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Lietuvos prezidentas: Valstybė 
neturi mažinti gynybos 

finansavimo
Vilnius, lapkričio 16 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pareiškė, kad Lietu
vos vyriausybė turi vykdyti 
Seimo priimtą įpareigojimą 
palaipsniui didinti krašto ap
saugos sistemos finansavimą, 
tuo tarpu premjeras Rolandas 
Paksas kol kas neišsakė savo 
nuomonės šiuo klausimu.

„Prezidento pozicija yra ta, 
jog būtina vykdyti mūsų tarp
tautinius įsipareigojimus, ką 
beje, yra įsipareigojusi ir val
dančioji koalicija. Tai yra nu
rodyta ir vyriausybės progra
moje", ketvirtadienį žurnalis
tams sakė prezidento atstovė 
spaudai Violeta Gaižauskaitė. 
Pasak jos, „susidaro dar di
desnė problema, kai lėšų, 
kurių tikisi, ir kurios priklau
so pagal įstatymą, viena ar 
kita sritis jų negauna”.

Medžiagos svarstymams 
apie galimą gynybos finansa
vimo sumažinimą suteikė 
premjeras R. Paksas, pareiš
kęs, kad gali būti peržiūrėtas 
įstatymas, įpareigojantis biu
džeto išlaidas gynybos reik
mėms 2001 m. padidinti iki 
1.95-2 proc. BVP. Šią savaitę 
panašias nuostatas pakartojo 
kitų metų biudžeto projektą 
svarsčiusio Seimo Biudžeto ir

Lietuva NATO bus įvertinta 
pagal įsipareigojimų vykdymą
Briuselis, lapkričio 16 d. 

(BNS) — NATO generalinis 
sekretorius lordas George Ro- 
bertson, ketvirtadienį Briuse
lyje susitikęs su . Lietuvos 
krašto apsaugos ministru, bu
vusiu misijos prie NATO vado
vu, ambasadoriumi Linu Lin
kevičiumi, sakė, kad tolesnė 
Lietuvos pažanga bus dėme
singai stebima, ir jos įver
tinimą nulems tai, kaip Lietu
va vykdys prisiimtus įsipa
reigojimus.

Pasak misijos pranešimo 
spaudai, NATO vadovas pa
brėžė, kad jau 20) 1 metai bus 
labai svarbūs būsimoms val
stybėms kandidatėms, nes jų 
pažangos vertinimas prasidės 
jau kitą pavasarį. Pasak G. 
Robertson, šių vertinimų re
zultatai gali turėti labai didelę 
įtaką sprendimams 2002 me
tais. Kaip žinoma, 2002 m. 
įvyks NATO vadovų susitiki
mas, kuriame Lietuva tikisi 
būti pakviesta prisijungti prie

Vyriausybė ketina mažinti kitų 
metų biudžeto išlaidas

Vilnius, lapkričio 16 d. 
(BNS) — Prerųjeras Rolandas 
Paksas po susitikimo su prezi
dentu Valdu Adamkumi ket
virtadienį patvirtino, kad kitų 
metų biudžeto išlaidos bus 
mažinamos.

Seimo biudžeto ir finansų 
komiteto pirmininkas Kęstu
tis Glaveckas šią savaitę pa
reiškė, kad priklausomai nuo 
eilės reiškinių, kitų metų biu
džeto apimtį bus siūloma ma
žinti 300-350 mln. litų. Anks
tesnės vyriausybės parengtas 
projektas numato, kad valsty
bės biudžeto pajamos bus 
6.353 mlrd. litų, išlaidos — 
7.031 mlrd. litų.

R. Paksas taip pat patvirti
no, kad derybose su Tarptauti
niu valiutos fondu (TVF) vy
riausybė sieks patvirtinti di
desnį 2001 metų finansinį de
ficitą. „TVF nuostata yra to

finansų komiteto pirmininkas 
Kęstutis Glaveckas.

Ketvirtadienį prezidento 
sukviestame pasitarime, ku
riame dalyvavo Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas, 
premjeras R. Paksas ir fi
nansų ministras Jonas Liongi
nas, buvo aptartas kitų metų 
valstybės biudžeto projektas, 
bendrojo vidaus produkto 
(BVP) augimo tempai, busi
mosios išlaidos krašto apsau
gai. Po susitikimo R. Paksas 
vengė konkretaus atsakymo, 
ar krašto apsaugos finansavi
mas bus mažinamas, ar išliks 
toks, koks numatytas įstaty
me. „Kai vyriausybė apsvars
tys, kai išsakys savo nuomonę 
Seimo nariai, suinteresuoti as
menys, tada mes galėsime 
tiksliai kalbėti apie šį procen
tą”, žurnalistams teigė jis.

NATO narystės siekiančios 
Lietuvos įsipareigojimas* pa
laipsniui padidinti gynybos 
finansavimą iki 2 proc. BVP 
buvo palankiai įvertintas 
NATO kaip tokių siekių rim
tumo ir nuoseklumo įrodymas.

Šiemet Lietuva gynybai tu
rėjo skirti 1.75 proc. BVP, bet 
iš tikrųjų finansavimas dėl 
prastos valstybės biudžeto 
būklės buvo mažesnis.

sąjungos. Tos valstybės, ku
rios nepajėgs įgyvendinti savo 
įsipareigojimų, neturėtų tikė
tis teigiamo įvertinimo, sakė 
G. Robertson.

Kaip sakė ministras L. Lin
kevičius, susitikime buvo kal
bama apie finansinius Lietu
vos įsipareigojimus pasirengi
mams NATO narystei. „Lėtai 
plaukiantys laivai papras
čiausiai nuskęs”, NATO va
dovą citavo ministras L. Lin
kevičius.

Ministras teigė per susiti
kimą pabrėžęs, kad naujoji 
Lietuvos vyriausybė žada ne
nukrypti nuo įsipareigojimų ir 
tęsti vykdomas reformas. Jis 
pabrėžė, kad gynybos finan
savimo įsipareigojimai nėra 
NATO reikalavimas. „Lietuvai 
pačiai turi reikėti narystės 
NATO, o ne atvirkščiai. NATO 
iš valstybių nereikalauja, 
NATO tiesiog pasako kriteri
jus, pagal kuriuos bus vertina
ma”, kalbėjo ministras.

kia, kad jis turėtų būti 1.4 
proc., bet mes turime savo po
žiūrį, kad fiskalinis deficitas 
turėtų būti šiek tiek didesnis. 
Aš manau, kad mums pavyks 
susikalbėti su TVF ir rasti 
bendrą sutarimą. Mes už tai, 
kad memorandumas su TVF 
turi išlikti”, kalbėjo R. Paksas.

Preiųjeras taip pat tikisi, 
kad TVF pavyks įtikinti,ir fon
das pritars numatomam pri
dėtinės vertės mokesčio už kai 
kurias paslaugas sumažini
mui.

„Galbūt fondas nėra pakan
kamai gerai įsigilinęs į mūsų 
nuostatas, kodėl mes tai daro
me. Pavyzdžiui, biudžete su
planuota, kad esant 18 proc. 
pridėtinės vertės mokesčiui už 
šildymą, bus gaunama papil
domai 55 mln. litų, bet biu
džete nėra įdėta, mūsų skai
čiavimais, 30 mln. litų suma,

Lapkričio 17-oji — Tarptautinė studentų diena. Gedimino Žilinako (Elta) nuotr

Aukšti švietimo pareigūnai žada 
lemtingas permainas

Vilnius, lapkričio 16 d. 
(BNS) — Naujasis švietimo ir 
mokslo ministras Algirdas 
Monkevičius ketvirtadienį vy
kusiame susitikime su Lietu
vos studentų sąjungos prezi
dentu Svajūnu Jakučiu ir vi
ceprezidentu Pauliu Jankaus
ku pažadėjo siekti, kad stu
dentams būtų užtikrinta ne 
blogesnė socialinė parama nei 
buvo iki šiol ir gerinama stu
dijų kokybė.

Pokalbis įvyko Tarptauti
nės studentų dienos išvakarė
se'

Studentų sąjungos vadovai 
pasidžiaugė, kad Seimo Švie
timo, mokslo ir kultūros komi
tetui bei Švietimo ir mokslo 
ministerijai vadovauja akade
minės visuomenės atstovai, 
kurie, pasak S. Jakučio, žino 
tikrąją aukštųjų mokyklų ir 
studentų padėtį. „Todėl neti
kime, kad tokie žmonės galėtų 
priimti sprendimus, kurie pa
blogintų studentų gyvenimą”, 
sakė S. Jakutis.

Kaip žinoma, Seimo komite
tui vadovauja buvęs Vilniaus 
universiteto rektorius Rolan
das Pavilionis, o švietimo ir 
mokslo ministras dirbo Šiau
lių universitete.

Tuo tarpu Seimo Biudžeto ir 
finansų komitetas ketvirta
dienį svarstė Švietimo, mokslo 
ir kultūros (ŠMKK) komiteto 
pasiūlymus kitąmet švietimui 
skirti 6.5 proc. bendrojo vi
daus produkto (BVP), o moks
lui ir studijoms — 1.5 proc. 
BVP.

Kai kurie Biudžeto ir finan
sų komiteto nariai suabejojo 
galimybe skirti tokias dideles 
lėšas. Tačiau ŠMKK pirminin
kas R. Pavilionis po posėdžio 
teigė, jog jo vadovaujamas ko
mitetas dėl savo reikalavimų 
nenusileis.

Ankstesnės konservato
riaus Andriaus Kubiliaus vy
riausybės Seimui pateiktame 
kitų metų valstybės biudžeto 
projekte švietimui numatyta 
skirti 5.1 proc. BVP, o mokslui 
ir studijoms — 0.9 proc. BVP.

Norint įgyvendinti ŠMKK 
siūlymus padidinti išlaidas 
švietimui, mokslui ir studi
joms, reikėtų papildomai skir
ti maždaug 500 mln. litų.

ŠMKK pirmininko R. Pavi
lionio teigimu, šią sumą būtų 
galima surinkti perskirsčius

kurią reikės mokėti sociali
nėms išmokoms — padidinus 
tarifą iki 18 proc., automatiš
kai padaugės socialiai remti
nų žmonių, ir valstybė turės 
jiems kompensuoti”, kalbėjo 
R. Paksas.

išlaidas krašto apsaugai, pa
naikinus priedus valdinin
kams, sumažinus vyriausybės 
finansinius įsipareigojimus 
JAV bendrovės „Williams In
ternational” valdomai „Mažei
kių naftai” bei panaudojus 
dalį Privatizavimo fondo lėšų. 
R. Pavilionio teigimu, 60-70 
mln. litų iš krašto apsaugai 
skiriamų lėšų būtų galima pa-

Bedarbius politikus priglaus 
Lietuvos ambasados

Vilnius, lapkričio 16 d. 
(BNS) — Per artimiausius me
tus užsienio valstybėse turėtų 
pasikeisti maždaug trylika 
Lietuvos ambasadorių, ir da
lis jų bus po Seimo rinkimų 
valdžios postų netekę politi
kai.

Kaip pranešė „Lietūvos ry
tas”, vienoje Skandinavijos 
valstybių ambasadoriaus pa
reigos gali būti pasiūlytos am
basadoriaus rangą turinčiam 
buvusiam krašto apsaugos 
ministrui Česlovui Stanke
vičiui.

Buvęs valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų mini
stras, ambasadorius Jonas 
Rudalevičius po daugiau kaip 
metų pertraukos irgi grįžta į 
diplomatinę tarnybą. Prieš ke
lerius metus Užsienio reikalų 
viceministru, patarėju ekono
mikos klausimais Vokietijos 
ambasadoje dirbęs J. Rudale
vičius jau pramoko anglų kal
bos ir pradėjo mokytis ita
liškai. Tuo tarpu ambasa
dorius Italijoje Romanas Po- 
dagėlis jau viršijo savo kaden
cijos laiką.

Į Užsienio reikalų ministe
riją grįžta buvęs vyriausybės 
kancleris Petras Auštrevičius 
bei finansų viceministre Dalia 
Grybauskaitė. Ambasadoriu
mi Suomijoje ir Europos komi
teto generaliniu direktoriumi 
buvęs P. Auštrevičius dabar 
užims viceministro pareigas.

Ambasadoriaus postas nu
matomas ir dabartiniam vy
riausybės kanceliarijos pa
tarėjui tarptautinių santykių 
klausimais, diplomatui Deivi
dui Matulioniui.

Kaip praneša dienraštis, da
bartinis užsienio reikalų vice
ministras, vyriausiasis Lietu
vos derybininkas su Europos 
Sąjunga Vygaudas Ušackas 
taps Europos komiteto genera
liniu direktoriumi. Laisvą vi
ceministro postą turėtų užimti 
daugiašalių santykių departa
mento vadovas Giedrius Če- 
kuolis, kuriam bus pavesta 
vadovauti Lietuvos deryboms 
dėl narystės NATO.

naudoti įvairiems mokslo pro
jektams ir studijų progra
moms finansuoti.

Jo manymu, „neskausmin
gas” krašto apsaugai būtų ir 
jai skiriamų lėšų sumažini
mas 150 mln. litų, jei būtų at
sisakyta kai kurių investicįjų į 
krašto apsaugos objektus. Val
dininkams, R. Pavilionio nuo
mone, būtų galima nemokėti 
atlyginimų priedų, kurių su
ma per mėnesį siekia maž
daug 15 mln. litų.

Rinkimus į Seimą pra
laimėjęs Kovo 11-oios Akto 
signataras, vienas Centro 
sąjungos vadovų Egidijus Bič
kauskas bus skiriamas į di
plomatines pareigas kurioje 
nors iš Lietuvos ambasadų. 
Teisininkas E. Bičkauskas tu
ri patirties užsienio politikos 
srityje. Jis buvo pirmasis ne
priklausomos Lietuvos vy
riausybės atstovas Maskvoje, 
vėliau — laikinasis reikalų 
patikėtinis Rusijoje, faktinis 
Lietuvos ambasadorius, nors 
jam šio rango nesuteikė ne 
viena vyriausybė.

* Nužudyto policijos pa
reigūno Sergejaus Piskunovo 
tėvai Vadimas ir Anastazija 
Piskunovai per apklausą pro
kuratūroje įvardijo du aukštus 
policijos pareigūnus, kuriuos 
jų sūnus vadino savo mirti
nais priešais, rašo „Respub
lika”. Laikraščio žiniomis, nu
rodyti pareigūnai dirba Polici
jos departamente. S. Piskuno
vo tėvai yra įsitikinę, kad jų 
sūnaus ir prokurorės Violetos 
Kazlauskaitės nužudymo už
sakovų reikia ieškoti tarp 
aukštų policijos pareigūnų. 
Nušauto pareigūno motina 
patvirtino, kad Sergejus buvo 
apsisprendęs palaukti, kol su
sirikiuos naujas Seimas ir ta
da paskelbti aukštus pareigū
nus kompromituojančią infor
maciją. (BNS)

* Prie prezidentūros ban
džiusį susideginti Stasį An- 
dreikėną ketinama bausti ad
ministracine tvarka už pasi
priešinimą policijos pareigū- 
ūams. Kaip pranešė „Respub
lika”, už tai jam gresia bauda 
iki 500 litų arba 30 dienų ne
laisvės. Vilniaus apylinkės 
prokuratūroje nuspręsta ne
kelti baudžiamosios bylos prie 
prezidentūros lapkričio pra
džioje bandžiusiam susidegin
ti tauragiškiui. Pasak pro
kuroro, S. Andreikėnas nepa
kluso pareigūnų įsakymui pa
dėti butelį su degiu skysčiu, 
pradėjo juos laistyti. Po įvykio 
du policininkai turėjo kreiptis 
į medikus. Prieš priimdama

Kairioji Seimo opozicija 
kaltinama „užsakius” apiplėšimą

Vilnius, lapkričio 16 d. 
(BNS) — Naujosios sąjungos 
(socialliberalų) frakcijos Sei
me atstovas Kęstutis Skama- 
rakas pareiškė, jog bandymas 
pasikėsinti į jo turtą, o galbūt 
įr gyvybę, gali būti susijęs su 
politine veikla. Dėl to K. 
Skamarakas netiosiogiai ap
kaltino kairiosios opozicijos 
atstovus.

Ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje Seime K. Skamara
kas teigė, jog žiniasklaidoje 
pasirodžiusi informacija apie 
įtartinus jo verslo ryšius ir 
skolas yra netiesa. Jo teigimu, 
bandymas šią savaitę api
plėšti jo butą Raseiniuose, gali 
būti susįjęs su jo, kaip politiko 
bei verslininko, veikla.

K. Skamarakas prieš rinki
mus deklaravo 2 mln. vertės 
turtą. Spaudos konferencijoje 
jis teigė verslą pradėjęs 1985 
metais nuo daržovių auginimo 
ir jų prekybos Rusijoje. Pasak 
K. Skamarako, jo sėkmingas 
verslas seniai trukdė Rasei
nius valdžiusiai posovietinei 
nomenklatūrai, kurios atstovų 
yra Socialdemokartines koali
cijos frakciją Seime sudariu
siose politinėse jėgose.

Jam apsisprendus dalyvauti 
Naujosios sąjungos veikloje, 
K. Skamarako teigimu, pra
sidėjo išpuoliai ir prieš jo as
menį. Todėl Seimo narys sakė 
manąs, kad ir pastarasis pa
sikėsinimas prieš jo turtą gali 
būti ankstesnių įvykių tąsa. 
Paprašytas patikslinti, ar jis 
įtaria konkretų asmenį užsa
kius pasikėsinimą, K. Skama
rakas atsakė, jog „visko gali 
būti”, tačiau pareiškė, jog „yra

Sulaikyto Lietuvos laivo vadovai 
išvežti nežinoma kryptimi

Vilnius, lapkričio 16 d. 
(BNS) — Pusiaujo Gvinėjos 
pareigūnai nežinoma kryptimi 
išsivežė sulaikyto Lietuvos lai
vo „Rytas” kapitoną bei vy
riausiąjį mechaniką.

Tuo tarpu Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija plečia lie
tuvių laivo „diplomatinės gy
nybos frontą”. Kaip sakė Lie
tuvos URM Informacijos ir 
kultūros departamento direk
torius Petras Zapolskas, Lie
tuvos diplomatai iš laivo ope
ratoriaus — bendrovės „Baltic 
Atlant Shipping” — gavo laivo
sprendimą, prokuratūra gavo 
Vilniaus psichiatrijos ligoni
nės medikų išvadą, kad S. An
dreikėnas, kuris buvo kelias 
dienas tiriamas šioje ligoni
nėje, yra psichiškai sveikas.

(BNS)
* Vilniaus miesto apylin

kės prokuratūros pareigū
nams ketvirtadienį iš dienraš
čio „Lietuvos aidas” nepavyko 
paimti dėl antisemitinių raši
nių iškeltos baudžiamosios by
los tyrimui reikalingų doku
mentų. Poėmio padaryti atvy
kusiems pareigūnams dien
raščio vyr. redaktorius Algir
das Pilvelis pasakė, kad pro
kuratūrą dominančių doku
mentų pateikti jis negali, re
dakcijos patalpose vyksta re
montas. (Elta)

* 38 paras badavusiam 
bendrovės „Inkaras” dar
buotojui 48 metų Rimantui 
Gancevskui sutriko centrinė 
nervų sistema ir galvos sme
genų kraujotaka. Net dviem 
prie žlugusios Kauno „Inkaro” 
gamyklos vartų nuo spalio 4 d. 
badavusiems vyriškiams pri
reikė medikų pagalbos. (Eita)

gilesnės šaknys". „Net ne mū
sų vietinės nomenklatūros, 
bet tos kairiosios socialdemo
kratinės. Aš nesakau LDDP, 
bet tos socialdemokratinės. 
Net iki viršūnių eina", teigė K. 
Skamarakas.

Antradienį Raseinių rąjono 
apylinkės teismas leido vie
nam mėnesiui suimti šiaulietį 
Saulių Skėrį, pravarde „Psi
chas”, kuris su bendrininku 
mėgino įsilaužti į K. Skamara
ko namus, bei vienam mėne
siui suimti penkis kartus 
teistą šiaulietį 48-erių metų 
Viktorą Mulą, kuris buvo 
suimtas su ginklu rankose K. 
Skamarako namuose.

Apie gresiantį Seimo nario 
namų užpuolimą išankstinės 
informacijos turėjo Kauno 
ONTT pareigūnai, kurie sek
madienio naktį kartu su „Aro” 
vyrais budėjo prie K. Skama
rako namų.

Tuo tarpu Seimo Socialde
mokratinės koalicijos frakcijos 
pranešime spaudai katego
riškai neigiamas bet koks koa
licijos ar jos narių prisidėji
mas prie K. Skamarako namų 
apiplėšimo. Be to, Socialde
mokratinės frakcijos narys 
Gintautas Mikolaitis prašo K. 
Skamarako paneigti teiginius, 
j°8 jis galėjo būti vienas iš so
cialliberalo namų apiplėšimo 
autorių. Be to, socialdemokra
tinė frakcija ketina kreiptis į 
Seimo pirmininką Artūrą Pau
lauską, prašydama įvertinti jo 
vadovaujamos Naujosios są
jungos nario elgesį, bei į Sei
mo Procedūrų ir etikos komi
siją dėl K. Skamarako elgesio.

krovinio dokumentus, kuriuos 
nedelsdami perdavė Rusijos, 
Prancūzijos ir Ispanijos už
sienio reikalų ministerijoms.

Kaip informavo „Ryto" ope
ratoriaus „Baltic Atlant Ship
ping” atstovas Bronius Bi
kulčius, trečiadienį į Pusiaujo 
Gvinėjos Malabo uoste sulai
kytą laivą atvyko kariuo
menės atstovai ir nežinia kur 
išvežė laivo kapitoną Valenti
na Malychin ir vyriausiąjį 
mechaniką Aleksandr Alatyr- 
cev. Pasak B. Bikulčiaus, laivo 
kapitonui duotas nurodymas 
nesipriešinti afrikiečiams, to
dėl jis pakluso jų reikalavi
mams, stengdamasis nekon
fliktuoti.

„Baltic Atlant Shipping” at
stovo teigimu, kapitonui iki 
šiol nepateikti kaltinimai, dėl 
ko sulaikytas laivas. Su Lietu
vos vėliava plaukiojantis 
transportinis laivas-šaldytu- 
vas „Rytas” su 1 mln. JAV do
lerių vertės šaldytų žuvų ir 
žuvies miltų kroviniu lap
kričio 10 d. buvo sulaikytas 
Pusiaujo Gvinėjos kariškių, 
kai plaukė iš Mauritanijos į 
Kamerūną.

Klaipėdos uoste registruoto 
laivo įguloje yra 38 žmonės, iš 
kurių 5 Rusijos, likę — Lietu
vos piliečiai. Visa įgula, iš
skyrus išvežtuosius kapitoną 
ir vyriausiąjį mechaniką, įka
linta laive.

KALENDORIUS
Lapkričio 17 d.: Šv. Elzbieta, 

Vengrė; Benita, Dionyzas, Getautas, 
Gilvilė, Grigalius, Viktorija.

Lapkričio 18 d.: Ginvydas, 
Ginvydė, Ledruna, Lizdeika, Otonas, 
Romanas, Rožė, Salomėja.
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„ŽALGIRIS” BANDYS SUSIGRĄŽINTI 
PRARASTĄ ŠLOVĘ

Penktadienį, spalio 12 d., 
Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) rungtynėmis su „Nep
tūnu” Klaipėdoje, šeštadienio 
varžybomis išvykoje su „Ąlita” 
bei spalio 19 dieną Eurolygos 
turnyro rungtynėmis Boloni
joje su „Paf” sezoną pradėjo 
naujosios sudėties Kauno 
„Žalgirio” vyrų krepšinio ko
manda.

„Naujai suburta komanda 
bandys susigrąžinti 'Žalgirio’ 
šlovę, kuri buvo pasiekta prieš 
du sezonus”, trečiadienį spau
dos konferencijoje Kaune kal
bėjo „Žalgirio vyriausiasis tre
neris Algirdas Brazys.

„Žalgirio” krepšinio klubo 
valdybos pirmininkas Mindau
gas Plakas komandą pavadino 
nauja ir ambicinga, vylėsi, jog 
rezultatai bus geresni nei pra
ėjusį sezoną.

A. Brazio teigimu, komandai 
buvo sudarytos idealios sąly
gos rengtis naująjam sezonui. 
Iš 12 kontrolinių rungtynių 
kauniečiai laimėjo septyne- 
rias. „Tai nėra blogas rezulta
tas”, — samprotavo vyriausia
sis treneris, pridūręs, jog ko
mandoje trūko dviejų Sidnė
jaus olimpiados bronzos me
dalininkų — Tomo Masiulio ir 
Kęstučio Marčiulionio. A. Bra
zio vertinimu, kai kuriose kon
trolinėse rungtynėse žaidė
jams trūko meistriškumo, nes 
į komandą atėjo penki žaidėjai 
iš žemesnės — Lietuvos krep
šinio A (LKAL) lygos.

„Žalgirio” vyriausiojo trene
rio įsitikinimu, EurOlygoje 
svetimųjų nėra, todėl jau pir
mosiose LKL rungtynėse teks 
modeliuoti komandos braižą 
rungtynėms Bolonijoje su 
„Paf”.

Komentuodamas spalio 8 d. 
pasibaigusią viešnagę Ispani
joje, A. Brazys teigė, jog rezul
tatai galėję būti ir geresni. 
Tačiau, pasak trenerio, norėjo-

si leisti daugiau pažaisti jau
nimui, todėl pagrindinės sudė
ties „Žalgiris” žaidė tik trejas 
rungtynes — su Madrido 
„Real”, Malagos „Unicają” ir 
Valensijos „Parneša”. Iš šeše- 
rių rungtynių Ispanijoje kau
niečiams pavyko laimėti tik 
vienerias.

Trenerio teigimu, labiausiai 
nuvylė paskutinės viešnagės 
rungtynės su Malagos „Unica- 
ja”, kuriose „varžovai mus su
daužė per 7 minutes” (64:90).

„Bandysime nekartoti tokių 
klaidų ir mokysimės garbingai 
pralaimėti. Jei bus našus dar
bas, bus ir rezultatų”, — kal
bėjo A. Brazys. Jo vertinimu, 
solidžiai Ispanijoje žaidė ame
rikietis Steve’as Woodberry, 
smarkiai nuvylė vidurio puo
lėjas ukrainietis Grigorij Chiž- 
niak.

Be LKL čempionato ir Euro
lygos turnyro, šį sezoną „Žal
giris” žais ir Šiaurės Europos 
krepšinio lygos (NEBL) pirme
nybėse. „Norint kažką laimėti, 
reikės kažką aukoti”, minti
mis dalijosi „Žalgirio” treneris. 
Pasak A. Brazio, NEBL rung
tynėse daugiau gali tekti žais
ti jaunimui.

Tiek NEBL, tiek Eurolygos 
turnyruose „Žalgiriui” kelia
mas uždavinys patekti į at
krintamąsias varžybas. A. Bra
zio teigimu, komandoje susi
klostęs ypač geras mikrokli
matas, kuris turėtų padėti 
siekti gerų rezultatų.

Beje, nuo ateinančio pirma
dienio banko „Snoras” kios
kuose visuose Lietuvos mies
tuose bus pradėti platinti abo
nementai į 27-erias Kauno 
„Žalgirio” Eurolygos, NEBL ir 
LKL rungtynes Sporto halėje. 
Abonementų kaina — nuo 150 
iki 500 litų. Bilietai į Sporto 
halę rungtynių dieną bus 
brangesni.

Karaliaučiaus krašto „Pilkalnio" dviratininkai žygyje į Klaipėdą Pervalkoje aplankė liaudies menininko E. 
Jonušo iš medžio išskobtą buvusio Karaliaučiaus universitseto profesoriaus Liudviko Rėzos paminklą.

Nuotr. D. Samborskienės

KARALIAUČIAUS KRAŠTO PIRMOJO 
SPORTO KLUBO DVIRAČIŲ ŽYGIS 

Į KLAIPĖDĄ

(BNS)

VII PASAULIO LIETUVIŲ KALNŲ 
SLIDINĖJIMO VARŽYBOS

Kalifornijos Lietuvių sporto 
klubas „Banga” rengia pasau
lio lietuvių slidinėtojų suva
žiavimą — iškylą, 2001 m. ko
vo 24-30 d., Mammoth Moun- 
tain slidinėjimo kurorte, Kali
fornijoje, JAV.

Lietuvos Kalnų slidinėjimo 
federacijos ir ŠALFASS-gos 
pritarimu bei pavedimu, šios 
iškylos metu bus vykdomos 
VII Pasaulio lietuvių kalnų 
slidinėjimo varžybos, kurios 
numatomos 2001 m. kovo 28 
d. Programoje — slalomo ir di
džiojo slalomo rungtys įvairio
se klasėse pagal dalyvių am
žių. Klasių skaičius bei am
žius bus nustatyta vėliau.

Visuotinis ŠALFASS-gos su
važiavimas, vykęs 1999 m. 
lapkričio 13 d., Clevelande, 
principiniai pritarė šių varžy
bų vykdymui ir patvirtino 
LSK „Bangą”, kaip jų rengėją, 
bendradarbiaujant su SAL- 
FASS-gos Slidinėjimo komite
tu.

ŠALFASS-gos Centro valdy
ba, iš savo pusės, tvirtina šių 
varžybų organizacinį komi
tetą, kuriam vadovauja Algir
das Šėkas, 20291 Deervale 
Lane, Huntington Beach, CA 
92646, USA. Telefonas: 714- 
968-8124; Fax 805-527-4675; 
E-mail

LTSKISUMMIT2001@AOL.COM
Website’

WWW.LITHUANIAWEB. 
COM/SKISUMMIT 
ŠALFASS-gos C. valdybos

įgaliotiniu prie org. k-to yra 
ŠALFASS-gos slidinėjimo k-to 
vicepirmininkas įr JAV lietu
vių slidinėtojų koordinatorius 
Vytenis Čiurlionis, 19755 Up- 
per Terrace Drive, Euclid, OH 
44117, USA. Tel.: 216-481- 
1525; Faksas: 216-486-8804; 
E-mail: vciurlionis@msn.com

2000 metais Karaliaučiuje 
buvo įregistruotas pirmasis 
šio krašto lietuvių kultūros ir 
sporto klubas „Pilkalnis”. Pir
maisiais savo gyvavimo me
tais klubas jau surengė keletą 
renginių Pilkalnio bei Šakių 
mokyklose, dalyvavo sporto 
šventėje Marijampolėje, bei 
badmintono turnyre Danijos 
Bornholmo saloje.

Karaliaučiaus lietuvių jau
nimui labai patiko mintis apie 
galimą dviračių žygį iš Kara
liaučiaus į Klaipėdą per Kur
šių Neriją. Tai idėjai išsipil
dyti padėjo Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugija Čikagoje ir 
jos pirmininkas Vilius Algir
das Trumpjonas, suteikęs pi
niginę paramą žygio organiza
vimo reikmėms.

Ankstų rugsėjo 3-sios sek
madienio rytą 20 dviračių 
žygio dalyvių su Karaliau
čiaus milicijos palyda pajudėjo 
jūros link. Po poros valandų 
jau buvome Kranto mieste, 
kur porą valandų pailsėję prie 
jūros, patraukėme vingiuotais 
Kuršių Nerijos keliais per 
Rasytę, Šarkuvą, Pilkopą ir, 
jau temstant, pasiekėme Kur
šių Nerijos sostinę Nidą. Čia 
mus pasitiko savivaldybės 
kultūros skyriaus darbuotojai. 
Jie suteikė nakvynę mokyklos 
bendrabutyje. Vakare apžiūrė
ję miestą, vakarieniaudami 
prisiminėme Mažosios Lietu
vos praeitį ir žymius šio kraš
to žmones. Rugsėjo ketvirto-

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės slidinėtojai iš 
visų pasaulio kraštų. Dalyvių 
skaičius neapribotas.

Tolimesnės informacijos bus 
nuolatos skelbiamos.

Daugiau informacijos? 
Kreipkitės į A. Šėką ar V. 
Čiurlionį.

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba

sios rytą truputį lynojo, tad 
buvo itin geras metas susitikti 
su miesto kultūros ir jaunimo 
veiklos organizatoriais, aptar
ti galimo bendradarbiavimo 
galimybes. Apsilankę miesto 
savivaldybėje bei mokykloje, 
išvykome lankyti Sklandytojų 
kopos bei Urbo kalno. Papieta
vę išvykome link Preilos, už
sukome į Pervalką ir susto
jome prie liaudies menininko 
E. Jonušo iš medžio išskobtos 
Karaliaučiaus universiteto 
profesoriaus Liudviko Rėzos 
paminklo, esančio buvusio 
Karvaičių kaimo vietoje. Čia 
Karaliaučiaus srities lietuvių 
bendruomenės vadovai Sigitas 
Šamborskis bei Algimantas 
Augustinas Savickas papasa
kojo apie Mažosios Lietuvos 
tyrinėtojo, pirmojo lietuviško 
dainyno bei Donelaičio „Me
tų” leidėjo Liudviko Gedimino 
Rėzos gyvenimą ir veiklą. To
mis dienomis, kai mes lankė
mės, kaip tik sukako 160 me
tų nuo profesoriaus mirties.

Aplankę žymųjį Raganų 
kalną Juodkrantėje, evangeli
kų liuteronų bažnyčią ir apsi
lankę vietos mokykloje, pa
traukėme; į Klaipėdą.Vėlų va
karą kėlėmės keltu „Smiltynė 
- Klaipėda” ir labai pavargę, 
bei kupini įspūdžių apsistojo
me Klaipėdos sporto mokyklos 
turistų centre. Ryte, pabend
ravę ir pasistiprinę lankėmės 
Klaipėdos dviračių mokykloje, 
laikrodžių bei jūros muziejuo
se, delfinariume, kur stebėjo
me puikią programą. Gerai 
pailsėję Smiltynėje, sėdome į 
keleivinį autobusą, vykstantį į 
Karaliaučių, ir vėlų vakarą 
sugrįžome į namus. O mūsų 
dviračiai iškeliavo mus lydė
jusiu autovežimiu.

Nors ir labai skaudėjo kojas, 
bet buvome labai artimi vie
nas kitam ir laimingi, galėję 
įkvėpti tikro Mažosios Lietu
vos gaivaus oro, sužinoti apie

Karaliaučiaus krašto „Pilkalnio” sporto klubo dviraatininkai Kuršių Nerijoje ant Urbo kalno
Nuotr. D. Samborskienės

mūsų krašto praeitį.
Nuoširdžiai dėkojame Mažo

sios Lietuvos lietuvių draugi
jai Čikagoje, Kultūros ir vers
lo paramos centrui, Neringos 
savivaldybei, Klaipėdos sporto 
mokyklai, visiems padėju
siems suruošti šį pirmąjį dvi
račių sporto žygį.

Zitutė Akimova 
Liudmila Gudonytė 

Karaliaučiaus regioninis 
kultūros ir sporto klubas 
„Pilkalnis “

MODERNUS SPORTO IR 
SVEIKATINGUMO

CENTRAS

Vilniuje, Šeškinės mikrora
jone, oficialiai pradėjo veikti 
šiuolaikiškas sporto ir sveika
tingumo centras „Olympic 
Gym”, kuriame vienu metu 
aktyviai sportuoti ir ilsėtis 
gali apie tris šimtus lankyto
jų- -

Viename didžiausių sveika
tingumo centrų Lietuvoje 
įrengtos dvi treniruoklių salės 
(didžioji ir mažoji), 200 kv. m 
ploto baseinas, dvi jaukios pir
tys (suomiška ir rusiška- 
turkiška), dvi sūkurinės vo
nios, erdvi aerobikos salė, 
sporto reikmenų parduotuvė, 
vaikų žaidimo kambarys. 
Centre veikia ir 40 vietų svei
ko maisto restoranas. Visi no
rintys centre gali pasitikrinti 
savo fizinę būklę, gauti kvali
fikuotų specialistų konsulta
ciją. Artimiausiu metu sporto 
ir sveikatingumo komplekse 
bus baigtos rengti dvi skvošo 
salės, soliariumai, vaistinė, 
sporto baras.

Originalios konstrukcijos 
pastatą, užimantį 4,000 kv. m 
plotą, projektavo architektas 
Leonardas Vaitys. Į „Olympic 
Gym” centrą investuota apie 
11 mln. litų.

„Tai ne tik naujas, bet ir 
modernus sveikatingumo cent
ras. Tokių sporto kompleksų 
Europoje nėra daug”, — teigė 
„Olympic Gym” centro vyriau
sioji administratorė Janina 
Račkienė. Anot jos, sveikatin
gumo centras skirtas ne tik 
sportuoti mėgstantiems vilnie
čiams, čia taip pat galės rea
bilituotis geriausi šalies spor
tininkai, traumas patyrę atle
tai.

Metinis abonementas su me
dicininiu aptarnavimu šiuo 
metu kainuoja 3,090 litų. Vai
kams taikomos didelės nuolai
dos. „Olympic Gym” centras 
dirba nuo 7 iki 23 vai.

Elta

* Sydney yra ne tik olim
pinis miestas, bet ir Austra
lijos nusikalstamumo sostinė. 
Pagal naują kriminologijos 
instituto tyrimą, Sydney len
kia visus kitus Australijos 
miestus pagal vagysčių, plėši
mų ir įsilaužimų į automobi
lius skaičių.
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Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
. DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

NETIKĖTA MIRTIS 
PAČIOJE JAUNYSTĖJE

LFK „Lituanicos” sukaktuvi
niame pokylyje, vykusiame š. 
m. spalio 28 d. PL centre, Le
monte, susikaupimo minute 
buvo prisimintas ir pagerbtas 
trumpai šio klubo vyrų ko
mandoje žaidęs jaunas futboli
ninkas, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos, Aivaras Sukvietis.

Tik 21 metų amžiaus sulau
kęs Aivaras staiga mirė darbo
vietėje — amerikiečių auto
mobilių taisymo dirbtuvėje. 
Kaip pasakojo, jo tėvas Ričar
das, kuris irgi toje pačioje vie
toje dirbo, nelaimė atsitiko, 
kai automašina nukrito ant 
Aivaro ir jį prispaudė. Nelai
mingasis mirė vietoje.

Aivaras buvo pašarvotas Da- 
mar laidojimo namuose, Jus- 
tice, IL, kur spalio 25 d. įvyko 
atsisveikinimo apeigos. Buvo 
planuojama jo palaikus per
vežti į Lietuvą, kur gyvena žu
vusiojo mama Kazimiera Ab- 
ramavičiūtė.

Žuvusiojo tėvas Ričardas 
Sukvietis ieškojo advokato, 
kuris galėtų pradėti jo sūnaus 
Aivaro bylą, išreikalaujant pi
niginį ieškinį iš dirbtuvės, ku
rioje ši baisi nelaimė įvyko. 
Reikia manyti, jog tėvams bus 
priteista bent piniginė kom
pensacija už tokią netikėtą 
sūnaus mirtį!

E. Š.

FUTBOLO VETERANO
VI ADO ADOMAVIČIAUS 

LINKĖJIMAI 
„LITUANICAI”

Žinomas futbolininkas (jis 
beje, buvo ir geras stalo tenisi
ninkas) Vladas („Juja”) Ado
mavičius, dabar gyvenantis 
Sunny Hills, LFK „Lituanicos” 
50-mečio minėjimo proga at
siuntė 100 dolerių auką klu
bui ir gražų laiškutį. Jame šis 
sporto entuziastas rašo:

„Kaip senam sporto vetera
nui, jūsų šventės metu yra 
maloni proca ir man prisimin
ti bei pasvajoti apie savo jau
nystės kovas gimtoje ir myli
moje žemėje, o taip pat ir už
sienyje.

Jūsų sporto klubo 50-čio pro
ga linkiu jums visiems geriau
sios sėkmės ir toliau dirbti bei 
ugdyti savo idealus, o taip pat 
ir mūsų šalelei Lietuvai. Tegy
vuoja Liths!!!”

Klubo valdyba dėkoja V. 
Adomavičiui už dovaną ir lin
kėjimus!

E. Š.

LFK „Lituanicos” 50-mečio šventėje, dideliam klubo rėmėjui Vytui Micei- 
kai skirtą padėkos pažymėjimą Nijolė Žolnieraitienė priima is klubo val
dybos nario Broniaus Mikėno. Nuotr. Ed. Šulaičio
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ESTIJA ŽYGIUOJA Į 
EUROPOS SĄJUNGĄ

KAZYS BARONAS 
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Danutė Bindokienė

Austrijoje ne vien valsai 
skamba

Estijos prez. L. Meri, prieš 
atvykdamas į Berlyną, Miun
cheno „Sueddėutsche Zeitung” 
Varšuvos atstovui T. Urban 
mielai atsakė į keletą klausi
mų, kurių dalį pateikiame 
„Draugo” skaitytojams.

Ta proga, norėtume pažy
mėti, kad Estijos prezidentas 
be jokio akcento kalba vokiš
kai, kadangi prieš Antrąjį pa
saulinį karą jo tėvas ėjo Esti
jos pasiuntinio pareigas Ber
lyne ir dabartinis prezidentas 
lankęs vokišką mokyklą.

f klausimą — kokią reikš
mę turi Vokietija Europos 
Sąjungos plėtotei — L. Meri 
atsakymas buvęs labai trum
pas. Esą, kritus geležinei už
dangai, dabar į Rytų Europą 
stipriais žingsniais žygiuoja 
demokratija ir pastovumas. 
Be to, į Europos Sąjungą įsi
jungs apie 100 mln. gyvento
jų. Tad joje atsiras beveik 470 
mln. gyventojų stipri ekono
minė erdvė. Deja, Europos 
Sąjungos reikšmė Rytų Euro
pos gyventojų tarpe nėra po
puliari. Priežastis? Silpna jos 
gerovės informacija.

Kaip Rusija reaguos, įjun
gus Baltijos valstybes į Euro
pos Sąjungą? — klausė vokie
tis. Esto atsakymas: greičiau
siai ji žiūrės teigiamai, kadan
gi Baltijos valstybių narystė 
stipriai atsilieps į Vakarinės 
Rusijos ekonominį gyvenimą.

Korespondentas: Rusija nė
ra priešinga Estijos įjungimui 
į Europos Sąjungą, tačiau ji 
priešinasi buv. sovietinių res
publikų plėtotei į ŠAS 
(NATO).

Prezidento atsakymas: kiek
viena Europos valstybė turi 
visišką teisę įsijungti į jai no
rimas sąjungas, kurias ji lai
ko teisėtom. Mes juk nesiprie
šiname Rusijos ir Gudijos ka
rinei sutarčiai. Mes norime 
įsijungti į NATO lygiai kaip 
vokiečiai nenori iš tos kari
nės sąjungos pasitraukti.

Taigi, jūsų nuomone, Estijos 
kaimynė Rusija yra priešinga 
ŠAS (NATO) plėtotei į Rytų 
Europą. Kodėl?

Ne visi. Vieni šios eigos vi
siškai nesupranta, kiti vėl ne
gali užgydyti imperijos žlugi
mo žaizdos. ŠAS (NATO) yra 
taikos laidas, o ne agresyvu
mo.

Kokie yra santykiai rusakal
bių su Estijos vyriausybe, jų 
pažiūros į E. Sąjungą bei 
NATO. Juk rusai Estijoje su
daro beveik ketvirtadalį gy
ventojų. Ilgesnį laiką Maskvos 
propaganda skelbė tautiečių 
priespaudą, skundė Europos
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Su-
sirūpinta, kaip pagerinti, pa
daryti skaidresne prezidento 
įkurtos komisijos nacių ir so
vietų nusikaltimams tirti 
veiklą. Susipažinta su Niurn- 
bergo-2 idėja, kuriai komisija 
pareiškė pritarimą. Komisija 
išreiškė protestą prieš Lietu
vos himno išniekinimą, kuo
met Vašingtono Holokausto 
muziejus išleido kompaktinį 
diską, kuriame parodijuoja
mas Lietuvos himnas. Deja, 
nepaisant visų Lietuvos amba
sados Vašingtone, Lietuvių 
Bendruomenės, kitų institu
cijų pastangų, nepavyko išimti 
disko iš prekybos. Sutarta tik 
stipriai apriboti šio disko pla
tinimą.

Saugumo ir Bendradarbiavi
mo Organizacijai, nors pasta
roji Kremliaus skundus atme
tė. Kokie šiandieniniai santy
kiai?

Prez. L. Meri: Estijos rusa
kalbiai neprašo Maskvos para
mos. Su tuo Rusija turi susi
taikyti.

Kokias perspektyvas Estijos 
rusams duoda vyriausybė? Es
tas: mes turime rusų kilmės 
politikus, prekybininkus, poli
cininkus, mokslininkus. Net 
olimpinių žaidynių laimėtojai 
yra rusai, tačiau jie turi Esti
jos pilietybę.

Prezidente, jūs metate Va
karams prieš Rusiją naivumo 
(nepatyrimo) šešėlį. Kodėl?

Griuvus geležinei uždangai, 
Berlyno mūrui, komunizmui, 
daugumas Vakaruose galvojo, 
kad Rusija po nakties taps de
mokratine valstybe. Tam rei
kia daug laiko.

Pabaigoje Estijos preizden- 
tas pasakęs, kad jis džiaugiasi 
kelione į Berlyną, nes Vokieti
jos sostinėje jis jaučiasi kaip 
namie, jis ten lankęs mokyk
lą.

Vokietijos kancleriui lan
kant Baltijos valstybes, su juo 
vyko taip pat geras būrys ži
niasklaidos atstovų. Vieno 
spaudos bendrabarbio nuomo
ne, Estijos prezidento L. Meri 
elgesys kartais primindavo 
diktatoriaus vaizdą, jo veide 
buvo matomas išdidumas, la
bai trumpą pokalbį su kanc.
G. Schroeder, jo trumpus vo
kiškus atsakymus ir pan.

Tad reikia spėti, kad L. Meri 
jau pasikalbėjime su Miunche
no dienraščio bendradarbiu ži
nojęs Europos Sąjungos plėto
tės atstovo vokiečio G. Ve- 
rheugen gerą nuomonę apie 
Estijos ekonominį gyvenimą, 
kadangi lapkričio 8 d. televi
zija ir rytojaus dieną spauda 
pranešė, kad prie rimčiausių 
kandidačių priskirtos yra 
Estija, Malta, Kipras, Lenkija 
ir Vengrija. Jos greičiausiai į 
Europos Sąjungą bus įjungtos 
jau 2002 m. Tuo tarpu, ekono
mines reformas savo valsybė- 
se turi pravesti Lietuva, Če
kija, Slovėnija, Slovakija.

Jau nuo 1998 m. Europos S- 
ga veda derybas su Kipru, 
Lenkija, Vengrija, Slovėnija, 
Estija ir Čekija, o nuo š. m. 
pradžios įjungtos yra Malta, 
Lietuva, Latvija, Bulgarija, 
Rumunija, Slovakija. Vokietis 
nenustatė kandidačių tikros 
datos, tačiau atstovams pa
reiškęs, kad laikas „spaudžia” 
šį žingsnį greitai ir tvirtai sta
tyti pirmyn bei kartu primin

Vėlgi vaisingai diskutuoti ir 
valstybinio saugumo klausi
mai. Komisija buvo sunerimu
si dėl ne visiškai vykdomo Lie- > 
tuvos pažado pagal nustatytą 
tvarkaraštį didinti krašto ap
saugai skiriamą BVP dalį. De
ja, kaip žinoma, Lietuvai ne
pavyko išlaikyti siekiamą gy
nybos biudžetą.

Šiuose komisijos posėdžiuo
se buvo priimta 15 rezoliucijų.

Na, ir galiausiai 2000 m. ko
vo 6-10 dienos posėdžiai. Čia 
pirmą kartą detaliau aptartas 
teisės, teisinės etikos klausi
mas. Gavusi informaciją apie 
teisinę etiką Lietuvoje, komi- 
sįja atkreipė dėmesį į šią Lie
tuvoje mažai diskutuojamą 
problemą. Komisija taip pat

Lietuvių fondo pokylyje š.m. lapkričio 4 d. iš kairės: LF valdybos pirm. Povilas Kilius, Lietuvos ambasadorius 
JAV ir Meksikai Stasys Sakalauskas, gen. garbės konsulas Vaclovas Kleiza, pelno skirstymo komisijos pirm. dr. 
Antanas Razma, LF tarybos pirm. Algirdas Ostis,

VAŠINGTONAS SUPAŽINDINAMAS 
SU LIETUVOS PASTANGOMIS 

ĮSIJUNGTI Į EUROPĄ

damas, kad korupcija kandi
dačių tarpe ES-gai kelia didelį 
nerimą. Jis suprantąs kandi
dačių nekantrumą, nes jos ga
lų gale norinčios matyti tune
lio pabaigoje šviesą.

Turkijos noras įsijungti į 
ES-gos eiles yra galutinai ati
dėtas vėlesniam laikui, lygiai 
kaip Rumunijos ir Bulgarijos. 
Turkijoje turi būti išspręstas 
kurdų klausimas, žmogaus 
teisių, Balkanų valstybėse — 
čigonų.

Šiuo metu Europos Sąjungai 
priklauso: Suomija, Švedija, 
Danija, Didžioji Britanija, Ai
rija, Olandija, Belgija, Liuk
semburgas, Prancūzija, Ispa
nija, Portugalija, Italija, Aust
rija, Graikija;.

Tik 100 km nuo Rygos, Les- 
tine vietovėje, pastatytas pa
minklas žuvusiems Latvijos 
SS kariams. Paminklo atiden
gime dalyvavo daugiau kaip 
tūkstantis latvių bei krašto 
apsaugos min. Girts Kristovs- 
kis. Vokiška spauda pažymėjo, 
kad Antrojo pasaulinio karo 
metu vokiečiai sumobilizavo 
146,00 latvių, pavadindami 
SS karius Latvijos legionu. 
Tai buvo paskutinės 1943- 
1944 m. vokiečių pastangos 
sulaikyti į vakarus besiver^ 
žiančius raudonarmiečius. Pa
minklo atidengimą protestavo 
Latvijos žydų bendruomenė. 
Jie taip pat protestuoja SS lat
vių eisenas Rygoje. Latvijos 
legiono kariai gauna Vokieti
jos karių pensijas.

* Vyriausybė patvirtino 
Lietuvos ir Latvijos sutartį 
dėl bendradarbiavimo jūrų ir 
aviacinės paieškos bei gelbė
jimo srityse.

paskatino pradėti plačiau tai
kyti dvigubos pilietybės sutei
kimą, ypač stambesnių lietu
vių bendruomenių užsienio ša
lyse nariams.

Susirūpinimą kelia vaikų 
padėtis Lietuvoje. Tam yra 
akivaizdžiai skiriama per ma
žai lėšų — pvz., vaikų ir pa
auglių nusikalstamumo pre
vencijos programoms įgyven
dinti skirtas tik 1 milijonas li
tų, kai realus poreikis yra 8,8 
mln.; vaikų vasaros poilsiui 
organizuoti skirta 0,9 mln., 
kai reikėtų 11,1 mln. Visgi 
taupymo politikos vykdyti vai
kų sąskaita nederėtų.

Dėl lėšų trukumo nevisiškai 
įgyvendinama ir rezoliucija 
dėl archyvų išsaugojimo — Ar
chyvų departamentas dėl fi
nansinių priežasčių negali su
kurti vaizdajuostės apie 
Lietuvoje esančius įvairius ar
chyvus, Dėl pinigų stokos 
Švietimo ir mokslo ministerija 
taip pat atsakė negalinti pa
remti siūlomos diskusijos dėl 
lietuvių identiteto išsaugoji

Vilnius, lapkričio 14 d. 
(BNS) — Lietuvos užsienio 
reikalų viceministras Vygau- 

•das Ušackas per vizitą Va
šingtone kalba ne tik apie Lie
tuvos siekius tapti NATO 
nare, bet ir apie integraciją į 
Europos Sąjungą.

Antradienį susitikęs su 
„Laisvosios Europos” radijo 
žurnalistais, vyriausiasis Lie
tuvos derybininkas dėl na
rystės Europos Sąjungoje (ES) 
Vygaudas Ušackas pabrėžė, 
kad Rytų ir. Vidurio Europos 
valstybių 4*4 kandidačių pri
ėmimas į euroatlantines orga
nizacijas yrą „istorinis šansas” 
sukurti vieningą bei laisvą 
Europą.

V. Ušacko. teigimu, Lenkijos, 
Čekijos bei 'Vengrijos narystė 
NATO yra pirmas žingsnis ku
riant stabilią bei taikią eu- 
roatlantinę^ bendruomenę. 
„JAV bei kitos sąjungininkės 
neturėtų shstoti. Plėtros pro
cesas turi tęstis, užtikrinant 
stabilumą bei saugumą Vidu
rio Europoje”, sakė V. Ušac
kas.

Kalbėdamas apie Lietuvos 
pasirengimą narystei ES, vy
riausiasis derybininkas pabrė
žė, jog Lietuva per gana 
trumpą 10 metų laikotarpį 
daug pasiekė valstybės moder
nizavimo, ekonomikos libera
lizavimo bei jungimosi į pa
saulinę ekonomiką srityse. 
Pasak A. Ušacko, tai pa
žymima ir Europos Komisijos 
išvadose, kur teigiama, kad 
Lietuvoje veikia rinkos ekono
mika.

mo. Dėl tos pačios priežasties 
tik nedidelė pagalba teikiama 
Rytų Lietuvos mokykloms. 
Vėlgi dėl lėšų trūkumo neiš
spręstas ateitininkų patalpų 
ir skautų stovyklaviečių klau
simas.

Belieka pasidžiaugti, kad 
Kultūros ministerija, nors ir 
esant ribotoms biudžeto gali
mybėms, sugebėjo organizuoti 
dviejų ansamblių — „Žilvičio” 
ir „Levindros” kelionę į Toron
te vykusią šokių šventę. Antra 
vertus, Kultūros ministerija 
buvo priversta sumažinti laik
raščio „Draugas” prenumera
tą.

Šiuose posėdžiuose priimta 
14 rezoliucijų. Tad iš viso per 
ketverius šio Seimo gyvavimo 
metus priimtos 86 rezoliucijos, 
neskaitant įvairių pareiškimų 
ir padėkų. Aišku, reikia turėti 
omenyje, kad ir šių posėdžių 
metu mes priimsime kelias re
zoliucijas.

Taigi, mūsų Lietuvos Res
publikos Seimo ir JAV Lietu
vių Bendruomenės atstovų ko

Kalbant apie Lietuvos pasie
kimus, jo nuomone, negalima 
pamiršti ir neseniai autorite
tingo leidinio „Wall Street 
Journal”' atlikto kasmetinio 
Ekonominės laisvės indekso 
skaičiavimo, kur pažymima, 
jog Lietuvos ekonomikos šuo
lis yra didžiausias indekso 
skaičiavimo istorijoje.

„Lietuva nėra tik 3,7 mili
jonų vartotojų rinka. Mes su
vokiame save kaip dalį vienin
gos 450 milijonų Europos 
.rinkos”, sakė V. Ušackas. Jo 
teigimu, derybose su ES pasi
stūmėta į priekį. „Dėl septy
nių skyrių jau susitarta, dėl 9 
deramasi dabar”, teigė vyriau
sias derybininkas.

Jis taip pat pabrėžė Lietu
vos vyriausybės programoje 
įtvirtintą pasiryžimą tapti 
NATO nare, kurį demonstruo
ja įsipareigojimas 2002 metais 
krašto apsaugai skirti 2 pro
centus bendrojo vidaus pro
dukto.

. * Pradėjus dirbti nauja
jai Lietuvos vyriausybei, 
pirmajame jos posėdyje tre
čiadienį buvo atleisti 9 Lietu
vos apskričių viršininkai. Ap
skričių viršininkai yra politi
nio pasitikėjimo valstybės tar
nautojai, todėl jie atleidžiami, 
kai pasibaigia juos pasirinku
sio valstybės politiko įgalioji
mai. Naujuosius apskričių vir
šininkus, naujojo premjero Ro
lando Pakso teikimu, paskirs 
naujoji koalicinė liberalų ir so
cialliberalų vyriausybė. <bnsj

misija per šiuos 4 metus pa
siekė nemaža. Deja, dėl objek
tyvių ir subjektyvių priežasčių 
ne viskas pasiekta. Bet svar
biausia, kad komisija dirba, 
veikia, ieško atsakymų į Lie
tuvai svarbius klausimus, ne
leidžia užmigti mūsų pareigū

Posėdžius užbaigiant. I eil. iš kairės: pirm. Linda Rugienienė, Dalia Puškorienė, pirm. Feliksas Palubinskas, Re
gina Narušienė, Romualda Hofertienė; II eil.: Vytautas Vidugiris, Aloyzas Sakalas, Ignacas Uždavinys, Donatas 
Skučas, Česlovas Juršėnas, Romualdas Ozolas. A. Rugieniaus nuotrauka.

Praėjusį savaitgalį žinia
sklaidoje vėl pradėtas links
niuoti Austrijos vardas — šį 
kartą ne dėl politikos, o šiur
pios tragedijos, įvykusios Al
pių kalnų tunelyje netoli Salz- 
burgo. Užsidegus keleiviniam 
traukiniui, žuvo daugiau kaip 
pusantro šimto žmonių ir vos 
saujelė išliko gyvų. Praėjus 
jau beveik savaitei, dar tebe- 
sįjojami nuodėguliai ir ieš
koma tos nelaimės priežasčių. 
Tačiau nelaimė iššaukė už
uojautą ir nukentėjusiems, ir 
valstybei, kurioje tragedija 
įvyko.

Ne taip buvo, kai paskutinį 
kartą prieš tai Austrija pateko 
į pasaulio — bent Europos ir 
JAV — dėmesio centrą. Tuo
met kilo didžiausias triukš
mas, kai laisvais balsavimais 
piliečiai į vyriausybę išrinko 
„netinkamus asmenis”, ypač 
Joerg Haider, viešai simpati
zavusį ir Hitleriui, ir naciams. 
Rinkimai į vyriausybę įjungė 
ir jo vadovaujamą vadinamąją 
„Laisvės partiją”. Užsienio re
akcija buvo ne tik greita, bet 
pernelyg aštri ir pikta. Euro
pos Sąjunga, kuriai Austrija 
priklauso, užšaldė su . ja bet 
kokį bendravimą. Panašiai pa
sielgė ir Vašingtonas, stipriai 
raginamas Amerikos žydų 
bendruomenės.

Vis tik Haider — dėl šven
tos ramybės — gegužį savo 
vietos atsisakė, išsikėlė iš Vie
nos, bet pasiliko „Laisvės par
tijos” vadovybę. Ilgainiui ap
rimo ir užsienio protestai, o 
š.m. rugsėjo mėnesį Europos 
Sąjunga priėmė Austriją atgal 
į savo malonės glėbį. Amerikai 
truko kiek ilgiau — ji tai pa
darė tik praėjusią savaitę. 
Vadinasi, Vienoje vėl galėjo 
linksmai aidėti valsai, kaimy
ninės valstybės nebedraudė 
savo piliečiams keliauti į Aus
triją, laisvai vystėsi prekyba ir 
bendradarbiavimas. Tačiau 
reikia pripažinti, kad tie už
sienio turistai, įskaitant ame
rikiečius, nelabai paisė viso
kių „blokadų ir sankcijų” — 
tiek Viena, tiek kitos Austrijos 
vietovės praėjusią vasarą gavo 
iš besilankančių užsieniečių 
hemažiau pelno, kaip kitais 
metais.

Atrodo, kad visa painiava 
su „Laisvės partija” ir Joerg 
Haider toli gražu nepa
sibaigusi. Vis dažniau užsime
nama, kad Haider ruošiasi 
„sugrįžimui į politikos lau
kus” ir ypač dairosi į Austrijos 
kanclerio vietą. Spalio 1 d. Ca- 
rinthia mieste, kur Haider po 
pasitraukimo iš vyriausybės

nams. Komisija tapo instituci
ja, su kuria skaitomasi ir į ku
rios nuomonę atsižvelgiama. 
Ir tai jau yra didelis pasieki
mas. Nemažiau svarbu ir tai, 
kad pagaliau institucionali
zuotai bendrauja ir bendra
darbiauja dvi tos pačios tautos

gyvena, buvo suruoštas kas
metinis Antrojo pasaulinio 
karo veteranų suvažiavimas, 
kuriame stipriai pasireiškė ir 
„Laisvės partija”. Suvažiavi
mo kritikai jį net pavadino 
„nacių festivaliu”, nors pats 
Haider, kalbėjęs miniai, skel
bė tolerantiškumą ir sugyve
nimą.

„Laisvės partija” šįuo metu 
yra atsidūrusi tarp kūjo ir 
priekalo. Iš vienos'"pusės — 
užsienio, ypač žydų' ir kitų, 
nukentėjusių nacių okupacijos 
metais, stipri kritika arba tie
siog neapykanta, nės partija 
vis tik dvelkia aiškiomis na
cizmo užuominomis; iš antro
sios — kaltinimai, kad Haider 
ir kiti partijos vadai papir
kinėjo jiems prijaučiančius po
licininkus ir taip surinko daug 
slaptų dokumentų apie opozi
ciją. Smūgis kirstas ir spalio 
mėnesį vykusiuose rajoniniuo
se rinkimuose, kur „Laisvės 
partija” patyrė tokį skaudų 
pralaimėjimą, kokio, nebuvę 
nuo 1986 metų., Dėl tos 
priežasties iš vadovybės pasi
traukė keli svarbūs, partijos 
pareigūnai ir opozocija pra
dėjo įtarinėti, kad pagaliau 
„Laisvės partijai” ’ąrtinasi už
pelnytas galas.

Joer Haider ir jo „Laisvės 
partijai” metamus kaltinimus
— šnipinėjimu, ky^ių davimu 
ir slaptų dokumentų' įsigijimu
— kai kas lygina šu buvusio 
JAV prezidento Richard Nixon 
„Watergate”. (Įdomu, ar atei
tyje, nepavykus prezidento, 
preirųero bei kurio svarbaus 
pareigūno rinkimams, pasau
lis taįp pat juos lygįps su da
bar. respublikonų r,b: demok
ratų „verdama rinkimine ko
še”?)

Tačiau „Laisvės partijos” 
problemos yra tik ledkalnio 
viršūnė Ausrijos politiniame 
gyvenime. Manoma, kad ilgai
niui paaiškės dar daugiau 
sukčiavimų, apgaudinėjimų ir 
kitokių nešvarių darbelių. Da
bartinį partijos tikrinimą su
kėlė buvusio artimo Haider 
bendro ir partiečio Josėf 
Kleindienst knygą,., „I Con- 
fess”, kurioje jis atidengia 
daug partijos paslapčių, 
įskaitant buvusius ryšius su 
policija, kurios dėka gauti 
slaptieji dokumentai apie opo
nentus.

Vis tik niekas nemano, kad 
Joerg Haider daina jau sudai
nuota. Ir praeityje jam pasi
taikė „nukristi iki dugno”, iš 
kurio ne tik pavyko išsikaps
tyti, bet sėkmingai įsitvirtinti 
Austrijos politikos viršūnėje.

dalys, atskirtos istorinių įvy
kių, bet vienijamės bendros 
sąmonės, bendrų tradicijų ir 
identiteto. Tikiu, , kad mūsų 
komisija ir po Seimo rinkimų 
vaisingai dirbs ir pasieks dar 
svarbesnių rezultatų.
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ATMINIMO LENTA VILNIAUS 
LIETUVIŲ VEIKĖJUI 

KONSTANTINUI STAŠIUI
REGINA ŽUKIENĖ

Vilniuje, Jakšto gatvėje, ant 
namo, pažymėto devintu nu
meriu, sienos 2000 10 2 d. 
buvo iškilmingai atidengta at
minimo lenta. Ant juodo mar
muro plokštės iškalti žodžiai:

„Čia 1932-1941 m. gyveno 
provizorius, Vilniaus lietuvių 
veikėjas, Vilniaus burmistras 
1939-1940 m., Konstantinas 
S tašys".

Konstantinas Stašys — žymi 
asmenybė. Atminimo lenta 
jam atidengta Vilniaus savi
valdybės iniciatyva, pažymint 
jo 120-ąsias gimimo metines.

Konstantinas Stašys gimė 
1880 m. Rokiškio apskr., Pa
nemunio valsčiaus VeseliŠkio 
viensėdyje, gausioje, pasitu
rinčio ūkininko, Antano Stašio 
šeimoje. Joje augo penki sū
nus. Antano Stašio brolis Kon
stantinas buvo kunigas, švie
sus žmogus. Jam labai rūpėjo, 
kad brolio vaikai išsimoks
lintų, taptų naudingais savo 
kraštui, todėl juos visokerio
pai rėmė. Trys iš jų, padedant 
dėdei kunigui, tapo farmaci
ninkais.

Konstantinas, šiuo vardu 
pakrikštytas dėdės kunigo 
garbei, mokėsi Jelgavo gim
nazijoje. Buvo religingas ir pa
triotas. Už atsisakymą prieš 
pamokas kalbėti maldą ru
siškai, iš gimnazijos kartu su 
Vladu Mironu, Juozu Tūbelių 
ir kitais lietuviais mokiniais 
1896 metais buvo pašalintas. 
Nebegalėdamas įstoti į kitą, 
arčiau Lietuvos esančią, gim
naziją, išvyko į Samarą. Čia, 
kaip ir dauguma lietuvių, dir
bo vaistinėse mokiniu, tuo 
užsidirbdamas pragyvenimą, 
ir toliau mokėsi, {stojo į Dor
pato (Tartu) universitetą ir 
1908 m. gavo provizoriaus dip
lomą. Konstantino Stašio gy
venimo tarpsnis Samaroje 
mums mažai žinomas, o ir 
paklausti nebėra ko.

Besimokydamas Dorpato 
universitete, aktyviai dalyva
vo Dorpato universiteto lietu
vių studentų draugijoje, kuriai 
tuo metu priklausė daug, vė

K. Stašiui atminimo lentos atidengimo iškilmėse kalba Lietuvos Farmaci
jos sąjungos pirm. prof. E. Tarasevičius.

liau Lietuvai labai nusipelniu
sių, žmonių, tai ir VI. Lašas, 
Avižonis, Z. Kuzavas, K. 
Mažonas, A. Ramanauskas, D. 
Alseika ir kiti.

Tapęs provizorium, dirbo 
Mintaujos (Jelgavos) vais
tinėje. Čia susipažino su lat
vių teatro įkūrėjo Adolfo Alu- 
navo dukra Zuzana, ją pamilo 
ir vedė. Jauna pora, dėdės ku
nigo padedama, įsigijo vaisti
nę Lietuvoje — Mažeikių 
apskrities miestelyje Laižu
voje ir joje darbavosi, iki Pir
mojo pasaulinio karo. { šį 
Žemaitijos miestelį 1911 m. 
klebonauti atvyko kunigas Juo
zas Tumas Vaižgantas, iš
tremtas prolepkiškos Vilniaus 
vyresnybės. Laižuvoje J. Tu
mas Vaižgantas tuoj ėmėsi lie
tuviškos veiklos, į pagalbą 
pasitelkdamas ir vaistininko 
šeimą. Su provizoriumi K. 
StaŠiu įkūrė ir Blaivybės 
draugijos skyrių.- Draugijos 
pirmininkas buvo klebonas J. 
Tumas. Jis savo raštuose rašė: 
„Pirmininko draugu buvo vie
tinis aptiekorius Konstantinas 
Stašys, sekretoriumi — vieti
nis vikaras Ignatas Mantvir- 
las, kasininkė — Zuzana 
Stašienė” („Vaižgantas. Raš
tai”, 7 t.).

Prasidėjus karui, K. Stašys 
su šeima pasitraukė į Rusiją, 
buvo paimtas į armiją ir tar
navo karo lauko ligoninėje 
Glubokoje.

1918 m. sugrįžo į Lietuvą ir 
apsigyveno Vilniuje. Dirbo lie
tuvių poliklinikos vaistinės 
vedėju, dėstė gamtą ir che
miją Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnazijoje, kuri 1931 
m. įsikūrė Konstantino Stašio 
namuose, Jakšto gatvėje 9. Ki
tas lietuvių gimnazijas Vil
niuje lenkų okupacinė valdžia 
uždarė.

Konstantinas Stašys, gyven
damas Vilniuje, visą laiką ko
vojo už lietuvybę Vilniaus 
krašte, vadovavo Vilniaus lie
tuvių laikinam komitetui, 
vėliau pavadintam Tautiniu 
Vilniaus Lietuvių komitetu. 
Buvo renkamas į visų svar
biausių lietuviškų organiza
cijų valdybas: Švietimo'drau
gijos „Rytas”, labdarybės 
draugijos, lietuvių kooperaty- 
vinio banko, kurio vienu stei
gėjų pats buvo, ir kitas. Atsto
vavo Vilniaus krašto lietu
viams tautinių mažumų kon
gresuose Šveicarijoje bei tauti
nių mažumų komitetuose Len
kijoje.

Konstantinio Stašio na
muose lenkų valdžia nuolat 
darė kratas, norėdama jį ap
kaltinti priešvalstybine veik

la. 19&7 m. jį suėmė ir apkalti
no rengiant sukilimą, kad 
Vilniaus kraštas būtų prijung
tas prie Lietuvos. Nors kalti
nimai buvo nepagrįsti, jį nu
teisė vieneriems metams sun
kiųjų darbų kalėjimo ir 
100,000 zlotų bauda. Apelia
cinis teismas kalėjimo bausmę 
sumažino per pusę, tačiau 
lenkų įstaigos papildomai pa
skyrė dar 120,000 zlotų baudą 
už tariamai nesumokėtus pa
jamų mokesčius.

1939 metais prasidėjus ka
rui su Lenkija ir Raudonajai 
armijai užėmus Vilnių, Kon
stantinas Stašys buvo suimtas 
ir išvežtas į Baltstogės kalė
jimą. Tik Lietuvos vyriau
sybės pastangomis, vedant de
rybas su sovietais dėl Vilniaus 
perdavimo Lietuvai, jis iš 
kalėjimo paleistas.

Lietuvos kariuomenei įžen
gus į Vilnių, provizorius Kon
stantinas Stašys pirmas pa
sakė sveikinimo kalbą. 1939 
m. gruodžio 6 d. jis buvo pa
skirtas Vilniaus burmistru. 
Vienu svarbiausių savo už
davinių K. Stašys laikė Vil
niaus gatvių ir Katedros 
aikštės sutvarkymą, kad ji 
taptų vilniečių susirinkimo 
vieta, primintų garbingą Lie
tuvos senovę. Darbo burmis
trui buvo daug, laikmetis buvo 
sunkus. Europoje vyko karas, 
Lenkija buvo okupuota vo
kiečių ir Sovietų Sąjungos. 
Vilnius buvo pilnas pabėgėlių 
iš Lenkijos, juos reikėjo pa
maitinti ir aprūpinti pastoge, 
Vilniun kėlėsi lietuviškos 
įstaigos, duris atvėrė universi
tetas. Reikėjo steigti lietuviš
kas mokyklas.

Okupavus Lietuvą sovie
tams, Konstantinas Stašys iš 
burmistro pareigų buvo atleis
tas, o 1941 m. birželio 14 d. su 
žmona Zuzana, dukra Kon
stancija Juchnevičiene ir 
dviem mažom anūkėmis — 
Dainora ir Raminta — buvo 
ištremtas į Altąjaus kraštą. 
Žentas advokatas Juchne
vičius buvo pasitraukęs į Va
karus ir suradęs galimybę, 
prasidėjus okupacijai, Lietuvą 
palikti ir Konstantinui Stašiui 
su šeima. Bet provizorius iš 
Lietuvos važiuoti atsisakė: 
„Aš niekuo nenusikaltau, kad 
turėčiau iš tėvynės bėgti”, — 
taip, pasak anūkės Dainoros, 
atsakęs senelis.

Tremtyje K. Stašys nuo 
šeimos buvo atskirtas ir įka
lintas lageryje. Po ilgo teiravi
mosi šeimai buvo pranešta, 
kad jis nuteistas 10 metų be 
teisės susirašinėti. Manoma, 
kad jis lageryje mirė apie 1942 
metus, nors kai kurie duome
nys rodo, kad K. Stašys buvo 
nuteistas mirties bausme.

Prasidėjus Sovietų Sąjungos 
karui su Vokietija, buvo pra
dėta kurti sąjungoje lenkų ar
mija, vadovaujama Anderso. Į 
ją buvo telkiami buvusios Len
kijos piliečiai, pabėgėliai ar 
net ištremti bei įkalinti lage
riuose. Šie buvo amnestuoja
mi, net ir nuteisti didelėmis 
bausmėmis. Valentino Gus
taičio knygoje JBe kaltės” (Vil
nius, Mintis, 1989 m. p. 162) 
rašoma, kad Gustaitis lage
ryje sutikęs lenkų karininką 
Kazimierą Gustiną. Šis papa
sakojo, kad „Konstantiną Sta- 
šį Gustinas sutikęs kažkur 
prie Barnaulo, labai jį raginęs 
stoti į Anderso armįją ir tuo 
pasiliuosuoti nuo ištrėmimo. 
Tačiau Stašys kvietimu pasi
naudoti atsisakė, motyvuoda
mas, kad jis tiek metų Vil
niuje su lenkais vedęs kovą, 
negalįs dabar, savo kailį gel
bėdamas, stoti į lenkišką ar
miją”.

Konstantinas Stašys pasi
žymėjo tolerancija ir sugebė
jimu bendrauti, tiek su savo 
tautiečiais, tiek su tautinių 
mažumų atstovais. Tarp savo 
tautiečių propagavo vienybės 
ir santarvės idėjas. K. Stašys 
rėmė visokeriopą lietuvių

Vilniaus meras R. Paksas su K Stašio dukraitėmis Dainora ir Raminta 
Juchnevičiūtėmis prie K. Stasiui atidengtos atminimo lentos Vilniuje š.m. 
spalio 2 d.

kultūrinę ir mokslinę veiklą, 
padėjo išleisti P. Karazijos 
ilinstruotą knygą „Vilniaus lo
bis”, 1930 m. išleido J. Siniaus 
dainas su gaidomis ir kt. 
Turėjo didelę biblioteką, ne
mažai senų retų leidinių, buvo 
žymus kolekcionierius filate
listas, numizmatikas. Jo na
muose lankydavosi kolekcio
nieriai P. Karazija ir kun. J. 
Stankevičius, jis palaikė ry
šius su Varšuvos kalyklos nu
mizmatikos kabineto saugoto
ju V. Terlecku, kolekcionieriu
mi A. Soleckiu ir kitais. K. 
Stašys rimtai dėmėjosi isto
rinėmis vertybėniiš. 1936 m. 
eilinės kratos mėtų iš K. 
Stašio buvo atimta jo pašto 
ženklų ir monetai kolekcija. 
Pagal Vilniaus vaivados L. Bo- 
ciausko įsakymą, atimtoji K. 
Stašio monetų kolekcija turėjo 
būti perduota Varšuvos mu
ziejui laikinai saugoti, nes 
neva K. Stašys nori kolekciją 
išvežti už Lenkijos ribų. Savo 
kolekcijų jis niekada nebeat
gavo. v

K. Stašys labai mėgo gamtą, 
kurioje ir ieškojo poilsio, net 
žiemą maudėsi eketėse. Savo 
sodyboje Valakampiuose laikė 
šunis, turėjo įvairių paukščių, 
pats treniravo arklius. Mėgo 
meistrauti, dažyti' pastatus, 
sodinti medžius. Savo sody
boje pats pasodini beržynėlį, 
alyvū, jazminų, lanksvų, rau- 
gerškių, kurių atžalynas išliko 
iki šių dienų.

RUGSĖJO PIRMOJI BAIBIUOSE
Lietuvos spaudoje mirga nu- primityviais darbo įrankiais

sikaltimų virtinės, rodos, nie
ko gero toje mūsų vargo iška
muotoje tėvynėje jau ir nebė
ra... O gėrio daug ir grožio 
daug, tik norėkime jį matyti, 
juo džiaugtis ne tik patys, bet 
ir kitus skatinti džiaugsmui. 
Tad pasidžiaukime kartu su 
visa Baibių mokykla, kurios 
mokiniai savo mokyklą pa
puošė koplytstulpiu.

Šalia kelio Utena-Zarasai, 
prie rąjonų ribos įsikūrusi Za
rasų rajonui priklausanti Bai
bių gyvenvietė. Nedidelė ji — 
vos 250 gyventojų, o ir visoje 
Baibių apylinkėje — tik per 
500 gyventojų, tačiau ji dar 
turi pagrindinę mokyklą, ku
rioje mokosi 87 mokiniai (6 
dešimtokus išleidus, pirmąją 
klasę pradeda lankyti 7 pir
mokėliai). Mokyklos direkto
rius Valdas Ragauskas džiau
giasi, kad mokykla dar išliko, 
tačiau dėl lėšų stygiaus neturi 
sporto salės, neturi ir tobules
nių įrankių darbų pamokoms, 
daug ko trūksta... Nedidelis 
mokytojų kolektyvas (11 pa
grindinių mokytojų, penki ke
lioms pamokoms atvykstantys 
iš kitur) sugeba džiaugtis tuo, 
ką-turi, ir dirbti, dirbti... Toks 
mokytojų požiūris — pavyzdys 
ir mokiniams. Tad jau nuo pa
vasario trys mokiniai Artūras 
Aldejevas, Artūras Barauskas 
ir Volodia Daubaras, talki
nant bendramoksliui Alfonsui 
Aleknavičiui, susiradę ir gavę 
tinkamą ąžuoliuką, su gana

Konstantino Stašio brolis 
Jeronimas, mokslus baigęs Pet
rapilyje, taip pat tapo provi
zorium. Įsigijo vaistinę Pandė
lyje. Jam anksti mirus, vaisti
nę iki antrojo pasaulinio karo 
valdė brolis, provizoriaus pa
dėjėjas Edvardas Stašys, vė
liau pasitraukęs į Vakarus ir 
emigravęs į Australiją.

Atidengiant atminimo lentą, 
apie Konstantino Stašio gyve
nimą kalbėjo laikraščio „Vo
ruta” vyr. redaktorius J. Ver- 
cįnkevičius, Lietuvos farmaci
jos sąjungos prezidentas prof. 
E. Tarasevičius, Vilniaus me-< t
ro pirmasis pavaduotojas A. 
Kudzys, savo prisiminimais 
pasidalino ir K. Stašio anūkė 
architektė Dainora Juchne- 
vičiūtė-Vaivadienė. Ji padė
kojo Vilniaus merui Rolandui 
Paksui, dalyvaujančiam lentos 
atidengimo iškilmėse, už se
nelio Konstantino Stašio sie
kių įgyvendinimų — sutvar
kymą katedros aikštės, kuri 
dabar puošia Vilnių. Dainora 
Vaivadienė kartu su A. Kud- 
ziu atidengė juodo marmuro 
atminimo lentą.

„Vaidilos” teatro, esančio 
tame pačiame name, patai 
pose buvo surengta parodėlė, 
kurios nuotraukose parodytas 
provizoriaus Konstantino Sta
šio gyvenimas, jo artimieji. 
Lentos < atidengimo iškilmėse 
dalyvavo gausus vilniečių bū
rys.

plušėjo prie koplytstulpio. 
Vertingų patarimų susilauk
dami iš menininko Alfonso 
Šeduikio, rugsėjo pirmajai su
gebėjo prie mokyklos pastatyti 
savo rankomis išdrožtą koplyt
stulpį (menininko buvo paga
minta tik viršutinė — geležinė 
koplytstulpio dalis).

Krikščionybės 2000 metų ju
biliejui skirtą koplytstulpį 
rugsėjo 1-ąją pašventino Dau
gailių klebonas Petras Baltuš
ka, linkėdamas sėkmingo dar
bo, gyvenime semtis ne tik

Grupė mokytojų ir mokinių prie Baibių pagrindinės mokyklos rugsėjo 1 d. Kairėje: klebonas Petras 3altuška. 
Aldonos Vasiliauskienės nuotr.1

S K E
ELEKTROS

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUT18

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis Ir OR. Mgr. Auksė 

S Kane kalba lietuviSkai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 Weat 95th Street 
Tai. (708) 424-6654 

(773) 581-8654

Wlndow Washers Needed!
40,000 per year. Wc need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English.
LA. McMahon Window Wi 
Tel. 800-820-6155.

Kalame visų rūšių „sidings”, 
„soffits’’, įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.

Reikalingi dalytojai su patyrimu
Amerikoje. Privalo turėti 

automobili. Darbas šiauriniuose 
rajonuose. Skambinti tel. 847- 

808-9109 vakare nuo 8-10 vai.,g
dieną tel. 847-980-7887. f 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai."'

Esu išsilavinusi, subrendusi ir
nuoširdi moteris, JAV gyvenu 15 

metų, turiu žalią kortelę ir vairuoju 
nuosavą automobili. Kalbu 

lenkiškai, rusiškai ir susikalbu 
angliškai. Norėčiau apsigyventi 

Jūsų name, prižiūrėti namą ir Jus. 
Skambinti tel. 708-532-3415, 

kviesti Reginą.

mokslo žinių, bet ir tikėjimo 
tiesų. Linkėjo, kad gilus dva
singumas ir tvirtas tikėjimas 
padėtų nugalėti kliūtis ir sun
kumus.

Rugsėjo 1-O81O8 ir koplytstul
pio šventinimo iškilmėse Bai- 
biuose dalyvavo ne tik moky
tojai, mokiniai, jų tėveliai, bet 
ir Zarasų savivaldybės admi
nistratorius Dangiras Mika- 
sėnas, Vilniaus universiteto 
dr. Aldona Vasiliauskienė. D. 
Mikasėnas, sveikindamas rug
sėjo 1-osios ir Laisvės dienos 
proga, linkėjo jaunimui steng
tis viską daryti savo ranko
mis, nes tik nuo mūsų visų 
sąžiningo darbo priklausys 
Lietuvos gerovė. Dr. A. Vasi
liauskienė, linkėdama sėk
mingo darbo, priminė sektiną 
pavyzdį — saleziečių auklėtinį 
Petrą Perkumą ir padovanojo 
keletą savo knygų „Petro Per 
kūmo idėjų dvasia” bei daug 
kam pirmą kartą matomą žur
nalą „Saleziečių žinios”, kuri 
mokyklos direktorius V. Ra
gauskas labai norėtų turėti 
mokyklos bibliotekoje. Ir ne 
tik Šį, bet ir kitus katalikiški s 
leidinius, deja, spaudos preni 
meratai visai neturi lėšų.

Dešimtokų apdovanoti pir
mokėliai buvo įvesti į mokyk
lą, kad čia įgytų ne tik žinių, 
bet ir išmoktų statyti savo 
dvasinius koplytstulpius, puo
šiančius ir gražinančius Lie
tuvą.

Dr. Aldona Vasiliauskienė

GREIT PARDUODA

į RE/MAX 
y REALTORS 
onc.(n3i sm • sass 

HOME (7M) 42S - 7110 

, (7711 SMMU0S

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• Nuosavybių (kainavimas veltui

• Perkame Ir parduodame namus

• Pensininkams nuolaida

flfagĮ

V
New Vision 
12932 S. LaGrange 
Palos Purk, U, 60164 
Bus.: 708-361-0800 
Voke Mail: 773-854-7820 
Pager: 708-892-2573 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ MAYER
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ 

MAYER. Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 
Nuchsvybių įkainavim veltui.

Reikalinga moteris 
prižiūrėti seną moterį 

Floridoje. Namas ant Atlanto 
vandenyno kranto. 

Skambinu 305-937-4519.

Condesu dėl Mar 
Waitresses vvanted!

Apply in persęn: 
12220 S. Cicero Avė. 

Alsip, IL.

KRIKŠČIONIŠKŲJŲ
JAUNIMO

ORGANIZACIJŲ 1 
INICIATYVOS

Rugsėjo 22 d. Vilniaus arki
vyskupuos Jaunimo centras 
organizavo krikščioniškųjų 
jaunimo organizacijų prisista
tymą „Be tvoros”. Anot rengia- 
nio koordinatorės Rasos Pa- " 
karnaitės, tokio susibūrimo 
pageidavusios pačios organi
zacijos, o Jaunimo centras 
ėmęsis vienijimo vaidmens. 
Kai kuo panašus susitikimas 
buvo organizuotas prieš porą 
metų, tačiau šis labai pra
siplėtė. „Be tveg-os” pristatyme 
dalyvavo apie 30 organizacijų 
ir grupių. Renginio, turinčio 
ekumeninį atspalvį, pagrin
dinė mintis — krikščioniškų 
jaunimo organizacijų prisista
tymas platesnei visuomenei. 
„Galbūt krikščioniško jaunimo 
veikla visuomenei nėra pla
čiau žinoma, šiuo susičjimu 
mes norime parodyti, kad 
esame, kad prie šių iniciatyvų 
gali prisidėti ir kiti. Todėl šį 
renginį, kaip ir atvirų durų 
dieną, organizavome rugsėjo 
mėnesį, nes mokslo metų 
pradžioje jaunimas ieško gali
mybių savo veiklai", — sakė 
R. Pakamaitė.

• Apatinė lūpa padeda vir
šutinei ir meluoti, ir tiesą sa
kyti.



LAIŠKAI IR NUOMONĖS
LIETUVOS ŽEMĖS 

PARDAVIMAS
UŽSIENIEČIAMS 

TAUTINĖ IŠDAVYSTĖ!

Naujasis Lietuvos premje
ras, R. Paksas, vos tik įgavęs 
juridinę teisę veikti, iš Seimo 
tribūnos nedelsiant deklaravo, 
kad ūkio žemė turi būti prekė 
— kas nori, ją gali parduoti, 
pirkti. Ši prenųero deklaraci
ja, kaip sakoma, iki pamatų 
sukrėtė toliau įžvelgiančius, 
atsakomybę jaučiančius už 
Lietuvos ateitį.

Aišku, pirkėjai užsieniečiai 
žemės neišsineš, bet taip pat 
aišku, kad, kas valdys žemę, 
finansus, tai tas valdys ir pa
čią Lietuvą. Reikia žinoti, kad 
užsieniečiai, būdami žemės 
savininkai ir pagyvenę keletą 
metų Lietuvoje, gaus juridines 
pilietines teises, įsigaus į Sei
mą, aukščiausią valstybės 
įstatymų instituciją ir leis 
įstatymus, ne lietuviui, ne Lie
tuvai reikalingus, bet sau 
naudingus. Nesunku spėti ir 
kokie-užsieniečiai sieks pirkti 
žemės Lietuvoje. Mažiausia 
prielaida, kad Lietuvos žemės 
pirktų pietų kraštų žmonės, 
pvz. portugalai, ispanai, ar 
meksikiečiai — jiems per 
šaltas Lietuvos klimatas. Aiš
ku, kad Lietuvos vyriausybei 
pravedus žemės pardavimo 
įstatymą, suteikus teisę užsie
niečiams pirkti žemės, pirmie
ji šoks jos pirkti artimiausi 
Lietuvos kaimynai, nuožmiau
si Lietuvos priešai, amžius 
siekę užkariauti, pavergti Lie
tuvą. Vokietijoj gyvena 83 
mln. žmonių* viename kvadra
tiniame kilometre 230 žmo
nių, jiems gyvybiškai reikia 
erdvės ir jie pirmieji griebs 
pirkti žemės Lietuvoje. Sieks 
pirkti, žemės Lietuvoje ir Rusi
jos r- generolai, komunistinei 
imperijai griūnant, už gink
lus, parduotus arabų kraš
tams, prisiplėšusieji milijar
dus dolerių ir tebelaukiantys, 
kur tuos dolerius saugiai in
vestuoti.

Reali prielaida, kad šitie 
„ponai generolai” pirks ne po 
vieną, du, tris hektarus, bet 
tūkstančius hektarų ir kurs 
praeities dvarus, kur lietuvis 
bus tik užsienio patarnauto
jas, tik juodas darbininkas, — 
vergas dėl duonos kąsnio savo 
žemėje!

Lietuvai reikia stoti nare į 
Europos Sąjungą, bet tik jau 
ne žemės ūkio kaina!

Lietuva yra išimtinai pavo
jingoje geopolitinėje padėtyje, 
stovi ant Rytų-Vakarų Euro
pos slenksčio, apsupta impe
rialistinio nusiteikimo kaimy
nų. Lietuvos situacija yra 
išimtinė, tad ir stojant į Euro
pos Sąjungą, tenka reikalauti 
išimtinų sąlygų, vyriausybės 
pareiga derėtis. Yra taisyklės, 
bet yra ir išimtys. Vyriau
sybės pareiga įrodyti ES kū
rėjams, kad Lietuvos ūkio že
mės pardavimas užsienie
čiams gali suduoti tik mirtiną 
smūgį tautai ir valstybei. Eu
ropos Sąjungos nario teisių 
negalima pirkti žemės parda
vimo kaina. Pagaliau reikia 
žinoti, kad žemė yra visos tau
tos turtas, tautos ir valstybės 
egzistencijos pagrindas, jokia 
vyriausybė neturi nei mora
linės, nei juridinės teisės siek
ti parduoti visos tautos nuosa
vybę. Žemės pardavimas už
sieniečiams yra nieku geru

nepateisinamas ir te niekas 
nesiekia Lietuvos žemės par
davinėti!

Mūsų protėviai amžius už 
savo žemę kariavo, ją gynė 
nuo priešų, tauta kiekvieną 
žemės pėdą yra savo krauju 
aplaisčiusi — Lietuvos žemė 
yra šventa, neparduodama, ir 
tenebūna parduodama už ža
lius popierėlius...

Zuzana Juškevičienė 
Oak Lawn, IL

NESUPRANTAMA

Skaitant antradienio, spalio 
31 d. „Draugo”, dienraštį, ra
dau, kad naujame Seime — 8 
milijonieriai. Iš kur jų tiek 
daug atsirado.

Turtingiausias Seimo narys 
41 m. Kėdainių „Vikondos” su
sivienijimo prezidentas ir sa
vininkas, Viktoras Uspaski- 
chas, Ekonomikos pirmininku 
išrinktas. Jo turtas siekia net 
60 milijonų. Nesuprantu, iš 
kur jis tiek daug prisirinko? 
Keista, vieni Lietuvos žmonės 
badauja, vos galą su galu su
veda. Valdžia nepajėgia išmo
kėti už darbus algas. Nėra 
darbų! Pensijos vėluoja. Moky
tojams negali išmokėti algų. 
Po pora mėnesių dirba be al
gos. Jaunimas veržiasi į Va
karus, arba kur tik yra gali
mybės...

Taigi Lietuva skursta. Ta
čiau milijonieriai auga, kaip 
grybai. Kas tik papuola į val
džią, tuojau jų kišenės išsi
pučia. Važinėja brangiausio
mis mašinomis ir kur gi čia 
teisybė?

Argi jiems, tiems valdinin
kams, nerūpi Lietuvos gerovė?

Jau 10 metų Lietuva yra 
laisva, o vis dėlto dar vis skęs
ta tamsiuose debesyse. Kodėl? 
Kai Lietuva atgavo nepriklau
somybę 1918 metais, per tuos 
22 metus taip gražiai atsistojo 
ant kojų. Ji net buvo vadina
ma „Mažoji Amerika”, o dabar 
vadinama nežinau kaip?

Visi stengėsi, kad Lietuva, 
kuo greičiau atsistotų ant ko
jų. Jaunimas nebėgo, bet jun
gėsi į vieną šeimą. Visi sten
gėsi padėti mūsų tėvynei. Mes 
tikrai mylėjome savo dainių 
apdainuotą kraštą.

Rusų išvaryti iš savo namų, 
atsidūrę Vokietijoje, nors la
bai daug vargo reikėjo pakelti, 
bet mes niekados neužmiršo
me savo kamieno! Atsidūrę 
Amerikoje, visokiais būdais 
ieškojome kelio, kad tik atneš- 
tume laisvės rytojų Lietuvai. 
Ruošėme demonstracijas, ra
šėme laiškus Amerikos prezi
dentams, gubernatoriams, se
natoriams, raginome mūsų 
jaunimą nepamiršti savo kil
mės, nepamiršti mūsų moti
nos Lietuvos.

Taigi, jeigu tie milijonieriai 
paaukotų tik po vieną milijoną 
Lietuvos gerovei, aš tikiu, kad 
tada nereikėtų jaunimui bėgti 
iš namų, gal būtų darbų ir tar
nautojams būtų išmokėtos al
gos. Taigi, ponai, pakratykite 
savo kišenes!

Stasė Viščiuvienė 
Chicago, IL

KUR AKADEMIKAI 
SKAUTAI?

Rugsėjo 7 d. „Mokslo Lietu
va”, leidžiama Vilniuje iš
spausdino Čikagos žurnalisto 
Edvardo Šulaičio ilgoką 
straipsnį „Prisimenant Joną

Čikagos lit. mokyklos, veikiančios Jaunimo centre, pirmojo skyriaus mokiniai su mokytoja Giedre Starinskiene. 
Pirmame skyriuje mokosi: Briaukus Sfciona, Darčkus Domantas, Galentaitė Luką, Gūžys Lukas, JaraSiūnas 
Edgaras, Jonavičiūtė Jadvyga, Juozevičiūtė Aura, Karvelytė Greta, Kevličiūtė Kamilė, Kumpytė Skirmantė, Li- 
nartas Erikas, Meškauskas Nerijus, Narkevičius Rokas, Pliopaitė Raminta, Poškutė Giedrė, Sidaugaitė Simona, 
Skominas Natalie, Staninaitė Gabija, Tamašauskaitė Kotryna, Tankevičius Laurynas, Tijušis Benas, 
Tručilauskaitė Živilė, Vaitkevičiūtė Indrė, Vizgirdaitė Ieva, Zakarauskaitė Akvilė. Dalios Badarienės nuotr.

Damauską”. Gražiai paminė
tas mūsų garbingas istorikas, 
tik kad pateikti faktai nepilni. 
Tarpe visų išvardintų jo kalbų 
mokėjimų, atliktų darbų, 
spausdintų leidinių, organiza
cijų ir garbės narysčių, nei žo
džio nepaminėta apie skautus 
nei Akademikus Skautus apie 
tą organizaciją, kuriai filiste
ris Jonas Dainauskas prik
lausė nuo 1924 metų, buvo 
vienas veikliausių jos narių- 
steigėjų. Buvo ir Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Garbės na
rys, ir tai organizacijai skyrė 
daugiau laiko ir jėgų negu bet 
kuriai kitai grupei. Kodėl mū
sų Čikagos žurnalistas taip 
pasielgė? Esu tikras, kad tie 
faktai jam buvo žinomi. Net ir 
bostoniškėje L. Enciklopedijo
je t. XXXVI, psl. 170, parašy
ta: „...skautas nuo 1919 m., 
skautininkas, vienas organiza
torių VDU Stud. skautų drau
govės ir Skautų akademikų fi
listerių sąjungos... Lietuvoje 
rašė 'Skautų aide’... (Ameri
koje) 'Mūsų Vytis’, 'Skautų 
aido’ ir kt. bendradarbis”.

Vien tik paskutiniu sakiniu 
E. Šulaičio straipsnio prabė
gomis užsiminta: „...po pamal
dų apie 50 automobilių vilks
tinė pajudėjo Šv. Kazimiero 
kapinių link, kur paskutines 
apeigas atliko prel. I. Urbo
nas, dalyvaujant ir akademi
kams skautams su vėliavomis 
bei gausiam tautiečių būriui”.

Inž. Vytautas J. Šliūpas 
Burlingame, CA

IŠRINKTAS DAR VIENAS 
LIETUVIS

Broniaus Nainio teigimas jo 
straipsnyje „Seimo pradžia 
gana įdomi” („Draugo” 
2000.10.27 d. laidoje), kad 
„Praėjusiame Seime turėjome 
tris JAV lietuvius, šiame lieka 
tik vienas, dr. Kazys Bobelis”, 
reikalingas patikslinimo. Nau- 
jajan Lietuvos Seiman išrink
tas bent dar vienas JAV lietu
vis, būtent buvęs Rochester 
gyventojas, advokatas Roma
nas Sedlickas. Jo motina ir se
suo tebegyvena čia ir dabar.

Raimundas Kirsteinas 
Rochester, NY

• Ir aukščiausia tvora — ne 
užtvara, jei blogis į namus pa
sikviečiamas kaip svečias.

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
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2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

Su giliu liūdesiu pranešame draugams ir pažįstamiems, 
kad 2000 m. lapkričio 12 d. anksti ryte po trumpos, bet 
sunkios ligos, sulaukęs 87 metų, Elkhorn, WI, mirė mūsų 
mylimas Vyras, Tėvelis ir Senelis

A. t A.
žurnalistas 

HENRIKAS ŽEMELIS
Nuliūdę liko: žmona Gertrūda, sūnus Martynas, marti 

Mallory, anūkas Luke, duktė Benita bei giminės Lietuvoje.
Atsisveikinimas ir šv. Mišios bus aukojamos trečiadienį, 

lapkričio 15 d., 1 val.p.p., Church ofthe Holy Communion, 
Lake Geneva, WI.

Laidotuvės privačios.
Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Evangelikų 

Liuteronų Tėviškės parapijos bažnyčiai arba Almos fondui.

Nuliūdę artimieji.

A. t A.
ONA REMEIKIENĖ 
IGNATAVIČIŪTĖ 

1913 — 2000
Mirė 2000 m. lapkričio 15 d. Cicero, IL.
Gimė 1913 m. spalio 30 d. Raseiniuose. Užsienyje 

gyveno nuo 1944 m. — Vokietijoje ir JAV — Cicero, IL.
Žemėje pasilieka: dukros Nijolė ir Viktorija; sūnus 

Tomas ir paarti Nijolė, anūkai Audrius, Petras su žmona 
Renata ir Gintarė su vyru Paul Gedo bei proanūkėmis 
Vilija ir Gabriele; sesuo Eugenija ir svainis Kazimieras 
Kriaučiūnai bei jų šeima; brolis Marcelis ir Jūratė 
Ignatavičiaj bei jų šeima; a.a. brolio Stepono žmona Birutė 
ir šeima; kiti giminės, draugai ir pažįstami Lietuvoje ir 
Amerikoj^

Velionė buvo žmona a.a. Vytauto.
Palikai neišnykstančias pėdas — vaikus, vaikų vaikus, 

ištisas ateities kartas — kad tęstųsi šeima, kad tęstųsi 
gentis, kad gyvuotų tauta. Su gintaro gabalėliais siunčiame 
amžinybėn stebėti Tavo pėdų Atkartojimus.

Velionė bus pašarvota penktadienį, 2000 m. lapkričio 
17 d. Sourek Manor Funeral Home, 5645 W. 35 St., Cicero, 
IL 60804, tel. 708-652-6661.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 18 d. Iš laidojimo 
koplyčios 9 vai. ryto velionės palaikai bus išlydėti į Šv. 
Antano parapijos bažnyčią, 1446 S. 50 Avė., Cicero, IL. Po 
šv. Mišių 9;30 vai. ryto velionė bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
suteikti a.a. Onai paskutinį patarnavimą.

Liūdinti šeima.

A. t A.
IRENA CECILIJA MITKUS
Mūsų mylima Duktė, Sesutė, Teta, Pusseserė, 

Seserėčia po sunkios ligos mirė 2000 m. lapkričio 15 d., 
sulaukusi 52 metų.

Gimė Wuerzburge, Vokietijoje. Augo ir mokėsi 
Čikagoje. Keletą metų gyveno ir dirbo Mihvaukee, WI.

Nuliūdę liko: tėveliai Vacys ir Cecilija, brolis Benas 
su žmona Vera, sesutė Virginija su vyru Philip McGuire, 
brolis Linas su žmona Debora ir jų vaikučiai Justinas, 
Lindsey, Stepas, Brian McGuire, Sheri ir Tobitha Mitkus; 
teta Zita Sodeikienė su vyru Povilu bei šeima; dėdės 
Leonas Biliūnas su dukromis Loreta ir Ingrida, Romas ir 
Nijolė Biliūnai bei jų šeimos, krikšto mama Aldona 
Kriaučiūnienė; mylimas ir ligos metu ištikimas draugas 
bei globėjas David Lindberg; Lietuvoje Mitkų giminės ir 
mirusio dėdės Beno Biliūno žmona Dana su dukromis.

Velionė pašarvota penktadienį, lapkričio 17 d. nuo 5 
iki 8 v.v. Brett laidojimo namuose, 2001 W. Wisconsin 
Avė., Mihvaukee, WI.

* Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos sekmadienį, 
lapkričio 19 d., 10:30 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 2745 W. 44 St., Brighton 
Park, Chicago, IL.

Laidotuvės privačios.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šv. Mišiose.Vietoje gėlių prašome aukoti 
Lietuvos našlaičiams.

Liūdinti šeima.

Brett Funeral Home. Tel. 414-342-0692.

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

Tai - Jūsų laikraštis

TMB LITMUANIAN WORLO-WIOB PAILY

IMMIGRANT LAW CENTER
Raymond J. Sanders & Associates 

2809 W. Devon Avė., Chicago, IL 60659 
Phone 773- 761-0090 Fax 773-761-4842

•Profesionalų ir studentų vizos 
•Santuoka su JAV piliečiu, sužadėtinio vizos 
•Daugkartinės vizos pratęsimas 
•Žalios kortelės ir natūralizacija

Savarankiška imigracija į Kanadą

•Garantuojame 100% prašymų pasisekimą 
•Nemokama medicininė priežiūra ir mokslas 
Kanadoje

•Lengvas giminių susijungimas 
•Kanados pilietybė per 3 metus

•••••••••••
•Skyrybos
•Kriminalinės bylos 
•Nekilnojamas turtas

Amerikietis advokatas R. J. Sanders padeda 
visiems, kurie norėtų gyventi JAV ar Kanadoje

IMMIGRANT LAW CENTER gali įvertinti jūsų 
užsienio dokumentus, prilyginti jūsų lietuviškus 

atestatus bakalauro, magistro ar 
daktaro laipsniams JAV

A. t A.
KAZYS OŽELIS

Minint mūsų mylimo Vyro ir Tėvo, kurio netekome 1985 
m. lapkričio 16 d. mirties sukaktį, šv. Mišios už jo sielą 
bus aukojamos 2000 m. lapkričio 19 d. 10:30 vai. ryto 
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
Brighton Park, IL.
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už a.a. Kazį.

Nuliūdę: žmona Evelina ir sūnūs Kazys bei 
Juozas.

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
ALGIRDAS JASMANTAS

Prisimenant a.a. Algirdą, kuris paliko šį pasaulį 1990 
m. lapkričio 23 d., šv. Mišios už jo vėlę bus aukojamos 
lapkričio 23 d. 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje, 
lapkričio 24 d. 9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje ir 
lapkričio 26 d. 9 vai. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčioje.
Prašome prisiminti a.a. Algirdą savo maldose. ■

Žmona Aldona, brolis Donatas, sesuo Laimutė 
bei sesuo Leokadija Lietuvoje.

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ".
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Šį sekmadienį Jaunimo centre koncertuosianti Nelė Paltinienė ir Edvar
das Šulaitis.

Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos choras ruo
šia pietus ir tradicinį 5-tą Ka
lėdinių giesmių koncertą gruo
džio 10 d., sekmadienį. Pietūs 
— tuojau po pamaldų 12 vai. 
didž. salėje, o koncertas — 
1:30 vai. p.p. bažnyčioje. Bilie
tai bus platinami bažnyčios 
prieangyje

Tėviškės parapija Čikago 
je š.m. lapkričio 19 d. savo 
klebonui, vysk. Hansui Dum- 
piui, ruošia pagerbimą jo ku
nigystės 40 metų sukakties 
proga

DEŠIMTĄ KLASE APLANKIUS
Čikagos lituanistinės mo

kyklos 10 klasės mokiniai 
lapkričio 4 d. buvo surengę 
neeilinę pamoką. Pamokos 
tema: „Kalbėjimas publikai” 
(Speech). Pamokoje dalyvavo 
10 mokinių,* 3 kalbės kitą 
kartą.

Mokytoja mums paaiškino 
šios pamokos reikalavimus. 
Kelis šeštadienius mokiniai 
mokėsi, kaip reikia taisyklin
gai išeiti prieš klasę, aiškiai 
kąlbėti (be angliškų žodžių); 
taip pat aptarė aprangą, pa
puošalus, kūno laikyseną, 
akių kontaktą su publika, 
pirmą uždegantį sakinį... Jei 
to nesilaikoma, gali kilti 
triukšmas, kurį vėliau sunku 
nuraminti. . Žmonėms jaudin
tis, nors kojos dreba, normalu. 
Bet pasitikėjimas savimi, kad 
gerai pasiruošei, nugali kalbė
tojo baimę ir sudomina, nura
mina klausytojus.

Prasidėjus pamokai mokyto
ja ir šios klasės auklėtoja 
Rūta Jautokienė kvietė kiek

Čikagos lit. mokyklos dešimtokai su mokytoja Rūta Jautokiene. Dešim
toje klasėje mokosi: Badaraitė Kristina, Bielskus Algirdas, Brooks Audra, 
Dovilaitė Lina, Dusevičius Jonas, Genčius Jonas, Griauzdė Julius, Mei
lyto Alina, Miliūnaitė Rasa, Plioplytė Milda. (Moksleiviai išvardinti abė
cėlės, ne nuotraukoje stovėjimo, eile.) Dalios Badarienės nuotrauka.

Jūros skautų ir skaučių 
Kūčios penktadienį, gruodžio 
8 d., 7 v.v. vyks Lemonte, PLC 
sporto salėje. Visi jūrų skau
tai, skautės, skautininkai, tė
vai, artimieji ir draugai kvie
čiami dalyvauti ir kartu Švęsti 
tradicinę šventę.

Aktorė Stefa Navardaitie- 
nė, „Grok Jurgeli” festivalių 
vyriausioji šeimininkė, lapkri
čio 19 d. vadovaus Arvydo ir 
Nelės Paltinų bei Eugenijaus 
Ivanausko koncertui. Progra
moje: virtinė romantiškų est
radinių dainų.

vieną mokinį išeiti prieš klasę. 
Kiekvienas turėjo papasakoti 
įsimintiniausią, įdomiausią 
įvykį savo gyvenime. Iš moki
nių veidų buvo matyti, kad jie 
jaudinasi ir yra sunerimę. 
Kiekvienas mokinys stengėsi* 
papasakoti savo istoriją riš
liais, taisyklingais sakiniais. 
Visi pasakojimai buvo labai 
įdomūs.

Kristina Badaraitė kalbėjo 
apie praleistas atostogas Lie
tuvoje. Juk ten ji gimusi, ten, 
Panevėžyje, seni bei nauji 
draugai, Palangos įdomumai, 
Viešintų senoviškas kaimas... 
Ketina vėl vykti Lietuvon — 
ten smagu, linksma.

Čiuožimą ant ledo mėgsta 
Algis Bielskus. Susidūrus su 
kitu £iuožėju, pargriuvo ir su
silaužė kairę ranką. Ranka 
gipse, sėdi namuose, laukia 
iki vėl galės sukinėtis ant 
ledo.

Gyvenimas pasikeitė Audrai 
Brooks, pradėjus lankyti ang
liškos mokyklos 9 klasę. Ten

Aktorius Petras Venslo-
vas iš Kauno, iškviestas LB 
Kultūros tarybos, savo poezi
jos rečitalius atliko New Yor
ko ir Vašingtono LB apylin
kėse. Jis dar dalyvaus Dayto- 
no ir Clevelando LB ruošia
muose renginiuose. Čikagoje 
vakaronė su Petru Venslovu 
įvyks lapkričio 22 d., trečia
dienį, 7:30 v.v. Jaunimo cent
ro kavinėje. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti, nes bus jo 
pirmas rečitalis.

Tilžės Akto paskelbimo 
sukakties iškilmingas mi
nėjimas, rengiamas Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio sąjū
džio, gruodžio 3 d., sekmadie-, 
nį, 2 vai. p.p. vyks Šaulių na-! 
muose, Čikagoje. Organizaci
jos su vėliavomis ir visuomenė 
kviečiama dalyvauti šiame 
mūsų tautai reikšmingo įvykiol 
minėjime.

Lietuviškos Kūčios, ruo
šiamos „Aušros Vartų”/„Ker- 
navės” skaučių ir „Lituani- 
cos” skautų tuntų, Pasaulio 
Lietuvių centro didžiojoje salė
je vyks penktadienį, gruodžio 
8 d., 7 v.v. Visi skautai, skau
tės, akademikai , jų šeimos ir 
draugai kviečiami. Apie daly
vavimą prašoma iš anksto 
pranešti Faustei Varaneckie- 
nei, tel. 708-795-6055.

teniso bei krepšinio treniruo
tės, muzikos pamokos, žygia
vimas Čikagos miesto para
duose, o klasėje ilgos pamo
kos, nauji mokytojai bei drau
gai.

Jonas Genčius pereitą pava
sarį su „Lituanikos” krepšinio 
komanda lankėsi Lietuvoje. 
Laimėjo vienerias rungtynes. 
Drąsiai pasakė, kad visas ki
tas pralaimėjo. Lankėsi prezi
dentūroje, kalbėjosi su prezi
dentu V. Adamkum. Lietuva 
Amerikoje gimusiam Jonui pa
liko didelį įspūdį ir tikriausiai 
jis nesigaili ČLM praleistų 
šeštadienių. Vėl nori ten greit 
sugrįžti, sužaisti dar kelias 
rungtynes.

„Liūdna palikti angliškoje 
mokykloje aštuonerius metus, 
turėtus draugus”, — taip pat 
kalbėjo Lina Dovilaitė. Tai ne
svarbu, kad žmonės matė jos 
ašaras, tai jos išlietas jaus
mas, o, be to, juk ir kiti drau
gai verkė. Dabar Nazareth ka
talikiškoje gimnazijoje naujas 
gyvenimas, apipintas naujais 
tikslais.

Alina Meilytė jautriai išgy
veno savo pirmąjį apsilanky
mą Lietuvoje. Susitikusi gimi
nes ji galvojo: „Keista. Mano 
šeimos dalis, bet aš jų nema
čius, nepažįstu”. Bet jų šiluma 
nubaidė bet kokią baimę. Pro 
akis prabėgo Trakai, Klaipė
da, Vilnius ir dar daug, daug... 
Sugrįžus namo nusprendė, 
kad didžiausią prisiminimą jai 
dovanojo Radviliškis (senelis 
ten, prie geležinkelio, gyveno, 
bet dabar Čikagoje). Kad mo
čiutė nenuliūstų, kitą kartą 
aplankys jos gimtinę Kybar
tus.

Ir vėl Lietuva, Lietuva. Rasa 
Miliūnaitė, vaikystę praleidu
si Panevėžyje, vėl 1999 m. su
grįžo atgal. Smagu gimtinėje. 
Kalbėjo, kad krikšto tėvelis 
nuvežė ją su pusseserėmis į 
Palangą. O ten kopos, jūra, 
saulėlydžiai, šokiai, muzika ir 
dainos. Ten atsipalaiduodavo, 
atsipūsdavo. Pabaigė sakyda
ma: „Kai būsite Lietuvoje, ne
pamirškite pailsėti Palango
je”.

Visi mokiniai buvo įvertinti 
gerais ir labai gerais pažy
miais. Tai atspindėjo mokinių 
kruopštumą ir pasiruošimą 
pamokai.

Taip pat negalima nepami
nėti mokytojos Rūtos Jauto- 
kienės rūpestingo atidaus dar
bo ir nuoširdaus bendravimo 
su mokiniais.

Pamoką stebėjusios:
Ilona Reimeris

Laima Virsinskas

KETURIOS X TEATRO FESTIVALIO 
ŠVENTĖS

1999 m., kai JAV LB Kultū
ros tarybos pirmininkė Marija 
Remienė, prisiminusi geruo
sius teatrinių sambūrių . me
tus, pradėjo gaivinti teatrinę 
veiklą Čikagoje, kviesdama 
aktorę Audrę Budrytę režisuo
ti, skatindaina, remdama teat
rinės studijos „Žaltvykslė” gi
mimą, gal net negalvojo, kad 
kils noras ir Amerikos lietuvių 
mėgėjų teatro festivalį orga
nizuoti. Bet pąjutusi, kad 
„Žaltvykslės” kūrybinė veikla 
ne tik kad neslopsta, o gražiai 
vystosi, kad teatrinės studijos 
Amerikoje ir Kanadoje gyvuo
ja, jubiliejus švenčia ir net ne
siruošia nusiraminti, žengė 
dar vieną žingsnį ir lapkričio 
22, 24, 25, 26 d. Čikagos teat
ro mylėtojams padovanojo 
šventę. Teatrų festivalis 
įvyks!

Man atrodo, kad prieš 32 
metus Anatolijaus Kairio 
įkurtas Amerikos lietuvių 
teatrų festivalis Čikagoje, 
vykstantis nors ir neregulia
riai, nepasikeitė iki šiol. Gana 
griežtai laikomasi tradicijų ir 
įkūrėjų priesakų: į festivalį 
pakviesti įdomiausiai, nuola
tos dirbantys kolektyvai iš 
JAV ir Kanados. Visa tai yra 
skiriama ne tiek profesiona
lams, kiek publikai, kuri fes
tivalyje turėtų ne tik susipa
žinti su šia meno šaka, bet ir 
pamėgti ją bei visokeriopai pa
laikyti. Todėl festivalio pro
grama yra demokratiška ir 
įvairi. Teatrų sambūriai, metų 
laikotarpyje statantys įvai
riausius spektaklius, į festiva
lį dažnai atvyksta su gerai ži
nomais, žiūrovų pamėgtais 
spektakliais, nes tai garantuo
ja ne tik publikos dėmesį, bet 
ir atveria spektaklio veikalo 
tobulėjimui erdvę. Ir šiais me
tais tikimės, kad rodomi spek
takliai sužadins žiūrovo smal
sumą ir geranoriškumą, nes 
rimtus veikalus stato jau pub
likai žinomi ir mylimi režisie
riai, o vaidina jau ir „legendi
niais” tapę scenos meistrai, ir 
jaunieji, dar tik apsikrėtę 
teatro liga, atiduodantys teat
rui visas jėgas^ Žinomi spek
takliai suteikia festivaliui ža
vesio, o naujieji darbai, disku
tuojantys su tradicija, priver
čia publiką suklusti, geriau 
orientuotis ne tik literatūros, 
bet teatro vystymosi istorijoje, 
suvokti spektaklių žanrų sin
tezės niuansus, pagauti užuo
minas apie šiandienos aktuali
jas. Žiūrovai provokuojami ak
tyviam intelektualiniam mąs
tymui arba išgyvenimui.

Pirmasis festivalio spektak
lis, Čikagos „Žaltvykslės” vai
dinamas lapkričio 24 d. 7:30 
vai. v., — tai jauno, Vilniuje 
gyvenančio dramaturgo M. 
Ivaškevičiaus pjesė „Kaimy
nas”, režisuojamas aktorės re
žisierės Audrės Budrytės, kuri 
yra iš tų jaunųjų režisierių, 
diskutuojančių su teatro pa- 
statymine tradicija — beveik 
visi jos spektakliai yra savo
tiškas pokalbis apie teatro 
raiškos būdus ir išgales, lyg 
teatro sąvoką atrandant vis iš 
naujo, vis naujai parodant sa
vųjų aktorių įdomiąsias savy
bes. Šiuolaikinę pjesę vai
dins: D. Veisaitė, A. Žentikas, 
G. Griškėnaitė-Gillespie, P. 
Ivinskis, J. Variakojis, E. 
Juodvalkė, R. Žukauskaitė, R. 
Motiekaitienė, M. Jankūnas ir 
N. Baranauskas, scenografija 
— R. Sutkutės, apšvietimas — 
J. Ulevičiaus.

Lapkričio 25-ąją Jaunimo 
centro salėje matysime du sve
čių iš Kanados spektalius: 2 
vai. p.p. Hamiltono lietuvių 
mėgėjų teatras .Aukuras” at
veža į festivalį V. Alanto trijų 
veiksmų komedįją „Šiapus už
dangos”, o Toronto dramos 
teatras .Aitvaras” 7:30 vai. v. 
vaidins T. Rutkausko 3-jų 
veiksmų komediją Audra gie

droje”.
Ilgametė Hamiltono lietuvių 

mėgėjų teatro režisierė Ele
na Dauguvietytė-Kudabienė, 
1995 m. minint teatro jubi
liejų, rašė: „Prieš 50 metų mes 
uždegėme liepsną Aukure. To
ji šviesa apšvietė visą mūsų 
Hamiltono lietuvių bendruo
menę. Šviesa, puoselėjama 
daugelio teatrą mylinčių žmo
nių, negęsta štai jau pusę am
žiaus. Tai bene vienintelis 
toks ilgaamžis lietuvių mėgėjų 
teatras šiapus Atlanto. Ir tai 
dėka liepsnų ir liepsnelių, ku
rios be perstojo spindėjo ir 
šildė savo žiūrovus”. Pirmuo
sius lietuviškus žodžius Ha
miltono scenoje žiūrovams K. 
Inčiūros pjesėje „Vincas Ku
dirka” ištarė Katrynos Meš- 
kauskaitės lūpos. Savo veiklos 
penkmetį kolektyvas pažymė
jo J. Grušo „Tėvas” pastaty
mu, taip pat plėsdamas savo 
repertuarą vaidina vaikams, 
jaunimui, į K. Binkio Atžaly
no” pastatymą įjungdamas 
daug jaunų žmonių. Nuola
tinės teatro režisierės E. Dau- 
guviętytės-Kudabienės 25 m. 
teatrinės veiklos sukaktį teat
ras pažymėjo J. Griniaus 
„Gulbės giesme”. Aukuras” 
tampa brandžiu ir plačiai išei
vijoje pripažintu teatru, pel
niusiu įvairiausius žymenis ir 
apdovanojimus lietuvių teatrų 
festivaliuose. Drauge su To
ronto .Aitvaru” Aukuras” 
gastroliuoja Lietuvoje, vaidin
damas A. Rūko „Bubulis ir 
Dundulis” ir A. Alanto Aukš
tadvaris”. Lietuvoje prasideda 
jų kūrybiška draugystė su 
Šiaulių dramos teatru. Kana
doje Aukuro” 50-mečio jubi
liejui abiejų teatrų pastango
mis buvo vaidinama S. Lau
ciaus pjesė „Ponios Žydrienės 
bendrabutis”. Aukuras” vaidi
na ne tik tautiečiams; O. 
Čerškutės-Spindell išverstus 
J. Marcinkevičiaus „Mindau
gas” ir J. Jankaus „Peilio aš
menimis” spektaklius vaidino 
Kanados žiūrovams. Tai labai 
svarbi kolektyvo veiklos kryp
tis kanadiečiams pristatant 
lietuvių rašytojų dramaturgų 
kūrybą. Šiame festivalyje 
Aukuras” parodys trijų veiks
mų V. Alanto komediją „Šia
pus uždangos”. Spektaklio re
žisierė — Elena Kudabienė. 
Vaidins: S. Pauliukonis, M. 
Kalvaitienė, E. Dauguvietytė, 
L. Širvinskas, D. Kudabaitė, 
V. Taseckas, A. Žilvytienė. 
Naujoji Aukuro” reikalų ve
dėja R. Choromanskytė į ko
lektyvą atnešė daug jaunat
viškos energijos. Aukuras” 
kviečia žiūrovus į spektaklį, 
kupiną puikių komiškų situa
cijų, ryškių charakterių, spal
vingų potekstėse niuansuotų 
dialogų.

Toronto lietuvių dramos 
teatras festivalyje pasirodys 
vaidindamas T. Rutkausko ko
mediją Audra giedroje”. Re
žisavo gerai pažįstama Aldona 
Dargytė-Byszkiewisz ir Vid
mantas Šilininkas. Vaidins: 
Rutkauskaitė, D. Botyrius, V. 
Šilininkas, R. Pečiulis, L. Šir
vinskas, D. Stasiulevičius, I. 
Pivoriūtė, Z. Kruzikas, S. Na- 
mikas. „Kaip ir kiekvienas 
teatro sambūris ar organizaci
ja, taip ir Toronto teatras 
Aitvaras” pergyvena pakiles
nius ir ramesnius, be veiklos 
laikus. Bet tik prasidėjus ato
slūgiui, žiūrėk, kad kaimynai 
Hamiltone pradeda judėti, o 
sujungus vaidintojų jėgas ir 
vėl žiūrovas, ir teatras laimi. 
Pasirinkti scenai veikalą nėra 
lengva. Tai gali paliudyti kiek
vienas mėgėjų teatro režisie
rius. Tik nors sunkoka, bet 
mūsų‘teatras visada liks mū
sų, kuriame skamba lietuviš
kas žodis ir paskatintas teatro 
festivalių, dar ilgai skambės”, 
— sako Lilė Nakrošienė.

Suvaidinti spektakliai „Teo-

dolinda”, „Kopūstai*, istorinė 
drama „Mirga”, po kurios 
1976 m. vasario 2 d. ir buvo 
paskelbtas Toronto, teatro 
.Aitvaras" steigimo aktas. Įsi- 
pilietinę aitvariečiai imasi ko
medijos — S. Pilkos „Žemės 
rojaus”, kurį vaidino IV teatrų 
festivalyje, įvykusiame Toron
te. Buvo pažymėti. Komedijas 
keitė dramos, dramas komedi
jos, ir tik pradėjus tempui 
mažėti, Čikagos festivaliai pa
keldavo nuotaiką ir įkvėpdavo 
energijos darbui, ypač kad iš 
festivalių vis parsiveždavo ap
dovanojimų. Vaidino J. Grušo 
„Tėvas ir sūnūs”, V. Alanto 
„Saulėgrąžų sala", VII festiva
lyje parodė A. Kairio „Sidab
rinė diena” ir vėl buvo apdova
noti. 1987 m. su dideliu pasi
sekimu vaidino V. Alanto dra
mą Aukštadvaris” (režisavo 
E. Kudabienė) ir šį spektaklį 
atvežė į VIII teatrų festivalį 
Čikagoje, kur neapsieita be 
laimikio; Lina Mickutė buvo 
pažymėta kaip daugiausia ža
danti jauna aktorė. Gastrolia
vo Lietuvoje.

Devintam Čikagos teatrų 
festivaliui torontiečiai pasirin
ko F. Jakubausko komediją 
„Paskutinis iš varlynės”, reži
savo Algis Kynas. Komedija 
linksma, nuotaikinga. Ir pir
mą kartą šis teatras laimėjo 
net du svarbius žymenius: 
akt. Vyt. Štuikys, pažymėtas 
už geriausią vyro vaidmenį, A. 
Šikšnienė — už geriausią mo
ters vaidmenį. Artėjant X 
teatro festivaliui vėl parūpo 
ką nors pastatyti, pake
liauti, pasirodyti, kad dar gyvi, 
kad dar skraido, kaip aitva
rams ir dera. Pasirinko kome
diją, nes žiūrovas spektaklyje 
vis labiau pasigenda giedros 
nuotaikos, šypsenos, išsiblaš
kymo. Spektaklyje vaidina 
jaunosios .Aitvaro” jėgos. Su 
pasisekimu Audra giedroje” 
buvo vaidinama Toronte, Wa- 
sagoje, New Yorke, o vėliau 
nukeliavo net į St. Petersbur- 
gą. Dabar ši komedija atveža
ma į Čikagą, į teatrų festivalį.

Los Angeles dramos sambū
ris (L.A.D.S.) Čikagoje lap
kričio 26 d. 2 vai. p.p. parodys 
Algimanto Žemaitaičio reži
suotą Antano Škėmos vaidi
nimą „Žvakidė”. Spektaklyje 
vaidina: Aleksas Mickus (Kos
tas), Antanas Vosylius (Klebo
nas), Amandas Ragauskas 
(Adomas), Valda Kiškytė (Liu
cija), Saulius Žemaitaitis (An
tanas), Ramunė Jurkūnaitė- 
Vitkienė (Agota). Antano Škė
mos kūryba įdomi ir prasmin
ga. Literatūrologas R. Šilbajo
ris ją apibūdina taip: „Kartą 
maždaug suvokęs iš kokios 
perspektyvos Škėma žiūri į 
gyvenimą, kartą paliestas jo 
kūrybinės jėgos, skaitytojas 
gali suprasti, kad Škėmai kaip 
kūrėjui, reikalingi visai kiti 
išmatavimai negu tie, kurie 
tinka daugumai”.

Pjesė „Žvakidė” parašyta 
1955 m. „Darbininko” paskelb
tam konkursui ir laimėjo pir
mąją premiją. Joje sena bibli- 
jinė Kaino ir Abelio istorija 
įdomiai ir šiuolaikiškai perkel
ta į mažą Lietuvos miestelį. 
Veiksmas vyksta bažnyčios 
zakristijoje, mistiškoje aplin
koje, skambant vargonų muzi
kai... Dramoje gausu reikš
mingų simbolių, kurių pats 
svarbiausias — rūpintojėlis, 
kuriam lemta nugalėti žmo
gišką niekšybę ir mirtį.

Los Angeles lietuvių sceninę 
veiklą žinome nuo 1949 m., 
kai Stepas Makarevičius pra
dėjo statyti mažesnius ir di
desnius scenos veikalus. Tik 
tikrasis teatrinis gyvenimas 
įsipilietino 1953-aisiais, kai į 
Los Angeles atvyko Juozas 
Kaributas: tada ir buvo įkur
tas L.A.D.S. (Los Angeles dra
mos sambūris). L.A.D.S. daly
vavo visuose rengtuose teatrų 
festivaliuose. Jau pirmajame 
įvardytas iškiliausiu dramos 
sambūriu, pažymėtas už ge

riausią A. Kairio tragedijos 
„Šviesa, kuri užsidegė” pasta
tymą ir dekoracijas, antrame 
festivalyje vaidino A. Lands
bergio melotragikomediją 
„Paskutinis piknikas” (A. 
Landsbergio veikalai „Penki 
stulpai turgaus aikštėje” ir 
„Paskutinis piknikas” tais me
tais laimėjo L.A.D.S. skelbto 
konkurso premįją) ir vėl gavo 
iškiliausio teatro žymenį už 
veikalo pastatymą. Trečiam 
paruošė J. Gliaudos dramą 
„Naktis” ir aktorė S. Pautie- 
nienė sugrįžo su geriausios 
aktorės įvertinimu. IV festiva
lyje, kuris vyko Toronte, už B. 
Pūkelevičiūtės dramos „Pali
kimai” režisūrą, dekoracįjas ir 
geriausią aktoriaus vaidmenį 
gavo aukščiausius įvertini
mus. V — vėl trys žymenys už J.' 
Gliaudos dramą „Čiurlionis”, 
VI — apdovanojimai už D. Mac- 
kialienės dramą „Nepripažin
tas tėvas”. D. Mackialienę, 
taip kūrybingai vadovavusią 
teatrui, 1984 m. pakeitė P. 
Maželis, atvyks iš Clevelan
do. Ir vėl L.A.D.S. kuria, vaidi
na ir skina laurus: 1988 m. 
vaidina A. Kairio dramą 
„Krikšto vanduo” ir Čikagoje 
teatrų festivalyje režisierius, 
dailininkas ir aktoriai S. Mi- 
kutaitytė ir V. Dovydaitis ap
dovanojami iškiliausių vaidin
tojų žymenimis. 1989 m. teat
ro premija paskiriama 
L.A.D.S. Tais pačiais metais 
prasideda draugystė su Vil
niaus akademiniu dramos 
teatru, kuriame losangeliečiai 
suvaidino B. Pūkelevičiūtės 
„Žmonės ir beržai”. Buvo di
džiausias pasisekimas, susi
domėjimas, gastrolės Lietuvo
je ir Vilniaus akademinio teat
ro atsakomasis vizitas į Los 
Angeles su A. Škėmos „Pabu
dimas”. Mėgėjų teatras galėjo 
palyginti savų ir profesionalų 
vaidybą. Su dideliu pakilimu 
vaidino VIII teatrų festivalyje 
B. Pūkelevičiūtės lyrinę dra
mą „Žmonės ir beržai”, neap
vylė žiūrovų ir susirinko di
džiulį apdovanojimų derlių: 
rež. P. Maželis laimėjo žyme
nis už geriausią režisūrą, pas
tatymą ir dekoracijas, akt. S. 
Mikutaitytė— iškiliausios Vai
dintojos, A. Kiškis — geriau
siai atlikto pagalbinio vaid
mens, žymenis. Sukaktuviniais 
1994 metais buvo pastatyti 
net du veikalai: A. Žemaitaičio 
režisuota A. Landsbergio dra
ma „Vėjas gluosniuose” ir 
sambūrio skelbtame konkur
se, kuriame dalyvavo net de
vyniolika rašytojų, premįjuota 
dviejų veiksmų E. Uldukio 
sakmė „Klajojanti pėda”. Šios 
pjesės, kurios pirmą kartą bu
vo parodytos devintame dra
mos festivalyje Čikagoje, buvo 
skiriamos L.A.D.S. keturias
dešimtmečiui paminėti.

Čikagos žiūrovai laukia su
sitikimo su iškiliausiais Ame
rikos ir Kanados lietuvių teat
rais. Reikia tikėtis, kad į teat
rų sambūrius atėję jauni, ta
lentingi ir kūrybingi žmonės 
dar ne vieną dešimtmetį puo
selės teatro meną, suruošda- 
mi gražias šventes teatro my
lėtojui, žiūrovui.

Laima Krivickienė

Pinigai, kalėdiniai 
maisto siuntiniai. 

Didelis S98, mažesnis $55. 
TRANSPAK 

Tel. 773 838 IO5O.

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolįjus Šlutas - 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632.




