos užbaigimas.
M. K. Čiurlionio kūrinių at
likimas - naujas dalykas dainaviečiams, ir jie džiaugiasi,
galėdami dalyvauti šių metu
Čiurlionio festivalyje. Tačiau
ne tik šis dalykas kelia nuo
taiką „Dainavos" choro vado
vui. Pirmą kartą j a m bediriguojant šiais metais į „Daina
vą" atėjo gimnazistai - dai
nuojančios mamos pasikvietė
savo sūnus - O. Daugirdienė
pasikvietė sūnų Kęstutį, D.
Gylienė - keturiolikmetį J u 
lių, o šie berniukai - savo
draugą penkiolikametį Paulių
Elvikį. Choro vadovas sako,
kad net dvi trečiosios choro
dainininkų dabar yra jaunesni
už jį, ir smagu, kad yra toks
amžiaus skirtumas. Ilgiau dai
navę choristai teigia, kad jie
jaučiasi jauni būdami k a r t u
su jaunais. J a u n i m a s ir vyres
nieji mokosi vieni iš kitų. Vy
resnieji bedainuodami jauni
mui gali paaiškinti kiekvieną
lietuviško žodžio reikšmę, o
j a u n i m a s viską įsisavina labai
greitai, nes gabus, lengvai
skaito natas.
„Dainavos" valdybos pirmi
ninkė ir ilgametė dainininkė
Danguolė Ilginytė teigia, kad
dainaviečius jungia muzika ir
lietuvybė. Pats
seniausias
išeivijos ansamblis, įsikūręs
dar Vokietijoje,
susikūrė iš
meilės, nes norėjo būti k a r t u .
Taip yra ir dabar. „Dainava"
visuomet laukia naujų narių
ir kartą per savaitę vykstan
čios repeticijos tikrai neprailg
sta.
Taigi antradienio v a k a r a s ,
paskirtas M. K. Čiurlioniui,
baigėsi. „Dainavai" dar liko
keletas vakarų, kol ji eis atlik
ti mūsų kompozitoriaus kūri
nių amerikiečių ir lietuvių
publikai. Tą pačią programą
- keturias M. K. Čiurlionio
harmonizuotas liaudies dai
nas ir kantatą „De Profundis"
dainaviečiai kartu su Vilniaus
styginių kvartetu ir pianistu
Roku Zubovu atliks du k a r t u s
- lapkričio 1 d., trečiadienį, 7
vai.v. Čikagos kultūros centre
(78 E. Washington) ir lapkri
čio 5 d., sekmadienį, 3 val.p.p.
J a u n i m o centro didžiojoje sa
lėje. Bilietus į koncertą J a u n i 
mo centre jau galite įsigyti
„Seklyčioje".
Emilija A n d r u l y t ė

Sopranuose dainuoja Rima Polikaityte <kairėje) ir Aida Mikučiauskaitė
Nuotr Emilijos Andrulytts

