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Lietuvos siekiai užsitikrinti 
saugumą tampa vis t ikresni 
Vilnius, liepos 7 d. (Elta) 

— Lietuva gali tapti NATO 
nare greičiau negu Europos 
Sąjungos, spėja Lietuvos Sei
mo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. 

Pirmadienio spaudos konfe
rencijoje V. Landsbergis pri
siminęs prieš keletą metų bu
vusią „beveik neįgyvendinamą 
teorinę svajonę apie narystę 
Šiaurės Atlanto aljanse" ir 
skelbiamas „atvirų durų" prie
laidas, dabar visa tai pavadi
no tampant tikrove. 

Pasak jo, pirmadieni pra
sidėjęs aukšto Didžiosios Bn-

, tanijos karinio pareigūno vizi
tas Lietuvoje patvirtina, jog 
gerai vertinamas Lietuvos pa
sirengimas bendradarbiauti 
tarptautinėse operacijose, už
tikrinant saugumą visoje Eu
ropoje, pripažįstama, kad Lie
tuva yra rimtas ir tikras ben
dradarbis. 

Spaudos konferencijoje Sei
mo pirmininkas kaip labai pa
lankų Lietuvai sprendimą ver
tino JAV Senato bendrame 
posėdyje priimtą 2000 metų 
užsienio operacijų rėmimo 
įstatymą. Anot V. Landsber
gio, įstatyme Lietuva išski
riama kaip geriausiai dirbanti 

NATO integracijos srityje, jai 
proporcingai skiriama didesnė 
pagalbos dalis pasirengimui 
negu Latvijai ir Estijai. 

„Galų gale yra suprasta, kad 
šalys yra individualios ir savo 
dydžiu, ir savo aktyviu pasi
rengimu. Lietuva gauna dides
nę paramą, įvardijama kaip 
šalis, pirmaujanti regione, kur 
JAV gali vykdyti savo poli
tiką, stabdant narkotikų kon
trabandą ir kitus tarptautinio 
nusikaltėlių fronto prasiskver
bimus į Vakarus", sakė V. 
Landsbergis. Jis taip pat 
aukštai vertino JAV Senato 
duotą pritarimą Lietuvoje 
steigti Federalinio tyrimų biu
ro (FBI) skyrių. 

Seimo pirmininkas taip pat 
pritarė prezidento minčiai, 
kad Rusijos pasipriešinimas 
Lietuvos narystei NATO silps
ta. 

„Retorikos būna, gali boti 
matoma desperatiškų spaudi
mo veiksmų", sakė parlamen
to vadovas, prisiminęs nese
niai vykusias Rusijos karines 
pratybas. Visa tai pavadinęs 
„nervų išmėginimu" V. Lands
bergis neabejojo, kad Lietu
voje toks nervų išmėginimas 
bus atlaikytas. 

Žemdirbiai grasina pradėti 
ilgalaiki streiką 

kankamą pieno produktų eks
porto rėmimą. 

Taip pat reikalaujama ne-

Vilnius, liepos 7 d. (Elta) 
— Jeigu iki liepos 13 d. vy
riausybė nepradės jspręsti že
mės ūkio problemų, bus pra
dėtas neterminuotas visos Lie
tuvos žemdirbių protesto ren
ginys. 

Tokie reikalavimai keliami 
Valstiečių partijos ir žemdir
bių protesto akcijų koordinavi
mo centro vyriausybei adre
suotame kreipimesi, kuriame 
teigiama, kad vėluojantys at
siskaitymai, žemos žemės ūkio 
produkcijos kainos bei sutri
kęs šios produkcijos supirki
mas daugelį Lietuvos žemdir
bių atvedė prie bankroto ribos. 
Reikalaujama nedelsiant už
tikrinti viso pristatomo pieno 
supirkimą ir atsiskaitymą už 
jį, laikantis visų pavyzdinėse 
pirkimo-pardavimo sutartyse 
numatytų reikalavimų. Būti
na ieškoti naujų rinkų pieno 
produktams bei užtikrinti pa-

delsiant užtikrinti visų nupe
nėtų galvijų ir kiaulių supir
kimą, muitais apriboti kiaulie
nos ir galvijienos importą į 
Lietuvą. 

Protesto renginio organiza
toriai reikalauja, kad būtų už
tikrintas visų maistinių grūdų 
supirkimas ir laiku už juos at
siskaitoma. Raginama nedel
siant užtikrinti, kad Danijos 
bendrovė „Danisco Sugar" ne
pažeidinėtų Lietuvos cukrinių 
runkelių augintojų teisių ir 
tinkamai atlygintų už jiems 
padarytus nuostolius. 

Be kitų reikalavimų, reika
laujama padengti kaimo rė
mimo fondo įsiskolinimą rajo
nams už 1998 metus ir laiku 
užtikrinti šių metų programų 
finansavimą. 

Konservatorių vadovas 
pasirengęs sugriežtinti partijos 

drausmę 
Vilnius, liepos 7 d. (BNS) 

— Seimo pirmininkas, kon
servatorių vadas Vytautas 
Landsbergis trečiadienį pir
mąjį kartą įvardijo buvusiojo 
premjero Gedimino Vagno
riaus atsakomybę dėl šį pava
sarį įsiplieskusio konflikto su 
prezidentu. 

Be to, trečiadienį spaudos 
konferencijoje V. Landsbergis 
retoriškai įspėjo neįeisiąs kilti 
G. Vagnoriaus ir dabartinio 
premjero Rolando Pakso kon
fliktui. 

V. Landsbergis vadovauja 
konservatorių politinei tary
bai, G. Vagnorius — partijos 
valdybai. R. Paksas yra vienas 
iš keliolikos valdybos narių. 

„Neturi būti jokios konfron
tacijos tarp R. Pakso ir G. 
Vagnoriaus. Tai būtų abso
liučiai neįmanoma vienos par
tijos rėmuose. Aš manau, kad 
tai turi būti suprasta iki galo, 
visiškai", sakė V. Landsber
gis. Paklaustas, ar jis mato 
kokių nors buvusiojo ir esamo-
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Tėvynėje pasižvalgius... 
* Prezidentui Valdui 

Adamkui suteiktas dar vie
nos aukštosios mokyklos — 
Lietuvos žemės ūkio universi
teto — garbės daktaro vardas. 
Šis universitetas — septinta 
aukštoji mokykla, kuri sutei
kia garbės daktaro vardą V. 
Adamkui. 1989 metais tokį 
vardą tuometiniam JAV ad
ministracijos pareigūnui skyrė 
Vilniaus universitetas. Dabar
tinį Lietuvos vadovą taip pat 
pagerbė JAV Indianos Švento jamųjų kultūros vertybių ap-
Juozapo kolegija, Šiaurės Va- saugos įstatymą. 68 km ilgio 

Nuotr.: Susitikimu su Lietuvos kariuomenės vadu, brigados generolu 
Jonu Kronkaičiu i dešinėje) Lietuvoje vizitą pradėjo Jungtinės Karalystės 
Gynybos Stabo viršininkas, generolas seras Charles Guthrie. (Eh*i 

Didžiajai Britanijai — ačiū už 
paramą Lietuvos kariuomenei 

šininkas tvirtino, jOf į Lietuvą 
gali būti atsiųsta patarėjų, ku
rie konsultuotų, kaip pertvar
kyti akademiją. 

Generolas palankiai įverti
no tai, jog Lietuvos taikdariai 
dalyvauja misijoje Bosnijoje ir 
ketina vykti į Kosovą. 

D. Britanijos Gynybos štabo 
viršininkas generolas seras 
Charles Guthrie į Lietuvą at
vyko trečiadienį. Jis taip pat 
susitiko su krašto apsaugos 
ministru Česlovu Stankevičiu
mi bei kariuomenės vadu bri
gados generolu Jonu Kron-
kaičiu, lankėsi Ruklos moko
majame pulke ir Generolo Jo
no Žemaičio Lietuvos karo 
akademijoje. 

Vilnius, liepos 7 d. (Elta) — 
Lietuvoje viešinčiam Jungti
nės Karalystės Gynybos štabo 
viršininkui generolui serui 
Charles Guthrie Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus pa
dėkojo už jo valstybės paramą 
rengiant Lietuvos kariškius. 

Didžioji Britanija padeda 
sudaryti bei tobulinti Genero
lo Jono Žemaičio Lietuvos ka
ro akademijoje ir Ruklos mo
komajame pulke įgyvendina
mas programas. Kadangi kal
bama apie planus pertvarkyti 
Karo akademiją, prezidento ir 
svečio susitikime buvo užsi
minta ir apie galimą D. Brita
nijos paramą pertvarkant šią 
mokymo įstaigą. Jungtinės 
Karalystes Gynybos štabo vir-

jo premjerų nesutarimų, jis 
teigė nevadinąs to „tiesiogine 
konfrontacija". „Bet yra kai 
kurių dalykų, dėl kurių aš no
riu, kad būtų išsiaiškinta 
būtent suvažiavime" , teigė V. 
Landsbergis. 

Sekmadienį Kaune įvyks 
neeilinis partijos suvažiavi
mas, kuriame bus siūlomos 
įstatų pataisos, smarkiai apri
bosiančios valdybos funkcijas 
bei pakeisiančios jos formavi
mo principus. 

Pasak V. Landsbergio, da
bartiniuose įstatuose esama 
„tiesioginių prieštaravimų, 
apibūdinant struktūrų įgalio
jimus ir jų veiklos sritis, taip 
pat hierarchiją ir subordina
ciją". Jis turėjo galvoje tai, kad 
ir politinei tarybai, ir valdybai 
priskiriama teisė priimti poli
tinius sprendimus. „Iš to gali 
būti įvairūs nesusipratimai 
arba dvipoliariškumų, kas ne
padeda partijai vykdyti vie
ningą politinę liniją ir strate
giniais klausimais, ir netgi 

Mirė rašytojas Jonas Avyžius 
Vilnius, liepos 7 d. (Elta-

BNS) — Trečiadienį po pietų, 
eidamas 78-uosius metus, po 
sunkios ligos mirė Lietuvos 
Seimo narys, rašytojas Jonas 
Avyžius. Apie kolegos netektį 
parlamento visuotiniame po
sėdyje pranešė Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 
pakvietęs pagerbti mirusiojo 
atminimą tylos minute. 

| Lietuvos Seimą J. Avyžius 
buvo išrinktas 1996 metais 
pagal Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) rinkimų 
sąrašą. 

Jonas Avyžius — vienas 
žymiausių šiuolaikinės lietu
vių literatūros kūrėjų. Jo 
plunksnai priklauso 16 knygų 
suaugusiems ir 20 — vaikams. 
{ daugelį Europos kalbų iš
versti romanai „Į stiklo kal
ną", „Kaimas kryžkelėje", 
„Sodybų tuštėjimo metas". J . 
Avyžius yra romanų „Degi
mai", „Chameleono spalvos" 
autorius. 

Prasidėjus tautiniam atgi
mimui, buvo išleista romano 
„Sodybų tuštėjimo metas" tre
čioji knyga, kurią LKP CK bu
vo uždraudęs leidyklai spaus
dinti. Rašytojas parašė ir ket
virtąją romano knygą. Šis ro
manas yra išverstas daugiau 
kaip į 25 Europos ir Azijos val-

taktiniais klausimais, ką mes 
matėme per vyriausybės ir jos 
vadovo konfliktą su pre
zidentu", sakė V. Landsbergis. 

Balandį po virtinės politinio 
ir organizacinio pobūdžio ne
sutarimų ir vyriausybės spau
dos tarnybos išpuolių prieš 
prezidentūrą prezidentas Val
das Adamkus pareiškė nepasi-
tikįs G. Vagnoriumi. 

„To galima buvo išvengti, 
jeigu būtų buvusi aiškesnė 
subordinacija ir vieningumas", 
sakė V. Landsbergis. 

* Kultūros vertybių 
apsaugos departamento 
(KVAD) sudaryta darbo grupe 
pastebėjo, jog nuardytas siau
rojo geležinkelio ruožas. 
Skaisgirių ir Pušaloto gele
žinkelio stotyse nuardyta 
maždaug 850 metrų siaurojo 
geležinkelio bėgių. Nustatyta, 
kad dirbo Panevėžio geležin
kelio ruožo brigada. Už netei
sėtus veiksmus pažeidėjai tu
rės atsakyti pagal Nekilno-

karų ir Katalikiškasis Ameri
kos universitetai, taip pat 
Kauno technologijos universi
tetas. Šiemet prezidentas Val
das Adamkus tapo ir Illinois 
universiteto, kurį pats baigė, 
garbės daktaru. 

* Lietuvos žmonių pasi
tikėjimas nauja vyriausybe 
toliau sparčiai didėja. Gegužės 
pradžioje atsistatydinus prem
jerui Gediminui Vagnoriui, 
gegužę ir birželį pasitikėjimas 
vyriausybe padidėjo po 10 
punktų, ir dabar vyriausybe 
pasitiki 46 proc. žmonių. 
Gegužę, formuojant naują Ro
lando Pakso vadovaujamą vy
riausybę, buvo padidėjęs pasi
tikėjimas Lietuvos prezidento 
tarnyba ir Seimu, tačiau 
birželį jis vėl sumažėjo. 

* Prancūzijos ambasa
dorius Lietuvoje Michel 
Touraine liepos 2 d. apdova
nojo docentą Saulių Žuką Val
stybiniu Prancūzuos ordinu už 
nuopelnus. Leidyklos ,3altos 
lankos" bei semiotinių tyrimų 
prie Vilniaus Universiteto 
centro „Greimas" direktoriui 
S. Žukui apdovanojimas skir
tas už prancūziškos literatū
ros platinimą Lietuvoje bei 
Prancūzijos ir Lietuvos uni
versitetų forumų organizavi
mą, pranešė Prancūzijos am
basada. Toks Prancūzijos ordi
nas yra skiriamas vieną kartą 
per metus tiek Prancūzijos, 
tiek užsienio valstybių pilie
čiams. (BNS) 

Žemaičiai 
skaičiuoja audros 

padalytus 
nuostolius 

Šiauliai, liepos 7 d. (Elta) 

Jonas Avyžius 

stybių kalbas. 
J. Avyžiaus kūrybiniame 

palikime — taip pat knygos 
vaikams „Juodažvaigždis ark
liukas", .Aštuonetas iš Trep
sės namų" ir kitos. 

J. Avyžius buvo vyriausias 
Seimo narys. Jį pakeis kitas 
konservatorių sąrašo asmuo. 
Artimiausiai prie į Seimą ne
patekusiųjų konservatorių ri
bos yra 48-erių metų Kaišia
dorių rajono meras Kęstutis 
Jakelis. 

Prezidentas Valdas Adam
kus pareiškė užuojautą rašy
tojo ir parlamentaro Jono Avy
žiaus žmonai ir artimiesiems. 

„Lietuvių rašytojų bendruo
menė neteko žmogaus, kuris 
ilgus metus talentą ir darbą 
aukojo savo tautos kultūrai ir 
jos žmonėms. Mintimis būda
mas su velionio šeima, nuošir
džiai linkiu stiprybes ir užjau
čiu visus, kam brangus ir arti
mas velionio Jono Avyžiaus 
atminimas", sakoma preziden
to užuojautoje. 

J. Avyžius yra apdovanotas 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino 3-jo laipsnio ordinu. 

— Šiaulių rajono meras Alfre
das Jonuška trečiadienį su
darė komisiją, kuri įgaliota 
ištirti viesulo padarinius. 

Kaip sakė Kuršėnų kai
miškosios seniūnijos seniūnas 
Edvardas Gedvilas, liepos 3-
osios vakarą audra čia siau
tėjo tik 5 minutes, tačiau 
smarkiai nusiaubė Burbikių 
parką bei Ringuvėnų gyven
vietę, esančią netoli Kuršėnų. 

Nugriauta arba apgriauta 
apie 50 stogų (daugiausia — 
dengtų šiferiu), apgriauti na
mų skliautai. Iš dangaus kritę 
kumščio dydžio ledai ir vėjo 
nešamos pastatų dalys už
mušė veršelį. Burbikių parke 
išrauta ir suskaldyta daug 
ąžuolų, bukų bei kitokių ver
tingų medžių. Nepatikslintais 
duomenimis, vietiniai žmonės 
nuo viesulo nenukentėjo. 

Pasak Kuršėnų seniūno Jo
no Novogreckio, miestas nu
niokotas mažiau, bet ir čia 
aplaužyta Ventos pakrantės 
beržų alėja, išrauti keli me
džiai Kuršėnų parke, kapinėse 
išversti keli paminklai. 

Šiaulių rajono taryba svars
tys, ar bent iš dalies bus atly
ginami nuostoliai tiems gy
ventojams, kurių turtas nėra 
apdraustas. 

siaurasis geležinkelis nuo Pa
nevėžio iki Rubikių 1996 m. 
įrašytas į nekilnojamųjų kul
tūros vertybių registro stati
nių kompleksų ir ansamblių 
sąrašą. Dabar svarstoma gali
mybė paskelbti šį geležinkelio 
ruožą kultūros paminklu. 
„Siaurukas" pastatytas prieš 
100 metų krovinių perveži
mui. (Elta) 

* Vyriausybė trečiadienį 
suteikė paramą pasvaliečių 
šeimoms, nukentėjusioms dėl 
atsivėrusios smegduobės. Pas
valiečių Romo ir Vidos Kve
darų šeimai, kurios namas su
griuvo, kai kieme atsivėrė 
smegduobė, paskirta 80,080 
litų, kaimynystėje gyvenančių 
Šlikų šeimai — 72,520 litų. Iš 
Vyriausybės rezervo fondo 
Pasvalio rajono savivaldybei 
šiai materialinei paramai 
išmokėti paskirta 152,600 li
tų. Nukentėjusieji savo turto 
nebuvo apdraudę. Pasvalio 
savivaldybė Kvedarų šeimai 
yra paskyrusi laikiną butą. 
Birželio viduryje Pasvalyje at
sirado įduba, kuri išsiplėtė iki 
14 metrų ilgio, 15 metrų pločio. 
Smegduobė, kurios gylis siekė 
18 metrų, „prarijo" pusę pas
valiečių Kvedarų dviaukščio 
namo. Nukentėjo ir kaimynys
tėje stovėjęs Šlikų namas. 

* Nesuvaldęs tarnybinio 
automobilio, Baltarusijos 
ambasados atašė Nikolaj Ši-
nec liepos 1-osios vakarą sos
tinės Švitrigailos gatvėje atsi
trenkė į kitą stovintį automo
bilį ir jį apgadino. Kaltininkas 
iš įvykio vietos pasišalino. Vė
liau pasiaiškinime Vilniaus 
kelių policijai N. Šinec nurodė, 
kad negalėjo gaišti dėl nedide
lės avarijos, nes skubėjo į 
svarbų susitikimą (avarija 
įvyko apie 10.35 vai. vakaro). 
Policija neturėjo progos patik
rinti, ar diplomatas įvykio me
tu buvo blaivus. <BNS>. 

* „1 Didžiąją Britaniją 
paštu siunčiama tabako 
kontrabanda adresatų nepa
siekia", ramina savotiškus 
„verslininkus" „Lietuvos ži
nios" (07.05). Dienraščio duo-' 
menimis, dabar Britanijoje gy
vena keli tūkstančiai lietuvių, 
o Vilniaus teritorines muiti
nes pareigūnai dažnai pastebi, 
kad Anglijoje gyvenantiems 
lietuviams adresuojamuose 
siuntiniuose yra slepiami ta
bako gaminiai. Visi iš Lietu
vos arba į ją siunčiami siunti
niai yra tikrinami Vilniaus te
ritorinių muitinių pašto pos
tuose, kur atimamas ne tik ta
bakas, bet ir visi kartu siučia-
mi daiktai. Beje, pigiausias ci
garečių pakelis D. Britanijoje 
kainuoja apie 20 litų. 

* Buvęs premjeras Adol
fas Šleževičius ir buvęs ban
kininkas Artūras Balkevičius 
trečiadienį surengtame Vil
niaus apygardos teismo po
sėdyje prašė nutraukti jiems 
iškeltą baudžiamąją byla. Tei
siamųjų teigimu. Generaline 
prokuratūra bando įrodyti 
neįrodomus dalykus ir remiasi 
vien spėlionėmis. A. Šleže
vičius teismui priminė, kad 
per trejus su puse metų nuo 
šio teismo pradžios jam patei
kiamas jau penktasis kaltini
mas ir jis niekuo nesiskiria 
nuo ankstesniųjų, kurie jau 
buvo kritikuoti teismuose. ..Ir 
pagal naują kaltinimą nėra 
jokių galimybių nagrinėti by
lą1', sake A. Šleževičius. 

. r 
* Valstybinio sėlialinio 

draudimo fondo („Sodros",) 
biudžeto deficitas birželį to
liau didėja. Birželio 1-ąja jis 
buvo apie 250 mln. litų. o lie
pos 2 d. — 260 mln. litų, 
pranešė „Sodros" direktorius 
Vincas Kunca. ..Sodros" skola 
bankams sumažėjo iki 172 
mln. litų (birželio 1 d. buvo 
200 mln. litų). Iš ju 147 mln. 
litų pasiskolinta su valstybės 
garantija. 

* „Vilniaus pedagoginis 
universitetas registruoja 
stojančiųjų antplūdžio rekor
dą", tvirtina ..Respublika" 
(07.05). Universitete gauta 
10,839 prašymų studijuoti. 
Praėjusiais metais buvo 6,200. 
Fantastišku pavadintas kon
kursas į populiariausią VPI 
specialybę — psichologiją — 
27.80 į vieną vietą. Mažiausi 
konkursai — į katalikų tiky
bą, baltarusių filologiją, fiziką 
ir taikomąją kompiuteriją. 

•E;U< 

Pasikėsinimas į A. Paulauską — 
rinkimų kampanijos pradžia 

Vilnius, liepos 7 d. 'BNS) įvykiu Baltarusijoje. „Kadaise 
— „Tai — vienareikšmiškas 
dalykas, reiškiantis rinkimų 
kampanijos pradžią", trečia
dienį spaudos konferencijoje 
sakė Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, kalbėda
mas apie pranešimus del gali
mo nusikaltėlių pasikėsinimo 
į advokatą Artūrą Paulauską. 

„Manau, mes nesame naivūs 
ir suprantame, kas tai yra. 
Tai yra Lietuvos žmonių nai
vumo išmėginimas".'sakė kon
servatorių vadovas. 

1997 metų pabaigoje per 
prezidento rinkimus buvęs 
generalinis prokuroras A. 
Paulauskas aplenkė konserva
torių kandidatą V. Landsber
gį, tačiau antrajame rate tik 
14,000 balsų skirtumu pra
laimėjo Valdui Adamkui. 

V. Landsbergis lygino pra
nešimus apie planuotą pa
sikėsinimą į A. Paulauską su 
prieš kelerius metus įvykusiu 

lygiai taip pat vykdyta Alek
sandro Lukašenkos rinkimų 
kampanija, kuris save išrekla
mavo, kaip didelį kovotoją, ir 
buvo imituotas, pasikėsinimas, 
labai pakėlęs populiarumą", 
sakė V. Landsbergis. 

Birželį žiniasklaida pranešė, 
kad teisėsaugos institucijos 
užkirto keiią Kauno nusi
kaltėlių pasaulio planuotam 
pasikėsinimui į A. Paulauską. 
Teisėsaugos vadovai teigė rim
tai vertinę šią grėsmę, tačiau 
vėliau Generaline prokura
tūra paskelbė neradusi pa
grindo iškelti baudžiamąją 
bylą. 

KALENDORIUS 
Liepos 8 d.: Arr.oid.i5. Audrius. 

Bite. Julijonas, Kolonatas, Vaitau
tas, VaJmante 

Liepos 9 d.: Algirdai. Algirde, 
Ant*1. Leonardas, Marcelina. Ryte 
Veronika. Vida 

http://EARTHLINK.NET
http://Arr.oid.i5


DRAUGAS. 1999 m. liepos 8 d., ketvirtadienis 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

ATSISVEIKINOM SU 
A-A. DONATU LISAUSKU 

Birželio 22 d. Beaumont li
goninėje po sunkios ir ilgos li
gos mirė a.a. Donatas Lisaus
kas , sulaukęs 60 m. amžiaus. 
Gil iam nuliūdime paliko žmo
na I rena Putriūte-Lisauskie-
nė , mamytė Marija Gindvilai-
te gyvenanti Pu tnam Connec-
ticut. sesutė Rasa su vyru 
Juozu Kaziu, brolis Šarū
n a s su žmona Milda Landžiai 
ir jų šeima, uošve Jadvyga 
Pu t r i enė . brolienė Regina su 
vyru William Knudstrup bei 
d a u g kitų giminių ir pažįsta
mų. Vadovavo ir buvo pagrin
dinis dal ininkas Cadillac Iron 
kompanijos, Sterling Heights, 
Michigan. Buvo baigęs Wayne 
S t a t e universitetą. Studijuo
d a m a s buvo veiklus Lietuvių 
s tuden tų sąjungos Detroito 

ir Santaros Šviesos 
skyriaus valdybos 

skyr iaus 
Detroito 
n a r y s . 

Birželio 25 dieną įvyko at
sisveikinimas su velioniu 
Har r i s laidotuvių namuose, 
Livonia, Michigan. Birželio 26 
dieną gedulingos šv. Mišios 
buvo aukojamos Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje. 

Laidotuves tvarkė laidotu
vių d i rektore Yolanda M. Za-
parackienė. 

PALAIDOTAS SKAUTU 
STEIGĖJAS DETROITE 

Liepos 3 d., Čikagoje, Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
buvo palaidotas a.a. Jonas 
Paruškevičius-Paronis, buvęs 
Detroito skautas , kuris kartu 
su a.a. Vladu Viskantu ir a.a. 
Vytau tu Tarvainių suorgani
zavo pirmas skautų ir vilkiu
kų draugoves Detroite. 1951 
m. a.a. Jonas Paruškevičius 
buvo paskirtas Raiti jos" vieti-
ninkijos vietininku. 1953 m. 
II ^Baltijos" skautų stovyklos 
virš ininkas. 1953 metų rudenį 
išsikėlė į Čikagą, kur toliau 
tęsė skautavimą tapdamas 
.Xituanicos~ skautų tunto tun-
t in inku ir veikliu Lietuvių 
Skau tų sąjungos vadovu. 

ĮDOMIOS „LIETUVIŠKU 
MELODIJŲ" RADIJO 

PROGRAMOS 

Detroito .Lietuviškų melo
dijų" radijo valandėlė, t rans
liuojama antradieniais 4 vai. 
po pietų ir šeštadienio rytais 
8 vai. yra transliuojama ir 
kompiuterio „Internete", 

www.wpon.com. Įjungę kom
piuterį, Detroito nurodytu lai
ku, galite girdėti valandėlę 
per kompiuterį. 

Liepos 3 dienos laidoje buvo 
perduota Lietuvos Seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio 
pasikalbėjimas su Algiu Zapa-
racku. Prof. Landsbergis ko
mentavo apie Lietuvos san
tykius su Rusija ir ministro 
pirmininko vizito į Maskvą 
siekius. Williams Internation
al investavimo Lietuvoje eigą 
ir apie artėjantį (liepos 11 d.) 
Tėvynės sąjungos suvažiavi
mą. Pasikalbėjimo trukmė 20 
minučių. 

Laidoje buvo perduoti įspū
džiai iš Šaulių sąjungos 80 
metų akademijos. įvykusios 
Kauno Muzikos teatre, bir
želio 26 dieną, kurioje dalyva
vo ir Išeivijos lietuvių šaulių 
vadas Mykolas Abarius ir sek
retorė Ona Abarienė. 

Liepos 6 dienos laidoje buvo 
perduoti pasikalbėjimai su 
JAV Peace Corps Ukmergėje 
gyvenančia vadove Madeleine 
von Laue ir Pam Thompson, 
taip pat Savivaldybių ir val
dymo ministerijos ministru 
Sigitu Kakčiu. 

Liepos 10 dienos laidoje 
įspūdžiai iš Pasaulio skautų 
generalinio sekretoriaus dr. 
Jacąues Moreillon lankymosi 
Lietuvoje. 

Liepos 13 d. — įspūdžiai iš 
Kauno Technologinio univer
siteto administracijos fakulte
to mokslo metų užbaigimo iš
kilmių, kuriose dalyvavo ir 
dr. Gordon Milton, Fullerton 
Stateof California rektorius. 

lm 

ATLANTA, G A 

LIETUVIŲ SUSITIKIMAS 
ATLANTOJE 

Kaip daugelis turbūt žino. 
Georgia yra viena iš pietinių 
Amerikos valstijų. Jos sostinė 
— Atlanta. Čia gyvena nema
žai iš Lietuvos atvykusių šei
mų ir pavienių asmenų. Lietu
vių bendruomenės entuziastai 
birželio 23 d. Atlantos prie
miestyje Roswell suruošė su
sitikimą. Jis praėjo tikrai pui
kiai. Buvo sugalvota visokių 
žaidimų vaikams ir suaugu
siems. Susirinko arti 60 as
menų. Kaip ir visur, buvo da
lis labai puikiu, mielų žmonių, 
kiti buvo kiek šaltesni. Galė
jome susipažinti su jau seniau 
gyvenančiais Atlantoje. Pa
klausyti jų patarimų, įspū
džių. Puikiai praleidome lai
ką. Lauksime ir daugiau susi
tikimų, kurie padėtų mums ir 

Būrelis neseniai atvykusių iš Lietuvos Atlanta, GA, š. m. gegu les 23 d. Rogwell priemiestyje vykusiame Atlan
tos l ietuvių susitikime. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
VANDUO — GYVYBĖS ŠALTINIS 

Pasaulyje mažėja maisto ir 
vandens ištekliai. Teigiama, 
kad žmogus be maisto gali iš
gyventi keletą savaičių, o be 
vandens tik keletą dienų. 
Kaip žinia, žmogaus kūno 
sudėtyje yra daugiau kaip 70 
proc. vandens. Mažėjant van
dens kiekiui, juntamas troš
kulys. 

Taipgi kyla kūno tempera
tūra ir jaučiamas seilių trū
kumas. Dar daugiau vandens 
sumažėjus, pasireiškia fizinio 
atsparumo stoka. Vandens 
kiekiui sumažėjus iki maž
daug 12 proc. žmogus daž
niausiai miršta. 

Buvusio JAV senatoriaus 
Paul Simon knygoje „Topped 
Out" rašoma apie pasaulyje 
didėjantį vandens trūkumą. 
Vandens trūkumas daugiau
sia jaučiamas Azijos ir Afri
kos žemynuose. Kinijoje, pa
vyzdžiui, daugiau kaip 30 
miestuose reiškiasi vandens 
stoka. Egiptas didele dalimi 
priklauso nuo Nilo upės van
dens. Nilo ištakos — Etiopi
joje. Kas atsitiks, jeigu etio
pai ims ir užtvenks Nilo upės 
tekėjimą. 

Jordano karalius Hussein 
nuomone, vanduo gali turėti 
lemiamos reikšmės tiek arti-
mesmam bendradarbiavimui, 
tiek ir karo veiksmams. Pa
našiai galvoja ir buvęs Izrae
lio premjeras Natanyahu. In
dijos. Pakistano ir Bangla
dešo valstybėse didėja van
dens pasidalinimo klausimas. 
Šiose valstybėse besireiškią 
nuomonių skirtumai gali su
kelti karo pavojų. Indija ir Pa
kistanas, kaip žinia, didžiuo
jasi savo branduoliniais gink
lais. 

Pasaulyje nesulaikomai di
dėja žmonių skaičius. Dar 

mūsų vaikams išlaikyti lietu
vių papročius ir kultūrą. Žino
ma, ir patys dalyvausime jų 
ruošime. 

Linkėjimai visiems tautie
čiams iš saulėtos Atlantos. 

Rasa Stripeikienė 

daugiau didėja vandens su
vartojimo kiekis. Valstybėse, 
kuriose reiškiasi vandens 
trūkumas, gyvena apie 400 
milijonų žmonių. U i pusšim
čio metų gyventojų skaičius 
gali pakilti iki 4 milijardų. 
Nereikia didelės išminties su
vokti gresiančio pavojaus. 

Kai kurių pasaulio upių 
vandeniu naudojasi dvi ar 
daugiau valstybių. Kai kur 
reiškiasi tarpusavio nesutari
mai. Tokių nesutarimų ne
trūksta AZŲOS valstybėse. Ži
nia, nuomonių skirtumų pasi
taiko ir taikiai gyvenančiose 
valstybėse* Retsykiais nuo
monės išsiskiria kiek liečia 
vandenį, net draugiškose JAV 
ir Kanados valstybėse. 

Mūsų gyvenamo krašto da
lyje negalima skųstis vandens 
stoka. Tačiau visai kas kita 
gyventojų skaičiumi didėjan
čiose valstybėse, kaip antai 
Kalifornijoje, Texas ir Flori
doje. Geriausias pavyzdys Ov-
ens ežeras Kalifornijoje. Šio 
ežero vandeniu naudojosi Los 
Angeles miestas. Ežero van
duo ilgainiui išseko. Sausas 
ežero paviršius tapo aplinkos 
tarša. Vėjui pučiant, ežero pa
viršiaus žeaaė (dulkės) išne
šiojamos platiose apylinkėse. 

Ne visur . vienodai spren
džiamos vandens trūkumo 
problemos. Kai kur, ypač Vi
durio Rytuose, rodomas dė
mesys vandens importo gali
mybei. Pavyzdžiui, tanklai
viais, vandens keliais, apsi
rūpinti Didžiųjų ežerų vande
niu. Tačiau JAV ir Kanada 
nelabai domisi vandens ek
sportu. Yra pasiūlymų An-
tarktikos ledkalnius atgaben
ti į vandens trokštančias ša -
lis.Taipgi domimasi jūrų van
dens perdirbimu ir jo pritai
kymu gėrimui, valgių gamy
bai bei pramonės naudojimui. 
Rimtas dėmesys jūrų vande
niui gali išspręsti gresiančią 
krizę. 

Tuo tarpu nežinia kokiais 
būdais, kokiomis priemonė
mis bus sprendžiama besi

reiškianti vandens stokos pro
blema. Tenka viltis, jog van
duo netaps karo veiksmų prie
žastimi. Raginama, kol nevė
lu, susirūpinti tinkamu spren
dimu. Susidariusi padėtis rei
kalauja tarptautinio dėmesio. 
Šiandien, vargu ar būtų verta 
pateisinti šaipūno žodžius: 
„Ką gi, nebus vandens — ger
sime alų". 

Petras Petrut i s 

DRAUGAS 

Prie 

(USPS-161000) 
THE LITHUANIAN WORLD WTDE DAILY 

Pubushed daily except Suadays snd Mondays, legal Holidajra, tba Tuaadajrs 
following Monday obaervance of legal Holidays aa waU a* Dac. 364h and Jau. 
2nd by the Lithuanian Catholk Preai Soaety. 4648 W. S3rd Streat, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chkago, IL and adriitional mailius officas. 
Subscription Ratas: $100.00. Foreifn oountnss $116. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4646 W. 63rd Streat, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Malindami pašto išlaidas, pakvitavimų u i prenumeratą i 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada ] 
galioja. 

DRAUGO prenumerata yra i 
Mrtamt 

JAV ... $100.00 
Kanadoje ir kitur (UŠ.) $116.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 
Kanadoje ir kitur (U.Š. j $66.00 
Užsakant \ Lietuvą: 
Oro paštu $600.00 
Reguliariu paštu $100.00 
Tik šeštadienio laida oro paštu $160.00 
T; k šeštadienio laida reguliariu paštu $66.00 

Vyriausia redaktore - Danata 1 
Administratorius - Valentinas 1 
Moderatorius - kuo. Viktoras ITiiiaHa 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, iaitariiaiiiasi nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, iaataitianisis nedirba. 
• Redakcija už skelbimu turini neatsako. .Skelbimu kainos atsaunrlamoa, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nansnrtrrtu sfaaipsuių n—augo. 
Siundant prašome pasilikti kopiją. 

U i 
1/2 matu 

$60.00 
$66.00 

$48.00 
$60.00 

$260.00 
$66.00 
$86.00 

3 man. 
$38.00 
$46.00 

$38.00 
$3800 

W^*085^95'0<) 

EUGENE C. DECKER. DŪ6. P.C. 
4647 W. 103 S t . OcJL Lawn. IL 
Pirmas apyi su Northvvaatem un-to 
rJptofmj, lietuviams sutvaikys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti anąMlai) 
Tat. 706-422-8200 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

9625 S.7Mh Ava.. Hfctory Ha*. N. 
Te4. (708) 5068101 

Valandos pagal susitarimą 

V7DAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTL) GYDYTOJA 

9056 S.Robertk Rd, I liėkaryl • > , IL 
1 mylia (vakarus nuo Hanam Ava. 

Tai. (706) 506-4066 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS Vl2*IAS,klD^S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kabama ftetuvttka 
8918 W Archer Ava. 8* . 5 ir 6 

Chfcago. IL 60636 
Tat 775-228-9966 

Vahsndra pagal suaUartmą 

Ten vanduo liūliuoja... Nuotr . V y t a u t o Mažel io 

V. IZBICKO 
AUDITORIJA 

Viena iš Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto audito
rijų bus pavadinta inžinie
riaus, JAV Lietuvių Bendruo
menes veikėjo Vytauto Izbicko 
vardu. Universiteto centri-

Lietuvos Vyčių padal in iu i „Paga lba Lietuvai" dešimtmetį sėkmingai va
d o v a v u s i a m Robertui Boris nuolatiniam apsigyvenimui išvykstant į Flo
ridą, š m birželio 27 d Detroi te suruoštose išleistuvėse, Lietuvos Vyčių 
J A V Vidurio rajono vardu gėles įteikia naujoji „Pagalba Lietuvai" va
d o s e Regina Juška i te -Svobienė . 

. .Pagalba Lietuvai" dalis valdybos Robert Boris išleistuvėse, Detroite, š m birželio 27 d I$ k 
Aldona Bunikienė, Robert Boris, Regina Juškai te Svobienė, Theresa Shea ir Pranas Bunikis 

Mirh Sh, 

niuose rūmuose šia proga 
gegužės 18 d. buvo posėdis. 
Rytą Šv. Mikalojaus bažnyčio
je aukotos šv. Mišios už V. Iz-
bicką. 

Vytauto Didžiojo universite
to absolventas V. Izbickas 
(1920-1988) — bene žymiau
sias pasaulyje lietuvis staty
bos ir hidrotechnikos inžinie
rius. Jis daug projektavo, kon
sultavo, prižiūrėjo dideles ir 
unikalias statybas beveik vi
suose pasaulio žemynuose. 
Diplomuotas inžinierius V. Iz
bickas yra projektavęs Vokie
tijoj*1 Hamburgo uosto stati
nius, Didžiojoje Britanijoje 
Kardifo uosto fokus, molus, 
krantines. Nuo 1951 m. gy
vendamas Jungtinėse Ameri
kon Valstijose V. Izbickas dau
giau kaip 30 metų dirbo pro
jektuotoju, projektų vyriau
siuoju inžinieriumi ir projektų 
vadovu, priklausė seniausiai 
ir vienai autoritetingiausių 
pasaulio inžinierių organizaci
jai - Didžiosios Britanijos ci
vilinių inžinierių institutui. 

V Izbickas yra buvęs JAV 
Lietuviu Bendruomenes tary
bos prezidiumo pirmininku, 
du kartus išrinktas Pasaulio 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS. D.D.S. 

Fairviaw Dental Care 
6317 Fairview, Sta.6 
VVestmont, IL 60559 

630-068-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba Ketuvttkai 

ARAS2LJOBA.hU). 
INDRĖ RUDAJTIS. O.D. 

AKJŲ UGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava.. SuMe 310 

NaperVa. H. 60563 
Tai (630) 527-0000 
3825 mghland Ava., 
Towar1.Su»»3C 

Downars Orove, IL 60515 
Tat (630) 4364)120 

LINAS SIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ava. 
Chicago Rktoe, IL 60415 

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

Tel. 773-736-7709 

Lietuvių Bendruomenės seimo 
nariu. V. Izbickas prisidėjo 
statant Amerikos lietuvių 
kultūros archyvo romus Put-
name. Šalia šio miestelio vie
nuolyno žymusis lietuvis ir pa
laidotas. 

Vilniaus Gedimino techni
kos universiteto Statybos 
mokslų muziejui V. Izbicko 
šeima perdavė inžinieriaus as
meninį archyvą. Be kitų doku
mentų, jame yra JAV prezi
dento Ronald Reagan, sena
toriaus Edward Kennedy, kitų 
žymių JAV ir Lietuvių Bend
ruomenės veikėjų laiškai V. 
Izbickui. (Elta) 

• Š y p s e n a — kaip tekanti 
upė: jei norite ja plaukti, rū
pinkitės, kad vanduo nenu
sektų arba neišsilietų iš kran
tų. 

http://www.wpon.com
http://ARAS2LJOBA.hU
http://4149W.63rd.St


SOVIETINIAI PAMINKLAI 
PAS GRYBAUTOJUS 

BRONIUS NAINYS 

Sovietiniai paminklai — pa
vadinimas netikęs. Taip pat, 
kaip netikę grynu melu per
sunkti ir juose vaizduojami 
bolševikai. Tad gal dėl to ir 
susidarė tokia netikusi jų pa
dėtis. Jau nuo pačios laisvėji
mo pradžios, kai Įsisiūbavusi 
visuomenė pradėjo versti juos 
nuo pamatų ir mėtyti kur pa
kliūva, Lietuva, laikydama tai 
valstybiniu turtu, kaip kati
nas su sauja sausų žirnių, 
įberta ir prie uodegos pririšta 
pūsle, bėgioja ir kelia triukš
mą, nežinodama, kaip jų at
sikratyti. Daug jų dėl jų prisi
ginčyta, pri8varstyta, prikal
bėta bei prirašyta. Kartais tos 
kalbos aprimsta, bet, atsira
dus kokiai progai, vėl įsiplies
kia iš naujo, tačiau jomis nie
kur nenueita. Nepadėjo nė 
daugybė siūlymų. Vieni, 
skulptūras laikydami ne kaž
kokiais paminklais, bet tiesiog 
sovietiniais stabais — gal tai 
ir tikslesnis pavadinimas — 
siūlė jas sunaikinti. Kiti dėl to 
piktinosi, nes paminklai esą 
meno kūriniai ir turi būti sau
gomi kaip kultūros turtas. 
Dar kiti siūlė sukrauti juos į 
vagonus ir, kartu su iš Lietu
vos išvažiuojančia sovietine 
kariuomene, išsiųsti į Mask
vą. Buvo ir liepiančių išvežti 
juos kur nors į mišką ir ten 
palikti. 

Atrodo, kad čia minimas 
paskutinis siūlymas ir rado 
pritarimo. Statulomis susido
mėjo grybautojai, sugriebę į 
mišką ir sugrūdo, iš karto gal 
net ir nežinodami kodėl. Gal 
kad apie jas grybai geriau 
augtų, o gal kad jos pačios 
grybais apaugtų. Bent jau taip 
spėlioti galėjome mes, Šiaurės 
Amerikos lietuviai, tikslesnių 
žinių, neužtikdami nei savo, 
nei Lietuvos spaudoje. Tik la
bai neseniai „Internet" tinklu 
atskriejo žinios apie mums ir
gi visiškai negirdėtą, grybų 
bei uogų verslu užsiimantį 

'-„Hė90nos" k'ubą ir jo savi
ninką Viliumą Malinauską, 
verkšlenantį, kad pelningiau
siose Dzūkijos grybavietese 
statydamas tuos „meno kūri
nius", jis išleidęs daugiau kaip 
milijoną litų, tikėdamasis pla
čiau praverti duris užsienio 
turistams ir į šį Lietuvos gra
žų kampelį ir, aišku, parduoti 
daugiau grybų, o dabar kaž
kas nori juos vėl nugriauti. 
Net susprogdinti žada. 

• Nors ir tokiu būdu apie Grū
to miške kuriamą sovietinių 
stabų parko steigimą patyrę, 
visgi sujudome ir mes. O kai 
per mūsų pačių lietuvišką te
leviziją parodė mums Josifo 
Visarionovičiaus — garsiausio 

pasaulyje žudiko Stalino malo
niai nusiteikusį veidelį, lip
dytą turbūt iš geriausio Lietu
vos molio (kaip gi kitaip —juk 
ir pirmąjį žmogų Dievas iš mo
lio nulipdė) ir pastatytą tarp 
gražių žalumynų, tikriausiai 
pačioje grybingiausioje vietoje, 
trenkėme iš peties. Nebuvo 
mums jokių abejonių — šioje 
Dzūkijos žemėje, kurią krauju 
aplaistė tauriausi Lietuvos sū
nūs partizanai, prieš tokį ti
roną kovodami, jo ir jo bendrų 
statuloms nevieta. Laikraščių 
įžanginiais, straipsniais, laiš
kais pylėme į kailį tokių 
„skulptūrų" parką steigti su
maniusiems, liepdami kaip 
galima greičiau išvalyt mišką 
ir nuo tokių stabų, ir nuo to
kių grybautojų. 

Toks buvo pirmasis mūsų 
atsiliepimas į Dzūkijoje, Grūto 
miške steigiamą sovietinės 
okupacijos prisiminimui jos 
didvyrių — sovietinių skulp
tūrų parką. 

Netrukus sulaukėme ir dau
giau žinių. Grybų klubo savi
ninkas Viliumas Malinauskas 
teigė, kad parke bus ne vien 
tik sovietų skulptūros, bet 
šalia jų bus ir kitų, Lietuvos 
okupaciją primenančių, radi
nių. Bus ir tautos genocidą ro
dančių vaizdų, — dokumentų, 
nuotraukų, aprašymų. Būsią 
nutiesti ir geležinkelio bėgiai, 
ant jų ir gyvuliniai vagonai, 
vežę tremtinius į Sibirą, kurie 
riedės pro tas skulptūras bei 
sukastas tremtinių gyventas 
žemines. Bus kaupiama ir ki
ta, Lietuvos gyventojų genoci
dą liudijanti, medžiaga, vėliau 
gal bus pastatytas ir genocido 
muziejus. Malinauskas aiški
nosi, ne jis vienas ir ne iš savo 
piršto tokį projektą išlaužęs, 
bet, gavęs vyriausybes leidi
mą, taręsis su žinovais, archi
tektais, dailininkais. „Jeigu 
visa tai jūs iš manęs atimsit, 
kas grąžins man jau išleistus 
pinigus?" — aimanavo grybau
tojas. Sužinojome ir apie šio 
klausimo svarstymą Lietuvos 
Seime, seimūnų išvyką į Grū
tu mišką, naujus pasiūlymus. 

Tai išgirdę, pradėjome lyg ir 
atlyžti. Nebe taip mus stebino 
ir Lietuvos gyventojų apklau
sos duomenys, pagal kuriuos 
net apie 63% gyventojų tokio 
parko steigimui pritaria ir tik 
20% sako ne. Nebesistebime, 
kad net 72% mano, kad sovie
tinių skulptūrų naikinti ne
reikia. Tačiau visa ta miško, 
parko, skulptūrų ir grybautojų 
painiava kol kas lieka mums 
neaiški. Labai keistas ir kas
dien besikaitaliojantis nuomo
nių susikryžiavimas. Kas, ka
da, kodėl ir kaip parko stei

gimą pradėjo, kaip jis atsirado 
pas grybautojus, koks, pradi
ninkų nuomone, parkas turėjo 
būti, ką gero ir kam jis turėjo 
duoti? Aišku tik, kad jis ne
turėjo būti toks, apie kokį 
pradininkai kalba dabar, ta
čiau neaišku, koks jis taps 
išsivystęs. Todėl apie tai ir no
risi pakalbėti. 

Jau turėtų būti laikas apie 
tą reikalą trypčiojantiems su
vokti, kad taip, kaip parko 
steigimas buvo pradėtas ir 
kaip iki šiol vystėsi, iš užmojo 
nieko neišeis. Nes dar ir šian
dien niekas nežino, kas ir ko 
iš jo nori, kas ir ką turi daryti. 
Tų sovietinių skulptūrų padė
tis juk dar tokia pat, kaip pūs
lės prie katino uodegos. Laks
to katinas, barškindamas žir
niais, o apie jį šoka būrys Lie
tuvos valdžios pareigūnų, kul
tūrininkų, politikų, visuome
nininkų — kiekvienas pagal 
savo muziką ir pagal savo 
taktą. Ir turbūt ne vienas iš tų 
šokančių savęs paties klausia, 
kuriem velniam mums tokio 
parko reikia? Vyrai, moterys, 
muzikantai ir šokėjai, sustokit 
ir pagalvokit — tokių skulp
tūrų parko mums tikrai ne
reikia. Galima išeitis tik vie
na: viską nubraukti ir pradėti 
iš naujo. Ir nebe nuo to galo. 

Štai siūlymas. 
Nuo pat Lietuvos laisvėjimo 

pradžios lietuviai, tėvynėje ir 
užsienyje, nuolat kalba apie 
Lietuvos gyventojų genocido 
muziejų. Buvę politiniai kali
niai, tremtiniai, partizanai, 
pogrindžio veikėjai jau ir vietą 
jam yra parinkę. Tinkamiau
sia patalpa jie laiko buvusius 
KGB rūmus Vilniuje, ir mažai 
kas tokią jų mintį neigia. Tik 
dar niekas nesugalvojo, koks 
turėtų būti to muziejaus pa
grindinis tikslas, jo turinys, 
kokia medžiaga jame būtų tel
kiama, kokie rodiniai ruošia
mi. Niekas tai nedarė, nes ne
buvo sudaryta rimta bei pajėgi 
tokiam uždaviniui vykdyti 
specialistų grupė. Tiesa, pagal 
Lietuvos valstybinių įstaigų 
paskirtis, toks darbas priklau
sytų Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo 
centrui, tačiau atrodo, kad ši 
svarbi įstaiga dar nėra sulau
kusi reikiamo nei aukščiausių 
valdžių, nei pagaliau visuo
menės dėmesio ir kažin ar ji 
daro tai, ką iš tikrųjų turėtų 
daryti? Partizanai, politiniai 
kaliniai bei tremtiniai vieni 
tokio muziejaus sukurti irgi 
nepajėgs. Kaip pamatėme, 
nieko neišeis nė paskiausiu 
laiku, lyg ir pradėjusiems ta 
kryptimi sukti, grybautojams. 
Įstrigęs, atrodo, ir panašia 
kryptimi sukamo klausimo 
svarstymas Seime, nes kliudo 
dideli nuomonių skirtumai 
tarp partijų, o jį pamaišo dar 
ir konstitucininkai. Tad nieko 
kita ir nebelieka, kaip tik sku

biai atsisakyti tos, kaip dabar 
matome, nevykusios „skulptū
rų parko* minties ir steigti 
kokią nors Lietuvos gyventojų 
genocido atmintinę, gal net ir 
muziejum vadinamą. Žinoma, 
geriausia vieta jam būtų buvę 
KGB rūmai Vilniuje, bet jie 
turbūt jau nebeprieinami, tad 
jų pakaitalas gali būti ir Grū
to miškas. Uždaviniui vykdyti 
reikia sukurti atskirą įstaigą, 
nes „skulptūrų parko" audrai 
siaučiant, kitoks sprendimas 
niekam iš dabartinių „parko 
veikėjų" nebus priimtinas. 
Paskiausiomis žiniomis lyg ir 
tokią mintį puoselėja Seimo 
narys Antanas Stasiškis. Gal 
ir tiktų vyriausią vaidmenį 
patikėti jam ir apie jį telkti to
kios Lietuvos genocido atmin
tinės steigimo grupę, kurią 
sudarytų visų, į dabartinį „ka
tino pūslės šokį" įsijungusių, 
valstybės įstaigų bei organiza
cijų atstovai. 

Toks branduolys, pavadin
tas komisija, komitetu ar dar 
kaip nors kitaip, pirmiausia 
turėtų aptarti muziejaus pas
kirtį, išmąstyti jo turinį, jam 
vykdyti sukurti organizacinę 
sąrangą. Klausimą spren
džiant, turėtų būti atsižvelgta, 
kad tokią atmintinę kuriame 
ne sau, ir ne tik mūsų ateities 
kartoms, bet ypatingai užsie
niui. O tai pasiekti norint, la
bai svarbus tampa rodinių bei 
dokumentų autentiškumas, 
tikrumas, teisingumas, taip 
pat ir žinojimas, kaip juos lan
kytojams pateikti. Tad gal ne
blogai būtų į kūrėjų branduolį 
pakviesti ir užsienio lietuvių, 
kurie su tokiais reikalais yra 
susipažinę, junta užsieniečių 
nuotaikas, skonį, supranta jų 
galvojimą, suvokia jų vertini
mo kriterijus. 

Skulptūrų parko tolimesnį 
vystymą sustabdžius — atro
do, kad jo siekia jau ir Seimo 
švietimo mokslo ir kultūros 
komitetas — skulptūros ga
lėtų miške Hkti, nes jas gali
ma būtų panaudoti muziejui, 
aišku, jau nebe kaip pirminę, 
bet kaip pagalbinę priemonę, 
atitinkamai ją pritaikius. 
Pvz., nuotraukomis, dokumen
tais, skaičiais, grafomis, trum
pais aprašymais, rodant Stali
no nusikaltimus, tarp tų rodi
nių galima pastatyti ir jo sta
tulą, pridedant trumpą gyve
nimo aprašymą. Tik vėl klau
simas, ar tas švelnus, malo
nus, draugiškos išvaizdos 
skulptoriaus nulipdytas vei
das derinsis su visa jį supan
čia, jo nusikaltimus liudijan
čių rodinių aplinka? Gal ir čia 
reikėtų atitinkamos pastabos, 
o gal rasti skulptorių, kuris 
nulipdytų Stalino statulą pa
gal jo žiaurius darbus ir pasta
tytų šalia tos, kurią sukūrė 
skulptorius bolševikmečiu. 
Palyginimas lankytojams būtų 
patrauklus. Juk menininkų 

vaizduotės lakios, todėl, ir so
vietines skulptūras apžiūri-
nėjant, kyla klausimai, ar jos 
kurtos pagal vaizduojamų as
menų gyvenimą, skulptorių 
vaizduotę, ar tik grynai pagal 
partijos užsakymą. Jeigui Lie
tuvos gyventojų genocido at
mintinė rodys tikrovę, o aišku. 
kad tokią ir reikia rodyti, tai 
tikrovė turi atspindėti ir tą ge
nocidą vykdžiusių okupanto 
pareigūnų atvaizduose. Visa 
tai derindami, tokios įstaigos 
kūrėjai neturi nė tokių 
„smulkmenų" pražiopsoti. 

Tokio muziejus, Lietuvos gy
ventojų genocido atmintinės, 
jau seniai reikia, ir būtų gerai 
ją įkurti dabar, kaip galima 
greičiau. Lietuvos partizanai, 
politiniai kaliniai, tremtiniai 
jau keleri metai ruošiasi su
šaukti Vilniuje tarptautinį 
kongresą komunizmo nusikal
timams įvertinti. Šalia žodi
nių pranešimų, rašytinės lite
ratūros, tokiam kongresui rei
kia ir vaizdinių priemonių. 
Toks muziejus jų uždaviniui 
labai padėtų. Jo atidarymą su
derinus su kongresu, muziejus 
iš karto pasidarytų žinomas ir 
už Lietuvos ribų. Dėl to mu
ziejų kuriančiame specialistų 
telkinyje turi būti ir šių orga
nizacijų atstovai. 

Nežinau, patiks kam šiame 
rašinyje skelbiamos mintys, ar 
ne, tačiau, sekdamas pas gry
bautojus atsidūrusių sovieti
nių statulų sukeltą audrą, 
kažkaip negalėjau ištylėti, nes 
sovietinės okupacijos laikotar
pis, kaip ir šimtus tūkstančių 
lietuvių, taip pat labai skau
džiai palietė ir mane patį, 
mano tėvus, brolį, gimines. 
Todėl jo pagrindinių veikėjų 
statulų bet koks rodymas iš jų 
nagų ištrūkusioje Lietuvoje 
turi tam tikrą poveikį. Neno
rėčiau, kad jos tenai blizgėtų 
taip, kaip joms nedera. 

ELEKTROS ENERGIJA 
BUS GAMINAMA IŠ 

BIODUJU 
Utenoje paleistas pirmasis 

Lietuvoje elektros generato
rius, gaminantis energiją iš 
biodujų. Jis sumontuotas, per
statant Utenos nutekamųjų 
vandenų biologinio valymo 
įrenginius. Generatorių suks 
kanalizuojamų nuotekų dum
blo išskiriamos metano dujos. 

Generatorius patenkins treč
dalį „Utenos vandenų" ben
drovės energijos poreikių ir 
leis savivaldybės įmonei kas-
mėnesį sutaupyti po 30 tūkst. 
litų. 

Utenos nutekamųjų Van
denų valymo įrenginius rekon
struoti padėjo Danija, pasiū
lydama ne tik daniškas tech
nologijas, bet ir panaudodama 
10 mln. litų Danijos vyriau
sybės kreditą dešimčiai metų 
be palūkanų. R J . 

Danute Bindvkiene 

Ne taip lengva, bet 
būtina 

Buvo laikai, kai žmogus 
Žemę vadino visatos centru, 
apie kurį skriejo visos plane
tos ir pati Saule. Kadangi 
Žeme buvo paskirta žmogui, 
tai suteikė jam teisę vadintis 
to visatos centro valdovo var
du. Kaip ir kiekvienas šei
mininkas, jis laisvai, negal
vodamas apie pasekmes ar at
eitį, naudojosi gamtos gery
bėmis ir žemes turtais. Viskas 
juk atrodė neišsemiama, neiš
naudojama, o padarytą žalą 
pati gamta anksčiau ar vėliau 
atitaisydavo. 

Tik šio šimtmečio šeštajame 
dešimtmetyje pradėta susi
rūpinti aplinkos tarša ir gam
tosauga. Galbūt ne tiek „kos
metiniais sumetimais", kiek 
dėl to, kad užteršta žemė, oras 
ir vanduo pradėjo kelti pavojų 
žmogaus sveikatai, net gyvy
bei. Tuo metu šia tema iš
leistos kelios svarbios studijos, 
pradėta rašyti laikraščiuose, o 
ypač gamtosauga susidomėjo 
šio krašto jaunuomenė, kuriai 
buvo įgrisęs Vietnamo karas, 
demonstracijos ir rasinės riau
šės. Tam tikra studentijos da
lis, ieškodama naujų veiklos 
būdų ir temų, paskelbė meilės 
ir apsaugos šūkį visai gyvajai 
bei negyvajai gamtai, visai 
aplinkai. 

Nors tuo metu buvo daug 
priešiškai nusiteikusių, ilgai
niui gamtosauga įtraukta į pa
grindinių kiekvieno žmogaus 
rūpesčių sąrašą. Pradėta ieš
koti būdų saugiau laikyti pa
vojingų chemikalų atliekas, 
beatodairiškai neteršti aplin
kos, ją puošti, sodinant me
džius ir gėles, stengtis išvalyti 
užterštus ežerus, upes, kitus 
vandenis, kad jie ne tik ne
kenktų gyvūnams ar žmo
nėms, bet suteiktų jiems poilsį 
ir atgaivą. 

Daug atlikta iki šio laiko, 
bet dar daug kas neatitaisyta. 
nepagerinta, neišvalyta. Ant
ra vertus, šimtmečių klaidų 
neįmanoma per metus ar ki
tus atitaisyti, tad reikia bent 
džiaugtis, kad dedamos pas
tangos, negailima net lėšų 
įvairiems projektams, pade-
siantiems užtikrinti sveikesnį, 
malonesnį žmonijos rytojų. 

Reikia suprasti, kad ne visi 
kraštai vienodą dėmesį krei
pia į aplinką, gamtosaugą. Ne
turtingosios, besivystančios 
valstybės, ypač kai kuriuose 
kituose žemynuose, neturi nei 
išteklių, nei pakankamo įsi
pareigojimo jausmo pasirū
pinti gamtos apsauga, kai 
žmonės gyvena skurdžiai ir 
stengiasi galą su galu sudurti 
bet kokiomis priemonėmis — 
net jeigu tai daro žalą aplin

kai. 
Pastaruoju metu JAV-se 

žengti dar keli žingsniai aplin
kos apsaugos keliu: daugelyje 
vietų pradėto.- griauti upių 
užtvankos, kad pagerintų kai 
kurių gėlo vandens žuvų 
judėjimą, ypač ju dauginimąsi. 
Šiuo metu Amerikoje yra apie 
75,000 dideliu užtvankų, ap
žergusių įvairias vandens va-
gas-upes. Užtvankos ne tik 
kliudo upėms laisvai teketi, 
bet daug prisideda prie jų van
dens taršos. Daug tu užtvan
kų jau pasenusi - neberei
kalingos ir nenaudingos, kai 
pramones įmone.-, kurios tų 
užtvankų teikiam;! elektros ar 
kitokia energija naudojosi, 
nustojo veikti arba perėjo prie 
kitų energijom šaltinių. Ap
griuvusios užtvankos taip ir 
riogso, nes niekas ne> 
ciatyvos jų nugriauti 

Prieš savaitę viena ''.kia 
917 pėdų aukščio sena už
tvanka, buvusi Kennebec upė
je, Maine valstijoje, buvo pra
laužta ir upei leista laisvai 
plukdyti savo vandenis į At
lanto vandenyną. Netolimoje 
ateityje numatoma tai padary
ti su kai kuriomis užtvan
komis Kalifornijoje ir Connec-
tieut valstijoje, o taip pat 
peržiūrėti ir kitų užtvankų 
veiksmingumą — galbūt dau
giau upių išlaisvinant iš šių. 
žmogaus uždėtų, varžtų 

Verta pastebėti, kad nerei
kalingų užtvankų sugriovimo 
nauda jau kai kur pasitvirti
no. Pvz., šiaurinėje Kaliforni
joje 1997 m. pašalinus tris 
užtvankas iš Butte Creek 
upės. lašišų skaičius neršto 
metu pakilo nuo visiško nulio 
iki 20.0001 Panašiai atsitiko ir 
kai kuriose kitose vietovėse, 
nes nereikia ilgai laului rezul
tatų, kai žmogų- padeda gam
tai atstatyti deramą pusiaus
vyrą. 

Kasdien televizijoje ir spau
doje matome reklamuojamus 
automobilius, kuriais galima 
važinėti ,.bet kur" — per kal
nus, miškus, dykuma.-, net 
upių vagomis. Rėkiamo- at
spindi tikrovę: kasmet vis 
daugiau miestų gyventojų 
stengiasi ..pabėgti į laukines, 
nesugadintos gamtos platy
bes", bent jau atostogų metu. 
Valstybiniai parkai, paplūdi
miai, kalnai ir dykumo- virsta 
turistų ,.žaidimo aikštėmis" ir 
tuo pačiu kenčia šiukšlių, oro 
taršos, gamtos išnaudojimo 
perteklių. Tačiau aplinko?au-
gos akis jau nukreipta ir šia 
linkme: reikia tikėtis, kad bus 
imtasi priemonių ..kai ką pa
likti ir kitoms kartoms". 

BAJORAS 
JURGIS JANKUS 

Nr.l 
Per gyvenimą išmokau nebepykti, ir kam čia pykti? 

Truputį į vieną pusę ar į kitą — didelis čia daiktas. Ar 
su piktumu pataisysi? O žmonės pyksta. Ir dar kaip. 
Pykau kartą ir aš. Iš mokyklos žinojau, kad piktumas 
žmogaus gyvenimą pasmaugia. Manojo nepasmaugė, 
bet pykau. Kai dabar žiūriu, gal tas piktumas ir nebu
vo toks, kuris pasmaugia, gal tik toks, kuris vėliau 
praturtina, bet kaip tada galėjau žinoti: O buvo taip. 
Kai praėjo Pirmas pasaulinis karas, kai Lietuva po 
šimtmetinio rusų jungo vėl tapo laisva, daug kas šoko 
mokytis. Šokau ir aš. Sakė, pasimokiusiems bus leng
viau gyventi. Vaikai šoko, bet ne visų tėvai paskui 
vaikus lėkė. Jie skaičiavo, kaip, kas kiek atseis ir liepė 
vaikams pasilikti namie. Mano tėvai buvo lengvesni. 
Leido. Nesvarstė, nesvėrė, kas iš to mokslo gali išeiti, 
bet leido. Sakė, daug negalėsim padėti, bet, jeigu nori 
eiti, eik. Ir išėjau. Išėjau tik mokytis. Net galvos nesu
kau, ką su tuo mokslu veiksiu. Gimnazija buvo netoli, 
duonos namie užteko, mokytis buvo lengva, per atosto
gas ir savaitgaliais net prie darbų prišokdavau, tai ir 
tėvams nebuvo labai baisu. Kai vieną pavasarį gavau į 
rankas tikrai gerą atestatą, pirmą kartą apstulbau: 
atestatas duonos nežadėjo, o į aukštąjį mokslą nebuvo 
kaip. Nors tėvai ir nesiskundė, bet už geresnį manęs 
aprengimą jau šimtinę kitą ir į skolą buvo įlindę. 

Pirmą gerą patarimą davė valsčiaus viršaitis. Sakė 
nuo rudens atsisako iš darbo raštininkė, tai vietą 
valsčiaus raštininku jis galįs — užtikrinti. Per metus, 
sakė, suprasi valsčiaus reikalus, o po metų gal galėsi 
ir valsčiaus sekretoriaus vietą užimti, nes sekretorius 
ir persenęs, ir ligotas, vargu ar betęs ilgiau negu me
tus. Tėvai irgi labai nesiraukė, nors ir nelabai norėjo 
tikėti, kad į valsčių tokio didelio mokslo reikėtų. O 
tada visos gimnazijos mokslas dar buvo laikomas gana 
dideliu. 

Atėjo ir kitas patarimas. » 
Iš gretimo kaimo stamboko ūkio vienas jau gana se

niai buvo išėjęs į teisėjus. Jis ir dabar tebeteisėjavo. 
Kartais atvykdavo ir į savo tėviškę paviešėti. Apie jį 
žinojau, bet pažinti nepažinau, tai labai nustebau, kai 
vieną sekmadienį mane užkalbino; pasakė girdėjęs, 
kad aš, jo kaimynas, gerai pabaigęs gimnaziją, pasvei
kino ir paklausė, ką galvoju toliau veikti. Nors nebu
vau pratęs labai atvirai įsišnekėti, bet jam visiškai at
virai pasakiau, kad nežinau. Į universitetą nėra kaip, 
o gauti kokį darbą gimnazijos neužtenka. Paminėjau, 
kad rudenį greičiausiai atsiras valsčiaus raštininko 
vieta, tai viršaitis ją man kaip ir pažadėjo. Teisėjas 
kiek pasiraukė: 

— Matai, jeigu teisėjaučiau Kaune, sakyčiau eik pas 
mane raštininkauti ir tuo pat metu lankyk universi
tetą, bet aš ir pats sėdžiu beveik kaime. O apie moky
tojus ar nepagalvojai? 

— Gimnazijos neužtenka, — pasakiau, 
— Žinau, kad neužtenka, o mokytojų trūksta. Ar gir

dėjai, kad Šiauliuose atidaromi vasariniai mokytojų 
kursai. Jeigu neklystu, dar yra ar ne savaitė laiko. Pa
galvok. Gerai pabaik. Švietimo ministerijoj turiu pa
žįstamą, kai jis gerą žodį pasakys, ko gera gal gausi 
vietą kur pakaunėj. Galėsi ir mokyti ir studijuoti. 

Net pašokau. Namie pasišnekėjau su tėvais. Žino
jau, kad stumiu juos į skylę, bet tėvai yra tėvai. Išva
žiavau. Pabaigiau gerai. Su baigimo pažymėjimu ir 
atestatu abu su tėvu nuvažiavom pas teisėją. Pažiū
rėjo, buvo pažymiais labai patenkintas, liepė tuoj 
rašyti prašymą, o jis pakalbėsiąs. 

Grįžom namo smagūs. Dar važiuodamas namo, 
ėmiau skaičiuoti, per kiek laiko padėsiu tėvams atsi
kratyti mano skola, o paskum gal ir padėti galėsiu. 
Bet svarbiausia, galėsiu studijuoti. 

Tėvas šypsojosi. 
— Nepersokęs per balą, nesakyk op! 
— Bet teisėjas pasakė! — džiūgavau. 
Grįžęs, pasiraitęs rankoves, padėjau sėti žiemken

čius, braukti ir merkti linus, kasti bulves, o kiekviena 
proga bėgiojau į paštą — nieko, nieko ir nieko. 

Pagaliau prieš pačius Visus Šventus, kai jau bebu
vau pradėjęs galvoti eiti pas viršaitį teirautis, ar dar 
reikia raštininko, atėjo. Net ne pats ir į paštą nuėjau. 
seniūnas atnešė. 

Drebančiom rankom praplėšiau voką ir suglumau: 
buvau paskirtas į kažin kokio valsčiaus Bajorų mo
kyklą. Net kur tas valsčius nežinojau. Reikėjo gerai po 
žemėlapį pasidairyti. 

Po keliolikos valandų važiavimo (persėdant reikėjo 

pusdienį laukti traukinio' išlipau mažutėje -• 
Stoties budėtojo paklausiau, kaip galėčiau patekti į 
Bajorų mokyklą, bet jis apie Bajorus ne girdėti nebuvo 
girdėjęs. Patarė pasiteirauti vežikų. Jie 
apskriti, tai gal kuris ir žinos. 

Išėjau iš stoties. Stovėjo du poriniai vežimai ir kro
vėsi daiktus. Viena pašnekinau Tas buvę tokia vietą 
girdėjęs, bet vežti į ją nežadėjo. Gali.- nuvežti tik į 
miestą. Kaip tik esąs turgadienis, gal bu> ka> ir i> Ba
jorų. Bet už pavežimą ligi miesto p^aše dvidešimt litų. 
Ne iš manės vieno. Jau tris turėjo, ir iš visų po tiek 
Man tai buvo labai didelis pinigas. K.i ginau pasi
derėti, kad už kilometrą po Litą !>c būtų ir per daug. 
žydas tik pečiais patraukė. 

— Kai pamatysi kelia, nesaky-;. kad per da L - te
pasakė. 

Tikrai kelias buvo .baisus. Savo apylinkėje vi-okių 
kelių mačiau, bet taip išmalto, tai ne Tarpais vežime 
sėdėjom kaip gerų bangų vartomam laive. Matyti per 
rudenį į stoti važiuojančiu keha^ buvo taip išmaltas. 
kad garbu bebuvo vertas net sunkelio vardfe Gerai. 
kad arkliai buvo stiprus du dideli p! uv.t-tr.-mai -ar
čiai. Jie sunkų, t visas puse- svyruojantį, vežimą taip 
lengvai trauke, lyg jo \ isiškai nebūtų buvę 

Žydas tik iš pradžių pa-irode ru-Tus. net šiurkš-
tokas. o kelyje buvo šneku- su kitais keleiviais t' 
apie žmones, vietas ir įvykius, apie kuriuos nieko ne
žinojau. Ir nenorėjau žinoti. Kilo vis didesnis apmau
das, kad teisėjas nepasirūpino, tikriausiai i 
netarė, kad manės neskirtų i toki:) prakeiktą balą (.; ,; 
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ITALIJAI AUKSAS, LIETUVA 
IŠSIKOVOJO PENKTĄJĄ VIETĄ 

Paryžiuje baigėsi 1999 m. Europos krepšinio 
pirmenybės. Finalinėse rungtynėse italai nugali ispa

nus. Lietuva suveda sąskaitas ir sutriuškina Rusiją 

REMIGIJUS GAŠKA 
„Draugo" Spec. korespondentas Paryžiuje 

Italija, kurią Lietuva prieš 
penketą dienų buvo lengvai 
nugalėjusi atrankinėse varžy
bose, 74:62, be didelio vargo 
susitvarko su Ispanija ją nu
galėdama 64:56 ir parsivež-
dama Romon blizgančius auk
so medalius. Ispanija buvo tik 
šešėlis tos komandos, kuri 
dviejų taškų skirtumų ketvirt
finaliuose nuskriaudė Lietu
vą. Ispanijos žvaigždė Herre-
ros prieš Lietuvą pelnęs 28 
taškus, prieš Italiją vos 10 te-
sukrapštė. Taip jau atsitiko: 
Lietuvos „laimė" buvo užšokti 
ant karštos Herreros rankos. 

Bronzos medalius iškovojo 
Jugoslavija dėl trečios vietos 
nugalėjusi prancūzus, 74:62. 
Prancūzijai tai buvo antras 
pralaimėjimas iš eilės ir ji at
rodė nekaip. O po kelių mie
guistų rungtynių, pagaliau, 
atsigavo Vlade Divač, surin
kęs serbams 19 taškų. 

Lietuva • Rusija 103:72 

Išskyrus garbės reikalus, 
šios rungtynės neturėjo dide
lės reikšmės nei vienai ko
mandai. Teisę dalyvauti Sid
nėjuje jau abi komandos buvo 
užsitikrinusios. Užtai Sabonis 
net nenusirengė ir sėdėjo ant 
atsarginių suolelio, vilkėda
mas trumpikėmis. Treneris 
Kazlauskas pradžioje į aikštę 
išleidžia Karnišovą, Praškevi
čių. Einikj, Adomaitį ir Jesike-
vičių. Tai greitas kovos penke
tukas. Rusų centras Nosovas 
pelno pirmuosius taškus, bet 
kaip sako sena lietuvių pa
tarlė pirmieji šuniukai 
skandinami. Ir po trijų minu
čių Karnišovo, Praškevičiaus 
tritaškis, bei Adomaičio ir 
Karnišovo dvitaškiais lietuviai 
jau priekyje 10:4. Kėlinio vi
duryje Marčiulionis keičia Je-
sikevičių, o Masiulis Praške
vičių. Kęstutis pelno šešis 
greitus taškus ir sumaniai va
dovauja lietuvių atakoms. Kė
linys baigiamas 42:33 lietuvių 
naudai. 

Praėjusios kelios lietuvių 
rungtynės parodė, kad kas at
sitinka pirmosiose trejose an
tro kelinio minutėse turi svar
bią įtaką rungtynių sėkmei. 
Ne kitaip ir šiandien. Lietu
viai laimi kamuolį ir Adomai
tis tritaškiu ženklina 45:33. 
Praškevičius įmeta 3 baudas, 
o Einikis iš po krepšio fiksuoja 
50:36. Praėjo vos 3 antro kė
linio minutės, -o jau keturioli
ka taškų! Tai geras ženklas. 
Rusai, atrodo pradeda apsi
prasti su pralaimėjimu, o iš 
mūsiškių pasipila tritaškių 
lietus: Jesikevičiaus, Adomai
čio. Karnišovo. Dvitaškius pri
deda Einikis, Jesikevičius ir 
Karnišovas ir Lietuva didina 
skirtumą iki 72:50. Liko žaisti 
dar devynios minutės. Vienin
telis belikęs klausimas, ar lie
tuviai užkraus šimtą. Ragina
mi dviejų šimtų savo žiūrovų, 
mūsiškiai tai nesunkiai pa
siekia. Likus žaisti dvejoms 
minutėms. Šarūnas Jesike
vičius įmeta tritaškį ženklin
damas šimtąjį tašką. Jis pats 
pataiko dar vieną tritaškį ir 
Lietuva baigia rungtynes 
aukščiausiu rezultatu, pasiek
tu 1999 metų Europos pirme
nybėse. 

Lietuvai taškus pelnė — 
Karnišovas 18, Adomaitis 17, 
Einikis ir Marčiulionis po 13, 
Jesikevičius ir Praškevičius po 
11. Eurelijus ir Mindaugas 
Žukauskai po 9, Masiulis 2. 
Maskoliūnas ir Sabonis nežai
dė, o Štombergas, nors ir žaidė 

devynias su viršum minutes, 
prametė abu metimus ir taškų 
nepelnė. Sauliaus žaidimas 
paskutiniose trejose rungty
nėse atsirado „duobėje". Gal 
per daug rūpinasi savo pirm-
gime dukrele, kuri gimė Kau
ne vos prieš 5 dienas. 

Iš rusų pasižymėjo Maskvos 
CSKA žaidžiąs Kudelinas pel
nęs 23 taškus, ir Saratovo 
krepšininkas Zakaras Pašuti
nąs surinkęs 14. 

Tos pačios problemos 

Stebint rungtynes ir žiūrint 
į rezultatą, galime konstatuo
ti, kad šis susitikimas Lietu
vai buvo lengvas. Galėjom pa
sižymėti visuose frontuose. 
Tačiau... Tos pačios klaidos, 
kurios Lietuvą kamavo per vi
sas Europos pirmenybių rung
tynes, išryškėjo ir šiandien. 
Komanda padarė 16 klaidų 
(rusai 14), po varžovų krepšiu 
mes atkovojom 3 (tris!) ka
muolius, rusai 11. Tai Lietu
vos rinktinės Achilo kulnys! 
Jei norime pretenduoti į Euro
pos čempionus, turime šias 
dvi spragas atitaisyti. Kitose 
srityse Lietuva problemų ne
turi. Iš tikrųjų galime pasi
didžiuoti visais kitais koman
dos pasiektais rodikliais. Štai: 

Lietuva pirmavo surinktų 
taškų skyriuje su 80 taškų vi
durkiu; 

Lietuva pirmavo mestų me
timų tikslumu; mesta 55% 
tikslumu; 

Lietuva pirmavo atkovotų 
kamuolių srityje su 35.1 per 
rungtynes; 

Lietuva pirmavo rezultaty
vių perdavimų srityje su 22.4 
per rungtynes; 

Lietuva pirmavo mestų dvi
taškių tikslumu su 59%; 

Lietuva pirmavo mestų tri
taškių tikslumu su 46%; 

Tačiau, buvo paskutinėje 
vietoje prarastų kamuolių sky
riuje su 14.3 vidurkiu (Italija 
tik 8.6) ir tik 6.9 po prieši
ninkų krepšiu atkovotais ka
muoliais per rungtynes. 

Čempionai italai demonstra
vo geriausią gynybą, įsileis
dami į savo krepšį po 64.7 taš
kus per rungtynes. Šioje sri
tyje lietuviai buvo ketvirti su 
67 įsileistais krepšiais. 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto įvairūs 

Lietuvos krepšinio rinktines Eurelijus Žukauskas (dešinėje ir Rusijos Igor Kouračov rungtynių įkarštyje 
Paryžiuje N'uotr. Eltos 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ 

Pirmenybių žvaigždės 

Pirmenybėms pasibaigus 
buvo išrinktas simbolinis žai
dynių penketukas. Į jį pateko 
italai Gregor Fučka (gimimu 
slovėnas), Andrea Meneghin ir 
Carliton Meyers (Londone gi
męs jamaikiečio tėvo ir italės 
motinos sūnus), ispanas Al
berto Herreros ir serbas Dejan 
Bodiroga. Su visais pasirinki
mais galima būtų sutikti, tik 
niekaip nesuprantamas italo 
krašto Meneghin pasirinki
mas. Šis vidutiniokas pelnė po 
11 taškų per rungtynes, atko
vojo vidutiniškai po 1.8 atšo
kusio kamuolio ir niekuo per 
daug nepasižymėjo. Gal tik 
tuo, kad jo tėvas yra italų 
rinktinės vadovas... Bet taip 
jau yra, laimėtojams viskas 
galima... Mūsų supratimu ta 
vieta turėjo tekti arba prancū
zui Rigaudeau (15.5 taškai per 
rungtynes) arba Artūrui Kar
nišovui (14.2 taškai, 5.3 atko
voti kamuoliai). 

Taigi medaliai išdalyti ir 
važiuojame namo. Bet niekaip 
netelpa į galvą, kad Ispanija 
Europos pirmenybėse pralai
mėjusi ketverias rungtynes 

Saulėtą, pirmaisiais pavasa
rio žiedais išsipusčiusią ge
gužės 16 dienos popietę susi
rinko į Jėzuitų koplyčią Či
kagos ir apylinkių lietuviai 
drauge su Lietuvos Dukte
rimis dalyvauti padėkos šv. 
Mišiose. Pilnutėlė koplyčios 
susirinkusiųjų dalyvavo šv. 
Mišiose, klausęsis jas aukoju
sio Jono Kuzinsko pamokslo, 
kuriame jis iškėlė šios organi
zacijos 40 metų trukusią 
veiklą, susidėjusią iš daugelio 
mažesnių ir didesnių, labai 
artimo labui atliktų darbų. 
Mišių metu melstasi už drau
gijos steigėją kun. dr. Feliksą 
Gurecką, už pernai Lietuvoje 
mirusį draugijos kapelioną 
kun. Juozą Juozevičių ir už 
visas mirusias nares, rėmė
jus, talkininkus. Aukas prie 
altoriaus nešė draugijos pir. 
Joana Krutulienė, vicepirm. 
Janina Mikutaitienė ir vyr. 
seniūnė Valė Plenienė. Mišių 
skaitinius skaitė Irena Kairy
tė. Koplyčios skliautais, lyg 
iškylančios ir vėl tolumon nu-
siritančios galingos bangos, 
skambėjo solistės Danutės 
Stankaitytės giedamos gies
mės: „Varpas kad būčiau" ir 
W. A. Mozart „Ave verum 
corpus" , vargonais pritariant 
muz. Manigirdui Motekaičiui. 

Iš koplyčios svečiai patrau
kė į Jaunimo centro didžiąją 
salę. kur juste jutai iškilmin
gą orumą: scenos gilumoje ka
bėjo draugijos ženklas, šalia 
— skaitmuo 40. Dešiniajame 
scenos krašte, ant lietuvišku 
audiniu apdengto stalelio — 
kun. F. Gurecko portretas, 
apsuptas baltų chrizantemų. 
Prie kalbėtojų pulto puikavo
si rausvų gėlių puokštė. Sta
lai papuošti tulpių ir pakal
nučių žiedais, lyg švelnus 
pavasario dvelkimas. Salės vi
duryje — ilgos skobnios; prie 
jų susėdo daug garbės svečių 
ir viešnių, buvusios pirmi
ninkės, kurioms laikas ir 
sveikata leido čia dalyvauti. 

Minėjimo programą punktu
aliai pradėjo renginių vadovė 
Regina Smolinskienė. Pasvei
kinusi šventes dalyvius, pak
vietė kalbėti pirm. Joaną Kru-
tulienę. 

„Keturiasdešimt metų — 
tai ilgas kelias, kuriuo kelia
vome drauge: rėmėjai, kurie 
mums pritarė, aukojo, o mes 
dėka jų ėjome ten, kur var
gas, vienatvė, liga. Ėjome net 
iki tų bedalių amžino poilsio 
vietos. Dirbome tyliai, remda
mi vieni kitus. 

Kaip gaila, kad mūsų tarpe 
nebėra kun. F. Gurecko, pa-

pateko į antrą vietą, o Lietuva 
su dviems — į penktąją. Per
šasi mintis, kad NBA baigmi
nių žaidimų sistema yra tobu
lesnė, kuri teisingiau išaiški
na geresnę komandą. 

bėrusį gėrio ir meiles grūdus 
į derlingą žemę, iš kurios iš
augo didelis, plačiai išsiša
kojęs labdaros medis. Pernai 
paliko mus ir mūsų kapelio
nas kun. J. Juozevičius; nete
kome ir mūsų garbės pirmi
ninkės konsulės Juzės Dauž-
vardienės, ir buvusių pirmi
ninkių: Bronės Dikinienės, 
Elenos KučiOnienes. Sofijos 
Adomaitienės", — kalbėjo J. 
Krutulienė. 

Visi Šie brangūs asmenys 
buvo pagerbti atsistojimu ir 
tylos minute. Po to eilės tvar
ka buvo išvardintos visos pir
mininkės: Bronė Petravičie-
nė-Peters (ji mirė Arizonoje, 
vos keletui dienų praslinkus 
po šio minėjimo), Bronė Di-
kinienė, Elė Diminskienė, dr. 
Alina Domanskienė, Elena 
Kučiūnienė, Birute Briedie
nė, Sofija Adomaitienė, Emili
ja Kielienė, Danguolė Valen-
tinaitė, Stasė Paulionienė, Ju
lija Smilgienė ir dabar drau
gijai vadovaujanti Joana Kru
tulienė. Minėjime dalyvaujan
čioms buvusioms pirminin
kėms įteikta po rožės žiedą. 
JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos vardu pirm. B. Vinda-
šienė joms įteikė padėkos la
pus. Dėkojant pirmininkėms 
už vadovavimą, prisimenamos 
ir visos valdybų narės, kurių 
iš viso būta gal netoli šimto. 
Dėl ligų negalėjusios atvykti 
buv. pirmininkė Stasė Pau
lionienė ir ilgametė iždininkė 
Gražina Micevičiūtė buvo pri
simintos gėlėmis ir sveikatos 
linkėjimais. 

Pirm. J . Krutulienė nuošir
džiai dėkojo kun. J. Kuzins-
kui už aukotas Mišias ir pa
sakytą prasmingą pamokslą, 
kun. J. Vaišniui, SJ, už nuo
latinę pagalbą ir patarimus; 
Irenai Kairytei už skaitinius 
Mišių metu, vargonavusiam 
muz. M. Motekaičiui ir sol. D. 
Stankaitytei, net ir savo hono
raro atsisakiusiai. 

Padėka pareikšta ir nuola
tiniams rėmėjams bei talki
ninkams: Vytui Miceikai, Se-
lect Wines and Liquors par
duotuvių savininkui, Ankų 
šeimai — Baltic Bakery savi
ninkams, Onai Norvilienei, 
nuolatinei vaišių paruošėjai 
ir jos talkininkėms — Adelei 
Lietuvninkienei ir Viktorijai 
Valavičienei, barą tvarkiu
siam Antanui Valavičiui, ir 
įvairiai talkinusiems — Sofi
jai Plenienei, Jonui Paroniui 
ir Jonui Krutuliui. 

Dėkingumo nusipelnė 
„Draugo" vyr. redaktorė Da
nutė Bindokienė, „Margučio 
II" ir Amerikos Lietuvių radi
jo laidų vedėjai, Amerikos 
Lietuvių televizija ir Aleksan
dras Plėnys, įamžinęs šį mi
nėjimą vaizdajuostėje, atsisa
kant honoraro, ir visada ma
loniai talkinanti dail. Ada 

Sutkuvienė už sukurtą jubi
liejiniam leidiniui dailų vir
šelį. 

Valdybos narės, skyrusios 
daug triūso ir laiko taip pat 
su padėka buvo paminėtos. 
Tai Regina Smolinskienė — 
renginių vadovė, Danutė 
Gierštikienė. Vicepirm. Jani
na Mikutaitienė ir ižd. Geno
vaitė Maldėnienė prisidėjo vi
suose darbuose; Valė Plepienė 
ir Milita Milašienė stropiai 
rinko skelbimus leidiniui. Li
lija Kizlaitienė ir Janina 
Jarašienė tvarkė bilietus prie 
įėjimo; Sofija Jelionienė rūpi
nosi garsinimu spaudoje. Tai
gi — daug rankų didžią naštą 
kėlė! 

Apie pirmuosius draugijos 
veiklos metus, nuosavą pa
talpų įsigijimą, veiklos gaires 
ir bendrą darbą, draugijos 
steigėjui dar gyvam esant, 
išsamiai pasakojo buvusi 
pirm. Emilija Kielienė. 

Po to Lietuvos Dukteris 
sveikino vyskupas lietuviams 
evangelikams išeivijoje Han
sas Dumpys; negalėjusio 
šventėje dalyvauti Lietuvos 
generalinio konsulo Gied
riaus Apuoko sveikinimą per
skaitė programą vedanti R. 
Smolinskienė. Konsulas lin
kėjo, kad vargstančiam lietu
viui Lietuvos Dukterų išties
ta pagalbos ranka niekad ne
nusvirtų, kad darbus lydėtų 
sėkmė. 

Žodžiu sveikino JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė 
Regina Narušienė ir Lietuvos 
garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza: „Už Jūsų nelaimin
giesiems nušluostytas ašaras 
dėkojame mes, dėkoja Lietuva". 
Vos pradėtą JAV LB Soc. rei
kalų tarybos pirm. Birutės Ja
saitienės sveikinimo žodį nu
traukė „sustreikavęs" mikro
fonas, kurio ir supuolę nu
simanantieji tvarkytojai nepa
jėgė „atgaivinti* (po valandė-
lėlės jis kaip niekur nieko, 
vėl ėmė veikti). B. Jasaitienės 
sveikinimo tekste buvo para
šyta: , ,Nors Amerika yra vi
sokių galimybių kraštas, kad 
čia, kitų manymu, auksas upe
liais teka, yra čia ir daug 
vargo, ir skausmo. Tad prieš 
40 metų kun. F. Gureckas, 
įkurdamas šią organizaciją, 
numatė jos reikalingumą". 
Dėkodama už glaudų bendra
darbiavimą, ji linkėjo dirbti, 
nevargti, nes „nevalia pa
vargti toms organizcijoms, 
kurių darbai reikalingi mūsų 
lietuviškai visuomenei*. 

Raštu sveikino buv. dr-jos 
pirm. Elzė Diminskienė, da
bar gyvenanti Arkansas val
stijoje, Lietuvos Dukterų dr-
jos Los Angeles skyrius 
(pirm. Regina Gasparonienė), 
Lithuanian Mercy Lift, „na
melių" gyventojai: Antanas, 
Loreta, Nijolė ir Arnas. Iš to
limo Texas sveikino Lietuvos 
Dukterų pagalbą patyrusi dė
kinga tautiečių šeima. 

Sukakties proga išleistame 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMCWUO, NAMU. 8VaUT5T 
IR GYVYBES DRALKMMA8. 

Agt^ts«FiankZapoisirO«.Mgr.Ai*aa 
S. Kana kaba latuviakal 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 W M t M t h 8 » M 

Tat (708) 424-8854 
(773)581-8864 

GREIT PARDUODA 

3* 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

RE/MMCKSUUS 
lENJOtS 

o#fc. (773) SS6-59S9 
homc (TOS) 42S-7160 
paocr (TOS) M6-4919 

RIMAS L. STANKUS 
• Oraitas a sąfcnmgas patarnavimas 
• Nuoaavybių jkaJrantmas vatai 
• Pantams ir parduodama namus 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijai? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite aest ai vairo šiandien! 

( 0 0 ) 2 0 7 2748 

KMECKMEALTOf* 
7S22 S.PdeeM Pat 

. 4365 S.Archar Ava. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar piktinamus 
kreipkitės į Danui*) Mayer. Ji 
profesionalai, sąžiningai r asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 

ĮvStUL 

Ieškome patyrusių dažytoją, 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. MM 

Condo for sale by oi 
4131 W. 93 PI., Oak Lawn, E. 

3 bdrms, 2 baths, 2 nd fl. 
$129,500. 

CaDteL 708-424-4087. 

BRIGHTON PARKO 
LIETUVHJ NAMŲ SAVININKU DRAUGIJA 

JAU SEPTYNIOLIKTĄ KARTĄ 
rengia savo metinį 

FESTIVALI 
§. M. LIEPOS 9 DIENĄ, PENKTADIENĮ 

• Pradžia 6 vai. vakaro. 
• šeštadieni ir sekmadienį nuo 12 iki 10 vai. vakaro. . . 
• Svečius linksmins Algimantas BamiSkis su savo orkestru. 
• Bus gero lietuviško maisto ir gaivių gėrimų. 
• Patariama atvykti su kėdėmis, nes suolų nebus. 

Festivalio rėmėjai: City of Chlcago 
Fantasy Amusements 

Marcruette National Bank 
TCFBank 

Visi nuoširdžiai kviečiami! 

leidinyje randame sveikinimo 
laiškus, gautus iš kardinolo ir 
Čikagos arkivyskupo Francis 
George, O.M.I., miesto mero 
Richard M. Daley, Lietuvos 
Respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus. Lietuvių fondo, 
JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos valdybos ir jos pirm. 
Birutes A. Vindašienės. Leidi
nyje yra ir apie 30 sveikinimų 
iš mūsų rėmėjų — lietuvių 
bei amerikiečių organizacijų, 
padėkų už įvertinimą ir para
mą per visą draugijos gyvavi
mo laikotarpį. Iš pirmojo lei
dinio puslapio žvelgia besi
šypsantis steigėjas kun. F. 
Gureckas, 1977 m. vieno po
sėdžio metu staiga miręs. Čia 
pat nuotraukos ir keturių pa
čių pirmųjų jo talkininkių, 
drauge su juo pasirašiusių 
draugijos registracijos aktą Il
linois valstijoje: Br. Petrą-
vičienės, Onos Silėnienės, 
Aleksandros Gylienės ir Aldo
nos Minelgienės. 

Po oficialiosios dalies geras 
pusvalandis, skirtas muz. R. 
Šoko vadovaujamo moterų vo
kalinio vieneto atliekamoms 
dainoms, buvo maloni dvasinė 
atgaiva. Jausmingai, tiksliais 
įstojimais ir gražiu niuansavi-
mu šis moterų nonetas padai
navo devynias lietuvių kom
pozitorių sukurtas dainas, be 
jų dar J. Offenbacho b a r k a 
role" ir J. S. Bacho „Ariją" — 
labai įdomų korinį (žodžių 
vietoje girdimas tik vienas 
garsas „a"). Kitos nostalgiš
kos, švelnios dainos buvo šių 
kompozitorių: A. Vienažin

džio, G. Jautakaitės, A. Rau
donikio. G. Savinienės, o nau
jai girdėtos penkios — vieneto 
vadovo R. Šoko kompozicijos. 
Viena jų — „Motutei", skirta 
kompozitoriaus močiutei (ne
seniai juk šventėme Motinos 
dieną). Lyg specialiai šiam 
gailestingų širdžių sambūriui 
moterų E. Selelionio žodžiams 
parašyta A. Raudonikio daina 
„Švelnumas" buvo visų su pa
sigėrėjimu išklausyta. Šis vie
netas jau yra net šešis kartus 
pasirodęs amerikiečiams ir 
vis plačiau reiškiasi mūsų 
tarpe. 

Po šio dvasinio atsigaivini
mo buvo dargi ir patiekalais 
gausi vakarienė. Pradedant 
vaišių palaiminimo maldą, 
kaip visada, iš giliųjų išmin
ties klodų perskaitė kun. J. 
Vaišnys, SJ. 

Malonu pranešti, kad š. m. 
spalio 2 d., lyg pratęsiant šios 
reikšmingos sukakties 
minėjimą, ruošiamas Rudens 
pokylis. Jame tikimės pama
tyti visus čia buvusius, o taip 
pat ir tuos, kurie norėtų pagy
venti mūsų jubiliejinių metų 
nuotaika. 

Sofija Jelionienė 

* Nuo liepos 1 d. dides
nius atlyginimus gaus mok
slo ir studįjų institucijų asis
tentai, valstybinių kultūros įs
taigų vadovai bei kultūros, 
meno specialistai. Dabar asis
tento pagrindinis tarnybinis 
atlyginimas bus prilyginamas 
pagrindinei mėnesinei algai, 
kuri šiuo metu yra 105 litai. 



KUNIGAS, VADINTAS MILŽINU 

VYTAUTAS ŠYVT8 

Kun. Nikodemas Švogidys-Mil-
tinaa. 

1999 m. balandžio 10 d. 
minime kunigo, žymaus Lietu
vos praeities gerbėjo, rašytojo, 
žurnalisto, Vilniaus krašto 
lietuvio-patrioto Nikodemo 
Švogžlio-Milžino 100-ąsias gi
mimo metines. 

Jo kunigystė, visuomeninė ir 
kultūrinė veikla plačiai nu
šviesta leidinyje „Lietuvos 
bažnyčios" (VI tome), 1987 m. 
išleistame Čikagoje. 

Objektyviai ir įtikinamai N. 
Svogžlio vaikystę ir kunigystę 
aprašė jo geras draugas kuni
gas, filosofijos ir teologijos 
mokslų daktaras Ignas Urbo
nas, dabar gyvenantis JAV. 
Tačiau apie jo asmeninio gyve
nimo peripetijas buvo mažai 
žinoma. 

N. Svogžlys buvo aukštas 
(1,84 m. ūgio), tiesaus stoto, 
gražių vyriškų veido bruožų, 
augalotas vyras, prabildavęs 
galingu baritonu. Jo gyveni
mas buvo kupinas gilių 
jausmų, begalinės ir drama
tiškos meiJes ne tik Dievui, 
kuriam tarnavo visą gyve
nimą, bet ir artimiesiems. Ta 
meilė paliko lemtingų pėd
sakų visame jo gyvenime. Jis 
buvo geraširdis, nekerštingas 
ir amžinas optimistas, tačiau 
asmeniniame gyvenime buvo 
nepraktiškas žmogus. 

Kas gi buvo tas Milžinas? 
Nikodemas Svogžlys gimė 

1899 m. balandžio 10 d. (s. st. 
kovo 29 d.) Trebučių kaime 
netoli Švenčionių, vargingoje 
Mataušo ir Julijonos švogžlių 
šeimoje. Norėdamas pagerinti 
gyvenimo sąlygas, Mataušas 
su šeima išvyko į Rygą ieškoti 

ir sumanus, jis greitai susira
do gerą darbą fabrike ir jau 
galėjo leisti į mokslus savo 
Sūnų. Nikodemas 1915 m. 
baigė progimnaziją. Siaučiant 
karui, Švogžlių šeima 1915 ra. 
buvo priversta grįžti atgal į 
Trebučius. Nors jaunas, bet 
jau prasilavinęs Nikodemas 
pradėjo mokyti vaikus Šven
čionių ir Strūnaičiu moky
klose. Netrukus vaikams ir jų 
tėvams patiko šis jaunas, 
energingas, sumanus ir iš
kalbingas mokytojas. Tačiau 
Nikodemo mama labai norėjo, 
kad jis taptų kunigu. Nors ir 
skurdžiai gyvendami, tėvai su
darė jam sąlygas toliau moky
tis. 1918 m. rudenį Nikode
mas įstojo į Vilniaus kunigų 
seminariją. Čia jis baigė visą 
gimnazijos kursą. 

Po Lenkuos išdavystes ir 
neteisėto Vilniaus užgrobimo 
1920 m. Nikodemas mokslus 
tęsė jau lenkų okupuotame 
Vilniuje. Pokalbiuose su lenkų 
klierikais Nikodemas karštai 
gynė Lietuvos ir Vilniaus 
krašto lietuvių reikalus, smer
kė okupaciją. 

Kartą, besiginčydamas su 
klieriku lenku dėl Lenkijos 
išdavystės, bodamas karšto 
būdo skėlė lenkui antausį. 
Kilo skandalas. Prolenkiška 
seminarijos administracija 
1922 m. Nikodemą iš semina
rijos pašalino. Tai nepalaužė 
jo valios toliau mokytis ir ko
voti. Netrukus, susitaręs su 
lietuvių pogrindžio organiza
cija ir gavęs Jono Basana
vičiaus rekomendacinį raštą, 
jis 1922 m. slapta perėjo de
markacijos linyą. Atvažiavęs į 
Kauną, kreipėsi į prelatą J. 
Mačiulį-Maironį, prašydamas 
sudaryti jam galimybę toliau 
tęsti mokslus. Maironis ne
delsdamas Nikodemą priėmė į 
Kaune buvusią Žemaičių ku
nigų seminariją. Besimokyda
mas seminarijoje, Nikodemas 
lankė ir Kauno universiteto 
Teologijos-filosofijos fakultetą. 

1925 m. birželio 14 d. Niko
demas Svogžlys Kauno arki-
katedroje-bazilikoje buvo iš
kilmingai įšventintas kunigu. 
Būdamas karštas Lietuvos pa
triotas, didžiai mylintis Vil
nių, vadovybės buvo paskirtas 
į gerokai aplenkėjusią Kai-

DRAUGAS, 1999 m. liepos 8 d., ketvirtadienis 

Telšių rajono Ryikėnų seru Unijos Vilkų kaimo Dievo Krėslo mižke pastatytas paminklas Šatrijos rinktines Ža
rėnų kuopos partizanams atminti. Paminklo pašventinimo iškilmėse dalyvavo Telšių vyskupas Antanas Vai
čius, skulptorius Jagėla, LGGRT centro memorialinio departamento direktorius Kęstutis Dumčius, Telšių 
apskrities viršininko pav. Ona Palskiene, LR Seimo nare Elvyra Kunevičiene ir kt. Nuotr. R. Trimonienės 

darbo. Iš prigimties darbštus šiadorių vyskupiją. 

Per visą savo kunigavimo 
laikotarpį, nuo 1925 m. iki 
1985 m., N. Svogžlys buvo ski
riamas į 12 parapijų. 

1927 m. Kaišiadorių vysku
pas Nikodemą paskyrė į Kai
šiadorių parapiją vikaru, mo
kyklų kapelionu ir kurijos no
taru. Iniciatyvus ir sumanus 
vikaras gerai vykdė visas 
pareigas. Bet tuo nesitenki
no. 1928 m., vyskupui suti
kus, Kaišiadoryse organizavo 
teatrą. Čia išryškėjo dar vie
nas jo talentas — scenaristo, 
režisieriaus. Ieškant artistų, 
jam talkino viena šviesiausių 
asmenybių — Kaišiadorių pro
gimnazijos direktorius Ka-
veckas (Konrado Kavecko tė
vas). Būdamas geras mano 
tėvų bičiulis, jis rekomendavo 
Nikodemui artistu mano tėvą 
(Juozą Šyvį). Mano tėvų 
pažintis su Nikodemu tesėsi 
nuo 1928 m. iki jo mirties (57 
metus). 

Po kelių mėnesių, surinkęs 
artistus ir parašęs scenarijų 
patriotiškam veikalui, Nikode
mas surengė pirmą nemo
kamą spektaklį. Žmonių į jį 
susirinko tiek, kad dalis sė
dėjo ant grindų. 

Kunigo N. Svogžlio liturgija 
bažnyčioje buvo savotiška. 
Kartais jis nukrypdavo nuo li
turginių bei teologinių kanonų 
ir tradicijų; matyt, dėl savo la
kios vaizduotės ir nevaržomos 
prigimties. Daug ką jis darė 
„kitaip", „milžiniškai". 

Nikodemas buvo didelis Lie
tuvos senųjų tradicijų ir jos 
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kultūros paveldo gerbėjas bei 
puoselėtojas. Jis Kernavę iš
garsino visoje Lietuvoje. Iš 
apleisto, mažai kam žinomo 
paribio, bažnytkaimio Ker
navė tapo gausiai maldininkų 
ir turistų lankoma vieta. Kar
tu su pradžios mokyklos 
vedėju, mokytoju J. Šiaučiū
nu, jis įkūrė Kernavės etnofra-
finių senienų muziejų, pastatė 
Nepriklausomybės paminklą, 
parapijos namus, Gedimino pi
lies ir Geležinio vilko make
tus, organizavo kryžių sta
tymą prie pačios demarkacijos 
linijos. Keliolika aukštų ir ma
syvių kryžių žadino Vilniaus 
krašto vadavimo idėją, veikė 
okupuotos teritorijos gyven
tojų jausmus. 

Tais laikais kunigas N. 
Svogžlys buvo labai populia
rus tarp jaunimo. 1931 m. jis 
buvo išrinktas Vytauto Di
džiojo universiteto „Vilnijos 
korporacijos" garbės nariu. 
Mielai bendravo su jaunuo
liais, ruošdavo iškilmingas 
korporacijos šventes. Jų metu 
studentai, drauge su N. 
Švogžlių pasimeldę bažny
čioje, ant savo pečių nešdavo 
sunkius kryžius ir juos staty
davo ant kalniukų netoli pari
bio. 

Kernavėje N. Svogžlys kle
bonavo apie 15 metų. Šią pa
rapiją jis ypatingai mylėjo, ty
rinėjo jos garbingą praeitį ir 
buvo giliai Įsitikinęs, kad Ker
navė buvo karaliaus Mindau
go sostinė ir kad čia jis buvo 
krikštytas. 

Kunigas N. Svogžlys pra
dėjęs plačią literatūrinę veiklą 
ir garbindamas senosios Lie
tuvos legendinius milžinus, 
pasirinko sau „Milžino" slapy
vardį. Jis rašė daug, iki pa
skutiniųjų savo gyvenimo 
metų. Rašė vaizdžiai, aiškiai, 
savitu stiliumi. Jo rašiniai: re
portažai, apybraižos, esė, eilė
raščiai buvo spausdinami ne
priklausomos Lietuvos perio
dikoje" „Trimite", „Mūsų Vil
niuje", „Ryte", „XX amžiuje " ir 
kitur. 

Nuo 1931 m. iki 1985 m. N. 
Švogžlys-Mil žinąs parašė 32 
veikalus, tačiau išspausdino 
tik keletą. Iš jų paminėtini: 
„Vilniaus sūnūs" (1932 m.), „O 
šventasis Vilniau" (1940 m.), 
„Vilniaus Aušros Vartai" 
(1940 m.), „Mūsų Švenčionys". 
Nespausdinti liko dideli veika
lai: „Lietuvos istorija", „Ker
navės istorija". Prie vertingų 
Milžino raštų priskirtina 
rankraštinėmis likusios mono
grafijos „Šv. Kazimieras". .Ar
kivyskupas Jurgis Matulai
tis", „Palaimintasis Mykolas 
Giedraitis", 6 parapijų istori
jos ir kiti. 

1944 m. artėjant frontui ir 
antrajai sovietų okupacijai, 
buvusiam Lietuvos ministrui 
pirmininkui kun. Vladui Miro
nui ir N. Švogžliui buvo pa
siūlyta trauktis iš Lietuvos. N. 
Svogžlys kategoriškai pareiš
kė, kad jis iš tėvynes nesi
trauks. 1944 m. birželio 24 d. 

Pivašiūnuose, ant kalno prie 
bažnyčios, kun. N. Svogžlys 
savo sodriu balsu sakė pa
mokslą didelei miniai ti
kinčiųjų, atvykusių į šv. Jono 
atlaidus. Savo iškalbingumu 
jis nesunkiai užvaldė tikin
čiųjų jausmus ir, baigdamas 
pamokslą, atsiklaupęs krei
pėsi į Aušros Vartų Mariją, 
prašydamas stebuklo, malda
vo ją apglėbti Lietuvos žemę ir 
išgelbėti nuo nelaimės. Minia, 
klūpodama ir verkdama, taip 
pat šaukėsi Švč. Mergelės Ma
rijos pagalbos. Kunigas V. Mi
ronas tyliai šluostėsi ašaras, 
viltingai žvelgdamas dangun. 
Deja, stebuklas neįvyko. 

Lietuvoje įvesta sovietinė 
tvarka apramino Milžino emo
cijas. Visą dėmesį jis dabar 
nukreipė į maldą ir kūrybą. 
Tačiau 1945 m. lapkričio mėn. 
Onuškio klebonas N. Švogž-
lys-Milžinas KGB organų 
buvo suimtas ir uždarytas į 
Trakų kalėjimą. Visi jo kūri
nių rankraščiai taip pat buvo 
išvežti į Trakus. Jam buvo pa
teiktas kaltinimas, kad vie
name savo pamokslų jis ragi
nęs žmones „rauti su šaknimis 
bolševikų sėklą". 

Tuometinė valdžia neabejo
jo, kad, būdamas laisvėje, 
Milžinas kels pavojų sovietų 
santvarkai Lietuvoje. Tačiau 
dienos švieson iškilo dar vie
nas Milžino poelgis. 1941 m. 
naciams okupavus Lietuvą, 
Onuškio, kur klebonavo Mil
žinas, žydams grėsė sunaikini
mas. Tais metais liepos mėn. 
N. Svogžlio iniciatyva trys 
žydų šeimos vieną naktį pa
slapčia buvo išvežtos iš Onuš
kio ir apgyvendintos pas 
ūkininkus. Vienos išgelbėtos 
šeimos naryj 1945 m. tapo 
KGB Vilniuje tardytoju. 

Apie žydų gelbėjimą žinojo, 
bet niekam neprasitarė mano 
mama. Suėmus Milžiną, ji 
tučtuojau apie tai pranešė 
rašytojui Jonui Marcinke
vičiui. Šis kreipėsi į minėtą 
tardytoją ir po trijų savaičių 
kalinimo Milžinas buvo iš
leistas iš Trakų kalėjimo. Kon
fiskuoti jo rankraščiai buvo 
grąžinti. 

Kunigo N. Svogžlio suėmimo 
ir tardymo byla yra išlikusi 
buv. KGB archyve. Byloje do
kumentų, patvirtinančių, kad 
N. Svogžlys būtų buvęs už
verbuotas, nerasta. Pats Mil
žinas, vadovaudamasis krikš
čioniška morale, teigė, kad 
žydų gelbėjimas 1941 m. yra 
natūralus jo poelgis. O dėl 
suėmimo ir gandų skleidimo 
sakėsi ant nieko nepykstąs. 
Melsdamasis jis visiems atlei
do ir toliau, jau nenukrypda
mas nuo liturgijos kanonų, ėjo 
savo kunigo pareigas. 1979 m. 
gegužę, jau būdamas 80 metų, 
Milžinas sunkiai susirgo ir 
pirmą kartą per savo gyve
nimą pateko į ligoninę. Du 
mėnesius gydomas ir mano 
šeimos slaugomas. Milžinas 
pasveiko, tačiau grįžti į savo 
numylėtąja Kernave j a m nete-

] amžinuosius Viešpaties namus nulydėjus brangų Vyrą 
ir mylimą Tėvą, nuoširdų mūsų draugijos rėmėją 

A. t A. 
VYTAUTĄ PAULIONĮ, 

liūdesyje likusius - žmoną STASĘ, buvusią Lietuvos 
Dukterų draugijos pirmininkę, sūnų NERIJI,' bei visus 
artimuosius giliai užjaučiame ir guodžiame. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
ONAI RAČIŪNIENEI 

ČESNIENEI 
mirus, sūnui ARNOLDUI, marčiai ALDONAI, 
duktenai MARTAI, podukrai DANJTAI KASIULIS, 
anūkams, proanūkams, proproanūkams ir kitiems 
giminėms reiškiame gilią užuojautą. 

LB Melrose Parko apylinke 

Melrose Parko ir apylinkės lietuvių klubas 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI AUKOJO 

1999.III.1. - 1999.VL1 

$210 - V. Prunskienė. 
$100: Ankų šeima, dr. A. Domanskienė, P. Vaitaitienė. 
$50: B. Briedienė, B. Jasaitienė, V. Krasauskienė, kun. 

J. Kuzinskas, J. Marks, Vyt. ir St. Paulioniai, F. 
Peleckiene, S. Prialgauskienė, M. Ročkuvienė, J . 
Smilgienė, S. Undraitienė, A. Vaitkus, V. Valavičienė, J. 
Žebrauskienė. 

$47 - L. Krutuliene. 
$40 - B. Bagdanskienė, H. Bagdonienė, O. Gutauskienė, 

R. Jelionytė, E. Kielienė, P. Pakalkienė, M. Reinienė, M. 
Wasilewski. 

$30 - J. Dailidiene, dr. J. Jakševičienė, N. Kairienė, S. 
Kazlienė, E. Pagirienė, B. Žemaitienė. 

$27 - R. Kreivėnienė. 
$25 - V Brazienė, S. Kavaliūnienė, R. Žalnieraitienė. 
$22 - T. Kazlauskienė. 
$20 - O. Abromaitienė, Č. Bačinskienė, E. Barškėtienė, 

E. Gailevičiūtė, A. Ješmantienė, N. Jurkšaitienė, M. 
Kapačinskienė, O. Kartanienė, I. Kirkuvienė, A. Latonienė, 
A. Malelienė, T. Mišauskienė, M. Noreikienė, P. ir M. 
Skruodžiai, D. Sruogfitė, M. Stoškienė, S. Šidlauskienė, 
A. Šmulkštienė, A. Venclovienė, E. Vengianskienė. 

$17 - J. Cukurienė, V. Janušaitienė, S. Užupienė. 
$15 - M. Bužėnienė. 
$14 - O. Gradinskienė. 
$13 - J. Bobinienė. 
$12 - B. Prapuolenienė, D. Bilaišienė. 
$11 - M. Gabalienė. 
$10 - E. Blinstrubienė,V. Brazdžiūnienė, N. Dumbrytė, 

M. Gudaitienė, B. Maleckienė, R. Matonis, O. Mažionytė, 
S. Mikaliukienė, N. Rauckinienė, M. Stoškienė, M. 
Šeduikienė, J. Šimaitienė, S. Vakselienė, J. Zalagėniene. 

$7 - D. Garbonkienė, S. Beigienė. 
$6 - B. Podienė, S. Kisielienė. 
$5 - Z. Bagdonienė, A. Dumbrienė, G. Janulienė, V. 

Jonikienė, B. Razminienė, E. Sirutienė, D. Vidžiūniene. 
$4 - $1 - U. Eidietienė, M. Katkienė, V. Mažeikienė, G. 

Miglinienė, J. Pileckienė, G. Pivorienė, J. Ramanauskiene, 
N. Sodeikienė. 

Mirusiųjų atminimui aukojo: 
A. a. Liudo Valančiaus - $300 - p. Valančiuviene. 
A. a. K. Ausiejaus - $25 - Angelė Venclovienė. 

Mieliesiems aukotojams - nuoširdi padėka! 

ko. Į jo vietą jau buvo paskir
tas buv. Vilniaus arkivyskupi
jos valdytojas, monsinjoras 
kan. Česlovas Krivaitis. Tokio 
vyskupo sprendimo paveiktas. 
Milžinas dvasiškai palūžo. 
Lyg į tremtį žmonių lydimas, 
išvyko iš Kernavės i Vievio 
parapiją, kurioje iki paskuti
niųjų dienų uoliai atliko alta
ristos pareigas. 

Paskutinius penkerius savo 
gyvenimo metus Vievyje jis 
mažai rašė. daugiau mąstė 
apie gyvenimo prasmę. 

N. Švogžlys-Milžinas mirė 
1985 m. sausio 20 d. Vievyje 
taip. kaip ir gyveno — drama
tiškai. Priėmęs iš monsinjoro 
K. Vasiliausko paskutinius 
sakramentus, su jam būdingu 
iškilmingumu atsisveikino su 
artimaisiais ir ramiai už
merkė akis. Dievo valiai atsi
davė nenuilstantis Milžinas... 

Jis paliko originalų, savo 
ranka rašytą, testamentą, ku
riame prašė vyskupą palaidoti 
jį mylimoje Kernavėje, Jo 

prašymas buvo išpildytas . 
1985 m. sausio 23 d. Kai

šiadorių vyskupas Vincentas 
Sladkevičius i dabar kardino
las;, pasikvietęs arkivyskupą 
L. PovilionĮ. vyskupą J. 
Preikšą, 62 kunigų ir žmonių 
minios palydą, iškilmingai 
nuvežė jo palaikus į Kernavę. 

Atgulė amžinojo poilsio ku
nigas Nikodemas Švogžlys-
Milžinas šalia savo išgarsintų 
senovės Lietuvos vyrų. Jo ka
pas primins ateities kartoms 
didingą Lietuvos praeitį. 

Anykščiai. Balandžio 28-
gegužes 9 d. grupe Anykščių 
parapijiečių keliavo po Italiją. 
Šios keliones savarbiausias 
tikslas buvo dalyvauti Tėvo 
Pijaus paskelbimo palaimin
tuoju apeigose. Piligriminę iš
vyką anykštėnams organizavo 
italų ir lietuvių kultūros cent
ras, padedamas parapijos kle
bono S. Krumpliausko 

http://www.flysas.com


DRAUGAS. 1999 m. liepos 8 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

B ū k i t e d r a u g i š k i ..Drau
go" šventės gamtoje svečiams 
— ir suaugeliams, ir vaikams 
— paieškokite savo namuose 
gražių dovanėlių laimėji
mams. Visos dovanos su di
džiu dėkingumu priimamos ad
ministracijoje kasdien, darbo 
valandomis. 

P a s a u l i o l i e tuv ių c e n t r o 
r e n g i n i ų k o m i t e t a s nepavė-
siauja net pačiomis karš
čiausiomis liepos dienomis, o 
ruošiasi PLC gegužinei, kuri 
rengiama liepos 11 d. centro 
sodelyje. Žadama jkanus 
maistas, kava, pyragai, lai
mėjimai, muzika, daina, atgai
va. Visi kviečiami pabendrauti 
ir pasilinksminti. 

Prof . V a l d a s S a m o n i s iš 
Toronto dalyvaus su paskaita 
Lietuviškų studijų savaitėje 
Dainavoje. Paskaitos tema: 
^Lietuvos ekonomikos, visuo
menės ir valstybes plėtros 
strategija XXI amžiuje". Pas
kait ininkas kviečia dalyvau
siančius savaitėje iš anksto 
pagalvoti šia paskaitos tema. 
kad Dainavoje, o vėliau gal ir 
žiniasklaidoje, galėtų išsivys
tyti platesnės diskusijos. Tiks
li prof. Samonio paskaitos da
ta ir laikas bus paskelbtas vė
liau. Lietuviškų studijų savai
tę rugpjūčio 8-14 d. rengia 
Lietuvių fronto bičiuliai. 

Č i k a g o s K u l t ū r i n i s cen
t r a s p r a n e š a t r e č i a d i e n i ų 
m u z i k o s k a l e n d o r i ų : 

liepos 14 d. — 1 v.p.p., 
prancūzų opera „The Breasts 
of Tiresias"; 

liepos 21 d. — 1 v.p.p., 
.,Broadway" muzikalinių vei
kalų ištraukos: 

liepos 28 d. — 1 v.p.p., 
prancūzų ir italų operų iš
traukos. 

Popiečių programos vyks 
Čikagos kultūriniame centre, 
Randolph Cafe, 77 E. Ran-
dolph St. 

Liepos 21 d., trečiadienį, 
7:30 v.v., Grant Park Spirit of 
Music Garden sode, vyks 
įvairių operų ištraukų prista
tymai. Norintys daugiau infor
macijos, skambinkite tel. (312) 
744-6630. 

R a v i n i a k o n c e r t a i t o l i au 
v y k s t a . Štai kelios art imiau
sios koncertų temos: 

liepos 16 d., ketvirtadienį — 
Andre Watts atliks Chopin 
programą; 

liepos 18 d., sekmadienį — 
John Williams diriguos savo 

. kūrybą iš Steven Spielberg 
filmų; 

liepos 19 d., pirmadienį — 
tarptautinio masto „Chanti-
cleer" vyrų a cappella choras. 

Norintys smulkesnės infor
macijos, skambinkite tel. (847) 
266-5000. 

Prisiminkite, kad Čikagos ir 
kai kurių priemiesčių bibliote
kos dar turi koncertams bi
lietų, (kurie nemokamai parū
pinti) ir kad studentai gali į 
daugumą koncertų įeiti nemo
kamai. 

Angl i jos Lie tuvių k lubo 
g e g u ž i n ė įvyks sekmadienį, 
liepos 11 d., 12 vai. Šaulių 
namuose, Čikagoje. Bus geras 
maistas, nuotaikinga Kosto 
Ramanausko muzika ir kiti 
įvairumai. Gegužinė suteiks 
gerą progą atsigaivinti ir pa
bendrauti vėsinamoje Šaulių 
salėje. Visi maloniai kviečiami 
atvykti. 

PLC p i r m o j i šių me tų ge
g u ž i n ė — liepos 11 d., 12 vai., 
centro sodelyje. Skanus mais
tas , linksma muzika, daina, 
laimėjimai, šeimyniškas pa
bendravimas. Rengia PLC 
renginių komitetas. 

Dar v o s t ik prasidėjo l ie
pos m ė n u o , tad rugpjūtis at
rodo labai toli, bet laikas tik
rai lekia zovada — pažiū
rėsime, ir j a u rugpjūčio 22 d.! 
O tą sekmadienį ruošiama 
„Draugo" šventė gamtoje. Ne
reikia toli dangintis, čia pat, 
prie „Draugo" pastato, pavė
singame t. marijonų sode bus 
galima pasivaišinti, save paro
dyti, kitų pasižiūrėti, ir link
smai praleisti sekmadienio po
pietę su visad jaunu seneliu 
„Draugu", liepos 12 d. šven
čiančiu 90 metų sukaktį. Pa
skirkite rugpjūčio 22 d. 
„Draugui". 

A n t a n i n a Vas iukev ič ius , 
Chicago, IL. Draugo fondo na
rė. a.a. J u o z o Vasiukevi-
č i a u s a t m i n i m u i atsiuntė 
500 dolerių. Už taip stambią 
paramą Draugo fondui, pager
biant mirusių atminimą, nuo
širdžiai dėkojame. 

SIŪLYKITE 
KANDIDATUS JAV LB 

KULTŪROS 
PREMIJOMS 

JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkės Marijos Remie-
nės pavedimu, yra sudarytos 
komisijos, kurių tikslas: ap
svarstyti kandidatus, pristaty
tus 1999 metų premijoms skir
ti. 

Premijoms kandidatus iš 
JAV-se gyvenančių tarpo siūlo 
lietuvių visuomenė. Pasirašy
tame, su siuntėjo adresu laiš
ke, komisijai pristatoma: kan
didato vardas, pavardė, adre
sas, telefonas ir bent trumpai 
raštu apibūdinti siūlomo as
mens veiklą. Pasiūlymus siųs
ti iki rugsėjo 15 d. Šiems ko
misijų pirmininkams: 

M u z i k o s p remi ja i — Rita 
Kliorienė. 24985 Pleasant 
Trail, Richmond Heights, OH 
44143 

Dai lės p remi ja i — Viktori
ja Matranga. 201 If. Elmvvood, 
Oak Park, IL 60302 

S p a u d o s da rbuo to jo — 
Antanas Dundzila, 7621 Tre-
mayne PI. #202, McLean. VA 
22102 

Rad i jo p remi ja i — Pirm. 
Vytautas Šeštokas, 127 S. 
Clark Dr. Los Angeles, CA 
90048. 

Premijų šventė įvyks lapkri
čio 14 d. Jaunimo centre, Či
kagoje. 

Lemonto ketvirta Se
n i enų įkainavimo diena 
vyks liepos 11d . , sekmadie
nį, nuo 12 vai. iki 4 v.p.p. H 
& H Banquet Hali patalpose, 
317 Canal St., Lemont. Kiek
vienas dalyvis įkainavimui 
gali pateikti ne daugiau dviejų 
daiktų; kaina — 5 dol. už 
daiktą. Įkainavimus praves 
Highland Parko Frederick 
Dose Appraisals. Norintys 
daugiau informacijos kreip
kitės į Gretą, Greta's Garret, 
tel. (630) 257-0021. 

Šią vasarą su šeima pasi
džiaukite Čikagos miesto 
muziejų įdomybėmis. Kai 
kur įėjimas nemokamas kartą 
per savaitę. 

„Adler planetarium" as
tronomijos muziejus, 1300 
Lake Shore Drive — erdvių 
vaizdai, eksponatai, demons
travimai. Muziejus veikia kas
dien 9-5 p.p., penktadieniais 
iki 9 v.v. Antradieniais įėji
mas nemokamas. Tel. (312) 
922-7827. 

„Art Institute" meno mu
ziejus, Michigan Ave. ir East 
Adams St. sankryžoje veikia 
darbo dienomis 10:30 v.r. -
4:30 v.p.p., šeštadieniais 10 
v.r.- 5 v.p.p., sekmadieniais ir 
šventadieniais 12 vai.- 5 v.p.p. 
Antradieniais įėjimas nemo
kamas. Tel. (312) 443-3600. 

Čikagos Vaikų muziejus, 
Navy Pier, vasaros metu vei
kia kasdien 10 v.r. - 5 v.p.p. 
Ketvirtadienio vakarais, 5-8 
v.v., nemokamas įėjimas į 
„Family night" šeimų pramo
gas. Tel. (312) 527-1000. 

„Field Museum" arba 
Gamtos istorijos muziejus, 
1200 So. Lake Shore Drive — 
dinozaurų, mumijų ekspona
tai ir pan. Kasdien veikia 9 
v.r. - 5 v.p. Trečiadieniais įėji
mas nemokamas. Tel. (312) 
922-9410. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

Mokslo ir pramonės mu
ziejus, 57th St . ir Lake Shore 
Drive įrengė naują eksponatą 
— „Theme Park, the Art & 
Science of Universal Studios 
Islands of Adventure", kuris 
aiškina technologiją, naudotą 
filmuose „Lošt Continent", 
„Jurassic Park" ir pan. Taip 
pat vyksta Omnimax filmai 
apie Egiptą, Aviaciją, ir vai
kams kasdien paruoštas ko
medija /vaidinimas apie moks
lą. Muziejus veikia darbo die
nomis 9:30 v.r. - 4 v.p.p., ir 
9:30 v.r.- 5:30 v.p.p. savaitga
liais. Tel. (773) 684-1414 arba 
1-800-GO TO MSI. 

Shedd Aąuarium, 1200 So. 
Lake Shore Drive — naujai 
įrengtas Karibų salų povande
ninės uolos eksponatas. Akva
riumas kasdien veikia 9 v.r.- 6 
v.p.p. Pirmadieniais papigin
tas įėjimas. 

Rimvydas Būtimi y • Kudirka 

K U D I R K A lt 

Buvusi ilgamete Lietuvos Dukterų draugijos pirm. Emilija Kielienė, 40-
ties metų sukaktuvinėje šventėje, gegužes 16 d . Jaunimo centre kalbėjo 
apie nueita Šios Šalpos organizacijos kelią 

„KUDIRKAI" 

Taip pavadinta originali, 
įdomi Rimvydo Butauto-Ku-
dirkos knyga, skirta net ke
liems jubiliejams: viso pasau
lio Kudirkų ankstyvųjų genea
loginių šaknų tėvynei Ša
kiams, kuriems šiemet sukan
ka 400 m.; Kudirkos pavardės 
atsiradimo Lietuvoje 300 m. 
jubiliejui; Vinco Kudirkos gi
mimo 140 m., o taip pat V. Ku
dirkos mirties ir Tautinės 
giesmės (Lietuvos himno) 100 
metų jubiliejams. Be to, Ku
dirkos Naumiestyje pradės 
veikti V. Kudirkos muziejus. 

„Kudirkai" - jau trečioji au
toriaus knyga, nagrinėjanti 
Lietuvos žmonių geneologijas, 
šį kartą - Kudirkų. Knygoje 
daug lentelių, sąrašų, kuriuo
se sužymėti šios pavardes 
žmonės, gyvenantys JAV, Ka
nadoje, Lietuvoje, ir kt . Pami
nėti tremtiniai, politiniai kali
niai, savanoriai, partizanai ir 
kiti, „savo darbu prisidėję prie 
Lietuvos išlikimo". Akcentuo
jama Kudirkų pavardės kilmė, 
išplitimas. 

Knygą „Kudirkai" išleido 
„Gedimino" leidykla, išspaus
dino Dariaus ir Girėno spaus
tuvė Vilniuje. Leidinys plati
namas visų rajonų centruose. 
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Maironio lituanistines mokyklos mokiniai - šių metų piešinių ir raginių konkursų laimėtojai. 

SUSIRŪPINĘ LIETUVOS VARDU 
Pasibaigė dar vieni mokslo 

metai, dar viena abiturientų 
karta atsisveikino su Maironio 
lituanistine mokykla, o kartu 
ir su istorijos būreliu „Gele
žinis vilkas", į karį mokytoja 
Gražina Sturonienė savo ini
ciatyva prieš penkeris metus 
subūrė moksleivius, besido
minčius Lietuva, jos praeitim 
ir šiokiadieniais. Dviejuose 
praėjusių mokslo metų būrelio 
susirinkimuose, nors juose 
dalyvavo du skirtingi svečiai 
ir buvo kalbama, rodos, visai 
nepanašiomis temomis, ne
tikėtai nuskambėjo tas pats 
motyvas, ta pati tema — 
„Lietuvos vardas pasaulyje". 

Vienas svečias buvo advoka
tas Povilas Žumbakis, plačiai 
žinomas savo straipsniais išei
vijos ir Lietuvos spaudoje bei 
pasisakymais per radijo va
landėles. Savo paskaitos tema 
svečias pasirinko jau kiek pri
mirštą Simo Kudirkos istoriją, 
kuri daugeliui mokinių buvo 
"nauja, ir sukėlė didelį susi
domėjimą. 

1970 m. Simo Kudirkos per
bėgimas į JAV karinį laivą ir 
jo sugrąžinimas sovietams bu
vo įvykis, atkreipęs visos 
Amerikos dėmesį į tolimą oku
puotą kraštą, kurio vardas 
daugeliui amerikiečių buvo 
negirdėtas ir nežinomas. Tai 
buvo įvykis, iškėlęs Lietuvos 
vardą į pirmuosius žiniasklai-
dos puslapius. Tik po dvide
šimties metų Lietuvos vardas 
su tokiu pat įkarščiu užka
riavo didžiųjų pasaulio dien
raščių pirmuosius puslapius. 
Tuomet jis buvo siejamas su 
Vytauto Landsbergio vardu ir 
Lietuvos drąsia valia atgauti 
nepriklausomybę. 

Simas Kudirka prieš 29 me
tus išjudino visus išeivijos lie
tuvius. Prasidėjo demonstra
cijų ir protesto telegramų, 
laiškų, telefono skambučių į 
Vašingtono įstaigas vajus, ku
riame aktyviai dalyvavo jauni
mas. Tai buvo savotiškas išei
vijos atgimimas, pagimdytas 
Tėvynės ilgesio. Žinodamas, 
kad daugelio mokinių seneliai 
ir tėveliai atsimena tuos tele

gramų ir demonstracijų me
tus, Povilas Žumbakis paragi
no būrelio narius pasikalbėti 
su jais ir užrašyti, ką jie at
simena apie Simą Kudirką ir 
tuos, nors ir netolimus svar
bius įvykius. Moksleiviai atsi
liepė į svečio kvietimą, ir jų 
užrašyti prisiminimai buvo 
perduoti Povilo Žumbakio ar
chyvui, o būrelio nariai gavo 
oficialius padėkos laiškus. Šis 
susitikimas buvo puiki istori
jos pamoka, paskatinusi mo
kinius pabūti „metraštinin
kais", leidusi jiems pajusti, 
kad ir jie gali ne tik sužinoti 
ar išmokti, bet ir nors mažu 
indėliu prisidėti prie svarbių 
Lietuvos įvykių atminimo 
įamžinimo. 

Antroji būrelio viešnia buvo 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimų centro di
rektorė Dalia Kuodytė. Tie, 
kas domisi ir skaito apie Lie
tuvos partizanus, pasiprieši
nimo judėjimą ir gyventojų 
.trėmimus — viešnios pavardę 
mato dažname tokio turinio 
leidinyje. Tad buvo smalsu 
sužinoti, ką veikia Dalios Kuo
dytės vadovaujamas centras, o 
tuo pačiu susipažinti ir su pa
čia viešnia. J i t rumpai apibū
dino Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimų 
centro, įkurto 1997 metais, 
struktūrą ir leidybinę veiklą. 
Vienas pagrindinių centro 
uždavinių yra genocido ir re
zistencijos tyrimai ir jų publi
kavimas. Centras renka me
džiagą apie Lietuvos okupaci
jas, jų padarinius ir gyventojų 
pasipriešinimą okupantams. 
Surinkta istorinė medžiaga 
skelbiama žurnale „Genocidas 
ir rezistencija". Be to, centras 
leidžia daugiatomį leidinį 
„Lietuvos gyventojų genoci
das", kuriame pateikiami nu
kentėjusiųjų nuo sovietinių 
okupacijų žmonių sąrašai — 
suimtųjų, sušaudytų, išvežtų į 
lagerius. 

Centrui taip pat priklauso 
Genocido aukų muziejus, (kur
tas buvusiuose KGB rūmuose 
Vilniuje. Muziejuje galima pa
matyti kameras, kuriose buvo 

kalinamos aukos, kalinių, par
tizanų, tremtinių nuotraukas, 
dienoraščius, asmeninius 
daiktus — visa tai, kas liudija 
tą baisų Lietuvos istorijos lai
kotarpį, vienu ar kitu būdu 
paženklinusį beveik kiekvieną 
Lietuvos šeimą. Kiekviename 
didesniame mieste yra įkurti 
panašūs, tik mažesni muzie
jai, kurie atspindi savo apylin
kių gyventojų istoriją. 

Po savo įžanginio žodžio 
viešnia paragino mokinius pa
teikti klausimus, kad susitiki
mas toliau vyktų pokalbio for
ma. Moksleiviai domėjosi, ar 
centras ruošia leidinius anglų 
kalba, kad kuo daugiau žmo
nių kitose šalyse galėtų suži
noti apie Lietuvos gyventojų 
kančias ir naikinimą. Dalia 
Kuodytė pažymėjo, kad Cen
tras bendradarbiauja su pana
šiomis įstaigomis Latvijoje, 
Estijoje, Vengrijoje, Čekijoje, 
Vokietijoje. Kartu su latviais 
ir estais yra rengiamas bend
ras projektas anglų kalba apie 
antisovietinį ginkluotą pasi
priešinimą pokaryje. 

Be to, Baltijos valstybėse su
darytos tarptautinės komisijos 
tautų genocidui tirti. Tų komi
sijų išvados pasieks visas pa
saulio valstybes. Kartu su Či
kagos lituanistiniu centru yra 
planuojamas leidinys anglų 
kalba apie Lietuvos preziden
tą Aleksandrą Stulginskį, bu
vusį Sibiro tremtinį. 

Mokiniai taip pat domėjosi, 
ar Lietuvos mokyklose yra 
mokoma apie Lietuvos gyven
tojų genocidą. Dalia Kuodytė 
patvirtino, kad mokyklų prog
ramose yra pokario istorijos 
kursas, nagrinėjantis visus to 
laikotarpio įvykius. 

Atsakiusi į kitus moksleivių 
klausimus viešnia dar kartą 
priminė, kad genocidas yra 
nusikaltimas žmonijai, tai yra 
politika, kuri siekia arba su* 
daro sąlygas žmonių naikini
mui. Todėl turi daryti viską, 
kad apie mus žinotų. Svarbu 
dirbti archyvuose, rinkti me
džiagą, ją skelbti ir platinti. 
Tą gali daryti visi lietuviai — 
ir jauni, ir vyresni, ir Lietu
voje, ir už jos ribų. Vienos bū
relio nares žodžiais tariant — 
„mūsų darbas yra parodyti pa-

Cikagos teatro steigimo dalyviai I eilėje: Aldona Budrienė. Audrė Ki*ytė. Irena I>eonaviciote ir Nojus Idzelis 
II eilnjp Aldona .Jurkutė, Irena Kazac,>nkaitė. Audrė Budrytė II eilėje Giedrė Gillespie, Lilija Jasaite. Virgini
ja Ragauskienė. Viktoras Radvila. Birute Valaseviciene ir Violeta Drupaitė 

šauliui lietuvių tautos skaus
mą ir patirtas neteisybes". Be
lieka tik pridurti , kad nors 
skaičiumi esame nedidelė tau
ta, bet mūsų dvasia, užgrūdin
ta pasipriešinimo kovų, y ra di
delė ir galinga. 

Rūta Kunc ienė 
P.S. Berašant šį straipsnelį 

mus pasiekė Dalios Kuodytės 
suruošta knygų siunta istori
jos būreliui „Geležinis vilkas". 
Joje — Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos ty
rimų centro leidiniai: žurnalai 
„Genocidas ir rezistencija", po
litinių kalinių ir tremtinių at
siminimai, leidiniai apie Ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menę, part izanus bei jų vadą 
— žuvusiųjų prezidentą Joną 
Žemaitį. Tenka pastebėti, kad 
kai kuriuose leidiniuose yra 
santrumpos (summary) anglų 
kalba. Tad būrelio narių pa
geidavimas pildosi — apie 
mūsų tautos istoriją ir nuei tus 
kančių kelius gali sužinoti vis 
daugiau ir daugiau žmonių 
plačiajame pasaulyje. 

IŠ ARTI IR IŠ TOLI 

VOKIETIJOJE VYKS 
LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ 

SAVAITĖ 

Prezidentas Valdas Adam
kus liepos viduryje dalyvaus 
46-oje Europos lietuviškų stu
dijų savaitėje Vokietijoje. Ren
ginys prasidės liepos 11 dieną 
Hiutenfeldo mieste. 

Lietuviškų studijų savaitės 
metu bus skaitomi pranešimai 
apie Lietuvos emigrantų gyve
nimo aspektus, santykius su 
istorine tėvyne, Rytų kraštų 
lietuvių bendruomenes. 

Liepos 15 dienų Hiutenfelde 
vyks pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininkų suva
žiavimas, kuriame bus aptar
ta bendruomenių veikla per 
pastaruosius metus, švietimo 
klausimai, Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos uždaviniai. 
Liepos 17 dieną ten pat vyks 
iškilmingas Lietuvių Chartos 
50 metų sukakties minėjimas, 
kuriame dalyvaus ir kalbą pa
sakys prezidentas V. Adam
kus. (BNS) 

S K E L B I M A I 
• Antanas Grina, „Sau

lutės" Lietuvos vaikų globos 
būrelio .Atviro žodžio forume" 
skaitys pranešimą „Lietuvos 
ekonominė padėt is stebėtojo 
akimis". Paskaita sekmadie
ni, l iepos 18 d.,12:15 vai. p . 
p. (po 11 vai. Mišių) Pasaulio 
lietuvių centro Bočių menėje. 
, .Saulutė" nuoširdžiai v i sus 
kviečia i šg i rs t i šią A n t a n o 
Grinos analizę, kuris, ilgesnį 
laiką praleidęs Lietuvoje, ne
seniai grįžo. MM 

" ' ' • N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės j 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. (sk 
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