
»MIXED ADC 60 6 
S171 P9 GRAIIS 
THE LIBRARY OF CONGRESS 
B0&OPKAM SEADING ROOM 
Sctiali Diviiion 
Washinaton DC 20540-4830 

PERIODICALS 
December 29. 

voi.Lxxxvra 
T H E L I T H U A N I A N VVQRLD-WIDE DAILY 

PENKTADIENIS - FRIDAY, GRUODŽIO DECEMBER 29. 2000 

NEVVSPAPER - P O N O T D E L A Y - Pate Mailed 12/28/00 

U Ž S I E N I O L I E T U V I Ų D I E N R A Š T I S 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 . DRAUGAS@EARTHLINK.NET 

Nr.251 
Kaina 50 c 

V. Adamkus neatmeta galimybės 
siekti naujos kadencijos 

Vilnius, gruodžio 28 d. 
• BNS» — Prezidentas Valdas 
Adamkus, neseniai įveikęs 
savo kadencijos pusiaukele, 
neatmeta galimybes siekti 
naujos pergales rinkimuose 
2002 metais. 

Televizijos laidoje „Spaudos 
klubas" trečiadienio vakarą V. 
Adamkus tiesiai neatsakė į 
klausimą apie savo ketinimus 
po dvejų metų įvyksiančiuo
se prezidento rinkimuose, bet 
pareiškė nesigailįs dėl 
1998-aisiais prisiimtų. įsipa
reigojimų ir turįs planų 

.ateičiai. „Manau, tai per anks
tyvas klausimas, leiskit man 
da r įgyvendinti kai kurias 
savo svajones iki kadencijos 
pabaigos. Nors jau persiritom 
per pusę kadencijos, bet aš 
dar turiu planų ir manau, kad 
aš juos dar įgyvendinsiu", 
sake prezidentas. 

Drauge V. Adamkus pa
reiškė, kad. praėjus beveik 
trejiems metams po išrin
kimo, jis tvirtai jaučiasi prezi
dento pareigose. „Aš esu tose 
pareigose, man t a s nekelia 
jokių problemų. Manau, prie 
to prisidėjo ir be galo daug pa
tirt ies per tuos trejus metus", 
sakė V. Adamkus. 

J is prisipažino, kad „realybė 
sudaužė iliuzijas", tačiau tei
gė, kad dabar prezidento pa
reigose jaučiasi daug stipres

nis. .Aš jaučiuosi daug sti
priau, daug atsakingiau pasi
sakau klausimais, ir ten. kur 
aš tur iu prisiimti pilną atsa
komybę, nesvarbu, populiari j i 
ar nepopuliari, aš be jokių 
abejonių ją priimu", sake V. 
Adamkus. 

V. Adamkus, kuriam dabar 
74-eri, 1998 m. pradžioje buvo 
išrinktas prezidentu 5 metų 
kadencijai. Antrajame prezi
dento rinkimų rate jis nedi
dele balsų persvara įveikė 
Artūrą Paulauską, dabartinį 
Seimo pirmininką ir socialli
beralų vadą. 

A. Paulauskas bei dabart i
nis premjeras ir liberalų vado
vas Rolandas Paksas taip pat 
yra laikomi galimais kandida
tais į prezidentus per rinki
mus, įvyksančius 2002 metų 
pabaigoje. 

V. Adamkus pripažino, kad 
tokie abiejų Naujosios politi
kos koalicijos vadovų siekiai 
gali turėti įtakos dabart inės 
vyriausybės pastovumui, bet 
jis pakartojo savo įsitikinimą, 
kad ji turi išsilaikyti visą ket
verių metų laikotarpį. „Ma
nau, kad ir vienas, ir kitas yra 
politikai, kurie, siekdami tų 
tikslų, turi pasiruošti sau 
kelią, kurį rinkėjai t inkamai 
įvertintų, pripažintų jų su
gebėjimus, kad jie gautų pasi
tikėjimą", sakė prezidentas. 

Bankrutuojančių įmonių kitąmet 
pagausės keliolika kartų 

Vilnius, gruodžio 28 d. 
(BNS) — Ketvirtadienį po su
sitikimo su prezidentu Valdu 
Adamkumi vyriausybės kan
cleris, darbo grupės nemokių 
įmonių problemoms spręsti 
vadovas Robertas Dargis pa
reiškė, kad kitais metais 
bankrutuojančių įmonių gali 
padaugėti du kartus, o pri
ėmus naują Jmonių bankroto 
įstatymą, nemokiomis gali 
būti paskelbta apie 16,000 
bendrovių. 

Pasak jo, dabar Lietuvoje 
yra daugiau kaip 1,000 ban
krutuojančių įmonių, o kitais 
metais bankroto procedūra 
gali būti taikoma dar 1.200 
nemokių įmonių. 

Jeigu pagal dabar rengiamą 
naują Įmonių bankroto įsta
tymo redakciją kitais metais 
nemokiomis bus pripažintos 
16,000 įmonių, apie 180,000 
žmonių gali likti be darbo. 

Sudėtinga situacija bankru
tuojančiose įmonėse ir galimos 
socialinės pasekmes buvo ap
tariamos prezidentūroje vyku
siame pasitarime, kuriame 
taip pat dalyvavo generalinis 
prokuroras Antanas Klima
vičius, Aukščiausiojo teismo 
pirmininkas Vytautas Grei
čius, prokuroras Jul ius Jasai
tis ir darbo grupės nemokių 
įmonių problemoms spręsti 
nariai. 

Susitikime pastebėta, kad 
iki šiol nėra pakankamos 
įmonių finansinės, ūkinės 
veiklos priežiūros. Sukūrus 
toki priežiūros mechanizmą, 
atsirastų galimybė laiku už
kirsti kelią tyčiniams bankro
tams. Trečdalis visų nemokių 
įmonių skolų yra skolos val-

* Lietuvos kar iuomenė 
reaktyvinį kurą p irks iš ak
cinės bendrovės „Mažeikių 
nafta" Vyriausybė pritarė, 
kari Lietuvos kariuomenė vyk
dytų viešąjį pirkimą iš Mažei
kių įmonės ne daugiau kaip už 
487.800 litų. >BNS. 

stybei. 
R. Dargis prašė prezidento 

įtikinti, kad teisėsaugos insti
tucijos, prokuratūra ir teismai 
nevilkintų jau iškeltų bankro
to bylų tyrimo. Vyriausybės 
spaudos tarnybos duomeni
mis, nuo 1993 metų iki šiol 
yra iškelta 1,000 bankroto 
bylų. 

Pasitarimo dalyviai su tarė , 
kad bankrutuojančių įmonių 
problemas būtina spręsti, de
rinant vyriausybės ir teisėsau
gos institucijų veiksmus bei 
siekiant pašalinti ne tik jų 
padarinius, bet ir priežastis. 

Lietuva pagal 
valdininkų skaičių 

nesiskiria 
nuo pasaulio 

Vilnius, gruodžio 28 d. 
(BNS) — Lietuvoje, palyginti 
su kitomis pasaulio valstybė
mis, valdininkų nėra ypač 
daug, teigiama ketvirtadienį 
išplatintame Statistikos de
par tamento direktoriaus Petro 
Adlio pranešime, kuriame pa
teikiamas samdomų darbuoto
jų, finansuojamų iš biudžeto, 
skaičius Lietuvoje praėjusiais 
metais. 

Statistikos depar tamento 
duomenimis, iš biudžeto Lie
tuvoje finansuojama 343,700 
darbuotojų. 144.300 iš jų (42 
proc.) dirba švietimo siste
moje. 90,200 (26 proc.) -••svei
katos priežiūros ir socialinėse 
įstaigose, 66,300 (19.3 proc.) 
— valstybės valdymo ir bend
rojoje ekonominėje bei socia
linėje visuomenės politikos 
sferoje. 

Tiesiogiai valstybės valdymo 
užduotis atliekančiose institu
cijose 1999 m. Lietuvoje dirbo 
24,200 darbuotojų. 

Lietuvoje tūkstančiui užim
tu gyventojų tenka 54 darbuo
tojai, dirbantys viešojo valdy
mo srityje. Latvijoje šis skai
čius siekia 79, Estijoje — 58. 
Europos Sąjungos valstybėse 

Gruodžio 27-ąją Vilniaus mero Artūro Zuoko surengtame -.:;daros vakare Vilniaus rotušėje kartu vyko ir šv. Kristofo
ro statulėlių įteikimo iškilmes. Šv. Kristoforą įprasta vadinti keliautojų, pirklių, o anksčiau — ir riterių globėju 

Nuotr.: Šiemetiniai šv. Kristoforo statulėlių iaimetojai su Vilniaus miesto vadovu (viduryje). 
Gedimino Žilinsko Elta nuotr. 

CNN prašoma informuoti 
pasaulį apie orus Vilniuje 

Vilnius, gruodžio 28 d. 
(BNS) — Energingu ir ambi
cingu liberalu laikomas Vil
niaus meras Artūras Zuokas 
bei jo patarėjai derasi su 
„Cable Nevvs Netvvork" (CNN) 
ir „Independent television 
nevvs"' (ITN) televizijomis, kad 
tansliuojant orų prognozes, 
rodomame Europos žemė
lapyje atsirastų ir Vilnius. 

CNN ir ITN žinių kanalai 
transliuoja žinias visam pa
sauliui. CNN būstinė yra At
lantoje (JAV), o ITN įsikūrusi 
Londone (Anglija). Šių televi
zijų demonstruojamame Vidu
rio ir Rytų Europos žemė
lapyje yra pažymėtas tik 
Minskas, Varšuva ir dar ke
lios sostinės. 

Kaip pranešė „Lietuvos ry
tas", orų prognozių metu ek
rane bėgančioje informacijos 
eilutėje su oro temperatūra A. 
Zuokas taip pat norėtų įrašyti 
ir Vilnių. Laiškus tarptau
tinėms televizijų bendrovėms 
Vilniaus meras išsiuntė prieš 
dvi savaites. „Paaiškinau, kad 
Vilnius — senas miestas, ta
čiau dabar tarsi iš naujo at
gimsta ir dar nėra gerai 
žinomas pasauliui. Manau, 
kad su ITN bus lengviau susi
tarti, nes kažkada dirbau šiai 
televizijai. CNN vadovybei ir
gi užsiminiau, kad ši televizija 
naudojosi mano reportažais", 
sakė A. Zuokas. 

1990-1993 m. dabartinis Vil
niaus meras buvo ITN televi
zijos karo korespondentas Ira
ke. Kai kurie A. Zuoko repor
tažai iš Irako buvo rodomi ir 
per CNN žinias. 

A. Zuokas dar ketina kreip
tis į BBC ir ki tus televizijų 
kanalus. Prašymas bus tas 
pats — Europos žemėlapyje 
pažymėti Vilnių. 

„Neseniai buvau konferenci
joje Paryžiuje. Ten buvo susi
rinkę beveik visų Europos sos
tinių merai. Buvau nemalo
niai nustebintas, išgirdęs, jog 
tik kas antras Vilnių prisime
na paaiškinus, jog tai — Lie
tuvos sostinė. Kas trečiam 
reikia dar labiau išaiškinti 
geopolitine situaciją. Tuo tar
pu Taliną ir Rygą visi žino. 
Norėčiau, kad būtų kitaip", 
kalbėjo A. Zuokas. 

Sostines meras taip pat 

— 75. 
Mažiausiai valdininkų — 46 

— tūkstančiui užimtų gyven
tojų tenka Airijoje, daugiau
siai — 91 — Belgijoje. 

kreipsis į „Lufthansa", „Bri-
tish Airvvays". SAS bei kitas 
užsienio oro 'oendroves. Bus 
tariamasi, kad skrydžiuose į 
Vilnių arba iš Vilniaus kelei
viams būtų dalijami žurnalai 
apie Lietuvos sostinę. 

Laiškai tarptautiniams tele
vizijų kanalarr.s — ne pirmas 

Vilnių užsienyje. Neseniai 
sostinės meras išsiuntinėjo 
laiškus didžiųjų pasaulio lo
šimo namų savininkams, ku
riuose jie raginami atvykti į 
Vilnių, įvertinti padėtį ir 
išsirinkti lošimo namams tin
kamas vietas. Laiškai buvo 
parašyti ne tik didžiausiems 
Austrijos. Prancūzijos ir An
glijos, bet ir Las Vegas (JAV) 

A. Zuoko užmojis išgarsinti didžiųjų kazino savininkams. 

^Lietuvą atgabentas 
„Stalino ypatingasis aplankas" 
Vilnius, gruodžio 28 d. sluoksniuose ir nuleidžiama į 

(Elta) — J Vilnių parvežti 
buvę ypač slapti dokumentai 
— Stalino ypatingasis aplan
kas — apie sovietmečiu repre
suotus Lietuvos gyventojus, 
taip pat Raudonosios armijos 
veiksmus Lietuvos teritorijoje, 
rašo „Lietuvos rytas". 

Pasak dienraščio, ant kai 
kurių puslapių Stalino ranka 
pieštuku užrašyta „tvirtinu", 
„susipažinau", „perduoti vyk
dyti". Žyma „visiškai slaptai" 
pažymėtą informaciją, kuri 
patekdavo tik ant sovietinio 
diktatoriaus ir jo kelių art i
miausių bendražygių darbo 
stalo. Rusija išslaptino paly
ginti neseniai. 

Lietuvos archyvų departa
mentas, prieš metus pasirašęs 
sutartį su Rusijos federalinė 
archyvų tarnyba, iš Maskvos 
parsigabeno apie 6,500 mikro
filmų kadru, kuriuose — iki 
šiol istorikams sunkiai priei
nama medžiaga. 

Departamento deleguoti 
darbuotojai Rusijos archyve 
atrinko 1939-1959 metų su 
Lietuva susijusią informaciją, 
nemažai jos paimta iš NKVD 
ir Vidaus reikalų ministerijos 
sekretoriato ypatingojo aplan
ko. 

Mikrofilmuose yra nukopi
juoti duomenys apie trėmi
mus, ešelonų judėjimą, pa
bėgimus iš lagerių, daug infor
macijos apie išvežtus vaikus, 
visą sovietinių lagerių sis
temą. NKVD ir kitos vadovau
jančios represinės struktūros 
gaudavo operatyvias žinias 
apie Lietuvoje vykstantį gin
kluotą pasipriešinimą ir jo 
slopinimą, būdavo pranešama, 
kokios kovotojų organizacijos 
sunaikintos. 

„Dabar istorikai galės daryti 
išvadas apie tikruosius trė
mimų ir represijų mastus Lie
tuvoje, susipažinti, kaip tokia 
politika buvo formuojama 
aukščiausiuose SSRS valdžios 

žemiausias vykdytojų gran
dis", sakė Lietuvos archyvų 
departamento generalinis di
rektorius Vidas Grigoraitis. 

Abejingumui ribų 
nėra 

Vilnius, gruodžio 28 d. 
(Elta) — Pareigūnai nerado 
vyriškio, per šventes signaline 
raketa nušovusio moterį, tiki
na ..Respublika". 

67 metų klaipėdietis Kurtas 
Alksnys, per 2000 metų suti
kimą žmonių minioje tapęs 
našliu, artėjant Naujiesiems 
metams su vis didesniu neri
mu įsiklauso į kieme, gatvėje 
sproginejančias petardas ir 
savadarbius sprogmenis. Nuo 
nemokšiškai paleistos signali
nės raketos prieš metus Klai
pėdoje, prie Biržos tilto, žuvo 
jo žmona, kaip tik tuo momen
tu, kai laikė savo vyrą už ran
kos ir gėrėjosi vidurnakčio 
dangų nušvietusiomis ugnies 
ir šviesos salvėmis. 

Per metus Klaipėdos mies
to apylinkes prokuratūra ne
surado atsitiktinai moterį nu-
žudžiusio vyriškio. Prokuroras 
Vitalijus Katėnas. tiriantis 66 
metų Reninos Alksnienes ne
tyčinio nužudymo bylą. stebi
si, kad labai mažai atsišaukė 
šios nelaimės liudytojų, nors 
ją galėjo matyti keli šimtai 
akių. Šviesos salvių ir šven
tinio kvaitulio apsvaiginti 
žmonės nepastebėjo signalinę 
raketą iššovusio vyro, neįsimi
nėjo veido bruožų. 

Prokuroras mano. kad minia 
buvo gana abejinga nelaimei. 
Tuo metu. kai signalinė rake
ta mirtinai sužeidė R. Alks-
nienę, pats prokuroras V. Ka
tėnas stovėjo toje pačioje mi
nioje, per kelias dešimtis met
ru nuo mirštančios BMters. Jis 
mato. kaip pro minių sunkiai 
kelią skynėsi greitosios medi
cinos pagalbos automobilis, 
tačiau nežinojo, kas atsitiko ir 

L ^ Tėvynėje pasižvalgius 
? S u e t i k a p r a s i l e n k ę s 

žemės ū k i o m i n i s t r a s Kęs
tutis Krist inai t is renkasi sa
vęs vertą komandą —jo atsto
vu spaudai dirba valstybi
nėms institucijoms skolingas 
valdininkas. Ministro atstovas 
spaudai J o n a s Rekešius tre
čius metus neprisiruošia su
mokėti menkos, vos 188 litus 
siekiančios, skolos prezidentu 
rai. 1997 m. gegužę, tuomet 
dar būdamas kadenciją bai
giančio prezidento Algirdo 
Brazausko atstovu spaudai . J . 
Rekešius porai dienų buvo ko
mandiruotas į Taliną. Ta rp 
šios komandiruotės išlaidų at
sirado ir tokios, kur ias d rau
džiama apmokėti iš biudžeto. 
1998 m. birželį atl ikus patikri
nimą prezidentūroje, išaiškė
jo, kad J . Rekešius Talino 
viešbučiui valdiškais pinigais 
sumokėjo už mokamus TV ka
nalus bei iš tušt intą mini barą. 
Prezidentūros buhalterija jo
kio a tsako į raginimą grąžinti 
skolą nesulaukė, tad svetimą 
skolą teko sumokėti buhalteri
jos darbuotojoms. Elta: 

* P a ž a d ė j ę o l i m p i e č i a m s 
sk lypus sos t inė je , valdinin
kai įklimpo į įs tatymų liūną. 
Iš Vilniaus miesto savivaldy
bės iki šiol negavę žadėtų 
sklypų, olimpiniai čempionai 
Daina Gudzinevičiūtė ir Virgi
lijus Alekna planuoja pradėt i 
aiškintis, a r vicemeras Juozas 
Imbrasas ket ina tesėti duotą 
pažadą. Skirt i olimpiečiams 
žemės sklypus Vilniuje paža
dėjo sostinės vicemeras Juo
zas Imbrasas . Tai jis padarė 
Vilnia .s oro uoste pasit ikda
mas iš Australijos grįžtančius 
olimpinio aukso laimėtojus D. 
Gudzinevičiūtę ir R. Alekną. 

* Vyr iausybė kol kas ne 
pritarė siūlymui įvesti bau
das už kalbėjimą mobiliuoju 
telefonu prie vairo. Kaip sake 
premjero atstovas spaudai 
Rimvydas Paleckis, ministrų 
pasitarime buvo svars tytas 
siūlymas įvesti baudas t iems 
vairuotojams, kurie vairuoda
mi kalba mobiliuoju telefonu 
be specialios įrangos. Buvo 
siūloma už transporto prie
monės vairavimą kalbant arba 
klausant is mobiliojo ryšio tele
fono, la ikant jį rankoje, vairu
otoją bausti bauda nuo 100 iki 
200 litų. Tačiau toks siūlymas 
buvo a tmes tas , nes nebuvo pa
teikta pakankamai argu
mentų. Pasak R. Paleckio, 
nėra stat is t ikos apie avarin
gumą del pokalbių mobiliuoju 
telefonu vairuojant , o argu
mentai , kad tokie d raudimai 
įvesti kai kuriose pasaulio val
stybėse, nėra pakankami . 

* Kitu m e t ų v a l s t y b ė s 
b iudžete n u m a t y t a 20 mln. 
litų, kuriais bus kompensuoja
ma dalis būsto paskolų palū
kanų gyventojams, tu r in t i ems 
teisę į valstybės paramą. UAB 
..Būsto paskolų d raud imas" 
vyriausiojo rinkodaros specia
listo Andrejaus Trofimovo tei
gimu, tai *gali leisti suteikt i 
lengvatines būsto paskolas 
apie 3.000 Lietuvos gyventojų. 

• E l t a ' 

kur skuba medikai. 
V. Katėnas dienraščiui^sake. 

kad jei būtų žinojęs, jog įvyko 
nusikal t imas, moterį sužalojęs 
vyras seniai būtų su ras tas . 
nes, pasak liudytojų, j is da r 
10-15 minučių šaudė stovėda
mas kitoje Danės upes pusėje, 
netoli ..Meridiano" laivo. 

* N u o a t e i n a n č i ų me tu 
p r a d ž i o s įsigalioja nauja mo
kėjimo už JAV vizas tvarka. 
Kaip informavo JAV ambasa
da Vilniuje, vizų tvarkymo 
mokesčius priims visi Lietu
voje esantys Vilniaus banko 
skyriai ar padaliniai, tačiau 
pinigų nebebus galima su
mokėti ambasadoje. Todėl as
menys, kuriems pokalbio su 
ambasados darbuotojais lai
kas paskir tas po 2001 m. sau
sio 1 d., turi sumokėti vizos 
tvarkymo mokestį prieš atvyk
dami į pokalbį. Tai patvirti
nantis banko kvitas turi būti 
pateiktas ambasadoje pokal
bio metu. Asmenys, kurie 
kreipsis del pokalbio vizai 
gauti po 2001 m. sausio 1 d., 
privalės turėti toki pat banko 
kvitą dar prieš gaudami lip
duką, kur iame bus nurodytas 
pokalbio laikas. Kiekvienas 
besikreipiantis asmuo privalo 
pateikti atskirą banko kvitą 
— vienas kvitas visiems šei
mos nar iams nebus priima
mas. JAV vizos tvarkymo mo
kestis yra 180 litų. J is turi 
būti sumokėtas litais bet ku
riame Vilniaus banko skyriuje 
a r padalinyje. 

* Maskvos sava i traš t i s 
„Argumenty i fakty" pa
ske lbė Sergej Šachraj . buvu
sio Rusijos prezidento Bons 
Jelcin artimo bendražygio, da
bar Užsienio ir gynybos politi
kos tarybos, veikiančios prie 
Rusijos prezidento. nario 
straipsnį, kur iame teigiama, 
kad Baltijos valstybes turi 
tapti „tiltu", jungiančiu Euro
pą ir Rusiją, todėl Maskva jau 
dabar turi investuoti į šio tilto 
statybą. 

* V. Mi lakn i s paspendė 
„spąstus" E. Maldeikiui , 
teigia ..Respublika". Ūkio mi
nisterijoje, į ministro kabinetą 
grįžus Eugenijui Maldeikiui. 
prasidėjo remontai , perkami 
nauji baldai. Tačiau ministeri
jos sekretorė Alina Mačiulytė 
iš karto apgynė dabartinį mi
nistrą, pareiškusi , kad pasta
rasis čia niekuo dėtas: visi 
darbai buvo numatyt i metų 
pradžioje. Pak laus ta , kas ir 
kiek kainavo. A. Mačiulyte, 
vartydama užrašus , vardijo: 
parketo lakavimas, sienų re
montas — apie 30.000 litų. vė
dinimo sistemos įrengimas — 
apie 50.000. baldai — apie 
30.000 litu. ..Ką išgalime, tą ir 
keičiame. Pas mus lankosi 
daug užsieniečių. Anksčiau at
sitikdavo taip. kad vos žvilg
telėję į tualetą atsisakydavo 
juo pasinaudoti", sake minis
terijos reikalų valdytojas.'Eit.n 

* Vi lniaus meras Artūras 
Zuokas į spė jo i r p a ž e m i n o 
pareigose Vilniaus savivaldy
bes Miesto plėtros departa
mento vyriausiąjį architektą 
Eduardą Pajarską. Praėjusią 
savaitę Specialiųjų tyrimų tar
nybos pareigūnai , turėdami 
operatyvines informacijos, su
laikė 46-erių metų E. Pajars
ką. J is sula ikytas dėl kyšio 
paėmimo už reikalingų leidi
mų išdavimą. Iškelta bau
džiamoji byla. E. Pajarsko tur
tas yra a reš tuotas . 'Ws 

KALENDORIUS"" 
Gruodžio 29 d.: Šv. Tomas Brck 

et. Gaja. Gerimantas. Gentvainas. 
Melanija. N'aurlutė. Silvestras. Teofi
lė 

Gruodžio 30 d.: Anyza. Augąs. 
Dovydas. Genrlrime. Gražvilas, Irmi-
na. Sabinas. 
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PLAUKIMO VARŽYBOS 
KANADOJE 

Š.m. spalio 28 d.. Etobicoke sek. ir 100 m kompleksiniai 
Olympium 25 m baseine. Eto- 2:02.05 mm.; Alaną Colgan — 
bicoke, Ont., įvyko 2000 m. Š 
Amerikos Baltiečių plaukimo 
pirmenybes. J a s rengė Š. A. 
Baltiečių sporto federacijos 
plaukimo komitetas, kuriam 
vadovauja latvis Modris Lor-
bergs. Varžybos Vyko labai ge
rose sąiygose ir buvo praves
tos sklandžiai. 

Pirmenybėse dalyvavo 36 
plaukikai, 14 vyrų/berniukų ir 
22 moterys/mergaites. Pagal 
tautybes — buvo 15 estų. 14 
latvių ir tik 7 lietuviai. Tai 
mažiausias dalyvių skaičius 
per keletą paskutiniųjų metų. 
turint mintyje, kad varžybos 
buvo vykdomos 16-je klasių. 
Nuogąstaujama dėl labai su
mažėjusio lietuvių skaičiaus. 
Lietuvių kontingentą sudarė: 
Petras Taraška iCleveiando 
„Žaibas'*) — vyrų senjorų kl.. 
Angelą Catford (nepr. I — mo
terų. Paulius Kriščiūnas (To
ronto „Vytis"') — berniukų 11-
13 m.. Kendra Colgan (nepr.; 
ir Viktorija Stončiūtė 'T. ^Auš
ra"! mergaičių 9-10 m.. Adrija 
Taraskaitė (Kl. ,.Žaibas") — 
merg. 7-8 m. ir Alaną Colgan 
(nepr.) — merg. 6 m. ir jaunes
nių kl. 

Nedalyvaujant daugumai 
iškilesnių plaukikų, pasek
mės, su pora išimčių, buvo 
kuklios. Vienok, buvo pagerin
ta 17 baltiečių pirmenybių re
kordų, iš kurių 9 teko lietu
viams, 7 latviams ir 1 estams. 

Lietuviai pagerino šiuos re
kordus: 17-metė Angelą Cat
ford — moterų kl. — 50 m 
laisvu st. 27.88 sek. 100 m 
laisvu st. 1:01.78 min. ir 200 
m laisvu st. 2:09.94 min.; 
Adrija Taraskaitė — merg. 7-8 
m. — 25 m laisvu st. 18.38 

merg. 6 m. ir jaunesnių — 25 
m laisvu st. 20.98 sek.. 25 m 
nugara 22.49 sek., 25 m krū
tine 33.50 sek ir 100 m komp
leksiniai 2:09.40 min. 

Latvių pagerinti rekordai: 
Bentley Gaikis — vyrų kl. 50 
m laisvu st. 26.98 sek. ir 400 
m laisvu st. 4:22.59 min.; Ar-
vids Silis — vyrų senjorų (virš 
24 m.) — 100 m laisvu st. 
1:03.01 min.; Andra Lorbergs 
— merg. 13-14 m. 50 m laisvu 
st. 32.30 sek.; Anna Petrovs-
kis merg. 7-8 m. 25 m nugara 
23.96 sek., 25 m krūtine 28.27 
sek. ir 25 m peteliške 22.63 
sek. 

Vienintelį rekordą estams 
pagerino Sven VVichman. 
bern. 7-8 m. — 25 m krūtine 
28.25 sek. 

Šalia rekordus pagerinusių 
lietuvių plaukikų dar pažymė
tina, nors rekordų ir nepasie
kusi, lietuvaitė Kendra Col
gan, 9-10 m. klasėje laimėjusi 
50 m laisvu st. (39.07 sek.) ir 
100 m kompleksiniai (1:45.36 
min.) 

Iškiliausių vyrų/berniukų 
plaukiku buvo pripažintas lat
vis Bentley Gaikis, o moterų 
mergaičių — lietuvė Angelą 
Catford. 

Lietuvių tarpe yra nemažai 
gerų plaukikų, dalyvaujančių 
savo mokyklų ar amerikiečių 
bei kanadiečių plaukimo klu
bų komandose, tačiau neleng
va juos įtraukti dalyvauti mū
sų varžybose. Pagrindinės 
menko dalyvavimo priežastys 
yra nepatogios datos, tolimi 
atstumai, stoka kompetencijos 
ir. žinoma, finansai. 

amb 

KĘSTUTIS ARBOČIUS SHYDOKANO 
KARATE NUGALĖTOJAS 

š . m. gruodžio 2 d. Čikagoje liaus čempionu. Arbočiusjį no-
vyko atviras Shydokano karą- kautavo ketvirtame rate. 

Finaluose Arbočius susitiko 
su kitu prancūzu. 1998 metų 
Šveicarijos ir Prancūzijos 
čempionu Frederec Aguilar, 
kuris 4 kartus yra buvęs Euro
pos Shydokano čempionu. An
trame rate, prancūzas po tech
ninio metimo nebegalėjo tęsti 
kovos. 

Kęstutis Arbočius labai dė
kingas savo draugams ir vi
siems padėjusiems jam pasi
ruošti turnyrui — Keith Hack-
neys. bokso treneriui Augusti
no Andrejevski (Atlethiks 
U.S.A. savininkui) treniruočių 

te čempionatas. Sportininkas 
iš Lietuvos Kęstutis Arbočius 
jau antrą kartą iš eilės tapo 
šio turnyro nugalėtoju. Tur
nyre dalyvavo geriausi pasau
lio kovotojai. 

Atrankinėse K. Arbočius su
sitiko su kovotoju iš Japonijos. 
2000 metų Samuraj turnyre 
nugalėtoju Ryo .Akira" Sakai. 
kurį Arbočius nugalėjo 5-me 
rate techniniu nokautu. 

Pusfinaliuose Arbočius susi
tiko su sportininku iš Prancū
zijos Emmanuel Ntoh. 1998-

jų metų pasaulio Drake sti-

Virgilijui A l e k n a i . S idnė jaus ol impiados disko metino compionui, „Už nuopelnus Vilniaus spor tu i " medalį š.m. 
gruodžio 20 d. V i ln i aus rotušėje įteikė sost inės mera s Artūras Zuokas. K ę s t u č i o V a n a g o I Elta) n u o t r a u k a 

GERIAUSIŲJŲ SPORTININKŲ RINKIMAI 
LIETUVOJE IR KITUR 

Artėja metų pabaiga ir įvai- juose dalyvavo 720 lengvosios 
atletikos specialistų, žurnalis
tų, sportininku iš 40 šalių, 
garbingą — šertąją vietą sky
rė 28 metų amžiaus lietuviui, 
olimpiniam disko metimo 
čempionui Virgilijui Aleknai. 
Alekna čia surinko 966 taš
kus. Geriausia lengvaatlete 
Europoje buvo oripažinta taip 
pat olimpinė ieties- metimo 
čempionė norvegė Trine Ha-
testad, kuri. po Sidnėjaus 
olimpinių žaidynių baigė spor
tininkės karjera. 

J au buvo paskelbti Lietuvos 
Futbolo lygoje rungtyniau
jančių futbolininkų geriausias 
trejetukas. Cia žaidėjai išsiri
kiavo tokia tvarka: 1. Andrius 
Velička, 2. Audrius Ksanavi-
čius, 3. Gytis Padminskas. Be
je , čia reikia pažymėti, kad ge
resnių žaidėjų Lietuvos futbo
lo komandose jau labai mažai 
belikę: visi kurie tik gali, „bė
ga" užsienin, nes ten atlygini
mai yra žjmiai didesni. Dau
giausia mūsiškių žaidžia Len
kijoje, Rus.joje ir Vakarų Eu
ropos valstybėse. 

Geriausio futbolininko rinki
mai įvyko ir Afrikoje. Juo tapo 
Afrikos žemyno ir olimpinis 
čempionas iš Kamerūno — 
Patrick Mboma. Kaip žinome, 
futbolo lygis Afrikoje pasku
tiniais metais žymiai pakilo ir 
dar nemaža afrikiečių jau 
rungtyniauja stipriose koman
dose įvairiose pasaulio dalyse. 
Net ir olimpiniais čempionais 
tapo afrikiečių — Kamerūno 
atstovai. 

Tarptautine futbolo asociaci
ja šiomis dienomis paskelbė 
geriausiąjį šimtmečfo futboli
ninką — vyrą ir moterį. Vyrų 
ir moterų grupėse rinkimai 
sukėlė nesusipratimų. FIFA 

riose vals tybėse renkami ge
riausieji praėjusių metų spor
tininkai, o kai kas renka ir ge
riausius šimtmečio atletus. 

Lietuvoje irgi yra renkami 
geriausieji. Kai kurių rinkimų 
rezultatai j au paskelbti ir ži
nome laimėtojus. Beje. šiemet 
mūsų tėvynėje didelių svyra
vimų balsuojant už geriau-
siuosiuosius nėra . nes turime 
net du olimpinius čempionus 
bei ne vieną pasaulio čempio
ną. 

Jau paskelbti „Lietuvos ry
to" dienraščio. Lietuvos Tauti
nio olimpinio komiteto ir fir
mos „Olifėjos" organizuotų rin
kimų, kuriuose savo nuomo
nes išsakė daugiau negu 1,400 
sporto sirgalių rezul tatus . J ie 
pirmą vietą skyrė disko meti
kui, kuris laimėjo auksą olim
piadoje, o ta ip pa t šiemet įvei
kė didmeisterišką 70 metrų ri
bą — Virgilijui Aleknai. Ant
rąja buvo pr ipažinta irgi olim
pinio aukso laimėtoja — šau
dymo sporto specialistė Daina 
Gudzinevičiūtė. O trečiuoju li
ko — pasaulio akrobatinio 
skraidymo t a u r ė s laimėtojas, 
lakūnas Jurg is Kairys. 

Geriausiųjų sportininkų de
šimtuką š iemet renka ir 
„SportoT, laikraščio skaityto
jai. Rezultatų da r neturime, 
nes rinkimai baigėsi tik gruo
džio 18 d. Tačiau jau galima 
beveik užt ikrint i , jog bent pir
mieji du bus t ie patys kaip ir 
aukščiau minėtojo konkurso. 

Europos lengvosios atletikos 
asociacija buvo surengusi ge
riausių šių metų lengvaatlečių 
rinkimus, kuriuose pirmą vie
tą gavo t r i skar t olimpinis ie
ties metimo čempionas, 34 
metų amžiaus čekas J a n Že-
lezny. Šiuose rinkimuose, o 

lininku išrinko brazilą Pelę, 
tačiau futbolo-sirgaliai inter
nete geriausiuoju pripažino 
argentinietį Diegą Maradoną. 
Tuomet FIFA abu šiuos žaidė
jus nusprendė apdovanoti spe
cialiais prizais per gruodžio 11 
d. Romoje įvykusias iškilmes. 

Labai panaši padėtis ir mo
terų tarpe. FIFA savo laureate 
paskelbė amerikietę Michelle 
Akars, tačiau internete dau
giausia balsų surinko kinietė 
Sun Ven. 2000 metų geriau
siuoju Europos futbolininku 
išrinktas Prancūzijos rinkti
nės saugas Zinedine Zidane. 
kuris žaidžia Italijos klubo — 
Turino „Juventus" vienuoli-
kėje. Antroje vietoje liko Por
tugalijos rinktinės atstovas, 
žaidžiantis už Madrido „Real" 
ekipą — Luis Figo. Lietuvai 
rinkimuose atstovavęs — Lie
tuvos futbolo federacijos gen. 
sekretorius Jul ius Kvedaras 
pirmuoju įvardino Figo, o 
prancūzą Zidane — antruoju. 
Beje, Zidane geriausiuoju Eu
ropos futbolininku tampa ant
rą kartą. 

Geriausiu šimtmečio futbolo 
klubu tapo Madrido „Rėal", 
toli palikęs Manchester „Uni
ted" ir Miuncheno „FC Bay-
ern". O „kilnaus žaidimo" arba 
„fair play" prizas teko arabui, 
žaidžiančiam Anglijos „Leed 
United" komandoje — Lucui 
Radebe. 

O kas gi pirmavo 2000-siais 
Amerikoje. Į tą klausimą at
sakė didžiausias šio krašto 
sporto žurnalas „Sports Illust-
rated", geriausiojo sportininko 
titulą suteikęs golfo sporto 
atstovui juodaodžiui Tiger 
Woods, kuris į kišenę susižėrė 
milijonus dolerių. 

Gaila, kad niekas JAV — 
Šiaurės Amerikoje nebandė ir 
nebando rinkti čia gyvenančių 

geriausiuoju šimtmečio futbo- ar žaidžiančių lietuvių a r lie-

par tner iams Steve, Tomui ir 
kitiems. 

Kęstutį Arbočių sveikiname 
ir linkime da r daug laimėjimų 
ateityje. Er ikas Brūzga 

Kęstutis Arbočius shydokano karate nugalėtojas. 

LIETUVES 
KREPŠININKĖS 

EUROPOS 2001 METU 
ČEMPIONATO 

ATRANKOS TURNYRE 

2001 metų Europos moterų 
krepšinio čempionato atran
kos varžybų paskutiniajame, 
šeštajame, ture B grupėje, lap
kričio 29 d., sietuvos rinktine 
svečiuose pralaimėjo Rumuni
jos krepšį: inkėms 62:87 
(17:20, 12:23.12:25,21:19). 

Jau anksčiau kelialapį į Se
nojo žemyno jempionatą užsi
tikrinusiai Lietuvos komandai 
tai buvo pirmoji nesėkmė šio
se varžybose 

Lietuvos rinktinėje pasižy
mėjo Agnė Abromaitė. Ji įme
tė 13 taškų ir atkovojo 11 ka
muoliu. Po 9 taškus pelnė Li
rų Brazdeikyte ir Jolanta Vi
lutyte 

Pirmajame rate prieš metus 
lietuvės nugalėjo rumunas 
80:63. 

Lietuvos • :;ktine (5 perga

lės/l pralaimėjimas) galutinė
je turnyro lentelėje užėmė pir
mąją vietą. Antroje vietoje li
ko Rumunija (4/2). Ji taip pat 
pateko į Europos čempionato 
finalinį etapą, vyksiantį kitų 
metų rugsėjo 14-23 dienomis 
Prancūzijoje. Vokietija (3/3) 
užėmė trečiąją, o Danija (0/6) 
— ketvirtąją vietas. 

Galutinė B grupės lentelė 

(vieta, komanda, pergalės, 
pralaimėjimai, taškų santy
kis). 

1. Lietuva 5 1 460-394 
2.Rumunija 4 2 437-442 
3. Vokietija 3 3 444-362 
4. Danija 0 6 329-472. 

(Elta) 

* K l a i p ė d a t a p o t r e č i u o 
j u L i e t u v o s m i e s t u , k u r i a m e 
pradėjo v e i k t i .A 'n l vn " ir ..Re 
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tuvių kilmės sportininkų. Ga
lima tik pafantazuoti, kas j ie 
būtų. Mano nuomone, jeigu 
imti čia žaidžiančius iš Lietu
vos atvvkusius sport ininkus, 
pirmosios trys vietos turė tų 
ati tekti krepšininkams; Žyd
rūnui Ilgauskui, Arvydui Sa
boniui ir Dariui Songailai. Jų 
pavardes ne vieną kartą per 
savaitę užtinkame amerikie
čių spaudoje.- girdime per ra
diją ir televiziją. 

Iš Amerikoje gimusiųjų lie
tuvių sportininkų pirmoji vie
ta turė tų tekti JAV ieties me
timo ilgamečiui čempionui ir 
rekordininkui Tomui Pukš-
čiui. Gaila, kad jis šiemet kva
lifikacinėse varžybose užėmė 
antrąją vietą ir, nors buvo 
anksčiau įvykdęs kvalifikaci
nę normą, dėl keistų įstatymų, 
negalėjo varžytis JAV lengvo
sios atletikos rinktinėje Sidnė
jaus olimpiadoje. 

Antruoju reikėtų įvardinti 
t rumpų nuotolių bėgiką Joną 
Motiejūną, šių metų Lietuvos 
olimpinės rinktinės narį.. Beje, 
jis Lietuvos lengv. atletikos 
pirmenybėse praėjusią vasarą 
laimėjo du aukso medalius. 
Liūdna, jog Sidnėjaus olimpia
doje bėgimo metu jį ištiko 
t r auma ir jis iškrito iš lenkty
nių. 

Edvardas Šu la i t i s 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
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4647 W. 103 St.. Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
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7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.. Hickory Hills, iL 
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KALBA APIE PASIPRIEŠINIMĄ 
OKUPACIJAI TAPO LYG IR 

NEPADORI 
AUDRONĖ V 

Šių metų rugsėjo pabaigoje 
Lietuvos Seime buvo priimtas 
„1941 m. birželio 23 d. Lietu
vos Laikinosios vyriausybes 
pareiškimo 'Nepriklausomy
bės atstatymo deklaravimas' 
pripažinimo Lietuvos Respub
likos teisės aktu įstatymas", 
bet, žydų organizacijoms mi
nėtą laikotarpį susiejus su ho-
lokaustu, jis buvo skubiai at
šauktas. Kodėl taip atsitiko? 
Atslūgus Seimo rinkimų 
karštligei, „Draugo" korespon
dentė Lietuvoje Audronė V. 
Škiudaitė kreipėsi į įstatymo 
autorių Antaną Napoleoną 
Stasiškj, prašydama pako
mentuoti incidentu tapusią 
įstatymo priėmimo-atšaukimo 
istoriją. 

A. N. Stasiškis yra Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) pirmininko pavaduoto
jas, Konservatorių frakcijos 
Seime narys. Politinių kalinių 
ir tremtinių bendrijos pirmi
ninkas, buvęs politinis kali
nys. Praėjusią kadenciją, kada 
buvo priiminėjamas minėtas 
įstatymas, jis taip pat buvo 
Seimo Nacionalinio saugumo 
bei gynybos komiteto narys. 
Pateikiame jo komentarą. 

— Šio įstatymo istorija ilga 
ir nemaloni. Aš net ir dabar 
neturiu tikslaus atsakymo, 
kodėl taip atsitiko. Atvirai 
kalbant, nesu dar morališkai 
atsigavęs nuo šio smūgio. Iš 
tikrųjų tai, kas įvyko, yra 
išdavystė tų žmonių, kurie su
kilo ir kurie žuvo 1941 m. 
Taip susiklostė įvykių eiga, 
kad visa ši istorija buvo susie
ta su mano vardu. Tai mane 
labai slegia. Visa šio įstatymo 
istorija yra klaida, kuri susi-
sluoksniavo iš daugybės mažų 
klaidų. 

Jau daugiau kaip prieš me
tus 1941 m. Sukilėlių sąjun
gos žmonės (Žaldokas, J. An
tanaitis, A. Darnusis) pradėjo 
kreiptis su siūlymais Laikino
sios vyriausybės 1941 m. bir
želio 23 d. pareiškimą dėl ne
priklausomybės atstatymo pa
skelbti valstybės teisės aktu, 
kaip tai buvo padaryta su Lie
tuvos Laisvės kovos sąjūdžio 
tarybos 1949 m. vasario 16 d. 
deklaracija. Iniciatoriai matė 
tiesioginę analogiją. Bet, ka
dangi tai buvo prieštaringas 
laikotarpis, mes ilgai abejo-
jome. Tariausi su kolegomis 
konservatoriais, istorikais. 
Galų gale oficialiajai Pasiprie
šinimo okupaciniams reži
mams dalyvių ir nuo okupa
cijų nukentėjusių asmenų tei
sių ir reikalų komisijai Seime 
pateikiau svarstyti šį pasiūly
mą. Komisijos sprendimas bu
vo toks: siekti, tačiau pirmiau 

ŠKIUDAITĖ 
atsiklausti istorikų nuomonės. 
Sukilėlių sąjunga pateikė įsta
tymo projektą. Komisijoje mes 
jį susiaurinome. Nusiuntėme į 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centrą bei 
Istorijos institutą, prašydami 
atsiliepti. Šioms įstaigoms bu
vo pateikta daug klausimų. 

I šį prieštaringą laikotarpį 
negalima žiūrėti vienareikš
miai. Laikinoji vyriausybė lyg 
ir egzistavo, bet ji negalėjo 
vykdyti savo funkcijų, kadan
gi greta veikė daug kartų stip
resnė vokiečių karinė ir ad
ministracinė valdžia. Mane 
domino ideologinės ištakos. 
Kadangi sukilimo organizaci
niai sumanymai gimė Berly
ne, kilo tiesmukiški klausi
mai: iš kur ėjo iniciatyva, ar 
tai buvo inspiruota vokiečių 
slaptųjų tarnybų, gestapo, ar 
vokiečiai sąmoningai stengėsi 
panaudoti lietuvių nepasiten
kinimą, pasipriešinimą, ar vi
sos šitos struktūros tik tolera
vo lietuvių aktyvistų veiks
mus, ruošiant sukilimą. To
liau reikėjo išsiaiškinti, ar 
Lietuvių aktyvistų fronto ideo
logija sutapo su nacionalsocia-
lizmo-nacizmo pagrindais, ar, 
pavyzdžiui, pareiškimai apie 
dalyvavimą, kuriant naująją 
Europą, buvo tik dekotyviniai 
elementai, siekiant prisitaiky
ti prie einamojo momento, 
prie vokiečių jėgos, kuri kon
troliavo padėtį. Labai gaila, 
kad nė viena oficiali įstaiga į 
tuos klausimus neatsakė. 
Arba jos to nepajėgė, arba ne
suvokė. Gavau santrauką apie 
Laikinosios vyriausybės veiklą 
ir apie įvykius greta jos vėles
niais — liepos-rugpjūčio mė
nesiais, kas nieko bendra ne
turėjo su sukilėliais ir buvo 
vokiečių okupacijos bei jos ad
ministracijos įvedimo pasek
mė. Istorijos instituto rašte 
1941 m. birželio 23 d. dekla
racija sulyginta su 1918 m. 
vasario 16 d. ir 1990 m. kovo 
11 d. aktais, ir pasakyta, kad 
tai yra lemtingos datos ir kad 
jos vienareikšmiai reiškia lie
tuvių tautos nepriklausomy
bės siekimą: „pati sukilimo, 
kaip išsilaisvinimo formos idė
ja ir jos realizavimas yra ne
išbraukiamas iš istorijos ir 
tautos atminties valstybingu
mo etapas. Kovos dėl valsty
bingumo prasme LAFo ir Lai
kinosios vyriausybės veikla 
vertintina neabejotinai pozity
viai, vienareikšmiškai, nekel
tų abejonių ir šios veiklos isto
rinių pasekmių ir dokumentų 
teisinis įvertinimas valstybi
niu lygmeniu". Tai oficialaus 
rašto 1 psl. ištrauka. Toliau 
išvardintos blogybes. 

Lietuvių tautos genocido bei 
rezistencijos tyrimo centro 
rašte koncentruotos išvados 
taip pat nėra, išvardijami ir 
teigiami, ir neigiami dalykai. 
Komisijai susidarė įspūdis, 
kad reikia atsiriboti nuo Lai
kinosios vyriausybės veiklos 
laikotarpio, kai buvo įvesta 
vokiečių okupacinė valdžia, o 
įstatyme koncentruoti patį pa
reiškimą, kad atstatoma ne
priklausoma valstybė ir veikia 
konstitucija: viso labo du saki
niai. Iš 4 straipsnių palikus tik 
2, jokio Laikinosios vyriausy
bės vertinimo neliko. 

Prie įstatymo buvo pridėti 2 
pareiškimų tekstai, kaip prie
dai, bet paskutiniu momentu 
jų atsisakyta, nes rašytinio 
teksto nėra išlikę (bent jau 
valstybiniuose archyvuose), 
tik įrašas patefono plokštelėje 
su Leono Prapuolenio balsu, 
kai pareiškimai buvo skelbia
mi per radiją. Šita plokštelė 
yra saugoma valstybiniame 
archyve. 

Oficialiai įstatymo projektas 
buvo įregistruotas birželio 
pradžioje ir Seime išbuvo ke
letą mėnesių. Buvo oficialus 
pateikimas, atsakyta į daugelį 
iškilusių klausimų. Po to galė
jo svarstyti komitetai. Pasta
bas pateikė tik Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komite
tas bei Teisės departamentas, 
pastarasis — juridinės techni
kos požiūriu. Niekas neturėjo 
jokių principinių prieštaravi
mų. Teisybę sakant, turėjo abe
jonių E. Zingeris: gal nerei
kia. Buvo daromos net 4 re
dakcijos, tekstas vis buvo tai
somas. Aš E. Zingerį nuolat 
supažindindavau su paskuti
niu variantu. E. Zingeris abe
jones reiškė, bet konfliktų ne
kilo ir kitų pasiūlymų nedavė. 
Visą laiką tariausi su V. 
Landsbergiu. Jo pozicija visą 
laiką taip pat buvo abejojanti, 
bet jis niekada nepasisakė ka
tegoriškai prieš, visus įstaty
mo projekto variantus žiūrėjo, 
taisė, tobulino. Išvakarėse pa
taisė dar ir paskutinįjį. 

Mūsų Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komitete projektas 
buvo svarstytas du kartus. 
Kad tai gali pakenkti Lietuvos 
interesams, pasisakymų nebu
vo. Po priėmimo iškilus 
triukšmui, komiteto vadovas 
man moralizavo, kad tai gali 
pakenkti stojimui į NATO. 
Bet juk komitete jis buvo pri
imtas bendru sutarimu. Nė 
žodžiu ifeužsiminė ir Užsienio 
reikalų komitetas, nors, turint 
galvoje paskesnį triukšmą, jo 
šventa pareiga buvo įsikišti. 
Man prikaišiojo ir NATO ko
misija, bet irgi tik post fac-
tum. O juk tris kartus buvo 
balsuojama posėdžių salėj. 
Tiesa, išvakarėse apie šį įsta
tymo projektą buvo kalbėta 
Konservatorių frakcijoje. Bet 
vėlgi nebuvo priimtas katego
riškas sprendimas, kalbos vy

ko ant abejonių ribos: reiktų 
atidėti. Posėdžiui pirmininka
vo frakcijos seniūno pavaduo
tojas Briedis, o Seimo vicepir
mininko A. Vidžiūno frakcijos 
posėdyje nebuvo. Pavaduoto
jas, kuriam, matyt, irgi spren
dimas neužsifiksavo, apie įsta
tymo atidėjimą neperdavė nei 
sekretoriui, nei A. Vidžiūnui, 
kuris pirmininkavo rytojaus 
Seimo posėdžiu;. Aš į tos die
nos Seimo posėdį atėjau, pra
ėjus valandai nuo pradžios, 
kai dienotvarke jau buvo su
formuota. Kada atėjo eilė mū
sų įstatymui, paklausiau kole
gos, ar jis neišbrauktas iš die
notvarkės. Pasakė, kad niekas 
nesiūlė. Pamaniau, kad E. 
Zingeris ar V. Landsbergis 
persigalvojo ir išėjau į tribūną 
pristatyti teksto. Įstatymas 
buvo priimtas. 0 vakare skan
dalas... Po kelių dienų turėjo 
įvykti tarptautinis kongresas 
holokausto tematika. 

Šita buitinė istorija su dau
geliu smulkių klaidelių rodo, 
kad niekas nematė didelio pa
vojaus. 

Net ir turėdamas galvoje, 
kad klaidos buvo padarytos, 
manau, jog tokie dalykai ne
turėtų lemti santykių su 
NATO. Supran:u, yra žydų lo-
bizmas ir t.t., be jis neturėtų 
daryti esminės įtakos. Prieš 
Raudonąją armiją su ginklu 
rankose keliasdešimt tūkstan
čių sukilėlių išėjo ne todėl, 
kad jie norėjo po dviejų savai
čių turėti galimybę šaudyti žy
dus. Sukilimo tikslas ir paska
tos buvo visai kitokios — Lie
tuvos valstybės atstatymas. 
Tikslas buvo paskelbti nepri
klausomybės deklaraciją. Gali 
būti, kad kai kurie iš tų de
šimčių tūkstančių sukilėlių 
vėliau galėjo dalyvauti žydų 
žudyme, bet tai buvo pavieniai 
asmenys, kurie atliko asme
ninius nusikaltimus ir ku
riems krinta asmeninė atsako
mybė. 

Manau, kad taip elgdamo-
sios, žydų organizacijos daro 
didelę klaidą. Negalima savo 
tautos tragedijos, kuri tikrai 
yra viena didžiausių tragedijų 
visos žmonijos istorijoje, pa
versti politinio „reketo", politi
nio „biznio" įrankiu. Mano su
pratimu, tai yra gilus pasity
čiojimas iš pačios praeities. 
Keliasdešimt metų visą pa
saulį versti istoriją matyti per 
šitą siaurą plyšelį, yra ciniška. 
Tai neabejotinai turės morali
nių pasekmių ir žmonijos isto
rijai, ir pačiai žydų tautai. Ne
galima taip suprimityvinti 
dalykų. Susidaro įspūdis, kad 
vienintelė teisė vertinti tampa 
panaši į monopolį — neduok 
Dieve, kad tik neišslystų iš 
rankų. Tapo įprasta, kad žodis 
holokaustas. arba masinės žu
dynės, tinka tik žydų atveju, 
visiems kitiems tai netaikyti
na, tai kažkas kita, žemesnio 
rango, nesulyginama. Gal tam 

tikru mastu nesulyginama, 
bet tai nereiškia, kad kitur ne
vyko nusikaltimai prieš žmo
giškumą. Sovietų Sąjungos is
torija yra daug siaubingesnė, 
bet ji per mažai žinoma ir apie 
ten vykusias žudynes sužinota 
pernelyg vėlai, kai atmintis 
jau buvo išsitrynusi. 

Taip lengvai pasiduodant 
šalutinėms įtakoms, klaida 
padaryta ir praktines politikos 
požiūriu. Negalima atsisakyti 
savo principų. Niekam kitam 
nerūpi tas tūkstantis ar du 
tūkstančiai žuvusių vyrų, ku
rie išėjo, vedami svajonės at
kurti savo valstybę. Ir nesvar
bu, ar ta valstybė buvo reali, 
ar nereali, pritaikyta ar nepri
taikyta. Už tai gali būti atsa
kingi vadovai, bet ne tie žmo
nės, kurie žuvo. Vėlesnių kar
tų pareiga atiduoti žuvusiems 
pagarbą. 

Tarpusavio nuoskauda te
beplūduriuoja. Turėtų atsiras
ti tolesnė diskusija, nes yra 
daug nesąžiningo vertinimo — 
konjunktūrinio, prisitaikan
čio. 

Taktinė klaida buvo, kad 
mes šią problemą atitempėm 
iki rinkimų. Jeigu įstatymas 
būtų priimtas birželio mėnesį, 
skandalo nebūtų kilę, arba jis 
būtų buvęs nereikšmingas. 
Rinkimų kampanijos metu į 
viską žiūrima kaip per padidi
namąjį stiklą. 

Mes pasirinkome drastišką 
būdą — atšaukti įstatymą. 
Gal reikėjo balsuoti pataisas 
ir jo nepriimti, dabar ši tema 
apie sukilėlius, partizanus, 
pasipriešinimą, nukentėjusius 
žmones tapo lyg ir nepadori. 
Prikabinamas Klimaitis, Lie
tūkio garažai ir t.t. Tuo veiks
mu mes sudarėm pretekstą ir 
antisemitinėms nuotaikoms, 
kurios, pasirodo, mūsų visuo
menėje tebeegzistuoja. Po šio 
įstatymo atšaukimo „Lietuvos 
aide" prasidėjo nuolatinė anti
semitinė kampanija. Taigi, 
pretekstu pasinaudota. 
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Danutė Bindokieii^ 

Šįmet Naujiems metams 
pasiruošimas kitoks 

* Daugiau nei trečdalis 
(38.6 proc.) Lietuvos gyven
tojų mano, kad jų teisės yra 
nuolat pažeidžiamos, 54 proc. 
— kad kartais pažeidžiamos, 
rodo viešosios nuomonės tyri
mas. Apklausa buvo surengta 
Jungtinių Tautų užsakymu. 
Jos metu savo namuose buvo 
apklausti 1,079 gyventojai. 
Apklaustųjų nuomone, svar
biausia žmogaus teisė, kuriai 
reikalinga apsauga, yra teisė į 
darbą ir teisingą darbo užmo
kestį. Antra yra teisė į sociali
nę apsaugą, trečia — teisė į 
teisingą teismą. 90.1 proc. ap
klaustųjų nuomone, žmogaus 
teises visų pirma turėtų ginti 
valstybinės institucijos — teis
mai, Seimo kontrolieriai, Sei
mas ir vvriausvbė. <BNS: 

Nauji metai, rodos, visai ne
toli, o šįmet tiek mažai apie 
juos kalbama. Ne taip, kaip 
prieš 2000-ųjų sausio 1 d. Ar 
prisimename? Anuomet buvo 
prikalbėta visokių nesąmonių, 
pripranašauta net apie pasau
lio pabaigą ir nelaimes, kurios 
žmonijos laukia, vos laikro
džio rodyklės pasieks dvyliktą 
valandą nakties. 

Didžiausia pabaisa, tykanti 
iš kiekvieno kompiuterio, buvo 
vadinama „Y2K". Kadangi 
kompiuteriai jau tapo pato
giausiu įrankiu, kurio pagalba 
geriau ir greičiau galima atlik
ti daugybę darbų Inelyginant 
šveicarišku lenktiniu peiliu
ku), atrodė logiška, kad šis 
paklusnus žmonijos tarnas 
vieną dieną pasišiauštų prieš 
savo šeimininką. Trijų nulių 
atsiradimą prie naujuosius 
metus žyminčio skaičiaus pra
dėta interpretuoti, kaip to 
kompiuterių „streiko" galimy
bę. O, kaip šiame krašte ne 
kartą atsitinka, tereikėjo pir
mųjų užuominų, kad jos — lyg 
sniego gniūžtelė, paleista nuo 
kalno, išsivystytų į pavojingą 
griūtį... 

Šįmet apie „Y2K" net neuž
simenama, tarytum gėda ir 
prisipažinti, kad net rimtos in
stitucijos, įmonės (ką jau be
kalbėti apie eilinį kompiuterio 
vartotoją), įstaigos išleido mi
lijonus dolerių, besistengda
mos pertvarkyti kompiuterius 
ir išvengti galimos katastro
fos. 

Galbūt šįmet visiems — 
bent Amerikoje — iki soties 
užteko porinkiminių nesąmo
nių, kad dar susirūpintų ne
apčiuopiamomis problemomis, 
susietomis su datos pasikeiti
mu. Problemų juk ir dabar iki 
soties. Šio krašto gyventojus 
— dar net kalendorinei žiemai 
neprasidėjus, kamuoja nenuo
seklūs klimato pokštai: šaltis, 
sniego pūgos, ledas, net 
sūkuriniai viesulai, kurie pa
prastai pasirodo tik pavasarį-
Dar prisideda neaiški politinė 
ir ekonominė padėtis, pasi
keitus valdžiai, nepaprastai 
padidėjusios benzino, alyvos, 
gamtinių dujų, elektros kai
nos. Kadangi buitinių bėdų ei
liniam žmogui netrūksta, rū
pintis kompiuterių sutriki
mais ar ateities spėliojimais 
nėra nei laiko, nei noro. 

Vis tik šį kartą jau niekam 
nebus abejonės, kuris tūks
tantmetis ar šimtmetis su 
sausio pirmosios vidurnakčiu 
prasideda. Juk dar ir dabar te
besiginčijama dėl tikslaus 
2000 m. sausio 1 d. interpreta
vimo. Taip pat niekam nerei

kia rūpintis, kad staigu visa 
mūsų civilizacija sugrius lyg 
kortų namelis, neatsargiai 
stuktelėjus alkūne, vien dėl to 
kažkokio nesusipratimo su 
kompiuterinėmis programo
mis. 

Naujų metų sutikimas, o po 
to — linkėjimai — dar vis dau
geliui svarbūs. Kiekviena tau
ta (arba šalis) turi savo pa
pročius, tradicijas, kaip tuos 
Naujus metus reikia sutikti, 
kad jie būtų laimingi, sėk
mingi. Galbūt iš praeities 
šešėlių išnyra paprotys, kad 
būtina naujuosius sutikti 
triukšmingai. Primityviųjų 
kultūrų laikais žmonės tikėjo, 
kad triukšmu galima „iš
gąsdinti" įvairias nelaimes ir 
negandas. Juk ir saulės už
temimo metu daugelyje šalių 
gyventojai stengdavosi sukelti 
kiek galima daugiau triukš
mo, tuomet „slibinas, bety
kantis praryti saulę,.išsigąs ir 
pabėgs. Saulė bus išgelbėta, o 
tuo pačiu ir visa žmonija". 

Kadangi gyvename Ameri
koje, gal kai kam (ypač nese
niai į šį kraštą atvykusiems) 
neaišku, kodėl, gruodžio 31 
laikrodžiui išmušus dvyliktą 
nakties, amerikiečiai mėgsta 
užtraukti dainą su nesupran
tamais žodžiais — „Auid Lang 
Syne". Negana, to, jau nuo 
1907 m. New York miesto 
aikštėje, pavadintoje Time 
Sąuare vardu, nuo aukšto 
stiebo nuleidžiamas šviečian
tis gaublys. Anksčiau jis buvo 
palyginti nedidelis, dabar jau 
sveria 500 svarų, yra 6 pėdų 
diametro, apkaišytas tūkstan
čiais lempučių ir visokiais 
blizgučiais. Gaublio nuleidi
mas simbolizuoja oficialią 
Naujų metų pradžią (žinoma. 
Nevv Yorko laiku, nes Ameri
ka turi kelias laiko zonas). 
Iškilmes stebi tūkstančiai 
žmonių, susirinkusių į aikštę, 
o pastaraisiais dešimtmečiais 
keliskart daugiau — televizo
riuose. 

Tuo metu minios pradeda 
dainuoti ir „Auld Lang Syne". 
Dainos pavadinimas reiškia — 
„seniai, labai seniai", arba 
„senais laikais". Daina yra 
škotiška, sukurta škotų poeto 
Robert Burns. Šiame krašte 
pradėta dainuoti 1929 m., kai 
Naujų metų vakare ją užgrojo 
„Royal Canadians" orkestras, 
vadovaujamas žinomo dirigen
to Guy Lombardo. Dabar dai
na tapusi savotišku ..Naujų 
metų himnu", nors daug ame
rikiečių nežino nei jos žodžių, 
nei ką tie žodžiai reiškia. 
Tačiau tradicija yra tradicija. 
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mane kviesdavo pas tardytoją, kuris daugiausia klau
sinėjo apie mamą. Kai jo paklausiau, už ką mus iš
vežė, tai atsivertęs bylą perskaitė, kad dėl tėvelio, nes 
jis buvo savanoris, turėjo 2 ordinus, šaulys, Finansų 
ministerijos šaulių vadas. Tardytojas sakė, davęs už
klausimą į Maskvą, kokiame lageryje tėvelis yra ir pa
rodė man atsakymą, kad lageriuose jo nerado. Ne
žinojau, net ką galvoti. 

Labai daug materialiai Kauno kalėjime padėjo J. 
Stankevičienė. Ji Vytui duodavo produktų, iškepdavo 
pyragą ir Vytas per ką nors man atsiųsdavo. O Vely
kas mums surengė tokias puikias, lyg būtume na
muose. Monika turėjo senutę motiną, kuri gyveno už 
Jurbarko kaime ir pas ją atvažiuoti negalėjo. Kartą 
kaimynai jai atvežė didelį gabalą lašinių. Valgyda
vome mes viską kartu, todėl maisto man netrūko, aš 
net pasitaisiau. O man buvo tik 20 metų. Pati gražiau
sia jaunystė. Pradėjau mokytis morzės abėcėlės, kad 
galėčiau beldimu susišnekėti su kitais kaliniais. Bu
vome atskirtos nuo viso pasaulio. Nebuvo jokių pasi
matymų, nieko nežinojome Išmokome kalbėtis per 

mūrinę sieną puoduko pagalba. Už sienos sėdėjo jauni 
vaikinai; Monika užstodavo duris, kad sargybinis ne
pamatytų, o aš kalbėjausi. 

Kartą, kai vedė dieną pas tardytoją, pro langą pa
mačiau žaluojančius medžius. Taip suskaudo širdį. At
rodė neįtikėtina. Mane juk suėmė vasario 27 d., o jau 
pavasaris. Leisdavo mane į biblioteką pasiimti knygų. 
Sargybinis nuvesdavo ir parvesdavo. Porą kartų at
sinešiau lietuviškų, kai trečią kartą nuėjau, lietuviškų 
knygų nebuvo, o rusiškų buvo tikrai gerų. Man at
nešus visą glėbį rusiškų knyga, Monika net apsiverkė. 
Sako: — juk aš rusiškai nemoku skaityti, ką aš dary
siu visą savaitę. Ir pradėjau ją mokyti rusiškai skaity
ti. Ji pasirodė labai gabi mokinė, greit išmoko skaityti. 
Po daugelio metų man rašė į Kamnių, kad dirba par
davėja skrybėlaičių parduotuvėje. Man labai dėkinga 
už pamokas. 

Pavasarį sumanė daryti mūsų kameroje remontą, 
todėl mus abi uždarė į karcerį- Paprastai į karcerį už
daro tuos kalinius, kurie prasižengę. Juos uždaro po 
vieną ir duoda 1 kartą per dieną tik sriubos. Mus už
darė abi ir valgyti mums davė, bet ten buvo baisu. 
Sėdėjome tamsoje, rūsyje ant gultų, kurie buvo pana
šūs į karstus. Kai akys su tamsa apsiprato, pamačiau 
ant sienos parašytą J&VO vardą ir pavardę. Kas pa
rašė, taip ir nesužinojau. Kai po svaitės išvedė į lauką, 
akys bijojo šviesos. Kartą kai buvau pas tardytoją, 

jatėjo prokuroras Jis ilgai mane klausinėjo, kurur.s 
metais atvažiavau iš Altajaus Aš jam sakiau, kad L"-

tuvoje buvau neilgai. O jis vis tiek primygtinai klausė, 
ir sakė, nuo to daug kas priklausys. Jei būčiau pasa
kiusi, kad grįžau tuoj po Lietuvos „išvadavimo" manęs 
neteistų, nes buvau nepilnametė, o nuvežtų tiesiai į 
Kamnių. Čia aš padariau didelę vel klaidą, kuri man 
brangiai kainavo. 

Po to greit iškvietę iškilmingai pranešė, kad esu 
Maskvos ypatingojo teismo nuteista už pabėgimą 3 
metus kalėti, o po to tremtis. 

Kauno kalėjime išsėdėjau 3 mėnesius. Gegužes pa
baigoje mus abi „etapu" išvežė į Vilnių, į perkėlimo 
punktą. Ten laikė neilgai ir nuvežė už Vilniaus į dar
bų koloniją. Tai buvo didelis plotas, aptvertas geležine 
tvora. Kampuose būdelės, kuriose sėdėjo .sargybinis su 

šautuvo. Prie tvoros keli metrai uždraustos zonos. Jei 
prieisi, sargybinis šaus. Gyvenome mediniuose bara
kuose. Ten buvo ir siuvykla. Kas gerai mokėjo siūti, 
paliko dirbti siuvykloje. Monika liko siuvykloje. O aš 
pradėjau statyti Vilniaus stadioną. Ankstų rytą po 
pusryčių surikiuodavo, sodindavo į sunkvežimį, kuria
me stovėjo sargybiniai su šautuvais ir veždavo į sta
tybas. Veždavo pro Vilniaus miestą. Labai skaudu 
būdavo žiūrėti į laisvus žmones, kurie ėjo gatvėmis, 
juokėsi, kalbėjo. Jie net nesuvokė, kokia laimė būti 
laisvam. 

Aš patekau dirbti į brigadą, kurios brigadininke bu
vo nelietuvė, nežinau jos tautybes, panaši į gruzinę. 
Lietuviškai ji nekalbėjo. Jos pirma padėjėja buvo lie
tuvė, baisi aferiste. Ji jai viską verte ir patarinėjo. Ma

nęs ji iš pat pradžių nemėgo. Šaipėsi — mes tave iš-
mokysim dirbti, nors pati nieko nedirbo. Aš kalėjime 
nusilpau — sukosi galva ir fiziškai buvau atpratusi 
dirbti. Daugiausia moterų buvo kaimietės ar Kauno 
spekuliantes. Ten mums pasakė, kad kas labai gerai 
dirbs ir išpildys normą, pasibaigus darbams stadione. 
bus amnestuoti, išleis namo. Manės tai nelietė, nes 
mane teisė Maskva 

Stadione darbas buvo labai sunkus. Reikėjo betonuo
ti bėgimo takus. Senoje takų vietoje reikėjo išdaužyti 
asfaltą, nes naują liejo kitoje vietoje. Nuo daužymo ant 
rankų pasidarė pūslės. Kai mus atvežė buvo likę tik 
1,5 mėnesio iki statybos pabaigos, tai iabai skubino 
dirbti. Vilniaus kolonijoje buvo labai prastas maistas, 
dar blogesnis kaip kalėjime. Ypač stigo duonas. Gal-
buogienė savo lašinius paliko kalėjime, paskui labai 
gailėjo. Aš Vilniuje siuntinių negaudavau, nes niekas 
nežinojo, kur mane išvežė. Į kalėjimą man atnešdavo 
maisto tik savaitei laiko, tode! jokių atsargų neturė
jau. Kartą atvažiavo į stadioną, pažiūrėti kaip mes 
dirbame, irgi kalinys, bet jau viršininkas. Vadmo įį 
„planaviku" dirbo raštinėje. Tai buvo jaunas vaikinas. 
Jis pažiūrėjo kaip dirbame, paėmė iš manęs geležini 
laužtuvą ir pradėjo daužyti asfaltą. Sako, noriu tau 
padėti ir pažiūrėti, ar sunku dirbti. Bet greit ir jįįį pa
vargo. Pakvietė ant suolo pasėdėti, pailsėti. Keletą mi
nučių pakalbėjome. Paklausinėjo už ką „sodžių", ką to
kio padariau. Aš papasakojau. Klausė, kaip su mais
tu'' Sakau mažoka, bet ka padarysi. (B.d. I 
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LIETUVIU TELKINIAI 
PUTNAM, CT 

RĖMĖJŲ SĄSKRYDIS IR ŠVENTĖ 
S. m. spal io 29 d.. Švč. M. 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselių vienuolyne vyko vie
nuolyno ir seselių darbų rė
mėjų sąskrydis ir švente, ku
riuose rėmėjai pabendrauja 
vieni su kitais ir su seselėmis, 
sužino apie seselių atliktus ir 
rengiamus darbus, prisimena 
ir meldžiasi už mirusius, ypaė 
už palaidotus vienuolyno 
..Dangaus vartų" kapinėse, ku
rių dauguma buvę rėmėjai. 
Sąskrydis ir švente, jau kas
metiniai , daromi paskutinį 
spalio mėn. sekmadienį. Deja. 
šiemet poroje gretimų Putna-
mo apylinkei lietuvių telkinių 
tą dieną buvo suruoštos pra
mogos, kurios sut rukdė tų vie
tų rėmėjų vykimą į Putnamą. 

Šventė pradė ta šv. Mišiomis 
vienuolyno koplyčioje. 11 vai. 
ryto. Mišias koncelebravo 5 
kunigai, vadovaujant kun. Al
vydui Vainorhii . Koncelebran-
tai buvo: prel. Antanas Ber-
taš ius , kun . Antanas Diškevi-
ėius. kun. Rapolas Krasaus
kas ir kun . Juozas Grabys. 
Mišių lekcijas skaitė G. Šlio
gerienė ir R. Drazdauskas. o 
tikinčiųjų maldas ses. Paule 
Savickaitė. Pamoksle kun. 
Vainorius kvietė visus padėti 
vienuolėms ir vienuoliams, 
įskai tant visus dvasininkus, 
kur ie netur i nieko savo, atlikti 
tikėjimo kėlimo ir ar t imui pa
galbos darbus . Padėti galima 
malda, darbu ir finansiškai-
ekonomiškai . Taip pat reikia 
prisiminti mirusius ir melstis 
už juos. kad Viešpats suteiktų 
j iems palaimintą amžiną ra
mybę. 

Ses. Veronika Beišytė. 

Po Mišm sąskrydininkai su
sirinko vienuolyno Matulaičio 
salėje bendriems pietums ir 
ar t imam pabendravimui. Da
lyvavo ir kelios viešnios iš Lie
tuvos. 

Po pertraukėlės šventės da
lyviai konferencijai susirinko 
salėje po koplyčia. Pradžioje 
išklausyti pranešimai , pateik
ti ses. vyresniosios Paulės Sa
vickaitės ir rėmėju valdybos 
pirm. Gitos Kupčinskienės. 
Pranešta, kad vienuolija ver
čiama panaikint i Montrealio 
skyrių, nes nėra pajėgių sese
lių ten dirbti . Vietos vienuoly
no pajėgios seseles perkrautos 
darbais . Viena jų moko tikybą 
amerikiečių mokykloje, kelios 
kitos aprūpina vienuolyne gy
venančius, nuolat vienuolyną 
lankančius ar sustojusius lie
tuvius, jų grupes, susirinku
sius religiniais, šalpos ir Lie
tuvos pagalbos. reikalais. 
Daugėja amerikiečių grupių, 
pasireiškiančių tikėjimo kėli
mu, pasinaudojančių vienuoly
nu. Daug pastangų pareika
lauja ^.Neringos" jaunimo sto
vykla, nes reikia rasti stovyk
lautojams vadovus, išlaikyti 
stovykla ir kt. Rūpestį kelia, 
kad stovykla sunkiai talpina 
norinčius ten vasarą pabūti. 
Daug padedama seselėms, 
ypač šio ordino. Lietuvoje. Ti
kima, kad Apvaizda padės iš
spręsti ateities reikalus. 

Toliau buvo kun. Vainoriaus 
pasisakymas, pavadintas „Šir
dies gerumas", pasireiskias 

meile Dievui ir ar t imui , o tai 
yra padėjimas ar t imui , tiek 
dvasiškai, tiek materialiai . 
Meiles darbai ar t ina žmones, 
kelia visų dvasią, a r t ina žmo
gų prie Dangaus ir jo džiugios 
amžinybes. Po kunigo kalbos, 
ses. Veronika Beišyte perskai
tė mirusio buvusio netikėlio ir 
mirtį nešančia liga sirgusio, 
bet atsivertusio eilėmis ra
šytą raštą. J ame išreiškiamas 
skundas kančiomis, jų aukoji
mas už žmogaus kaltes, ir gar
binamas Dievas. Rašte pareiš
kimai tokie nuoširdūs, kad 
daugeliui net ašaras iššaukė. 
Konferenciją baigiant. Veroni
ka Povilioniene, liaudies dai
nų ir raudų giesmininkė, ir 
Gitą Kupčinskiene pagiedojo 
dvi giesmes-raudas. keliančias 
liūdesį, tinkančias išreikšti 
praradimą ir mirtį. 

Nedelsiant, sąskrydininkai 
vyko prie įėjimo į kapines ir. 
giedodami „Dievas mūsų prie
glauda ir stiprybė", įėjo į ka
pines. Kun. A. Diškevičius, ly
dimas kun. A. Vainoriaus, pa
šventino keletą šiais metais 
mirusių asmenų kapų ir kelis 
paminklus prie kapų, prie jų 
atėjus mirusio artimiesiems. 
Po kiekvieno pašventinimo 
dalyviai sugiedojo „Amžiną 
atilsį". Šalto vėjo gūsiai vertė 
skubinti maldas. Dalyviai sku
biai grįžo į vienuolyno kop
lyčią. 

Koplyčioje, vadovaujant 
kun. Krasauskui ir kun. Vai-
noriui. giedoti Mišparai, mal
dos už mirusius, ir pagarbin
tas Švč. Sakramentas . Tuo 
baigta sąskrydžio eiga. Tačiau 
dar dauguma sąskrydininkų 
susirinko Matulaičio salėje pa
bendravimui ir užkandžiams. 
Sąskrydyje dalyvavo netoli 
100 asmenų. Tai buvo pakiliai 
ir prasmingai praleista diena. 

Truputis žinių apie sąskry
dyje dalyvavusius svečius ir 
viešnias. Kun. Alvydas Vaino
rius. Pašvitinio parapijos, 
Šiaulių vysk., klebonas, dabar 
Čikagoje mokosi anglų kalbos. 
Sesele Veronika Beišytė, šio 
ordino seselė, lankant i šios 
vienuolijos padalinius, grįž
tanti į Lietuvą. Veronika Po
vilionienė, viešnia iš Lietuvos, 
liaudies dainų ir raudų gies
mininkė. Gitą Kupčinskiene, 
muzikologė, Bostone lietuvių 
ansamblio vadove. Dar viena 
viešnia iš Lietuvos Zita Kel-
mickaitė. muzikologė, kau
pianti senąsias lietuvių Ame
rikoje dainas, sur inktas prof. 
J. Balio archyvuose Alkoje. 

J u o z a s K r i a u č i ū n a s 

S K E L B I M A I 

Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų rėmėjų sąskrydžio spalio 29 d. dalyvių būrelis prie pietų stalo. Iš 
kaires, seselių vyresnioji Paule Savickaite, kun. Alvydas Vainorius, kun. Rapolas Krasauskas, kun. Juozas Gra
bys. prel. Antanas Bertašius. 

DETROIT, MI 

LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMO 
82 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS 

Š.m. gruodžio 3 d. Šv. Anta- taip pat ir centro valdybos 
narys Leonas Petronis. Kana
dos šauliams atstovavo Vlado 
Putvio šaulių kuopos vadas 
Vytautas Pečiulis ir jo žmona, 
ir Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Algirdo šaulių kuopos 
vadas Kazimieras Deksnys. 
Suvažiavime dalyvavo Lietu
vos Respublikos Seimo pirm. 
Artūras Paulauskas, Kariuo
menės vadas brigados gen. Jo
nas Kronkaitis. Krašto apsau
gos ministras Linas Linkevi
čius, aukšti Kauno miesto bei 
policijos pareigūnai, jū rų pa
jėgų vadas kpt. Kęstutis Maci
jauskas. Visi aukštieji svečiai 
savo sveikinimuose džiaugėsi 
šaulių veikla ir pažanga. Per 
suvažiavimą buvo patvirt intas 
pirmasis vado pavaduotojas 
pik. Bronislavas Vizbaras, iš
rinkta 11 asmenų Centro val
dyba, Garbės teismas ir Revi
zijos komisija. Nepaisant sun
kumų ir įvairių problemų per 
10 metų sąjunga išaugo ir su
tvirtėjo. 1997 m. Lietuvos Sei
mui priėmus Šaulių įstatymą, 
organizacija tampa sudėtine 
šalies gynybos sistemos dali
mi. 

Šaulių sąjunga yra pilietines 
savigynos visuomeninė orga-
nizacija stiprinanti valstybės 
gynybinę galią, vykdant pilie
tiškumą ir tautinį sąmonin
gumą. 

Sąjunga savo veiklą grindžia 
Lietuvos Respublikos konsti
tucija, Nacionalinio saugumo 
pagrindų įstatymu, Lietuvos 
Respublikos Šaulių sąjungos 
įstatymu, s tatutu, veiklos 
programa ir vyriausybės nu
tarimais. 

Pagrindiniai tikslai — Lie
tuvos nepriklausomybės stip
rinimas, tautos etninės kul
tūros puoselėjimas; pasirengi
mas pilietinei savigynai ir 
ginkluotai krašto gynybai; pi-
lietinis-patriotinis jaunimo 
auklėjimas ir rengimas karo 
tarnybai; šalies piliečių rengi
mas visuotiniam pilietiniam ir 
ginkluotam pasipriešinimui 
karo grėsmės bei okupacijos 
atveju; pagalba policijai, pa
laikant viešąją tvarką, kovo
jant su nusikalstamumu bei 
stiprinant valstybes sienų ap
saugą; pagalba civilinės sau
gos ir gelbėjimo sistemos insti
tucijoms, atliekant gelbėjimo 
darbus bei likviduojant eks
tremalių įvykių sukeltus pa
darinius; kultūrinė, švietimo 
ir sportinė veikla; formuoti 
jaunųjų šaulių padalinius ir 
rengti jaunimą karo tarnybai 

no parapijos patalpose buvo 
švenčiama lietuvos kariuome
nes atkūrimo 82 metų sukak
tis. Šv. Mišios buvo aukojamos 
už žuvusius savanorius, ka
rius, part izanus, šaulius. Mi
šias užprašė ramovėnai, šau
liai ir birutietės. Organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis, vado
vaujant „Švyturio" jūrų šaulių 
vado pavaduotojui Juozui Kin-
čiui. Skait inius skaitė Bronius 
Valiukėnas. Mišių metu gra
žiai giedojo parapijos choras, 
vadovaujams muz. Stasio Sli
žio. Parapijos klebonas ir šau
lių kapelionas kun. Alfonsas 
Babonas pasakė atit inkamą 
pamokslą. Aukas prie alto
riaus nešė Onutė Abarienė ir 
Regina Juškaitė-Švobienė. 

Po šv. Mišių vyko minėji
mas/akademija ir meninė 
programa. Žmonių prisirinko 
pilnutėlė salė. Salę puošė My
kolo Abariaus sukurtas plaka
tas su užrašu: „Jūs savo gyvy
bę aukojot Lietuvai". Lietuvos 
Šaulių sąjungos išeivijoje va
das ir „Švyturio" jūrų šaulių 
kuopos vadas Mykolas Aba
rius pradėdamas minėjimą 
pakvietė kun. Alfonsą Baboną 
sukalbėti invokaciją. Buvo pa
gerbti žuvusieji ir mirę kariai, 
šauliai, partizanai. 

Šaulių pasižymėjimo ženk
las ir žymenys už nuopelnus 
Šaulių sąjungai buvo įteikti 
Vaciui Slušniui ir Broniui Va
liukėnui. 

Vadas Mykolas Abarius, ne
seniai grįžęs iš Lietuvos ir da
lyvavęs Lietuvos Šaulių sąjun
gos suvažiavime, atliko prane
šimą. Suvažiavimas vyko š.m. 
lapkričio 4 d. Kaune. Suvažia
vime dalyvavo vadas Abarius 
ir jo žmona centro valdybos 
sekretorė Onutė Abarienė, 

SLA SVEIKINA SAVO NARIUS IR VISAME 
PASAULYJE GYVENANČIUS TĖVYNAINIUS 

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, dešimtmečiais žėręs 
lietuvybės spindulius, per 114 veiklos metų (1886-2000) 
pelnąs seniausios pasaulyje lietuvių organizacijos vardą, 

kartu su 104 metų sulaukusiu (1896-2000) „Tėvynės" 
laikraščiu sveikina SLA kuopas ir visus narius bei visame 
pasaulyje išsisklaidžiusius tėvynainius Šv. Kalėdų proga ir 
linki kelyje į Naujųjų metų šventą, į XXI amžiaus iškilmes 

ateiti visiems didžiuoju Lietuvos keliu, simboliškai rankomis 
susikabinusius, su gyvybinga SLA puoselėta ir įgyvendinta 
vienybės idėja, širdimis susijungusius, vertai didžiuojantis 

savo paveldėta tautybe. 

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje vykdomoji valdybe: 
Vytautas KasniOnas, prezidentas 

Nicholas B.Boxter, CPA, viceprezidentas 
Genovaitė MeiliOnienė, sekretorė 

Loretta I. Stukas, iždininkė 
Nelle Bayoras-Romanas, iždo globėja 

Lionginas Kapeckas, iždo globėjas 
Dr. Aldona J. Skripkus, daktarė kvotėja 

UTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 Wett 301h Street 
New York, NY10001 

212-563-2210 

kiuotės šaulių kuopų sudėtį. 
Iš viso sąjungoje yra 6.428 

šauliai. Iš jų — rikiuotės šau
liai — 589, ne rikiuotės šau
liai — 2,068, jaunieji šauliai 
— 2,775 ir 996 kandidatai. 

Šaulių sąjungos uždaviniai: 
šaulių kuopas suformuoti vi
suose Lietuvos rajonuose. 
Šaulių skaičius 2001 m. turi 
būti iki 7,000; 2002 m. 7,500; 
ir 2003 m. iki 8,000. 

Pagal patvirtintą programą 
kasmet parengti po 30 kuopų 
ir atskirų būrių vadų. Šaulių 
sąjungoje suformuotos 9 jau
nųjų šaulių kuopos ir 37 bū
riai; iš viso 2,000. Paskirtas 
jaunųjų šaulių vadas ir rinkti
nių jaunųjų šaulių vadai. 2000 
m. rugsėjo mėn. paskelbus 
žygį į Lietuvos mokyklas labai 
išaugo jaunuolių norinčių tap
ti šauliais skaičius. 

Parengta jaunųjų šaulių mo
kymo programa, prie Lietuvos 
Karo akademijos įsteigtas jau
nų šaulių vadų ir instruktorių 
rengimo centras. Rengiant 
jaunuosius šaulių vienetus, 
bendradarbiaujama su kari
niais daliniais ir karinėmis 
mokymo įstaigomis. 

Jaunųjų šaulių padalinius 
įkurti visose Lietuvos bendro 
lavinimo mokyklose. Jaunes
nių skaičius 2001 m. turi būti 
iki 3,000; 2002 m. iki 4,000; ir 
2003 m. iki 4,500. Kasmet pa
rengti po 100 jaunesnių šaulių 
vadų ir instruktorių. Siekti, 
kad Lietuvos kariuomenė 
skirtų karininkus ir puskari
ninkius jaunųjų šaulių moky
mui. 

Šiuo metu šaulių sąjungos 
padaliniuose veikia 51 meno 
kolektyvas, 5 chorai, 5 pučia
mųjų orkestrai , 19 mišrių an
samblių, 8 instrumentiniai an
sambliai, 7 choreografiniai ko
lektyvai ir kiti. Leidžiamas 
šaulių žurnalas „Trimitas". 
Veikia sporto klubai ir sekci
jos, vyksta meno parodos. Me
no kolektyvai pasirodo valsty
binių švenčių minėjimuose, 
bei šaulių renginiuose. 

Šauliai pasirengę padėti po
licijai palaikyti viešąją tvarką 
ir kovoti su nusikalstamumu, 
padėti pasienio policijai stip
rinti valstybės sienų apsaugą. 
J a u pasirašytos sutartys su 43 
miestų policijos įstaigomis. 
Pasirašyta bendradarbiavimo 
sutar t is su pasienio policijos 
depar tamentu prie vidaus rei
kalų ministerijos. 

Praėjusią vasarą organizuo
tas piniginis vajus įsigyti susi
siekimo priemonę Šaulių są
jungos centro valdybai Kaune. 
Vajus buvo sėkmingas, ir dar 
tesis iki Naujų metų. Iki šiol 

Šaulių sąjungą sudaro teri- sur inkta 7,760 JAV dol. ir Ka-
toriniu principu suformuotos nadoje daugiau 5,000 kana-
rinktinės, kuopos, būriai, sky
riai ir grandys. Iš viso šaulių 
sąjungoje yra 10 apskričių 
šaulių rinktinių, 59 kuopos ir 
50 būrių. Iš jų ne rikiuotės — 
49 kuopos ir 13 būrių, jaunųjų 
šaulių — 9 kuopos ir 37 bū
riai. Rikiuotės Šaulių ir jaunų
jų šaulių būriai s t ruktūrine 
prasme yra įtraukti į ne ri-

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTrOMOBUJO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frante Zapote ir Off. Mgr. Aukse 
S Kana kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95tn Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

GREIT PARDUODA 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
LA. McMabon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

^ J L RE/MAX 
? REALT0RS 
OfFC.1773] Stf - 5959 

HOME (7M) 42S - 7160 
M0B1L 1773! 5904205 

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

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Atliekame visus staliaus ir 
smulkaus remonto darbus . 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel. 773-254-0759, 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

New Vision 
12932 S. LaG range 
Pakis Park. II. 60464 
Bus.: 708-361-0800 
Vok* Mafl: 773-854-7820 
Pager: 708-892-2573 
Fax: 708-361-9618 

DANUTĖ MAYER 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei nor.te par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANL'TĘ 

MAYER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Dėl ligos ir senatvės negalinčius 
gyventi savarankiškai, kviečiu į 
savo namus gyventi prie šeimos. 

Labai geras maistas, atskiras 
kambarys ir nepriekaištinga 

priežiūra 24 vai. per parą. Kaina 
žema. Skambinti Apolonijai, 

tel. 708-387-2067. 

Skubiai ieškau tarpininko, 
galinčio padėti surasti darbą pas 
senukus, bet kurioje vaistijoje. 

Gerai atsilyginsiu. Siūlyti 
pakeitimus. Turiu patirties, 
kalbu angliškai. Skambinti 
tel. 773-386-6588, Milda 

Altemative Home Care looking 
for responsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card" 

required. Tel. 708-784-1088. 

N A U J I E N A ! 
Sutikime Kalėdas ir Naujuosius metus su lietuviškais maisto 

produktais ant šventinio stalo. Neseniai iš Lietuvos gauti marinuoti 
grybai, konservuotos daržovių ir grybų mišrainės, salotos bei 

padažai šiuo metu jau parduodami Čikagoje ir priemiesčiuose. Jų 
jau galima nusipirkti: 

Čikagoje — Lithuanian Plaza Bakery and Deli. Racine Bakery. Talmar. 
Delicatessen. Three Sisters, Healthy Foods; Lemonte — Chipain's Finer 
Foods, AWL European Deli; Darien — Brookhaven Foods; Evergreen 
Park — A-J Meats; Berwyn — Berwyn Foods and Bervvyn Fruit and 
Vegetable Market, Palatine — Eurofresh; Niles — Sun-View Market. 
Des Plaines — Greenwood Fruit Market; Morton Grove — Produce 
World; Skokie — European Style Deli; Mundelein — ALEF Sausage 

and Deli; Milwaukee — Royal Deli and Sunshine Liquor. 
Jei norėtumėte nusipirkti maisto produktų šalia jūsų esančiose 
parduotuvėse, praneškite mums ir mes pristatysime į pasiūlytas 

parduotuves jūsų patogumui. 
Mūsų telefonas: 847-327-9000. 

Food Depot In ternat ional 
100 Fairway Drive, #128, Vernon Hills, I L 60061. 

Garbingoje amžiaus sukaktyje nuoširdžiai dėkoju 
už gydymą 

Dr. Jonui ADOMAVIČIUI, 
savitomis nuorodomis mane nuo mirties išgelbėjusiam bei 

įgalinusiam be didesnių ligos pasekmių gyvenimą tęsti. 
Ačiū tau, Dieve, už dr. Adomavičių. 
Palaikyk jį lietuviams kuo ilgiausiai. 

Viktoras Motušis 
Cicero, IL 

Tai - Jūsų laikraštis 

gėjų vardu padėkojo kun. Al
fonsui Babonui už šv. Mišias, 
pamokslą ir invokaciją, muz. 
Stasiui Sližiui už vargona
vimą ir giedojmą Mišių metu 
ir vadovavimą bendram daina
vimui; vėliavų tarnybai, se
sėms šaulėms už pyragus, bei 
visiems atsilankiusiems žuvu
siųjų karių, šauliu, partizanų 
pagerbime. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. 

Po to vyko malonus dalyvių 
pabendravimas. 

Kariuomenės šventė buvo 
paminėta abejose lietuvių ra
dijo programose — antradienį, 
lapkričio 21 d., per „Lietuviš
kų melodijų" programą, sek
madienį, lapkričio 26 d. ir 
gruodžio 3 d. „Amerikos lietu
vių balso" programą. 

R e g i n a J u š k a i t ė 
Š v o b i e n ė 

diskų dol. 
Šaulių vadovybė ir pavieniai 

šauliai nuoširdžiai dėkoja vi
siems prisidėjusiems prie šio 
vajaus. 

Paskui muz. Stasys Sližys 
pravedė visų dalyvių bendrą 
dainavimą. Padainuota ketu
rios patriotiškos dainos. 

Vadas Mykolas Abarius ren-
Ses. Paulė ir ses. Eugenija Nekaltai Pradėtosios Svc M Marijos vienuo
lyne. Putnam, CT. 

I 



KALNIŠKIŲ DVARELIO 
ŠEIMININKĖS GYVENIMO 

CREDO 
IRENA VITKAUSKIENĖ 

Tiks las 

Alina Plechavičiūtė — Vei-
gel, prieškario Lietuvos kari
ninko Aleksandro Plechavi
čiaus dukra ir generolo Povilo 
Plechavičiaus dukterėčia, ne
galėtų pasigirti turėjusi leng
vą ir nerūpestingą gyveni
mą. Vos paauglystės sulaukus 
— sovietų okupacija, slapsty
masis nuo grėsmes būti iš
vežtiems į Sibirą, baigiantis 
karui — pabėgėlių kelias per 
Vokietiją, sprogstant bom
boms. Tačiau šiandien, atsi
grįžusi į praeitį-, sako jog sun
kiausi išbandymai ir pavojai, 
kankinančios apsisprendimų 
krvžkeles kažkokiu stebuk-

terialinių gerybių, bet nemo
ka to siekti. O paslaptis tėra 
viena — darbas ir taupumas. 
Sunkiausia sutaupyti pirmąjį 
tūkstantį litų. „Suprantu, 
kaip nelengva kai kurioms 
Šeimoms šiandien Lietuvoje, 
tačiau noriu pasakyti, kad 
Vokietijoje, kur gyvenau nuo 
1944 iki 1S91 metų, aš taip 
pat neleidau sau daugelio 
malonumų, visą laiką tau
piau. Todėl galėjau užauginti 
ir išmokslinti tris vaikus ir šį 
ūkį atstatyti. Vaikams nesu 
pirkusi limonado, nelepinau 
saldumynais, pirkau tik tą 
valgį, kuris sveikatai reikalin
gas ir naudingas. Atsigerti 
galima ir šaltinio vandens. 

lingu būdu padėję pasukti T a i t i k m a ž a s pavyzdėlis, ta
pačių teisingiausiu keliu. Vis- č ; a u įr šiandieninė karta tu-
kas susidėliojo gyvenime taip, r ė t ų žinoti, jog neišmokus 
kad galėtų grįžti į sugriautą, taupyti, gyvenant vien šia die-
piktžolemis ir krūmais apžė
lusią tėviškę ir ją atkurti. 
Erdvioje kaimiškoje sodyboje 
a ts ta tyta senovinio stiliaus 
medinė troba, dengta skie
dromis, daržinės ir tvartai, 
ši l tnamiai. Paskui motiną į 
Lietuvą parsikraustė ir duk
ra Sibilė bei vaikaičiai Julius 

na, neįmanoma susikurti so
cialiai saugesnės ateities". 

D a r b a s 

Alina pasakoja, jog po karo 
ilgą laiką vilkėjo tik padė
vėtus drabužius, kuriuos at
siųsdavo pabėgėliams ame-

ir Sofija. Dukra Regina ir -įkiečiai arba gaudavo jų iš 
sūnus Tomas liko gyventi Vo- draugų ir pažįstamų. Pirmą 
kietijoje. (Sūnus perėmė iš naują drabužį nusipirko, bū-
mamos stomatologo praktiką dama 29 metų. Visa Vokietija 
ir verslą). Sibilė, iš Plecha
vičių giminės paveldėjusi ne
paprastą meilę žirgams ir 
daugyoę metų Vokietijoje dir
busi jojimo trenere, čia. Lietu-

gyveno nepaprastai sunkiai. 
Jauni vyrai dar tebebuvo be
laisvių stovyklose, griuvėsius 
vale moterys ir senukai, tam
pydami statybinį gruzdą 

voje. užsiima žirgų auginimu krepšiais. Ar Lietuvoje dabar 
ir paruošimu jojimo sportui, kas taip kantriai dirbtų? Sa-
Šiuo metu Klaniškių sodyboje kytų — duokite mums buldo-
jų esama per 50, ristūnai par- zeri arba nė iš vietos... 
duodami Lietuvos ir užsienio Didžiausias tikslas buvo įsi-
šalių žirgynams. Mėgstantys gyti profesiją, didžiausia lai-
jojimo sportą, čia atvyksta mė — galimybė studijuoti. 
praleisti laisvalaikio, apsisto
ja kelioms dienoms ar savait
galiais. Apsilankiusieji šioje 
sodyboje žavisi jos jaukumu, 
tvarka, gražiais, skoningais 
gėlynais ir ūksmingais kašto
nais, liepomis bei aukštų eg
lių siena, apsaugančia nuo 
šiaurinių vėjų. Jeigu ne tie 
senieji medžiai ir gandras, 
stypsojęs vidury užpelkėjusių 
pievų, kuriuos išvydo pirmą
kar t po daugelio metų sugrį
žusi į sunaikintą tėviškę, 
galbūt ir nebūtų nusprendusi 
sugrįžti į savo vaikystės že
mę, pasakojo Alina. 

Svarbiausia žmogui, pasak 
Kalniškių dvarelio šeiminin
kės, turėti tikslą, apsispręsti. 

mat, sąjungininkų paliepimu, 
vokiečiai privalėjo priimti į 
savo universitetus ir pabė
gėlius. Tačiau reikėjo dar kaž
kaip ir prasimaitinti . „Neži
nau, kokio darbo nesu dirbu
si. Imdavausi visko, ką tik 
pasiūlydavo — ir pas mies
tiečius tarnaite, vaikų aukle, 
ir pas kaimo ūkininkus pa
prasta darbininke. Todėl man 
iki šiol kiekvienas darbas įdo
mus, neskirstau jų į geres
nius a r garbingesnius". Bu
vusi dvarininkaitė su tokio 
paties likimo drauge Pietų Vo
kietijoje pirkdavo tabaką ir 
veždavo į Šiaurės Vokietiją. 
Dar neveikė geležinkelis, ne
buvo autobusų, per upes tiltai 

ko nori iš savo gyvenimo ir susprogdinti, tad tekdavo kel-
kantriai dirbti. Dabar žmonės tis valtimis. Šiaurėje parda-
nori gerai gyventi, turėti ma- vę tabaką, ten pat pirkdavo 

silkių ir veždavo į pietus. Vė
liau sugalvojo geresnj „biznį" 
— iš pietų į šiaurę tenykš
čiams ūkininkams tempdavo 
dviračių padangas, už jas ga
vę lašinių, šiuos parduodavo 
turguje. Po tokios savait inės 
išvykos grįždavo purvinos 
kaip baidyklės, bet kurį laiką 
turėdavo iš ko gyventi ir ga
lėdavo ramiai studijuoti. Kal
niškių dvarelio šeimininkės 
ir dabar niekada neras i te , 
besiilsinčios saulės atokaitoje. 
Jei namuose — darbuojasi vir
tuvėje, darže, sode, jei išvy
kusi — vadinasi, tvarko vers
lo reikalus (Lietuvoje verčiasi 
stomatologinių reikmenų pre
kyba). Plungiškiai autoin
spektoriai pasakojo, kaip, be-
tykodami pažeidėjų, sykį su
stabdę 120 km/h greičiu švil
piančią mašinytę. Už vairo sė
dėjusi Alina nustebo, kodėl ją 
sutrukdė, mat Vokietijoje toks 
greitis —joks pažeidimas... 

„Vaikai mane vadina dar
bo narkomane", — juokiasi 
moteris ir svarstė, jog išties 
gal per daug u\rbanti ir ne
mokanti ilsėtis. Tačiau ja i 
taip gerai. Žmogus turi teisę 
pasirinkti tokį gyvenimo bū
dą, kad jaustųsi gerai — tai 
svarbiausia. Kai iš savo vien
kiemio nuvyksta į Milašai
čius - artimiausią gyvenvietę, 
užeigos kieme mato ištisą 
dieną sėdinėjančius vyrus. J i e 
niekur neskuba, gurkšnoja 
alų ar vynelį, be perstojo keik
dami -.aidžią ir laisvą Lie
tuvą. Ne kartą šienapjūtės 
metu prašiusi tų vyriokų į 
talką ir siūliusi kiekvienam 
30 litų dienos uždarbį. Ta
čiau vyrai atsisakę. Matyt , 
j iems ir taip gerai. Tik kam 
tada keikti tą Lietuvą ir val
džią? 

Vil t is 

Bolševikai sutrypė Alinos 
Plechavičiūtės, jos tėvų ir se
nelių, bendraamžių gyveni
mą, atėmė tėvynę. Bet ji sa
kėsi niekada neleidusi sau 
praras t i vilties. Kur begyve
no, visur ant sienos pasika
bindavo Maironio eilėraštį 
„Viltis". „Pamenate? — klau
sė ir. nelaukdama atsakymo, 
deklamavo: — Be spindulio 
vilties šviesos pavergtų sie
los galią žemė; mes nepa-
žintume giedros, ir būtų mūs 
darbai aptemę". Girdėjusi, 
kaip kažkoks užsienietis pro
fesorius, kelis mėnesius pra
leidęs Lietuvoje, pareiškė, jog 
čia žmonės turį per mažai 
idealizmo. Alinos nuomone, tų 
idealistų, o kitaip sakan t — 
mąstančių žmonių — visur 
tėra tik 4 procentai. Galbūt 
teisingiau būtų sakyt, kad lie
tuviai nebemoka puoselėti vil
t ies. Neturint vilties, sunku 
įveikti kliūtis. „Kai mano še
šiolikmetis sūnus gimnazijo
je nuo komunistuojančių mo
kytojų užsikrėtė komunizmo 
idėja, supratau, kad nedel
s iant turiu kažką daryt i . 
Nusipirkau gerą spausdini
mo mašiną, dažų ir daugin
davau antikomunist inius 
straipsnius, juos prie sūnaus 
mokyklos vartų dalindavau jo 
bendraamžiams. Sūnui nela
bai patiko tokia mano veikla. 

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 29 d., penktadienis 

Kalniškių dvsrelio šeimininkė Alina Plechavičiūte-Veigel. 

bet tuos lapelius jis vis dėlto 
perskaitydavo. Baigusį gimna
ziją, nuvežiau į Lietuvą paro
dyti komunizmo š arti . Kai 
grįžome iš Lietuvos, jis įniko 
skaityti Solženycįr.ą. Po to tu
rėjau rūpesčio, kad nenueitų 
pas dešiniuosius radikalus". 

Kartais žmonės Alinos klau
sia, kaip pradėti verslą, kaip 
prasimanyti pinigų. Nieko 
naujo negalima pasakyti, tik 
seniai visiems žinomą tiesą — 
atkakliai dirbti ir taupyti. Ga
minį reikia laba; gerai pada
ryt: ir iš pradžių kuo pigiau 
parduoti. { priekį, s tumtis po 
truputį , nenorėk-išsyk didelių 
pinigų. „Su ūkvecžiu Plungės 
turguje pirkome, šluotų. Šluo
tos buvo geros, tad kitą šešta
dienį nu ta rėme dar nusi
pirkti. Tačiau šįkart pardavė
jas už j as paprašė dvigubai 
brangiau, mat, nutarė žmogus 
pasinaudoti proga. Tai skubė
dami pratur tė t i , jaūsų versli
ninkai tik sužlunga". Nereikė
tų pavydėti ir-; nesąžinin
gai praturtėjusiems — per 
lengvai ir greitai... atėję pini
gai t ik pakenkia, žmogus pa
prasčiausiai nežino, kaip juos 
protingai naudoti. Kantriai ir 
dorai uždirbtas pinigas — 
vertybė. Prieškariu jų trobos 
ki tame gale gyvenusi kumečių 
šeima. J ie išnaudodavę kiek
vieną žemės sklypelį, buro
kus užaugindavę didesnius 
nei šeimininkų darže, ką 

užauginę, veždavę į turgų. Ir 
taupę, taupę. Per dešimtį me
tų susitaupę tiek, kad nusi
pirkę keliolika hektarų že
mės ir išėję savarankiškai 
ūkininkauti. 

Tiek versle, tiek apskritai 
gyvenime svarbiausia — 
žodžio tesėjimas, sąžiningu
mas, atjauta. Ji prisimenanti, 
kaip tėvas sakydavęs, jog yra 
dalykų, svarbesnių ir už gyvy
bę. Pavyzdžiui, atsakomybė, 
padorumas. Geriau numirti , 
negu tapti išdaviku, latru. 
Kiekvienas turi atsakyti sau. 
ką jis renkasi, ir būti ištiki
mas pasirinktoms vertybėms. 
Tokias nuostatas Aiina sten
gusis įsikiepyti ir savo atža
loms. Plungietė Senamiesčio 
vidurinės mokyklos lietuvių 
kalbos mokytoja Genutė Mate-
vičiūtė pasakojo kartą liepusi 
penktokams parašyti, ką jie 
darytų, žvarbią žiemos dieną 
išvydę eketėje skęstantį vai
ką. Visi mokinukai parašė, jog 
prišliaužtų prie eketės, pa
duotų skęstančiajam lazdą ir 
ištrauktų jį ant kranto. Vie
nintelis Alinos Plechavičienės 
— Vegel vaikaitis Jul ius dar 
papasakojo, jog išgelbėjęs tą 
vaiką parsivestų į namus, per
rengtų sausais drabužiais, pa
siūlytų karštos arbatos ir pas
kambintų jo artimiesiems, 
kad nesijaudintų, kad viskas 
tvarkoj ... 

NEĮGALIŲJŲ 
JUBILIEJUS 

Vienas paskut iniųjų iš tarp
tautinių Šventųjų metų rengi
nių Romoje buvo gruodžio 3 d. 
vykęs Neįgaliųjų, jų šeimų 
narių bei globėjų jubiliejus. 
Jubiliejaus d a t a su tapo su 
Jungtinių Tau tų pa r ink ta Ne
įgaliųjų diena. Min in t Neįga
liųjų jubiliejų s iekta ne apsiri
boti tik ta ypa t inga žmonių 
grupe, bet sus t ipr in t i suvo
kimą, jog neįgaliųjų nedera 
išskirti iš v isuomenės. 

Į šį jubiliejinį susi t ikimą at
vykusius mald in inkus priėmė 
20 Romos parapijų. Gruodžio 
3 d., pirmąjį advento sekma
dienį, popiežius aukojo Mišias 
Šv. Pauliaus bazilikoje. Ši ba
zilika iškilmėms buvo parink
ta dėl patogesnio įvažiavimo 
invalidų vežimėliams. Drauge 
su popiežiumi Mišias koncele-
bravo daug neįgalių kunigų 
vežimėliuose. Ne kar tą Mišių 
dalyvių plojimai n u t r a u k ė po
piežiaus pamokslą. Šventas is 
Tėvas ragino poli t ikus sukur t i 
žmogiškojo orumo ir lygių 
žmogiškųjų gal imybių įgyven
dinimo prielaidas. Kre ipdama
sis į neįgaliuosius popiežius 
sakė, jog jų buv imas yra 
„provokacija indiv idualaus ir 
visuomeninio egoizmo akivaiz
doje". Neįgaliųjų gyvenimas 
verčia sus imąstyt i , a r gyveni
mo prasmė gali būt i nukreipta 
tik į pasi tenkinimą, greitį, 

TARP MŪSŲ KALBANT 
M. K. ČIURLIONIO SUKAKTUVINIAI 

RENGINIAI 
Pastaruoju metu knygų rin

koje pasirodė nemažai leidi
nių, kuriuose aprašyti pasau
lio iškilieji dailininkai ir jų 
atlikti darbai. Deja, juose nėra 
nei vieno žodžio apie Lietuvą, 
apie lietuvių pasireiškimus 
dailės pasaulyje. Maloni išim
tis „Art of the 20th Century". 
Tai iš prancūzų kalbos versta 
ir 1999 m. Chene — Hachette 
leidyklos išleista knyga. Joje 
rašoma, kad 1906 m. Pary
žiuje, „Salone d' Automne" 
buvo surengta rusų dailės pa
roda, kurioje M. K. Čiurlionio 

Skulptūra Kalniškių dvarelio savininkės tėvui, nepriklausomos Lietuvos 
karininkui Aleksandrui Plechavičiui atminti. 
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Kalniškių dvarelio detale 

tempera dažais atlikti darbai 
pavadinti netikėtu atradimu. 
Taipgi parašyta, kad Serg de 
Diaghilev atrinko paveikslus 
Paryžiuje surengtai parodai. 
Kaip žinia, Serg de Diaghilev 
buvo ne tik baleto meistras. 
Jis buvo išėjęs teisių ir muzi
kos bei dainavimo mokslus. 
Dirbo kaip žurnalistas ir me
no parodų organizatorius. 
Taip apie jį rašoma Bostone 
leistoje Lietuvių enciklopedi
joje. Negalima nutylėti ir dail. 
M. Dobužinskio nuopelnų. Jis, 
galima sakyti, atrado Čiurlio
nį, skatino jį dirbti, įvedė į Pe
terburgo menininkų tarpą ir 
įvairiais būdais jį rėmė. Beje. 
čia minimoje knygoje rašoma, 
kad Čiurlionio kūrybinis sti
lius atitinka vokiečių filosofo 
Rudolf Steiner samprotavi
mams, kurie buvo išdėstyti jo 
parašytoje knygoje „Theoso-
phia". 

Po ilgos, ilgos pertraukos M. 
K. Čiurlionio darbai vėl ekspo
nuojami Paryžiuje. Šiuo kartu 
d'Orse muziejuje. Anot Vilniu
je leidžiamo „Lietuvos ryto", 
dabar ..Paryžiuje sklando Mi
kalojaus Konstantino Čiurlio
nio dvasia". Tame pačiame 
laikraštyje cituojami d'Orse 
muziejaus direktoriaus Henrv 

veiksmingumą. Po Mišių per 
Viešpaties Angelo maldą Šven
tasis Tėvas sakė, kad ne
įgalieji iš tikrųjų apdovanoti 
ypat inga dovana. Anot popie
žiaus, Neįgaliųjų jubiliejus 
buvo vienas reikšmingiausių 
Šventųjų metų įvykių. Po 
pietų Vat ikano audiencijų sa
lėje vyko šventinis maldi
ninkų susi t ik imas su popie
žiumi. 

B2, 2000 m. Nr. 23 
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t o r i j o s e g y v e n a n č i ų poil
siautojų skaičius per dešimt
metį sumažėjo beveik 5 kar
tus . Užsienio tur is tų, kurie 
anksčiau sunkia i rasdavo vie
tą apsistoti vaizdingame Birš
tono mieste , įs ikūrusiame Ne
muno pakrantėje , skaičius su
mažėjo maždaug 25 kar tus . 
Miesto meras Antanas Zenke
vičius mano, kad mieste visai 
neliktų bedarbių, jeigu turistų 
s r a u t a s pasiektų ankstesnių 
laikų lygį. O M 

• Panevėžys. Lapkričio 26 
d. Kr i s taus Karal iaus katedra 
šventė savo jubiliejinį varda
dienį, šv . Mišiose dalyvavo 
Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos 2000 m. jubiliejaus komite
to pirmininkas kun. R. Mak-
rickas, giedojo Lietuvos aklųjų 
choras „Vilnius", moterų an
samblis iš Kauno. Po iškilmių 
šventoriuje buvo pašvent intas 
Katedros jubiliejui a tmint i ak
muo su įrašu ir Jubiliejaus 
ženklu. 

Loyrette žodžiai: „Nepelnytai 
nežinomam menininkui , kaip 
M. K. Čiurlionis, geresnės vie
tos Paryžiuje ras t i būtų ne
įmanoma". 

Vytautas Landsbergis , bu
vęs Lietuvos Aukščiausios ta
rybos pirmininkas , pr ieš devy
nerius metus v iešėdamas Pa
ryžiuje, „pajudino" M. K. Čiur
lionio parodos surengimą. O 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, prieš dvejus metus 
apie tai užsiminė Prancūzijos 
prezidentui J acąues Chirac. 
Turimomis žiniomis, daug pri
sidėjo menotyrininko Jurgio 
Baltrušaičio naš lė Helen Balt
rušaitis. Taipgi Ugnė Karve
lis, Lietuvos ambasadorė prie 
UNESCO ir ki t i . Pianis tė Mū
za Rubackytė daugelį kar tų 
garsino M. K. Čiurlionio mu
zikinę kūrybą. 

Paryžiuje surengtos parodos 
atidaryme dail ininką pr is ta tė 
bei jo fortepijoninę muziką at
liko dabartinis Lietuvos Seimo 
narys, M. K. Čiurlionio kū
rybos tyrinėtojas Vytautas 
Landsbergis. Koncertavo M. 
K. Čiurlionio kva r t e t a s ir pia
nistas Pe t ras Geniušas . Pas
kaitą skaitė meno istorikas ir 
didelis M. K. Čiurlionio gerbė
jas Serge Fauche reau . 

M. K. Čiurlionio paroda do
misi ne tik paryžiečiai , bet ir 
kitų miestų ir ne t kitų valsty
bių gyventojai. Apie surengtą 
parodą teigiamai atsi l iepė me
nui skirti žurnala i , d ienraš t i s 
„Le Monde" ir kt . 

M. K. Čiurlionio parodą vai
nikuos 2001 m. sausio 8 d. Eli
ziejaus laukų tea t re rengia
mas Kauno Nacionalinio sim
foninio orkestro bei Kauno 

valstybinio choro koncertas. 
Diriguos Mstislavas Rostropo
vičius. Garbės svečiai: Pran
cūzijos prezidentas Jacąues 
Chirac ir Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus. Paroda tęsis 
iki 2001 m. vasario 4 d. 

M. K Čiurlionio 125-ųjų gi
mimo metinių proga Lietuvoje 
buvo surengta daug parodų, 
paskai tų , simpoziumų, kon
kursų ir pan. Neatsiliko ir lie
tuvių išeivija, Čikagoje buvo 
sureng tas Čiurlionio festiva
lis. B ū t a renginių ir kituose 
miestuose, o taip pat kitų 
valstybių lietuvių telkiniuose. 

Čia rašančiajam sunku iš
kęsti nepasakius , jog kai ku
riems mūsų tautiečiams ne
t r ū k s t a nei išradingumo, nei 
„čiurlioniškumo". Štai vieni 
Čikagos lietuviai viliojo žmo
nes skris t i į Paryžių ir ten pa
sigėrėti M. K. Čiurlionio kū
riniais, ta pačia proga Pary
žiuje sutikti Naujuosius me
tus . Kitas lietuvis komersan
tas siūlo „paskolas, nenuro
dan t dokumentų", „paskolas 
tu r in t bet kokią kredito isto
riją" ir t.t. Dailiai apipavida
lintuose plakatėliuose siūloma 
įsigyti gyvenamuosius namus, 
kad juose būtų galima pasika
binti „mylimus paveikslus". 
Tuose plakatėliuose yra iš
spausdint i ir „mylimų pa
veikslų" sumažinto formato 
pavyzdžiai. Tai M. K. Čiurlio
nio „Pilies pasaka" ir „Žvaigž
džių sonata". 

Na, ir kas galėtų pakaltinti 
išeivijos lietuviją nesidomėji-
mu M. K. Čiurlionio kūryba? 

P e t r a s P e t r u t i s 
Naudotasi Lietuvos žiniaskJaida 

ir kitais šaltiniais. 

Namelis (Druskininkuose), kuriame gimė Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis. Pranės Šlutienės nuotrauka. 



STUDIJA R 
Atsimenate, kaip aistringai klausėtės krepšinio rungtynių transliacijos iš Sidnėjaus, kur Lietuva garbingai kovojo už medalį? 

Arba kai sulaukėte išsamaus atsakymo į savo klausimą tiesoginiame STUDIJOS R eteryje? 

O kok[ džiaugsmą pajuto artimas žmogus, išgirdęs Jūsų sveikinimą per pageidavimų koncertą? 

VISA TAI IR DAR DAUGIAU JUMS DVI VALANDAS KASDIEN NEMOKAMAI SUTEIKIA 
/ / r - r • i i % • i A n / s S T U D I J A R 

Tai unikali lietuviška radijo laida už Lietuvos ribų—įvairius interesus atliepianti, skirtingų kartų lietuvius jungianti 

net penkiose valstijose—jau 12 metų dirbanti V I S Ų L I E T U V I Ų N A U D A I ! ! ! ! ! 

TAČIAU VARGU AR PAGALVOTUMĖT, KAD 'STUDIJA R" YRA 
KRIZĖJE IR GALI NUTILTI, PALIKDAMA NEUŽTAISOMĄ SPRAGĄ? 

Nedažnai kreipiamės Į klausytojus finansinės paramos. Deja, kaskart sunkiau išsilaikyti vieniems patiems, 

nors ir atiduodame šiam darbui VISAS SAVO JĖGAS IR LAIKĄ!!! Nepaisant mūsų pastangų, skelbimų nedaugėja, 

O ETERIO LAIKAS TRAGIŠKAI KASMET BRANGSTA! 
Todėl esame priversti skelbti vajų: 

ŠACHMATAI KOVOJE UŽ "STUDIJA R" 
5 0 d o L a u k a su te iks Jums pės t i n i nko t i t u l ą 
100 d o i . a u k a sute iks Jums r i k i o t i t u l ą 
2 5 0 d o L a u k a sute iks Jums ž i rgo t i t u l ą 

i 

5 0 0 d o l . a u k a sute iks Jums bokš to t i t u l ą 
1000 d o l . auka sute iks Jums karal ienės t i t u l ą 
2 5 0 0 d o l . auka sute iks Jums kara l iaus t i t u l ą 

• 

Kaip šachmatų figūros lentoje, Jūs kviečiami stoti į kovą už tolimesnį "Studijos R" buvimą. Gal ne visi gali būti karaliais, tačiau 
pėstininkais ar rikiais—tikrai visi. Ypač skatiname naująją imigracijos bangą mus remti, juk "Studija R"—TAI VIENINTELIS JŪSŲ 
RADIJAS ! ! ! ! ! Buvusių čikagiečių širdyse gal dar irgi likę mums sentimentų—gal vis dar pasiklausote, nors ir nedažnai, atvykę 
aplankyti draugų ar giminių. Beldžiamės i širdis ir tų, kurie patys nebuvo mūsų klausytojai, bet draugiškai pavydėjo pažįs
tamiems—tegu jūsų bičiuliai Čikagoje ir tol iau semiasi lietuvybės iš dinamiško informacijos šaltinio!!!! 

JŪSŲ fVIRAJVIA UOKAI . !MCA ŠIANDIEN UUf 
Neleiskite "STUDIJAI R" nutilti!!!!! Ateis geresni laikai—ateis laikas Ir naujų projektų 

Įgyvendinimui. Cl Jūsų auka neš palūkanas KASDIENIU 

ČEKIUS RAŠYTI "R . LAPAS" VARDU IR SIŲSTI REDAKCIJOS ADRESU: 

P.O. BOX 1161 
OAK PARK, IL 60304 

I n f o r m a c i j a i t e l e f o n o numer is 708-386-0556 

Už jūsų dosnumą nuoširdžiausiai iš anksto dėkojame!!! 

&m*cni, M iįįmmmi Jįtmtįftt 
Ramunė ir Raimundas Marius Lapai 
Leidėjų bei redakcijos narių vardu 

STUDIJA R girdima nuo pirm. iki penk. 4-6 v.v. Čikagos laiku per WNW11080 AM banga 
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A.A. ALICE AKELAITIS 

Adolfas ir Alice Akelaičiai 1996 metais. Alice mirė š.m. gegužės 29 d. 

A.tA. Alice Akelaitis, 86. po 
ilgos ligos mirė 2000 m. ge
gužės 29 d. Hunterdon Medi-
cal Center. Xew Jersey. 

Alice gimė Brooklyn, NY, 
1913 metais. Ji buvo Pauliaus 
ir Josephinos Pelkų duktė. 
Alice užaugo Queens. NY, o 
vėliau gyveno Long Island, 
NY. Ji buvo gabi moksle, to
dėl, siekdama aukštesnio išsi
lavinimo, įstojo į Louisiana 
State universitetą, kur studi
javo biologiją. Gavus bakalau
ro laipsnį, ji nemetė mokslo, o 
toliau studijavo mikrobiologi
ją Columbia universitete. 

Vasaros atostogų metu ji de
monstravo madas New Yorke, 
nes be gabumų mokslui dar 
buvo apdovanota grožiu. Ir po 
universiteto baigimo ji dar ke
letą metų demonstravo ma
das. Netrukus susipažino su 
atvykusiu iš Lietuvos Adolfu 
Akelaičiu, kuris atstovavo Lie
tuvos Lietūkiui. Tai buvo žmo
gus, turintis ir sportinių pa
siekimų. Būdamas vos aštuo
niolikmetis. 1928 metais jis 
dalyvavo olimpiadoje kaip 
šuolininkas į aukštį. 

1937 metais Alice ir Adolfas 
sumainė aukso žiedus. Netru
kus, dar gyvenant Long Is

land, jiems gimė dukrelė Cor-
nelia. Adolfin, kaip ūkininko 
sūnui, nepatiko gyvenimas 
didmiestyje ir 1946 metais jie 
nusipirko ūkį Raritan Town-
ship, NJ. Čia gimė ir antroji jų 
dukrelė Adriana. Alice buvo 
ne tik gera motina, bet ir pui
ki mokytoja. Ji net 15 metų 
dėstė biologiją Hunterdon 
County. Vėliau vidurinėje mo
kykloje (high school) dėstė ir 
fiziką, anglų kalbą bei kitus 
mokomuosius dalykus. Alice 
taip pat buvo gabi muzikoje. 
J i ne tik skambino pianinu, 
bet ir mokė to vaikus. Alice 
puikiai piešė. Ypač ji mėgo ta
pyti aliejiniais dažais. Jos pa
veikslai puošia ne tik savųjų, 
bet ir daugelio draugų namus. 
Laisvalaikiu, kurio likdavo la
bai mažai, ji mėgo jodinėti 
arkliais, po ūkį su savo vyru 
Adolfu, su kuriuo ji išgyveno 
net 61 metus. 

Ne tik Alice šeima, draugai, 
studentai ir kolegos žavėjosi 
jos darbštumu bei švelniu cha
rakteriu, bet ir kiekvienas 
žmogus, kuriam ją teko pa
žinti. Jos šviesus atminimas 
dar ilgai liks visų širdyse. 

Ged. Deveikis 

ALMUS ŠALČIUS IŠKELIAVO 
AMŽINYBĖN 

nustojo plakusi anksčiau negu 
buyo galvojama. 

Trumpai prieš netikėtą mir
tį, telefoniniame pokalbyje pa
reiškė, kad turi nusipirkęs bi
lietus „paskutinėn kelionėn į 
Lietuvą". Ten žadėjo vežtis 
visą šeimą — be jo dar turėjo 
vykti ir žmona Nijolė (Jagė-
laitė), trys sūnūs — Almus 
jaunesnysis, Andrius ir Matas 
(šis gyvena Kalifornijoje) bei 
trys vaikaičiai. 

Deja, šios planuotos išvykos 
į gimtinę jis nesulaukė. Vietoj 
jos — kelioms dienoms vėliau 
— rugpjūčio 19 d. Great Neck 
Stepping Stone parke, kurį Ai
nius labai mėgo, įvyko atsi
sveikinimo iškilmės su miru
siuoju. Čia jo sūnus skaitė 
poezijos posmus (a.a. Almus 
buvo neabejingas ir poezijai), 
o sūnus muzikas Andrius su 
savo draugais amerikiečiais, 
atliko muzikos kūrinių. Atsi
sveikinimo programoje daly
vavo arti 50 asmenų, ne vien 
lietuvių, nes a.a. Almus pla
čiai buvo žinomas ir ameri
kiečių visuomenėje. 

Tačiau jo palaikai (pelenų 
pavidale) tuo tarpu dar lieka 
namuose, nes žmona su sūnu
mis dar galutinai neapsispren
dę, kur juos palaidoti. Našlės 
Nijolės pranešimu, yra gali
mybių, kad ateinančiais me
tais juos priglaus Lietuvos že
mė, kurią velionis nuostabiai 
mylėjo ir jos naudai daug dir
bo. 

Kaip dauguma mūsų, Lie
tuvą jis paliko 1944 m. vasarą. 
Karo pabaigos mėnesius jis 
praleido Tiuringijos kaime. 
Jam teko pergyventi didįjį 
bombardavimą Drezdene, kuo
met iš šio Vokietijos miesto 

Almus Salei ILS 

Jau trečią kartą poros mė
nesių laikotarpyje tenka rašy
ti atsisveikinimo žodžius am
žinybėn iškeliavusiems kole
goms — spaudos darbuoto
jams. 

Gegužės mėnesio pabaigoje 
gyvųjų eiles paliko čikagietis 
Jonas Dainauskas ir Salomėja 
Narkėliūnaitė iš Brooklyno. 
Po mėnesio netikėtai mirė (iš 
šios trijulės amžiumi jauniau
sias) Almus Šalčius, gyvenęs 
New Yorko pašonėje esančia
me Great Neck miestelyje. 

Gimęs 1925 m. gruodžio 1 
dieną Kaune, žinomo koopera
cijos Lietuvoje pradininko 
prof. Petro Šalčiaus ir rašy
tojos Antaninos Gustaitytės-
Šalčiuvienės šeimoje, Šių me
tų pabaigoje Almus būtų šven
tęs savO 75-jį gimtadienį. Ta
čiau jo ne kartą „lopyta" širdis 

mažai kas liko. Vėliau pateko 
į pabėgėlių stovyklą Augsbur
ge, kur gyveno iki vykimo 
Amerikon — 1949-ųjų metų. 

Apsigyvenęs Brooklyne tuoj 
pradėjo žurnalistinį darbą. 
Čia buvo atgaivintos Lietuvių 
Žurnalistų sąjungos pirmosios 
valdybos nariu. Pradžioje dau
giausiai rašė Toronte išeinan
čiame „Tėviškes žiburių" sa
vaitraštyje, kuomet jį redaga
vo amžinos atminties Adolfas 
Šapoka. Rašė ir kitiems lietu
viškiems laikraščiams ne vien 
Šiaurės Amerikos kontinente, 
bet ir Lietuvoje. 

Jo laiškų lietuviška temati
ka buvo galima rasti ir di-, 
džiajame dienraštyje — „The 
New York Times" bei mažes
niuose šio krašto laikraščiuo
se, kuriuose a.a. Almus mo
kėjo iškelti Lietuvos laisvės 
bylą. 

Savo straipsniuose lietuvių 
spaudoje jis dažnai keldavo 
tada „kontroversiškomis" va
dintas mintis ir susilaukdavo 
aršios kritikos abiejose Atlan
to pusėse. Kai kurie „tary
binės" Lietuvos veikėjai jį 
pravardžiavo „lietuviškuoju 
Don Kichotu New Yorke". 

Neribota meilė Lietuvai ir 
noras greitai matyti apčiuo
piamus veiklos rezultatus a.a. 
Almui dažnai atnešdavo prie
šingas pasekmes negu jis ti
kėdavosi. 

A.a. Almus nepasitenkino 
vien spaudos darbu ar žur
nalistine veikla. Jis, prieš 
maždaug 40 metų, įsteigė savo 
galeriją, kurioje su savo kūri
niais rodydavosi dail. Vytau
tas Jonynas, Adomas Galdi
kas ir kiti žymesnieji lietuviai 
meno kūrėjai. Jis palaikė ar
timą ryšį su Jurgiu Mačiūnu, 
Jonu Meku. bendravo su dau
geliu meno, scenos ar muzikos 
atstovų tėvynėje, kurių tarpe 
buvo ir dabartinis Lietuvos 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Daugelis jų yra 
viešėję jo namuose. 

A. a. Almus dar žymiai 
anksčiau ruošdavo lietuvių 
muziką pristatančius vakarus 
ne tik Great Neck bibliotekoje, 
bet 1986-siais, už porą tūks
tančių jo paties uždirbtų dole
rių, „Carnegie Hali", pačiame 
New Yorko centre. Tai buvo jo 
išskirtinos meilės Lietuvai bei 
jos kūrėjams pavyzdžiai. 

Nesistebėtina, kad Lietuvos 
žurnalistų sąjunga, kurios na
riu a.a. Almus buvo, savo il
game nekrologe, išspausdinta
me įvairiuose Lietuvos laik
raščiuose, plačiai paminėjo jo 
nuoširdumą dirbant Lietuvos 
ir jos žmonių naudai. 

Čia reikia paminėti, jog il
goką straipsnį apie a.a. Almu 
išspausdino ir „Mokslo Lietu
va" 2000 m. liepos 8 d. laidoje. 
Čia prisimintas ir veliono 
dėdė. garsusis keliautojas Ma
tas Šalčius, jo „kunigaikštiš
ką" pavardę turinti žmona Ni
jolė, sesuo a.a. Giedrė ir jos 
vyras dr. Rimantas Sidrys bei 
kiti jo artimieji. 

Lietuvos Žurnalistų sąjun
ga, anksčiau minėtame nekro
loge (ji teko skaityti „Kauno 
dienoje", liepos 1 d.), išskaičia
vusi a.a. Almaus Šalčiaus nuo
pelnus, rašė: 

„Jis niekada neklausė, ką už 
tai gaus iš Lietuvos. Jis viską 
atidavė savo kraštui. Prezi
dentas A. Brazauskas jį pažy
mėjo Sausio 13-osios medaliu, 
tačiau tuometinė Kauno val
džia „atsisakė grąžinti nors 
kampelį tėvų namo". 

Pas mane yra susikaupę arti 

PADĖKA 
A. t A. 

Dr. RICHARDAS W. 
GELZAITIS 

Mirė, sulaukęs 90 metų. Gyveno Brighton Parke. IL. 
Gimė Lietuvoje. Buvo palaidotas Tautinėse lietuvių 
kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems 
laidotuvėse. Dėkojame kun. Valdui Aušrai, suteikusiam 
paskutini patarnavimą a.a. Richardui. 

Nuliūdę artimieji. 

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 29d., penktadienis 

A. t A. 
ADOLFUI LEONUI 

JELIONIUI 
mirus, jo žmoną SOFIJĄ, ilgalaikę Lietuvos Dukterų 
draugijos ir valdybos narę, dukras GUODĄ, 
RAMINTĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Lietuvos Dukterų draugijos Čikagoje centro 
narės ir valdyba 

M. MIRONAITES PASKUTINE 
KELIONĖ 

Jau nuo 1940 m. pa
garsėjusi Lietuvoje Valstybės 
teatro aktorė Monika Miro-
naitė mirė Vilniuje š.m. 
birželio 30 d. anksti rytą su
laukusi 87 m. amžiaus. Jos 
liūdi duktė Dagnė su sūnumis 
Roku ir Jurgiu Vilniuje, o 
Amerikoje velionės brolis 
rašyt. Andrius Mironas-Nori-
mas su žmona Ona ir jo sūnus 
Gabrielius su šeima Pensil
vanijoje. Po mirties velionę pa
gerbė visa Lietuva, nes ji 
teatre dirbo 60 metų. 

Velionė buvo pašarvota Tau
tinio teatro scenoje, o teatro 
fojė buvo iškabinti jos portre
tai, iš kurių ji siuntė savo la
bai malonią šypseną dar kai ją 
beveik prieš 20 metų fotogra
favo jos 70 metų jubiliejuje. 
Karste velionė gulėjo labai 
graži, rami ir didinga, kaip 
tikra aktorė, apvilkta balta 
ilga suknele, o jos dar beveik 
nepražilusią galvą dengė si
dabrinis šalis. Rankose ve
lionė laikė baltas lelijas. Jos 
veide ramybė ir išmintis, tary
tum ji būtų grįžusi į savo 
brandų amžių. Prie karsto 
sėdėjo scenoje velionės duktė 
Dagnė Jakševičiūtė, mirusiojo 
brolio Ričardo Mirono duktė 
Valentina Čiplienė, pusbrolio 
Stasio Mirono vaikai Milda ir 
Audružis (abu gimę Sibire) ir 
kito pusbrolio Danieliaus Mi
rono sūnus Romas. 

poros šimtų a.a. Almaus Šal
čiaus laiškų, bylojančių apie jo 
pastangas, norint padėti Lie
tuvai bei jos žmonėms. Tai, iš 
tiesų, yra pats geriausias jo 
nuoširdžių norų įrodymas. 

Daugelio su a.a. Almumi 
Šalčiumi artimiau bendravu
siųjų atmintyje jis išliks ne 
vien tik kaip ryškius savo 
žurnalistinės ir kitokios veik
los pėdsakus įspaudusi asme
nybė, bet ir kaip begalybes 
įvairiausių planų bei suma
nymų turėjęs žmogus. 

Ir pabaigai tradicinis palin
kėjimas — ilsėkis ramybėje po 
vingiuotos ir nelengvos ke
lionės šioje žemėje. 

Edvardas Šulaitis 

Žmonės ėjo į salę be pertrau
kos nusilenkti velionei. Salėje 
sklido tyli gedulinga muzika, 
o retkarčiais pasigirsdavo ir 
velionės balsas, deklamuojant 
eilėraščius. 

Su velione atsisveikino mi
nistras pirmininkas Andrius 
Kubilius, buvęs Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
ir kultūros ministras A. 
Bėkšta. Prezidentas Valdas 
Adamkus nedalyvavo, nes bu
vo išvykęs į užsienį. Po dviejų 
dienų, liepos 2 d., 12 vai. 
karstą išnešė teatro aktoriai, 
prieš tai stovėję garbės sargy
boje, o scenoje palengva lei
dosi uždanga. 

Katafalką lydėjo didžiulė 
žmonių minia, stovėjusi ant 
šaligatvių, išsirikiavus paskui 
gimines nuo teatro iki Kated
ros aikštės. Kapinėse taip 
pat laukė daug žmonių, kurie 
atėjo ne iš pareigos, o savo 
laisvu noru. 

Prie kapo Teatro vadovas 
Egmontas Jansonas pasakė 
kalbą, kurioje išryškino, jog 
„su Monika Mironaite pasi
baigė Teatro epocha, didelių 
aktorių epocha". Kalbėjo ir ve
lionės geriausias draugas Lai
monas Noreika, pasakęs, jog 
kiekvienas čia atėjęs turi 
širdyje savo Moniką, pasiūlęs 
visiems susikaupti ir pagalvo
ti apie velionę. Gilioje tyloje 
pasigirdo graudi smuiko melo
dija ir velionės karstą nuleido 
į duobę. Duktė Dagnė padėjo 
ant karsto gėlių ir užbėrė 
duobėn saują smėlėtos žemės. 
Paskui ir kiti žmonės bėre 
žemės. Velionė palaidota šalia 
jos vyro, rašytojo Juozo Bal
tušio. Ant jo kapo jau yra pa
minklinis akmuo su iškalta 
jame pavarde ir datomis. 

Užkasus kapo duobę su ve
lionės karstu. Teatro direkto
rius pakvietė visus į Teatrą 
velionės paminėjimui. Susi-
ninkus visiems fojė, oficialių 
skambių žodžių nebetarta, o 
visi savaime nuoširdžiai pasi
kalbėjo apie a.a. Moniką, kiek 
ir kam ji buvo pasakiusi gerų 
žodžių. Čia dalyvavo ir keletas 
Amerikos lietuvių. p j 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 Wcst Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, Prestdent 

PttmnuuŲam Čikagos Ir ApyUmklų Lietuviams Daugiam Kaip 95 Metus. 

Pranešame giminėms, pažįstamiems ir draugams, kad 
2000 m. gruodžio 27 d. 6:20 vai. ryto, po sunkios ligos mirė 
mūsų mylimas Vyras. Tėvelis. Uošvis ir Senelis 

A. t A. 
JUOZAS TAORAS 

Laidotuves įvyks šeštadienį, gruodžio 30 d. po šv. Mišių 
11:30 vai. ryto Šv. Vardo bažnyčioje, St. Petersburg, FL. 

Liūdinti šeima: žmona Bronė, sūnūs — 
Martynas, Algirdas, Bronius, Gintautas, marčios 
ir anūkai . 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad po ilgos 
ligos, 2000 m. gruodžio 26 d., sulaukusi 93 metų, iškeliavo 
j Amžinybę mūsų mylima Mamutė 

A. t A. 
IEVA DEVEIKIENĖ KIZYTĖ 

Velionė gyveno Lemont, IL. Amerikoje išgyveno 51 
metus. Jos vyras a.a. Jonas mirė Čikagoje prieš 50 metų. 

Nuliūdę liko: duktė Ona Narbutas su vyru dr. Antanu, 
duktė Janina Miknaitis su vyru Sigitu, sūnus Mykolas 
Deveikis su žmona Zita, sūnus Gediminas Deveikis su 
žmona Irma ir duktė Vida Maleiška su vyru Jonu: anūkai 
Augius Narbutas, Paulius Narbutas su žmona Dalia, 
Vytautas Miknaitis su žmona Janet, Rūta Ozers su vyru 
Guntis, Jonas Deveikis su žmona Nancy, Paulius Deveikis 
su žmona LoriAnn, Loreta Deveikis, Teresa Mroz su vyru 
Gregory, Henrikas Deveikis, Linas Maleiška su žmona 
Rita ir dr. Dalia Jodwalis su vyru Kęstučiu. Taip pat liko 
keturiolika proanūkų ir daug giminių Lietuvoje. 

Velionė bus pašarvota penktadienį, gruodžio 29 d. nuo 
3 v.p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, gruodžio 30 d.Iš laidojimo namų 9:30 
v.r. velionė bus atlydėta į Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios 
užjos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: vaikai , anūkai ir proanūkai . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

PADĖKA 
A. t A. 

VIKTORIJA 
SABALIAUSKAITĖ 

ORENTIENĖ 
Mūsų mylima Motina, Močiute ir Promočiutė mirė 
2000 m. gruodžio 9 d. Buvo palaidota gruodžio 15 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje, IL. 
Liūdesyje likusieji nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 
suteikėjai paskutinį patarnavimą ir palydėjo j Amžinojo 
poilsio vietą. Nuoširdžiai dėkojame kun. Joseph 
Nicolosi, kuris aukojo gedulingas pamaldas užjos sielą 
Holy Angels parapijos bažnyčioje 
Dėkojame diakonui Tom Hawksworth ir laidotuvių 
direktoriui Matt Darling už maldas koplyčioje. 
Dėkojame kun. Antanui Markui už maldas kapinėse. 
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už 
jos sielą ir paaukojo. Dėkojame visiems, kurie atsiuntė 
velionei gėlių bei pareiškė užuojautą mums toje 
liūdesio valandoje. 
Nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems laidotuvėse. 
Dėkojame laidotuvių direkt. Robcrt Healy už malonų 
patarnavimą. 

Nuliūdę: sūnus, anūkai ir proanūkai . 

Mylimam broliui 

A. t A. 
VILIUI BEINARAUSKUI 

Lietuvoje mirus, brolį PETRĄ ir artimuosius liūdesio 
valandoje užjaučia 

Panevėžiečių lietuvių klubo valdyba ir nariai 

Miela SOFIJA, iškeliavus Amžinybėn tavo mielam 
vyrui 

A. t A. 
LEONUI JELIONIUI 

reiškiame nuoširdžią užuojautą tau, dukroms GUODAI 
ir RAMINTAI bei artimiesiems. Visada su tavimi, 

Nelė ir Roma 

I 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

LIETUVOS VYČIŲ 112 KUOPOS 
PRIEŠKALĖDINIS SUSIRINKIMAS 

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
prieškalėdinis ir šių metų pas
kutinis susirinkimas gruodžio 
19 d. vyko Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje, Mar-
ąuette Parke. 

Susirinkimą pradėjęs kuo
pos pirm. Leonas Paukšta pa
kvietė kuopos dvasios vadovą 
kun. Rimą Gudelį sukalbėti 
maldą ir palaiminti susirinku
sius. 

Valdybos nariams atl ikus 
savo pranešimus, ses. Therese 
Papsis pasidžiaugė, kad už iš
plat intus laimėjimų bilietus 
gauta 97 dol. Pusė šios sumos 
skiriama laimingąjį bilietą iš
traukusiam, o kita pusė šios 
sumos bus pasiųsta „Pagalba 
Lietuvai" fondui. 

Pirmininkas pranešė apie 
ateinančius susirinkimus, ku
riuose kvietė visus dalyvauti. 
Vasario 4 d. Martiniąue poky
lių salėje vyks tradicinis „Lie
tuvos prisiminimų"' pokylis su 
įdomia programa, šokiais, mu
zika ir kt. Kovo 18 d. ruošia
mas 112 kuopos „Šampano ir 
laimėjimų" vakaras. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje. Kovo 20 d. šaukiamas 
kuopos narių visuotinis,susi
rinkimas. Daugeliui narių iš
sikėlus gyventi į tolimus prie
miesčius, nebeįmanoma daryti 
mėnesinius susirinkimus. Da
bar susirinkimai šaukiami kas 
ketvirtą mėnesį. Lietuvos Vy
čių vadovybė kviečia organi-
zacijon jungtis visus lietuvius, 

o ypač laukiama neseniai iš 
Lietuvos atvykusių. Organi
zacijos susirinkimai yra skel
biami lietuviškoje spaudoje ir 
radijo programose. 

Susirinkimui pasibaigus ir 
kun. R. Gudeliui sukalbėjus 
Palaiminimo maldą visi buvo 
pakviesti prieškalėdinei vaka
rienei. Visi džiaugėsi, kad va
karienėje dalyvavo šios para
pijos klebonas kun. Mykolas 
Yakaitis, kun. Vytas Mikolai-
tis, kun. Antanas Zakaraus
kas, kun. Rimas Gudelis, sve
čias iš Lietuvos kun. Eugeni
jus Trickis, trys seserys kazi-
mierietės. kuopos narių šei
mos ir jų svečiai. 

Meninę programą atliko 
muz. Povilas Strolia. J i s sod
riu, melodingi! balsu, pritar
damas gitara, pagiedojo lietu
viškas ir angliškas kalėdines 
giesmes. Jis yra išleidęs lietu
viškų kalėdinių giesmių juos
teles. 

Pasisvečiavimas praėjo 
šventiškai pakilia nuotaika. 
Baigiant šį iškilmingą suėjimą 
ir kalėdini pasisvečiavimą, 
kuopos pirm. Leonas Paukšta 
padėkojo visiems už gausų da
lyvavimą ir prisidėjimą prie jo 
ruošos. Šio pokylio ruošimo 
pirmininkė buvo Anele Po
cienė. Pirmininkui palinkėjus 
visiems džiaugsmingai švęsti 
Kalėdas ir laimingai sulaukti 
Naujųjų Metų. skirstemes 
ruoštis artėjančioms šven
tėms. A n t a n a s P a u ž u o l i s 

S u še imomis ir v a i k u č i a i s 
į Naujųjų Metų sutikimą jus 
kviečia Pasaulio lietuvių cent
ro renginių komitetas. Links
masis naujametinis pokylis 
prasidės 8 valandą PLC.Nosį 
kutens skani užkandėlė, šilta 
vakarienė, o po Naujųjų Metų 
dūžių vėl galėsite pasistiprin
ti. Šokiams gros puikių muzi
kantų orkestras. Stalus ar vie
tas užsisakykite, skambinda
mi Vandai Gvildienei tel. 630-
271-9136 arba Irenai Kazlaus
kienei tel. 630-257-8346. Šiuos 
ypatingus Naujuosius Metus 
sutikime visi kartu - su šei
momis ir vaikais! 

J e i d a r n e s u g a l v o j o t e , 
kur būsite per Naujuosius, bet 
norite juos sutikti tarp savų -
atvykite į Jaunimo centre 
Lietuvių operos ruošiamą 
Naujųjų Metų sutikimo puotą. 
Naujametinis vakaras Jaun i 
mo centre prasidės 7:30 val.v. 
'kokteiliai), 8:30 vai. v. — vaka
rienė, 9:30 vai. v. šokiai, ku
riems gros Algimanto Barniš-
kio orkestras. 12 val.v. - Nau
jųjų sutikimas, o po to - šal
tas bei karštas užkandis ir vėl 
šokiai. Norėdami užsisakyti 
vietas, skambinkite Vaclovui 
Momkui tel. 773-925-6193. 

Ba ig i amas i s a k o r d a s , ap
vainikuojantis M. K. Čiurlio
nio jubiliejinius renginius išei
vijoje, bus pianistės virtuozės 
Mūzos Rubackytės iš Pary
žiaus rečitalis, kuris vyks 
2001 sausio 13 d., šeštadienį. 
7:30 val.v. Maria aukštesnio
sios mokyklos salėje '6727 S. 
California, Chicago). Bilietai 
jau gaunami „Seklyčioje". 

R o m a s K a r t a v i č i u s , buvęs 
Cicero lietuvių telkinio gyven
tojas, dabar įsikūręs North Ri-
verside, IL, prieš šv. Kalėdas 
buvo išvykęs ..pasišildyti" Do
minikonų Respublikon. Kai 
Čikagoje temperatūra nukris
davo iki nulio pagal Faren
heitą, ten būdavo iki 85 laips
nių. Apie tai R. Kartavičius 
pranešė, rašydamas atviruką į 
šaltąją Čikagą. 

„ L i t u a n i c o s " vyru futbolo 
komanda sparčiai rengiasi 
salės futbolo pirmenybėms. 
Jos prasidės sausio 7 d. Pir
mąsias rungtynes mūsiškiai 
žais sausio 7 d., sekmadienį. 
4:30 vai.p.p. prieš Čikagos 
..Kickers" ekipą. Rungtynės 
vyks kiekvieną sekmadienį iki 
kovo 4 d. ..Odeum" pastate 
Villa Park. IL. 

NAUJAS LIETUVIŲ FONDO TARYBOS 
PIRMININKAS 

Balzeko Lietuvi-j kultūros muziejaus Kaledu eglute, papuošta šiaudiniais 
žaisliukai*, pagamintais Paulina Vaitaitis ir Mary Krauchunas, puikuoja
si Midw«y oro uoste. Eglute puošė (iš kaires): Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus moterų gildijos direktorės: Irene Norbut, Carol Vaster, Mary 
Krauchu. • 

City Col leges of Chicago 
jums siūlo tris nemokamus 
angių kaip antrosios kalbos 
kursus, vyksiančius Bndge-
porte. Pamokos prasidės sau
sio 8 ir 9 dieną. Daley bibliote
koje (3400 S. Halsted) pamo
kos vyks antradieniais, trečia
dieniais ir penktadieniais nuo 
9 vai.r. iki 1 vai.p.p. (beginer 
and intermediate. Exploring 
English books 1. 2, 3, 4). Kitos 
klasės Daley bibliotekoje vyks 
pirmadieniais, trečiadieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 
val.v. (intermediate: Explo-
ring English books 3, 4. 5). 
Dar vienos pamokos vyks 
First Lutheran Church (643 
W. 31st St.) pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 10 vai.r. 
iki 12:30 vai.p.p. (advanced: 
American Idioms and 
TOEFL). Užsiregistruoti gali
te pamoku laiku. Jums dėstys 
Stan Smith; tel. 773-376-7521. 

Į s t a iga i ne ..Draugui") rei
kalinga tarnautoja/s. Turi ge
rai kalbėti ir rašyti lietu
viškai, angliškai, mokėti dirb
ti kompiuteriu. Žinias apie sa
ve prašome siųsti ..Draugo" 
dienraščio adresu, ant voko 
užrašant, .Tarnautojas". 

BALFo c e n t r o į s ta iga , tu
rinti .-avo patalpas „Draugo" 
pastate. Naujųjų metų dieną, 
sausio 1. pirmadienį, bus už
daryta. Darbuotojai ir vado
vybė Imki visiems laimingų, 
sveiku ir sėkmingų 2001-ųjų 
metu! 

LF tarybos posėdis vyko 
gruodžio 14 d. Pasaulio lietu
vių centro posėdžių kamba
ryje. Nors o ras buvo nepalan
kus, bet dauguma tarybos ir 
valdybos nar ių dalyvavo, nes 
buvo renkami tarybos ir val
dybos p i rmininkai bei tarybos 
sekretorė. 

Posėdį a t ida rė ir j a m pirmi
ninkavo tarybos pirm. Algir
das Ostis . sekretoriavo Alė 
Razmiene. Gruodžio 5 d. pro
tokolas buvo patvir t intas be 
skaitymo, nes buvo išspaus
dintas ir na r i ams išsiuntinė
tas iš anks to . Pirmininkas iš
vardino daug padarytų darbų, 
bet liko neišspręstų įvairių 
problemų, kur ias teks užbaigti 
naujam tarybos pirmininkui, 
nes jo kadencija pasibaigė, ir 
šis jo p i rmininkavimas yra 
paskut inis . 

Po to girdėjome valdybos 
pirmininko Povilo Kiliaus 
pranešimą. Iš pranešimo buvo 
matyti , kad valdyba darbus 
mėgins atl ikti gerai. Buvo su
ruoštas fondo golfo turnyras , 
rudens pokylis. Abu renginiai 
davė gražų pelną. LF kapita-
as didėja ir auga, taip pa t 

didėja ir popierizmas, kuris 

užima daug laiko. Dirbti daro
si sunkiau. 

Finansų komisijos vardu 
kalbėjo Saulius Čyvas. Trum
pai, optimistiškai. Jo paruošta 
dalykiška ir vaizdi fondo in
vestavimo lentelė buvo pateik
ta dalyviams. 

Dr. Antanas Razma, pelno 
skirstymo komisijos pirminin
kas, po trumpo žodžio pateikė 
spalio 24 d. komisijos antrojo 
posėdžio pelno paskirstymo 
sąrašą, kurio suma — 43,800 
dol. Pirmininkas iš eilės per
skaitė ir supažindino su gavu
siųjų pašalpas sąrašais ir pa
šalpų tikslus sąrašas buvo 
tuoj tarybos patvirt intas. Po 
to pirmininkas įsidėmėtinai 
pabrėžė, kad ateityje bus rei
kalaujama iš organizacijų, 
prašančių paramos, kartu prie 
prašymo pridėti ir tos organi
zacijos tur imus iždo finan
sinės būklės duomenis. Prieš 
ruošiant kultūrinius renginius 
rengėjai turi gerai pagalvoti, 
apsvarstyti , kad vėliau iš fon
do nereiktų prašyti paramos 
padengti t rūkumus . 

Meno globos komisijos pir
mininkas dr. Gediminas Balu-
kas supažindino su dail. P. 

Domšaičio kūrinių kolekcijos 
paruoštu dovanojimo akto pro
jektu, kuris bus įteiktas Klai
pėdoje atidarant nuolatinę 
dail. Prano Domšaičio vardu 
pavadintą galeriją. Dovanoji
mo akte bus LF logo, tarybos 
narių pavardės, ir jis bus pa
kabintas galerijos viduje. 

Po to atėjo rinkimų eilė. Dr. 
Jonas Valaitis, garbės ir no
minacijų komiteto pirminin
kas, išvardino nominacijos ko
miteto narius, aptarė komiteto 
paskirtį ir atlikto darbo rezul
tatus. Pirmininkas pristatė iš
rinkti tokius kandidatus: į LF 
tarybos pirmininko postą — 
dr. Antaną Razmą. į valdybos 
pirmininko vietą — Povilą Ki
lių, tarybos sekretorės vietą — 
Alę Razmiene. Kadangi dau
giau kandidatų nebuvo, pirmi
ninkaujantis pasiūlė balsuoti 
aklamaciniu būdu. Visi sutiko, 
balsavo, parodydami solidaru
mą. Po rinkimų dr. J. Valaitis 
padėkojo A. Osčiui už gerą 
darbą vadovaujant LF tary
bai. Dr. A. Razma dar tarė 
trumpą žodį patikėtinių tary
bos vardu. Vyko diskusijos ir 
pasiūlymai. Nutarta kitą po
sėdį sukviesti 2001 metų vasa
rio mėnesį. Posėdį baigėme 
apimti geros, pakilios, artė
jančių švenčių nuotaikos. 

St. D ž i u g a s 
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P a g r i n d i n i s ..Dainavos" re
liginio koncerto kūrinys -
anglų kompozitoriaus John 
Rutter (g. 1945- .,Requiem"\ 
kuriame susipynusios klasi
kinės muzikos kūrimo tradici
jos ir džiazo ritmai. 1985 me
tais parašytame ir jau spėju
siame išpopuliarėti Anglijoje 
ir JAV „Reąuiem" - septynios 
dalys, skambančios lotynų ir 
anglų kalbomis (angliškąjį 
tekstą „Dainavos" vadovas 
Darius Polikaitis išvertė į lie
tuvių kalba). Dainaviečiai šį 
originalųjį kūrinį atliks kartu 
su soliste Lijana Kopūstaite-
Pauletti (sopranas), kurios 
partija pasižymi ypatingu me
lodijų grožiu. Prie dainininkų 
prisijungs ir muzikantai - še
ši instrumentalistai, o vargo
nais gros Vidas Neverauskas. 
Šį ,.Reąuiem", žmogaus mir
ties dramą atspindintį kūrinį, 
o taip pat ir kitą religinę mu
ziką sausio 14 d. koncerte dai
naviečiai skirs Sausio 13-osios 
aukų atminimui - juk šiemet 
minime dešimtąsias tų tra
giškųjų įvykių metines. Kon
certo pavadinimas „Ir šviesa, 
ir tiesa" susisieja ne tik su re
liginių kūrinių mintimis, bet 
ir su Lietuvos himnu, kuris 
apvainikuos muzikos šventę. 
Visus kviečiame nepraleisti 
progos ir pasiklausyti vienin
telio per metus skambančio 
„Dainavos" ansamblio atlieka
mo religinių kūrinių koncerto. 
Jis ruošiamas sausio 14 d., 
sekmadienį, 3 vai.p.p. Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Bilietus jau galite įsigyti 
..Seklyčioje". 

Naujųjų me tu dieną, pir
madienį, 2001 m. sausio 1, 
..Draugo" redakcija, adminis
tracija ir spaustuvė nedirbs. 
Po švenčių .Draugas" išeis 
trečiadienį, sausio 3 d. 

Skelbimai ~ 
• Amerik >s L ie tuv ių ra

diją'- vad. A atolijus Siutas 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r . 
p e r WCEV 14.50 AM. Te l . 
773-847-490:*. adresas : 4459 
S J-"ranciseo. ( hieago, IL 60632. 

• Ponių Rimos Daubens -
pvck i r A l d o n o s Z o t o v a a 
;.r.iso atsiliepti Eduardas Čer-
•• inskas, adro.-u: Vi ln ius 2009, 
S i e r akausko 19^ , b u t a s 2, 
arba skambin t i tel. 734-482-
;«99. Dalia. 

PASKUTINYSIS 2000-ŲJŲ ALIAS 
SUSIRINKIMAS 

Amerikos lietuvių inžinierių 
ir archi tektų sąjungos — Či
kagos skyr ius dutūks tantuo
sius metus baigė gruodžio 8 
dieną, gausia i susir inkdami 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje. 

Programoje profesorius Ro
mualdas Kašubą, ilgametis 
sąjungos narys , nuosekliai 
apibūdino Mokslo ir kūrybos 
simpoziumą, kuris vyko šių 
metų pavasarį Lietuvoje. Sim
poziumas buvo planingai su
ruoštas , gerai finansuotas ir 
vyko trijuose miestuose: Vil
niuje septynias dienas, Klai
pėdoje dvi d ienas ir Šiauliuose 
vieną dieną. Spėjama, kad 
simpoziume dalyvavusių mok
slininkų buvo daugiau kaip 
šeši š imtai . Apie 15 buvo atvy
kę iš Amerikos ir apie 30 iš 
Rusijos, Lenkijos, Vokietijos, 
Prancūzijos ir Baltarusijos. 
Prof. R. Kašubos susi t ikimas 
su s tudenta i s Klaipėdoje leido 
įsitikinti, kad Lietuvos univer
sitetai ruošia gerus specialis
tus. S tuden ta i , paklausti apie 
savo profesūrą, išsitarė, kad 
palyginus su kitų kraštų pro
fesoriais, beveik visi galėtų 
būti daugiau prieinami. 

Žurnalo ^Technikos žodis" 
sekcijos vadovas. Alfonsas 
Pargauskas pranešė, kad da
bar į Lietuvą jau yra siunčia
ma apie 50 žurnalų. Ten j ie 
yra a t i t inkamai išskirstomi. 

Čikagos skyriaus pirminin
kas Teodoras Rudaitis primi
nė, kad per šiuos metus sky
rius buvo surengęs du susirin
kimus — renginius su paskai
tomis ir meninėmis programo
mis. Be to, suorganizavo eks
kursiją į Oak Park priemiestį, 
kur apžiūrėjo garsaus archi
tekto F r a n k Lloyd Vv'right su

projektuotus pastatus , šią 
ekskursija labai įdomiai vedė 
inž. Aurelija Dobrovolskienė. 
Liepos mėnesį buvo suruošta 
smagi gegužinė Michiana Sho-
res, prie Michigan ežero. 

Inž. T. Rudaitis pranešė, 
kad Čikagos skyriaus valdyba 
nutarė dar vienus (.penktus) 
metus pasilikti savo pareigo
se. Sąjungos nariai tam pri
tarė gausiu plojimu. Be pirmi
ninko, valdybą sudaro: sekre
torė — Laima Patašienė, iždi
ninkė — Birutė Mickevičienė, 
vicepirmininkė spaudai — Au
relija Dobrovolskienė. vicepir
mininkas organizaciniams rei
kalams — Rimantas Guraus
kas ir vicepirmininkas rengi
niams Albinas Smolinskas. 

Meninę vakaro dalį atliko 
akordeono virtuozas Bronius 
Mūras ir gražiabalsė Laimutė 
Žukienė. Abu menininkai da

lyvių buvo labai šiltai sutikti. 
Visi susirinkime dalyvavę 

buvo pakviesti pasivaišinti ir 
pasisvečiuoti prie valdybos na
rių suruošto puošnaus kalė
dinio stalo. x . R. 

Prof. Romualdas Kašubą pasakojo 
apie Lietuvoje vykusį Mokslo ir kū
rybos simpoziumą. 

• 

Menine programa ALIAS susirinkime atliko 
Mūras. 

ienė ir Bronius 

Amerikos lietuvių inžinierių ir architektu sąjungos Čikagos skyriaus susirinkimo dalyviai klausėsi įdomaus 
pranešimo 




