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Lietuvos euroderybininkas — 
būsimasis ambasadorius 

Vašingtone 
Vilnius, gruodžio 6 d. 

(BNS) — Užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis tre
čiadienį atleido iš viceministro 
pareigų Lietuvos vyriausiąjį 
derybininką dėl narystes Eu
ropos Sąjungoje Vygaudą 
Ušacką. 

Vyriausiasis derybininkas 
tuo pačiu ministro įsakymu 
paskirtas ambasadoriumi ypa
tingiems pavedimams URM 
patarėjų grupėje. 

Ministras A. Valionis tre
čiadienį pasakė, kad V. Ušac-
kui yra pasiūlyta išvykti dirb
ti ambasadoriumi į ,,vieną 
svarbią šalį ir atrodo, kad taip 
gali įvykti". 

V. Ušackas patvirtino pri
ėmęs ministro pasiūlymą iš
vykti dirbti Lietuvos amba
sadoriumi užsienyje. 

BNS žiniomis, V. Ušackas 
jau kitų metų sausį ketina 
išvykti į Vašingtoną, kur pa
keis dabartinį ambasadorių 
Stasį Sakalauską. Manoma, 
kad su V. Ušacko paskyrimu į 
Vašingtoną bus dar labiau su
aktyvintos Lietuvos diploma
tinės pastangos JAV, siekiant 
pakvietimo į NATO per są
jungos viršūnių susitikimą 
2002 metais. 

V. Ušackui tapus ambasado
riumi JAV. jam teks atsistaty
dinti iš vyriausiojo euroderybi-
ninko pareigų. Jis sakė ke
tinąs tai padaryti, kai vyriau
sybė patvirtins visas Lietuvos 
derybų su Europos Sąjunga 
nuostatas. 

Lietuvos vyriausybė savo 
programoje numatė, kad visos 
29 derybų nuostatos bus pa
tvirtintos iki šių metų pabai
gos. 

BNS žiniomis, V. Ušackui 
buvo siūloma tapti Europos 
komiteto prie Lietuvos vyriau
sybės generaliniu direktoriu
mi ir likti vyriausiuoju euro-
derybininku, tačiau jis mano, 
kad negalės tinkamai atlikti 
pastarųjų pareigų, nebūdamas 
viceministru. 

V. Ušackas sakė, kad yra la
bai dėkingas premjerui Ro
landui Paksui už pasitikėjimą, 
bet pakartojo, kad norint gerai 
atlikti vyriausiojo eurodery-
bininko pareigas, „reikia tu
rėti visus svertus ir vidaus, ir 
užsienio politikos srityse". 

Tuo tarpu ministras A. Va
lionis mano, kad vyriausiasis 
Lietuvos euroderybininkas tu
rėtų būti būtent Europos ko
miteto vadovas. 

V. Ušackui atsisakius ta*pti 
Europos komiteto generaliniu 
direktoriumi, komiteto vadovą 
turės paskirti ministras pirmi
ninkas, o prezidentas — naują 
vyriausiąjį euroderybininką. 

Ministras A. Valionis oficia
liai nepaaiškino, kodėl ne
norėjo palikti V. Ušacko UR 
viceministru. 

36 metų V. Ušackas buvo 
paskirtas vyriausiuoju derybi
ninku dėl narystės ES šių 
metų pradžioje prezidento 
Valdo Adamkaus dekretu. 

FYie Vilniaus sav:va:dvb»-s Kalėdų Senelis renka vilniečių lai :.ir/n aukotinas .' >vur.as. 

Kalėdinės labdaros vilkstinė 
Gedimino Žilinsko (Elta; nuotr. 

pradėjo kelionę sostinėje 

Prezidentas padėkojo darbą 
baigiančiam JAV senatoriui 

Vašingtonas, gruodžio 6 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus padėkojo 
darbą Senate baigiančiam 
William Roth už jo paramą 
Lietuvos siekiams. 

Antradienį JAV Senate buvo 
surengta oficiali ilgamečio 
JAV senatoriaus, buvusio 
NATO Parlamentinės Asam
blėjos prezidento W. Roth 
išleistuvių ceremonija. Joje 
Lietuvos ambasadorius JAV 
Stasys Sakalauskas perskaito 
ir įteikė JAV senatoriui Lietu
vos prezidento padėkos laišką. 

Prezidentas V. Adamkus pa
dėkojo W. Roth už aktyvią pa
galbą Lietuvai siekiant na
rystės NATO bei skatinant 
tolesnę NATO plėtrą 2002 me
tais. Prezidentas pažymėjo, 
kad senatoriaus veiklą, ypač 
NATO Parlamentinėje Asam
blėjoje, labai nuoširdžiai verti
na viso pasaulio lietuviai. Ap-

• gailestaudamas, kad Lietuva 
JAV Senate netenka aistringo 
draugo, V. Adamkus išreiškė 
įsitikinimą, kad senatoriaus 
„tvirtas, bekompromisinis pa
ramos balsas bei tikėjimas 
transatlantinės integracijos 
sėkme paskatins kitus siekti 
galutinio tikslo — vieningos ir 
laisvos Europos". 

W„ Roth JAV senatoriumi 
buvo 34 metus, užėmė aukštas 
ir įtakingas pareigas: buvo 
NATO Parlamentinės Asam
blėjos prezidentas JAV Senato 
delegacijos NATO Parlamen
tinėje Asamblėjoje bei Senato 
NATO stebėtojų grupės vado
vas. W. Roth aiškiai ir akty
viai rėmė NATO plėtros klau
simą JAV Senate 1998 m. bei 
nuosekliai gynė Lietuvos ir 
kitų kandidačių teisę į narystę 
sąjungoje. Paskutines NATO 
Parlamentines Asamblėjos se

sijos metu Berlyne jis pasiūlė 
nutarimą,* kuriame Lietuva 
drauge su kitomis dviejomis 
valstybėmis buvo išskirta iš 
kitų narystės NATO siekian
čių valstybių kaip geriausiai 
pasirengusi narystei. Kaip 
žinoma, šie siūlymai į galutinį 
dokumentą nepateko. 

1998 m. W. Roth lankėsi 
Lietuvoje. Senatorius yra Lie
tuvos Didžiojo Kunigaikščio 
Gedimino ordino kavalierius. 

Vilnius, gruodžio 5-6 d. 
(Elta) — Almos Adamkienės 
paramos ir labdaros fondas 
kartu su „Coca-Cola" ir TV3 
surengė kalėdinių dovanėlių 
rinkimo kampaniją, kurios 
metu surinkti mokykliniai 
reikmenys bus skiriami Almos 
Adamkienės fondo globoja
moms kaimo mokykloms, o 
žaislai — vaikams, šv. 
Kalėdas sutinkantiems ligoni
nėse. 

Skambanti ir šviečianti 
kalėdinė „Coca-Cola" vilkstinė 
su palyda gruodžio 6 d., išly
dėta Vilniaus mero Artūro 
Zuoko, pradėjo savo kelionę, 
kurios metu numatoma aplan
kyti Seimą, prezidentūrą, vy
riausybe, kur tikimasi sulauk
ti politikų, valdžios dėmesio. 

„Lietuvoje filantropijos dar 
nėra daug. Mes norime, kad 
pirmą žingsnį žengtų žmonės, 
galintys būti pavyzdžiu Lietu
vos visuomenei. Mes kviečia
me Lietuvos prezidentą, Sei
mo pirmininką, vyriausybės 
vadovą, Vilniaus miesto merą 
ir visus geros valios žmones 

vanėlę ir laišką. 
Vilniaus miesto vadovai ir 

savivaldybės darbuotojai pir
mieji parėmė kalėdinės labda
ros vilkstinę. Trečiadienį Vil
niaus miesto savivaldybėje bu
vo pastatyta speciali dėžė, at
liekanti Kalėdų Senelio maišo 
vaidmenį, ir darbuotojai nuo 
pat ryto ten dėjo vaikams skir
tas dovanėles. 

„Mažeikių nafta" gavo pirmąją 
lietuviškos naftos siuntą 

Mažeikiai, gruodžio 6 d. kad lietuviška nafta yra labai 

atnešti dovanei>; nelaimingam 
vaikui", sakė Aima Adamkie
nė. 

Renginio metu dvi savaites 
„Maxima" prekybos centruose 
stovės specialios dėžės, kurio
se kiekvienas geros valios 
žmogus galės palikti savo do-

Įsteigta parlamentinių ryšių su 
Baltarusijos režimu grupė 

Vilnius, gruodžio 5 d. Uspaskichas taip pat yra Sei
mo Ekonomikos komiteto pir
mininkas bei vienas turtin
giausių Seimo narių. 

„Apgailestauju, kad yra Sei
mo narių ir frakcijų, kurie 
nežino politinio konteksto ir 
Europos valstybių požiūrio į 
dabartinę Baltarusijos val
džią", sakė Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
liberalas Alvydas Medalins-
kas. Jo žiniomis, parlamenti
nių ryšių grupių su Baltarusi
ja nėra sudariusios nė viena 
kaimyninė valstybė, išskyrus 
Rusiją. Tačiau A. Medalinskas 
pabrėžė, jog tokios grupės 
įkūrimas niekaip nekeičia ofi
cialios Lietuvos nuostatos Bal
tarusijos atžvilgiu. 

Kaip žinoma. Vakarų val
stybės ir Lietuva nepripažįsta 
spalio mėnesį išrinkto Balta
rusijos dvejų rūmų parlamen
to — Nacionalinio susirinki
mo, o vieninteliu teisėtu įsta
tymų leidybos organu laiko 
Aleksandr Lukašenka dar 
1996 m. išvaikytą 13-ojo šau
kimo Baltarusijos Aukščiau
siąją tarybą. 

Seime įkurta parlamentinių 
ryšių grupė su šia Aukščiau
siąja taryba. 

(Elta) — „Mažeikių naftos" su
sivienijimas pranešė pirma
dienį sulaukęs pirmosios Lie
tuvoje išgaunamos naftos siun
tos. Ją autotransportu atga
beno UAB „Minijos nafta". Pa
gal sutartį, galiojančią iki 
2001 metų pabaigos, iš šios 
bendrovės „Mažeikių nafta" 
kas mėnesį turi gauti iki 
35,000 tonų lietuviškos naftos. 

Pasak AB „Mažeikių nafta" 
generalinio direktoriaus pava
duotojo Keith Montgomery, 
„tai geras sandoris ir 'Ma
žeikių naftai', ir 'Minijos naf
tai'. Abi bendrovės sutarė dėl 
techninių ir komercinių šios 
sutarties bruožų, matydamos 
bendradarbiavimo perspekty
vą". K. Montgomery pridūrė. 

geros kokybės, jos sudėtyje 
yra daug lengvųjų naftos pro
duktų. 

UAB „Minijos nafta" gene
ralinis direktorius Tom Hasel-
ton irgi teigia, kad „sutartis 
yra naudinga abiem pusėms". 
Kartu jis pastebi, kad „visų 
pirma laimi Lietuvos valstybe: 
kaip tik įjos biudžetą patenka 
lietuviškos naftos kelio (nuo 
išgavimo iki naftos produktų 
realizacijos) mokesčiai". 

Po beveik savaitės prastovos 
praėjusį penktadienį paleista 
Mažeikių naftos perdirbimo 
gamykla nuo šio trečiadienio 
dirba įprastu režimu. Per parą 
perdirbama apie 14,000 tonų 
naftos. 

f BNS) — Lietuvos parlamen
tarai, pamindami tarptautinį 
požiūrį į demokratiją. įsteigė 
parlamentinių ryšių grupę 
santykiams su dabartiniu Bal
tarusijos režimu. 

Antradienį Seimo visuoti
niame posėdyje Socialdemo
kratinės koalicijos frakcijos at
stovas Bronius Bradauskas 
perskaitė pareiškimą apie par
lamentinių ryšių grupės su 
Baltarusijos Respublika įkūri
mą. 

Pareiškime del parlamenti
nių ryšių grupės įsteigimo sa
koma, jog Seimo nariai ją 
|kurė „siekdami plėtoti geros 
kaimynystės santykius su Bal
tarusija, padėti spręsti realias 
ekonominio-prekybinio, kul
tūrinio, mokslinio ir kitokio 
bendradarbiavimo problemas 
tarp Lietuvos ir Baltarusijos". 
J šią grupę užsirašė 19 Seimo 
narių, daugiausia iš opozici
nės Socialdemokratinės koali
cijos frakcijos bei Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos par
tijų frakcijos. Grupėje yra ir 
du Seimo daugumos atstovai 
— Socialliberalų frakcijos na
riai Viktoras Uspaskichas ir 
Vytautas Kvietkauskas. V. 

Azartinių lošimų įstatymas 
keliauja į Seimą 

Vilnius, gruodžio 4 d. (El
ta) — Pirmadienio vyriausy
bės posėdyje pritarta Azarti
nių lošimų įstatymo bei su juo 
susijusių teises aktų projek
tams ir jų teikimui Seimui. 

Projekte atsisakyta anks
tesnės nuostatos, kad lošimų 
namai gali būti steigiami tik 
didžiuosiuose ir kai kuriuose 
kurortiniuose miestuose. 

Tikėtina, jog pirmoji Lietu
voje lošimo namus įsteigs Aus
trija, kuri jau domėjosi tokia 
galimybe ir žada ne tik dideles 
investicijas, bet ir paramą so
cialinėms programoms. 

Loterijų ir azartinių lošimų 
mokesčio įstatymo projekte 
numatyta, jog 50 proc. lošimo 
namų mokesčio mokama į val
stybės, o 50 proc. — į savival
dybės, kurioje įmone regist
ruota, biudžetą. Lošimų mo
kesčio bazei siūloma taikyti 20 
proc. mokesčio įkainį, už rule
tės stalą kas ketvirtį tektų 
mokėti nustatytą mokestį — 
25,000, už kortų arba kau
liukų stalą — 10,000 litų. 

Lošimus galėtų organizuoti 
tik akcinės bendrovės arba už
darosios akcinės bendrovės. 

kurių įstatinis kapitalas, prik
lausomai nuo lošimų rūšies, 
būtų nuo 1 mln. iki 4 mln. li
tų. 

Lošimų automatuose turėtų 
būti įrengti specialūs apskai
tos prietaisai — .juodosios dė
žės". Tai padėtų kontroliuoti 
automatų surenkamų pinigų 
apyvartą bei kitas operaci
jas. Visi lošimo įrenginiai tu
rės būti lošimus organizuojan
čios bendrovės nuosavybė — 
tai neleistų kelioms bendro
vėms kartu susidėjus išsi
pirkti vieną leidimą. 

Tuo atveju, jeigu azartinių 
lošimų legalizavimui būtų pri
tarta. Finansų ministerija siū
lytų steigti atskirą lošimų 
priežiūros instituciją. 

* Pagal naujaji Rinklia
vų įstatymą, kuris įsigalios 
nuo ateinančių metu pradžios, 
valstybės rinkliava bus ima
ma už civilinės būklės aktų 
registravimą civilinės metri
kacijos įstaigose, už išduoda
mus dokumentus dėl piliety
bės, del užsieniečių įdarbini
mo, gyvenamosios vietos pa
tvirtinimo. (Elta' 

L J Tėvynėje pasižvalgius 
* Valdančiosios koalicijos 

atstovai opozicijos ketinimus 
pareikšti nepasitikėjimą socia
linės apsaugos ir darbo mi
nistre Vilija Blinkevičiūte pa
vadino „gėdingu populizmu". 
Liberalų frakcijos seniūnė Da
lia Kutraitė Giedraitienė ypač 
piktinosi tuo, kad apkaltą mi
nistrei ketinama skebti nesu
laukus nė 100 dienų nuo nau
josios vyriausybės darbo pra
džios, kaip to „reikalauja nor
mali politinė etika". Kaip 
skelbta, opoziciją labiausiai 
papiktino socialinės apsaugos 
ir darbo ministrės siūlymas 
apriboti pensijas dirbantiems 
pensininkams. Naujosios są
jungos frakcijos vadovas Gedi
minas Jakavonis teigė, kad 
nepasitikėjimo V. Blinkevičiū
te nėra už ką reikšti, nes pen
sijų reforma buvo numatyta 
vyriausybės programoje. 

* Užsienio reikalu mi
nisterija santūriai reagavo į 
seimūnų sprendimą įsteigti 
parlamentinių ryšių grupę 
santykiams su dabartiniu Bal
tarusijos parlamentu. Kaip 
sakė URM Informacijos ir kul
tūros departamento direkto
rius Petras Zapolskas, „par
lamentinių grupių kūrimas 
yra išskirtinė parlamentarų 
prerogatyva". Tačiau P. Zapol
skas pabrėžė, kad „Lietuvos 
URM laikosi ankstesnės pozi
cijos tęsti pragmatišką bend
radarbiavimą su Baltarusija". 
„Mes laikomės pozicijų, ku
rias suformulavo tarptautinės 
organizacijos ir tarptautinės 
stebėtojų grupės, stebėjusios 
rinkimus Baltarusijoje", sakė 
j i s . (BNS. 

* Pastaruosius 3 metus 
Generalinei prokuratūrai 
vadovavęs Kazys Pėdnyčia nu
sprendė prabilti apie savo dar
bo užkulisius — politikų ir 
aukštų pareigūnų jam darytą 
spaudimą, grasinimus. Šio at
virumo priežastis — praėjusią 
savaitę Seimo pakeista gene
ralinio prokuroro skyrimo 
tvarka, lemsianti neišvengia
mą K. Pėdnyčios pakeitimą. 
Sulaukęs šio įstatymo įsiga
liojimo, laikinai einantis gene
ralinio prokuroro pareigas K. 
Pėdnyčia sutiko atsakyti į 
„Lietuvos žinių" klausimus. 
„Už kriminogeninę situaciją 
pirmiausia atsakingas Sei
mas. Seimas, kuris leidžia po
litinę ir ekonominę situaciją 
atitinkančius įstatymus, regu
liuojančius socialinę padėtį. 
Nacionalinio saugumo pa
grindų įstatyme aiškiai pasa
kyta, kad už vidaus saugumą 
atsako vyriausybė. Jei dar 
spėčiau ištirti Panevėžio bylą, 
galėčiau pasikviesti premjerą 
ir jo paklausti, ką jis konk
rečiai padarė, kokių prevenci
nių priemonių ėmėsi, kad Pa
nevėžyje ir šalyje būtų šalina
mos sąlygos nusikalstamumui 
atsirasti", sakė prokuroras. 

* Plėsdamas kreditavimo 
paslaugu ratą, Lietuvos tau
pomasis bankas pradėjo teikti 
ilgalaikes paskolas gyvento
jams būstui įsigyti litais. Iki 
šiol paskolos buvo teikiamos 
užsienio valiuta — JAV dole
riais arba eurais. 

* Per devynis šių metų 
mėnesius ..Sodros" tikrintojai 
surado 1,095 neapdraustus 
darbuotojus. Pernai per visus 
metus „Sodra" nustatė 2,242 
atvejus, kai darbdaviai nemo
kėjo socialinio draudimo įmo
kų. <Eiu> 

* Seimo opozicinės So
cialdemokratinės koalici
jos frakcijos narys Jonas Jur
kus pagrasino kartu su žem
dirbiais užtverti „Mažeikių 
naftos" bendrovę, jeigu arti
miausiu metu į šios bendrovės 
vadovybę nebus paskirtas vy
riausybės atstovas. Pernai pa
sirašytose sutartyse su JAV 
bendrove „Williams Interna
tional" dėl 33 proc. „Mažeikių 
naftos" akcijų ir teisės valdyti 
bendrovę įsigijimo numatyta, 
jog vyriausybė turi teisę skirti 
savo direktorių. Iki šiol vy
riausybė šia teise nepasinau
dojo. Seimūnas piktinosi, jog 
„Mažeikių naftoje" atsirado 
per daug amerikietiškos kil
mės direktorių, kurie dvejiną 
vietinių vadovų pareigas. Tuo 
tarpu bendrovės darbuotojai 
kiekvieną dieną baiminasi, ar 
nebus atleisti. J. Jurkaus tei
gimu, į „Mažeikių naftos" va
dovybę paskirtas vyriausybės 
atstovas galėtų priversti 
„amerikonus liautis saviva
liauti". Jis teigė, jog JAV ben
drovei įsigijus „Mažeikių naf
tą", Mažeikiuose padidėjo ne
darbas bei „auga antisemitiz
mo ir antiamerikietiškumo 
banga". 

* Kadenciją baigęs Lietu
vos prezidentas Algirdas 
Brazauskas nutarė atsisakyti 
pirmojo ir paskutiniojo Sovie
tų sąjungos prezidento Mi-
chail Gorbačiov kvietimo apsi
lankyti Maskvoje ir liks Vil
niuje sveikinti kolegų iš 
LDDP. A. Brazauskas gavo as
meninį M. Gorbačiov kvietimą 
atvykti į gruodžio 9 d. Mask
voje rengiamą Rusijos, jung
tinės socialdemokratų partijos 
antrąjį suvažiavimą. M. Gor
bačiov vadovauja šiai partijai. 
A. Brazauskas buvo kviečia
mas į Maskvą kaip Lietuvos 
socialdemokratinės koalicijos 
tarybos garbės pirmininkas. 
Kaip sakė kadenciją baigusio 
prezidento referentas Antanas 
Valys, A. Brazauskas į Mask
vą nevyks, nes tą pačią dieną 
Vilniuje rengiamas LDDP 
veiklos 10-mečio minėjimas. 

BNS) 

* NBA krepšininko Arvy
do Sabonio žmonai Ingridai 
gresia dideli nemalonumai. 
Antrą kartą per pusmetį sulai
kyta neblaivi prie vairo mote
ris turės stoti prieš JAV teis
mą. I. Saboniene, kuriai prieš 
savaitę sukako 30 metų, tik
riausiai neteks teisės vairuoti 
automobilį, tačiau JAV parei
gūnai neatmeta galimybės, 
kad moteris gali būti nubaus
ta dar griežčiau. Šiuo metu 
traumą besigydančio A Sabo
nio žmona praėjusį sekmadie
nį buvo sulaikyta netoli savo 
namų Portlande. Policija su
stabdė ją po to, kai gavo pra
nešimą telefonu apie keistai 
vairuojamą automobilį. A. Sa-
bonienės kraujyje rastas alko
holio kiekis (0.26 proc.) dau
giau nei tris kartus viršijo 
leistiną Oregono valstijoje 
normą, ir toks girtumo laips
nis laikomas sunkiu. Čia vai
ruoti draudžiama, jei kraujyje 
yra 0.08 proc. alkoholio. 0M 

KALENDORIUS 
Gruodžio 7 d.: Šv. Ambraziejus; 

Aras, Daugardas. Jaunutis. Taute 
Gruodžio 8 d.: Švč. M. Marijos 

nekaltasis prasidėjimas. Gaila, Ged-
mintė. Gentvilas. Romarikas. Vaidgi-
nas. Zenonas 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
S T . P E T E R S B L R G , F L 

NAUJA VALDYBA 

Praėjus keletai dienų nuo 
Amerikos prezidento rinkimų, 
Lietuvių klubas St. Peters-
burge išsirinko ir savo naują 
valdybą 2001-siems metams. 
Reikia pasakyti, kad mūsų 
rinkimai buvo sekmingesni 
negu Amerikos prezidento, 
nes jau tą pačią dieną paaiš
kėjo naujosios valdybos sudė
tis. I naują valdybą išrinkti 
darbštūs, ė*nergingi, patyrę 
visuomeniniame darbe asme
nys, kurie tikrai galės gražiai 
vadovauti klubui. Rinkimų 
sėkmė priklausė ir nuo gerai 
pasidarbavusios nominacijų 
komisijos, susidedančios iš 
Laimutės Alvarado, Elenos 
Purtulienės ir Genovaitės 
Treinienės. Ačiū ir nar iams, 
kurie gana gausiai susirinko, 
kad galėtų atiduoti savo bal
sus už pasir inktus kandida
tus . 

I naująją 2001-jų metų val
dybą išrinkti: pirmininkė — 
Loreta Kynienė. vicepirminin
kė — Dalia Adomaitienė, sek
retorė — Kleofa Gaižauskienė, 
sąskaitybos vedėjas — Dai
nius Vaidila, iždininkė — Al
dona Čėsnaite. Direktoriais iš
rinkti: Antanas Adomaitis, 
Laimutė Alvarado, Gražina 
Cibienė. Juozas Gečas, Jonas 
Jonaitis. Vilius Juška ir Aldo
na Stasiukevičienė. J revizijos 
komisiją išrinkti: Alvitą Ker-
belienė, Aldona Olienė ir Ge
novaitė Treinienė. 

LB APYLINKĖJE 

„Saulės" l i tuan i s t inės 
mokyklos Kalėdų eglutė bus 
gruodžio 17 d., sekmadienį, 
Lietuvių klube tuojau po pie
tų. „Saulės" l i tuanistinė mo
kykla dėkoja LB Švietimo ta
rybos pirmininkei Reginai Ku-
čienei už nepaprastai naudin
gą dovaną — televizorių. 

Apylinkės va ldyba pa
s iuntė 7 dėžes dovanų į Vil
niaus vidurinę mokyklą — 
Lietuvių namai. Šioje mokyk
loje mokosi mokiniai, kurių 
šeimos buvo ištremtos į Si
birą. Išsiųsta 102 poros naujų 
batų, drabužių, mokslo prie
monių ir saldainių. Iš viso 224 
svarai. 

Vasario 16-tos gimnazijos 
paramai surinkta aukų 250 
dol. 

PAKLODŽIŲ VAJUS 

Perskaičius mūsų spaudoje 
apie t rūkumus Lietuvos ligo
ninėse, kilo mintis, susi tarus 
su lietuvių klubo vadovybe, 
paskelbti „paklodžių vajų" 
klube. Vajus davė puikius re
zultatus. Išsiųsta į: 

Vilniaus psichiatrinę ligoni
nę, dir. dr. Radavičius, 4 dėžės 
— 183 sv. — paklodžių, ant

klodžių ir rankšluosčių; 
Daugų ligoninę 4 dėžes — 

110 sv. — antklodžių, r ank
šluosčių, drabužių, 8 poros ra
mentų; 

Daugų vidurinę mokyklą 
kar tu pasiųstas visas kom
plektas Lietuvių enciklopedi
jos — Gelažių dovana; 

Šiaulių tuberkuliozinę ligo
ninę 6 dėžės — 254 sv. — pak
lodžių, rankšluosčių ir d r abu 
žių; 

Kauno vaikų tuberkul iozinę 
sanatoriją 5 dėžės — 152 sv. 
— paklodžių, antklodžių ir 
rankšluosčių. 

Visos paklodės, rankš luos
čiai, antklodes ir drabužia i la
bai geri. Kai kurie da ik ta i bu
vo visai nauji, specialiai š iam 
vajui nupirkti . 

Lapkričio 7 d. visos dovanos 
buvo nugabentos į Miamj . FL, 
ir pakrautos į talpintuvą, ke
liaujantį į Lietuvą. Visa s iun
ta buvo pasiųsta St. Pe ters -
burgo Floridos lietuvių vardu . 

JLŽ", Nr . 294 

SUNNY HILLS, FL 

KARTAIS BŪNA IR TAIP 

Floridoje, Sunny Hills, LB 
apylinkės veikla sus tabdy ta 
2000 m. sausio 30 d. Pavargo 
kelias kadencijas p i rmininka
vusi Laima Savait ienė, o ją 
pakeisti tuo metu savanorių 
neatsirado. Tačiau JAV LB 
Krašto valdybos p i rmin inkas 
Algimantas Gečys susidomėjo 
savo ,.miegančiais" padal i
niais ir su žmona Terese Ge
čiene. LB XVI Tarybos a ts to
ve, apsi lankė Sunny Hills. Tai 
įvyko 2000 m. lapkričio 9 d. 
Taigi šią dieną JAV LB valdy
bos narės , buvusios Sunny 
Hills LB apylinkės p i rminin
kės L. Savait ienės energijos ir 
pas tangų dėka, buvo sukvies
tas sus i r inkimas ir A. Gečui 
padedant , apyl inkės veikla 
buvo a tkur ta : Genė Gedmi
nienė — pirmininkė, J u r g i s 
Savait is — iždininkas. E lena 
Žebertavičienė — renginių 
vadovė, Anelė Pečkai t ienė — 
sekretorė. Revizijos komisija: 
Vladas Adomavičius. J o n a s 
Ratnikas , Algis Savickas . 

Abu Savaičiai d a u g širdies 
ir darbo įdėjo į LB apyl inkės 
veiklą savo vadovavimo metu . 
Net ir tuomet, kai apyl inkės 
veikla buvo sus tabdyta , jų 
darbas nenutrūko. Apylinkės 
žmonės buvo informuojami, 
kas vyksta suvažiavimuose, 
kokie jų nutar imai bei veiklos 
gairės. Sunny Hills lietuviai 
aktyviai prisidėjo savo laiš
kais, skambučiais , faksais prie 
20 mln. dol. pa ramos Baltijos 
valstybėms a t s ta tymo. 

Taigi, užmigę nebuvome, tik 
mažumėlę pailsėjome. E. Že
bertavičienė j au ruošiasi ruoš
ti bendras Kūčias. Jei žada. 
tai ir bus, nes saulėtų Kalne
lių žmonės žodžio laikosi. Čia 
lietuviai labai geranoriški , 
veiklūs, visuomet vieni ki-

S e a t t l e . WA. Lie tuvos Dukterys ir jų šeimos spaho 28 d. krovė medicininių reikmenų ta lp in tuvą , kurį Provi-
dence Heal th Sys tem bendrove žada persiųsti į Lietuvą. 

tiems padeda. Prisimenu kaip 
virė darbas vadovaujant 
Onei Adomaitienei, kaip nuo
širdžiai dirbo Vytas Macys 
Lietuvos Atgimimo laikotar
piu visus nuolat informuoda
mas apie įvykius ir raginda
mas rašyti laiškus bei skam
binti į Baltuosius Rūmus, kad 
būtų pripažinta Lietuvos ne
priklausomybė, arba Alfonsas 
Vėlavičius visuomet buvo pil
nas idėjų ir stengėsi jas įgy
vendinti. 

Energingų žmonių tikrai ne
t rūksta . Manau žmogiška pri
sipažinti, jog laiko dantys yra 
gana aštrūs ir kiekviename iš 
mūsų palieka žymes bei nuo
vargį. Noriu pasakyti , kad 
dirbome ir dirbsime visi, ne 
vien valdyba ir revizoriai. O 
vėliau ir daugiau apie Sunny 
Hills visiems ket iname pra
nešti. 

A n e l ė Pečkai t ienė 

LANKĖSI KRAŠTO 
VALDYBOS PIRM. 

Algimantas Gečys, naujasis 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkas, lapkričio 9 d. su 
žmona Terese, XVI tarybos 
nare, atvyko susipažinti su 
Sunny Hills lietuviais. J para
pijos salę susirinko 40 buvu
sių apylinkės narių ir, po jo 
paskatinančios kalbos, nutarė 
atgaivinti šią apylinkę, kuri 
buvo sustabdžiusi veiklą sau
sio 30 d., kai nepavyko suda
ryti apylinkės valdybos. Dabar 
į ją sutiko įeiti, ir vėliau parei
gomis pasiskirstė G. Gedmi
nienė — pirm.. A. Pečkaitienė 
— sekr.. E. Žebertavičienė — 
renginių vadovė ir J . Savaitis 
— iždin. Naujoji valdyba, savo 
pirmame posėdyje, nutarė su
rengti bendras Kūčias gruo
džio 24 d. 

PASISEKĘS BALFO 
VAJUS 

BALFo atstovas V. Deren-
čius, padedamas J. Nakienės, 
spalio mėnesį įvykdė metinį 
aukų vajų. Buvo surinkta 816 
dol. 

MŪSŲ NETEKTIS 

Spalio 25 d. mirė buvusi 

Lietuvos Duk te rų ' i r jo- Si Petersburi 
paniatore Melit ina K•.Į.rni..- renginį 
Koehanskyte, globėjai Mi lda ir Stasys 
Andriul is i r solistė Rita Preikšaite. 
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nuoširdi bendruomenininkė 
Stasė MačiJai t ienė, prieš mė
nesį atšventusi 76-jį gimta
dienį. Po aidotuvinių Mišių 
Šv. Teresė> bažnyčioje spalio 
28 d., velione buvo išvežta pa
laidoti savy anksčiau gyven
tame Detroite. Jos atminimui 
artimi draugai suaukojo 265 
dol. Lietuvos našlaičių globos 
komitetui. 

OMAHA, N E 

Trumpa žinutė iš mūsų ma
žo telkinio. 

Sekmadienis tai didelė šven
tė Omahos gyvenvietėje, nes 
po lietuviškų Mišių visi renka
si į svetainę išgerti puoduką 
kavos, pasivaišinti skaniais 
kepsniais ir užkandžiais. Ten 
galima išgirsti paskutines pa
saulines žinias, taip pat gar
siųjų žinovų surinktas pasku
tines telkinio naujienas. 

Vieną sekmadienį, kaip iš 
giedro cangaus t renkė 
džiaugsmo žinia, pranešdama, 
kad neseniai iš Lietuvos atvy
kusieji rengia Naujų metų su
tikimą ir Šviečia senąją kartą 
bendrai sutikti. Mes džiaugė
mės, kaa naujieji imigrantai 
supranta ir stoja į bendrą lie
tuvišką veiklą. Tik sujungto
mis jėgomis galime kelti ir 
garsinti Lietuvos vardą viso
kiomis progomis. Tikėkime, 
kad dar daug metų švies lietu
vybės šviesa mažame Omahos 
lietuvių telkinyje. 

A. Antanėl i s 

P O M P A N O B E A C H , F L 

BENDROS KŪČIOS 

E. Jonušienė praneša, jog ir 
šiais metais bus rengiamos 
bendros Kūčios sekmadienį, 
gruodžio 24 d., 2 vai., įprastoje 
vietoje, Deerfield Beach. Pra
šoma vietas užsisakyti iš 
anksto pas E. Jonušienę, tel. 
(954) 748-3135 arba pas Lindą 
Taylor (954) 722-9574. 

P A L M B E A C H , F L 

LIETUVOS VYČIU 
ŠVENTĖ 

LapkriO:o 5 d. prieš lietuviš
kas pamaldas į koplyčią Lietu
vos Vyčių palyda įnešė trispal
vę. Kun. A. Čepanis atliko ce
remoniją, pakeldamas Joną 
Tamas-Tamašauską i ketvir
tąjį vyčio laipsnį. Mišių metu 
giedojo muz. J. Samoškos va 
dovaujamas „Dainos" choras ir 
operos solistė Regina Reters. 
Vargonavo muz. L. Stukas: 
Šv. Mišio- buvo aukojamos už 
LB apylinkės šviesią ateiti, jos 
darbuoto .s ir gyvus bei miru
sius ap . inkes gyventojus. 
Kun. Čepą mo pamokslo tema: 
per šeimos meilę — j Dievo 
meile. Ta mintis JI- pakartojo 
vyčiams anglų kalba 

SUSITIKIMAS SU JAV 
LB KRAŠTO VALDYBOS 

PIRMININKU 

L i p k r i č : • 11 d. H i r A S o l i u 
namuose buvo s u k v i e s t a s b o n -

druomenininkų būrelis susi
tikti ir pasikalbėti su naujai 
išrinktu JAV LB Krašto valdy
bos pirmininku Algimantu Gė
čių. Su juo kar tu atvyko ir 
žmona Terese Gečienė, LB 
XVI Tarybos atstovė. Pasita
rime dalyvavo arti 20 apylin
kės lietuvių. 

Pirmiausia apyi. pirm. V. 
Šalčiūnas papasakojo apie 
Palm Beach apylinkės narių 
ypatybes, silpnėjantį veiklos 
pajėgumą, valdybos uždavi
nius bei problemas, svarbes
niuosius renginius ir t.t. J is 
taip pat pateikė tolimesnės 
veiklos perspektyvas ir pagei
davo, kad Krašto valdyba ras
tų būdą padėti mažoms, senė
jančioms apylinkėms, kaip 
mūsiškė, toliau veikti ir išsi
laikyti. 

Krašto valdybos pirm. A. 
Gečys pagyrė Palm Beach 

apylinkę, per 25-rius veiklos 
metus daug pasiekusią lietu
viškos kultūros klestėjimo bei 
pagalbos Lietuvai baruose. J i s 
suvokiąs šios ir kitų Floridos 
apylinkių būdingą padėtį ir 
bandys ieškoti jų veiklai rei
kalingos paramos būsimoje 
LB Krašto valdyboje. Jis taip 
pat atkreipė dėmesį į Lietuvių 
Bendruomenės uždavinius sie
kiant padėti Lietuvai įstoti į 
Europos Sąjungą ir NATO. 

Kilo gyvos diskusijos ir klau
simų-atsakymų virtinė. Kai 
viskas buvo išsiaiškinta, apyl. 
pirm. padėkojo T. ir A. Ge
čams už atsi lankymą ir šeimi
ninkams Soliams už globą. Po 
to šeimininkai pakvietė sve
čius ir dalyvius toliau tęsti po
kalbius prie vyno ir užkan
džių. 

GRAŽUS 
PABENDRAVIMAS 

Lapkričio 14 d. Piccadilly 
restorane susirinko gražus bū
rys pabendravimo pietums. 
Apyl. pirm. V. Šalčiūnas pir
miausia pristatė pirmą kartą 
čia dalyvaujančią naujavedžių 
porą — Algirdą ir Ramutę Ži-
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bus. Dalyviai juos pasveikino 
stipriais plojimais. Jis ir . ižd. 
V. Kulpa pranešė apie jubilie
jinės šventės tvarką ir pasiūlė 
paskutinę progą įsigyti bilie
tus. Taip pat pirmininkas pa
pasakojo apie susitikimą bei 
pokalbius su LB KV pirminin
ku Algimantu Gečiu. Susirin
kusieji plojimu išreiškė pasi
tenkinimą, kad pagaliau KV 
rado galimybę užsukti ir į šią 
apylinkę. 

Po pranešimų buvo pradėtas 
Lietuvos genialaus dailininko-
kompozitoriaus Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio 125-
tojo gimtadienio minėjimas. 
Daugiau nei 50 jo paveikslų 
parodą sudarė V. Šalčiūnas, 
panaudodamas anksčiau Lie
tuvoje išleistas reprodukcijas 
ir jo paties iš spaudinių bei in-
terneto kompiuteriu a tkur tus 
kūrinius. Po paveikslais buvo 
paaiškintos jų temos arba pa
vadinimai. 

Apie menininko gyvenimą, 
jo harmonizuotas dainas, sim
fonijas ir kitus muzikinius kū
rinius savo paskaitoje išdėstė 
D. Augūnienė, šiais metais ap
lankiusi Čiurlionio dailės mu
ziejų Kaune ir iš ten gavusi 
daug medžiagos apie jo kūry
bą. J i nusakė ir pastangas dai
lininką populiarinti pasaulyje, 
ir problemas ant popieriaus 
pieštus, gana trapius jo pa
veikslus, išstatant pasaulinė
se parodose. Šiuo metu tokia 
vykstanti Paryžiuje. 

Jos paskaitos, kuri gal pir
mą kartą Čiurlionį pilnokai 
pristatė, dalyviai įdėmiai 
klausėsi. P. Baltakis, iš Lietu
vos ambasados pasiskolinęs 
kompaktinę plokštelę, pade
monstravo M. K. Čiurlionio 
simfonijas „Jūra" ir „Miške". 

Floridos l ietuviu biule tenis . 
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M. D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LiGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd„ Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
TeJ. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M. D. 
AKIU. LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 
LINAS SIDRYS, M.D. 

Akių l igos / Chirurgija 
9830 S.Ridgeland Ave. 

Chicago Ridge, IL 60415 
Tel. 708-636-6622 

4149 W. 63rd. St. 
Tel. 773-735-7709 

* Ambasador ių r a n g a i 
suteikti ke tur iems Lietuvos 
diplomatams ir politikams — 
URM darbuotojams Aurimui 
Taurantui ir Giedriui Če-
kuoliui. buvusiam parlamen
tarui Egidijui Bičkauskui ir 
buvusiam vyriausybės kancle
riui Petrui Auštrevičiui. BNS> 

\ | I ; K . prie Rainier kalno netoli Seattle miesto lapkričio 18 d, Is kaires prof Vytautas Landsbergis 
Ruik.nKkas. (,ra/in.-i l.andsherfriene. Seattle l ietuviai - Rimas ir Dorina MikAiai 

K. i/aineras 



VOKIŠKOS PABIROS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų koresponden tas Europoje 
šalia politinių Belaisvių gyvenimas pasikei-Šiuo metu, 

temų, Vokietijoje plačiai mini
ma tautžudystės klausimas. Ir 
ne tik spaudoje, bet taip pat 
televizijoje, naujai išleistuose 
leidiniuose. Knygų lentynose 
pasirodė istoriko A. Heuslerio 
leidinys „Pirmi Miuncheno žy
dų trėmimai 1941 m." Jame 
minima Lietuva. Pasirodo, 
kad 1941 m. lapkričio 20 d. 
1,000 Miuncheno žydų buvo 
vagonais išvežti į Kauną ir po 
penkių dienų forte sušaudyti. 
Teko sužinoti, kad žydų trė
mimai ir jų žudynės iš Bavari
jos sostinės bus rodomos nuo
traukose, Miuncheno miesto 
savivaldybės rūmuose. Be abe
jo, parodoje bus įrašytas Lie
tuvos vardas. 

Vienoje pagrindinių Berlyno 
aikščių, numatoma pastatyti 
žydų žudynių paminklą. Jo 
kaina per 8 mln. dol. Laikraš
čių skaitytojai savo laiškais 
redakcijoms paminklo klausi
mu pasisako teigiamai, bet 
taip pat neigiamai, priminda
mi ne tik aukštą kainą, bet 
taip pat kitas tautybes — len
kus, rusus, ukrainiečius, bal-
tiečius ir kt. Toks paminklas 
turėtų jungti visus žuvusius 
Europos tautų atstovus. Atro
do, kad paskirų asmenų balsai 
liks be atgarsio. 

Jau keletą savaičių televizi
joje rodomi tautžudystės fil
mai, žydų trėmimai, jų šau
dymai prie iškastų duobių, 
matant vokiečių karius ir SS 
dalinių atstovus. Tačiau nepa
miršo Vokietijos* televizija ir 
belaisvių gyvenimo. Kariai 
skaudžiai pergyveno 1945 m. 
gegužės 8 d., rodant juos žy
giuojančius Raudonosios armi
jos parade. Džiaugsmingai 
maskviečiai sutinka savus ka
rius, kadangi Raudonoji armi
ja nugalėjo Vokietiją, bet su 
kumščiais jie „sveikina" be
laisvius vokiečių karius, žy
giuojančius be diržų, apiply
šusiais batais, apdraskytom 
milinėm. Prasiveržusius 
maskviečius prie vokiečių ka
rių, lengvai stumia su šautu
vais lydėję raudonarmiečiai. 
Dalyvavęs eitynėse karys te
levizijoje su ašaromis pasako
ja, kaip jam sunku buvo per
gyventi tokį pažeminimą. 

Pradžioje, vokiečiai belais
viai labai gerai gyveno JAV 
stovyklose. Nufilmuoti vokie
čiai futbolo rungtynėse, prie 
stalų, rašant laiškus, valgyk
loje su geru maisto daviniu. 
To jie neturėjo Sov. Sąjungos 
stovyklose, gaudami kiekvieną 
dieną košę, džiovintą ŽUVĮ. 
dirbdami akmenų skaldyklo
se. Vieną dieną amerikiečiai 
sužinojo apie žydų žudynes. 

tė. Uždrausti laiškai, pakeis
tas maistas, pakeistas laisva
laikis. Džiaugėsi vokiečiai, ve
žant juos laivais į gimtinę. De
ja, laivas, užuot Hamburgo ar 
Bremenhafeno, pasiekė Angli
jos krantus, kadangi anglams 
trūko darbo jėgos. Anglai ka
riai išeinančius vokiečius „pa
lydėdavo" šautuvų buožėm į 
kuprą. Vėliau jie buvo išskirs
tyti žemės ūkio, jmonių dar
bams. 

Šį pavasarį buvo surengta 
vokiečių karių žudynių paro
da, nuotraukomis parodant jų 
nusikaltimus. Ji buvo nu-
iraukja. kadangi lenkas istori
kas Bogdan Musial ir vengras 
K. Ungvari rado suklastotų 
nuotraukų, daugiausia infilt
ruotų Rusijos saugumo, ka
dangi prie nužudytų civilių gy
ventojų stovėję vokiečiai ka
riai. Pasirodė, kad tai raudo
narmiečių ir NKVD „darbas"'. 
Dabar, išėmus klastotas nuo
traukas, paroda keliaus po Vo
kietijos miestus. 

Be abejo, vokiečiai nebuvę 
„nekalti avinėliai". Jie nesi
laikė tarptautinių įstatymų. 
mobilizavo okupuotų kraštų 
vyrus, „likvidavo" apie 80,000 
partizanų, nors pirmaisiais 
mėnesiais tikrovėje partizanų 
nebuvo. 

Kita medalio pusė: NKVD ir 
Raudonoji armija, besitrauk
dama iš Lietuvos, Lenkijos, 
šaudė politinius kalinius, už
kąsdami juos duobėse. Atžy
giavę vokiečiai įsakė žydams 
lavonus vėl atkasti. Kitą dieną 
žydus sušaudė. 

Lenkas ir vengras gina vo
kiečių karius, nes, pvz., 1941 
m. rugsėjo mėn. prie Minsko, 
Babi Yar vietovėje, buvo nu
žudyti 33,000 Gudijos sostinės 
žydų. Istorikų teigimu, tos 
nuotraukos neturėtų rasti vie
tos parodoje, kadangi žudynes 
vykdė ne vermachto kariai, 
bet SS daliniai. Deja, prie duo
bių matomi vermachto kari
ninkai. Kaltintojas — feld
maršalas von Reichenau. ir 6-
tosios armijos štabas, kadangi 
feldm. Reichenau. 4-tam ypa
tingam daliniui davęs laisvas 
rankas, reikalaudamas iš savo 
karių tų veiksmų supratimo. 
Tačiau tos armijos kariai-ve-
teranai liudijo, kad tie veiks
mai buvę jiems nesuprantami. 
Jie kariavę prieš Raudonąją 
armiją, komunizmą, o ne prieš 
žydus ar partizanus,. 

Ga! šis klausimas beveik po 
dešimties mėnesių pertraukos 
galutinai bus -išspręstas, ro
dant kilnojamą parodą įvai
riuose Vokietijos miestuose0 

Kaip ir pavasarį, taip ir šį ru-

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 7 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Paralelės ir pamokos 

Amerikos Lietuvi') Tarybos suvažiavime Eugenijus Bartkus, 
Saulius Kuprys, dr. Jonas Valaitis, Leonas Ma- ... ;unas, Povilas Vaičekauskas, dr. Leonas Simutis, Jonas 
Mankus, Algis Rimas. Anatolijus Milunas, Petras Buchas, Pranas Jurkus ir Juozas Polikaitis. 

Nuotr. Jono Kuprio 

KRAŠTO VALDYBA UŽBAIGĖ 
KADENCIJĄ 

Besibaigiant JAV LB Krašto sprendimu, trečdalis šios su-
valdybos kadencijai, jos r.ariai 
rinkosi paskutiniajam savo 
posėdžiui ir aptart- rūpimiau-
sius klausimus. 

Atidžiai buvo išklausyta iž
dininko Ramučio Pliūros fi
nansinė ataskaita. Šokių 
šventė, vykusi praėjusią va
sarą Kanadoje, JAV LB Kraš
to valdybai buvo pelninga — 
gauti 9,528 doleriai Valdybos 

denį, ji susilauksianti karių, 
neonacių demonstracijų bei 
kairiųjų grupuočių, kartais 
prieinant prie muštynių. 

Karaliaučiaus apygarda iš
rinko naują gubernatorių, Bal
tijos laivyno adm. V. Jegorov. 
Tuo klausimu gan plačiai pa
sisakė Frankfurto „FZA" dien
raštis taip pažymėdamas, kad 
jis surinkęs daugiau 60 proc. 
gyventojų balsų. Euro-Rusijos 
gyventojai numato, kad nau
jas apygardos valdytojas pa
suks gyvenimą geru keliu, 
ypatingai prekybos, pramo
nės, sveikatos srityse, panai
kindamas narkotikų prekybą, 
kuri taip pat pasiekia Lietuvą. 

Pasitiki adm. vietos gyven
tojai, kadangi jis kariškis, ne-
įsivėlęs į korupciją. Jis buvęs 
taip pat slaptu Kremliaus 
kandidatu, kadangi V. Putin 
norėtų valdžioje matyti dau
giau kariškių. Manding, jis 
buvo remiamas „Lukoil". kuris 
didelę dalį Karaliaučiaus biu
džeto, padengdavo iš savo ka
sos. V. Jegorov nebaisi yra 
NATO, nes Euro-Rusijos enk-
lavą jau liečia Lenkija ir ne
trukus ji bus apsupta Europos 
Sąjungos narių, L;<_I.AJS ir 
Lenkijos valstvbių. Tad jis jau 
yra numatęs išplėsti gerus 
prekybinius santykius su lie
tuviais ir lenkais. 

mos buvo paskirta „Dovana 
Bendruomenei", likusioji dalis 
papilde Krašto valdybos eina
mąją sąskaitą. Pažymėta, jog 
labai svarba ir toliau papildyti 
„Dovana Bendruomenei" są
skaitą, kur: garantuotu Bend
ruomenės tęstinumą. Kaip ži
nia, šios sąskaitos pagrindinis 
kapitalas yra neliečiamas, o 
palūkanos naudojamos valdy
bos einamiesiems reikalams. 

Įgaliojimą; naujos sudėties 
Krašto valdybai buvo perduoti 
gruodžio 2 d. 

JAV Lietuvių Bendruome
nės taryba patvirtino Krašto 
valdybos pirmininko Algiman
to Gečio paliktą vaidybos są
rašą. Trejų metų kadencijai 
buvo patvirtinti šie asmenys: 

Dr. Romualdas Kriaučiūnas 
— vykdomasis vicepirminin
kas ir vicepirmininkas orga
nizaciniams reikalams: 

Algirdas J. Rimas — Visuo
meninių reikalų tarybos pir
mininkas; 

Birutė Jasaitienė — Sociali
nių reikalų tarybos pirminin
kė: 

Dalilė Polikaitienė — Švie
timo tarybos pirmininkė; 

Marija Remienė — Kultūros 
tarybos pirmininkė; 

Liūtas K. Juoskis — Ekono
minių reikalų tarybos pirmi
ninkas; 

Sesuo Margarita Bareikaitė 
— Religinių reikalų tarybos 
pirmininkė; 

Dr. Sta.-ys Bačkaitis — vice
pirmininkas mokslo reika
lams; 

Dalia Badaricnė — vicepir
mininke ..o • bangos" 
imigrantv reika!ams: 

Juozas Ardys — vicepirmi
ninkas finansų reikalams; 

Rimas Gedeika — vicepirmi

ninkas sporto reikalams; 
Vidmantas Rukšys — vice

pirmininkas Jaunimo ir infor
macijos reikalams; 

Ramutis M. Pliūra — iždi
ninkas; 

Teresė M. Gečienė — sekre
torė ir narė informacijai; 

Rimantas Stirbys — vicepir
mininkas administracijai ir 
reikaių vedėjas. 

D. Badar ienė 

VALDOVŲ RŪMŲ 
PARAMOS FONDAS 

Lapkričio 30 d. Valdovų 
rūmų paramos fondo valdyba 
(pirmininkas Edmundas Kuli
kauskas) patvirtino artimiau
sias veiklos gaires. Nutarta 
įsteigti nuolatinį ryšių su vi
suomene centrą, kuris kaups, 
analizuos ir skleis informacinę 
medžiagą apie Valdovų rū
mus, jų atkūrimą. 

Vadovaujantis spalio 17 d. 
priimtu įstatymu, Valdovų rū
mų atkūrimas bus finansuo
jamas iš valstybės biudžeto ir 
iš paaukotų lėšų, kurias 
kaups Valdovų rūmų paramos 
fondas. Tikimasi per 10 metų 
surinkti nemažiau, kaip 25 
proc. rūmams atkurti reika
lingų lėšų. (Elta) 

* Lietuvos aukštųjų mo
kyklų rektorių konferencijos 
prezidentą, Muzikos akademi
jos rektorių Juozą Antanavi
čių piktina kalbos, jog iš biu
džeto švietimui ir mokslui rei
kalaujama skirti milijardą li
tų. .,Tokias sumas mini tie, 
kurie bijo, kad iš jų atims pi
nigus. Būtų nepaprastai gerai, 
jeigu po finansinio bado 'die
tos gautume bent ketvirtį mi
lijardo litų", sakė keturiolikos 
universitetų ir akademijų rek
torius vienijančios konferenci
jos vadovas. .Eita' 

Krikščionių demokratų par
tija, modernieji krikščionys 
demokratai, krikščionių de
mokratų sąjunga... Ar visos 
šios „atžalos" turi esminius 
ideologijos bei programos skir
tumus, ar jas skiria daugiau
sia tik kai kurių asmenų, ne
galinčių atsisakyti pirmavimo, 
ir apie juos linkčiojančių as
meniškos ambicijos? 

Galbūt ir patiems įvairių 
„kriščionių demokratų" gru
puočių nariams neaišku, kas 
yra kas. Juo labiau paša
liniams žmonėms, ypač per 
vėlai atsiradusiems šiame pa
saulyje ir dėl to nesusipa-
žinusiems su anų laikų ne
priklausomos Lietuvos politi
niame gyvenime tiek įtakos 
turėjusia Kriščionių demok
ratų partija. Kas pagaliau turi 
ir laiko, ir kantrybes stebėti 
visus tuos ėjimus partinėje 
šachmatų lentoje. Lengviau 
numoti ranka — tegul sau rie
jasi, tegul sau skaidosi... 

Taip iš dalies pasielgė ir 
balsuotojai Lietuvoje paskuti
niuose rinkimuose į Seimą, 
kirtę krikščionims demokra
tams skaudų smūgį. Partijos 
nesutarimai ratilais atbanga
vo net į šią Atlanto pusę, įvarę 
ne vieną pleištą tarp užsienio 
lietuvių, anksčiau tvirtai ir 
konkrečiai rėmusių krikščio
nis demokratus. Kuriuos da
bar remti? O gal išvis neapsi
moka prasidėti, kol jie paga
liau „susitupės" ir apsispręs? 

Tačiau nesijauskime blogai, 
nes ne vien Lietuvoje krikš
čionys demokratai (lygiagre
čiai ir kitos Dartiios — tiek 
dešiniųjų, tiek kairiųjų) išgy
vena tam tikrą pasimetimo, ar 
persitvarkymo, laikotarpį. Gal 
tai natūralus pasikeitimo pro
cesas, artėjant prie trečiojo 
tūkstantmečio slenksčio. Juk 
pasikeitimus matome visur: 
susižinojimo priemonėse, tech
nologijoje, medicinos išradi
muose, erdvių tyrinėjimuose 
ir t.t. Kodėl reikia tvirtai 
įsikibus laikytis senųjų par
tijų sąvokos ar jų veiklos for
mų? Nėra abejonės, kad dvi 
pagrindinės partijų kryptys 
visuomet bus tam tikra de
šinės ir kairės versija. Nepasi
keis ir pačios giliausios jų 
šaknys, tačiau visa kita pri
klauso nuo žmonių, į tas 
įsijungiančių. O kiekvienas 
partijos vadas, iš esmės ir 
kiekvienas narys, įdeda savo 
duoklę į bendra kraičio skry
nią. Nereikia tos duoklės ša
lintis, nes laiko tėkmė ilgai
niui nusineš nevertingus indė
lius, o tos kraičio skrynios 
dugne pasiliks tikrosios ver

tybės, išsaugotos ateities kar
toms. 

Užuot grąžius rankas dėl 
pastaruoju metu vykstančių 
nesutarimų Lietuvos krikščio
nių demokratų gretose, verta 
mesti žvilgsnį į kaimyninę Vo
kietiją, kurios Krikščionių de
mokratų partija, galima saky
ti, jau praėjo panašiu keliu. 
Tiesa, dar sudrumstas partijos 
vanduo ne visiškai nuskaid-
rėjo, bet retkarčiais jau matyti 
prošvaisčių. Viena šviesiausių 
— pirmoji Vokietijos krikš
čionių demokratų partijos va
dovė — moteris — Angelą 
Merkei. Nors ji dar tik maž
daug septyni mėnesiai stovi 
šios partijos priekyje, bet skir
tumas jau ryškėja. 

Tai dar palyginti jauna mo
teris, 47 metų amžiaus (Lietu
voje krikščionys demokratai ją 
priskirtų prie „moderniųjų" ir 
net sveikintis nenorėtų), stip
rių dešinių pažiūrų, konserva
tyvi, perėmusi vadovavimą iš 
Helmut Kohl, kuris, išbuvęs 
25 m. prie partijos vairo, 
turėjo jį gėdingai paleisti dėl 
įvykusių „finansinių neaišku
mų". Nors Merkei didžiąją sa
vo gyvenimo dalį praleidusi 
rytinėje Vokietijoje, yra visiš
kai atsikračiusi bet kokio 
„rausvo palikimo". Ji pasiry
žusi su savo partija pralenkti 
socialdemokratus ir jų popu
liarųjį vadą Gerhard Schroe-
der. Vis tik yra manančių, kad 
daugiau sėkmės šiuo atveju 
turėtų krikščionių demokratų 
sąjungos Bavarijoje vadas Ed-
mund Stroiber. (Argi ne taip 
yra ir Lietuvoje, kur „senosios 
krikščionių demokratų parti
jos branduolys" dairosi sąjun
gininkų Lietuvos Krikščionių 
demokratų sąjungos, K. Bobe
lio vadovaujamos, kieme?) 

Vokietijos Krikščionių de
mokratų partija turi gilias 
šaknis — net 36 metus vado
vavusi Vokietijai, kol pagaliau 
susilaukė nelabai šlovingo kri
timo iš aukštybių. Daugelis 
abejoja, ar Angelą Merkei 
įstengs ją vėl į tas aukštybes 
įkelti, juo labiau, kad visoje 
Europoje šiuo metu „senoji 
kairė" rodo naujus gyvybės 
ženklus. Krikš. demok. parti
jos gretas daugiausia sudaro 
vyrai katalikai, todėl protes
tantei moteriai nebus lengva 
jose įsitvirtinti. Bet ji yra tvir
tų pažiūrų ir aštraus, įžval
gaus proto, be to, tautoje po
puliari, tad jos vadovavimas 
partijai gali būti labai naudin
gas. Gai ir Lietuvos partijoms 
vertėtų vadovavimą perduoti 
moterims... 

ATSIMINIMAI 
1941-1962 M. 

DANUTĖ LINARTAITĖ-PETRAUSKIENĖ 
Nr.4 

Tų pagalių rasdavau nedaug, o malkų neturėjome. 
Antrąją vasarą visus labai sukrėtė lietuvių išveži

mas į šiaurę. Nors tada niekas ir supratimo neturėjo, 
kur veža. Mes irgi labai norėjome važiuoti. Mūsų 
miestelio viršininkai pasitaikė geri ir moterų su nepil
namečiais vaikais nevežė. Jei buvo vyras šeimoje, tada 
ir su vaikais vežė. Iš mūsų buto išvežė Grinkevičienę 
su dukra Aldona. Apie 40 metų turinti moteris ten ir 
mirė. Nemažai iš mūsų miestelio išvežė žmonių. Tada 
mes persikraustėme į kitą butą. Gyvenome irgi vieni 
lietuviai. Mamytė jau tuo metu bulvių džiovykloje ne
bedirbo. Mat bulvės baigėsi, nebuvo ką skusti. Važiuo
davo dirbti į laukus, savaitei — dviems. Ten su su
rūdijusiais kastuvais kasė žeme, sodino bulves, paskui 
ravėjo. Dirbo nuo aušros iki sutemos. Miegojo lūšnose 
ant grindų. 

Kartą aš ėjau atsinešti savo normą duonos. Tarp kit
ko, aš retai ją parsinešdavau, nes pakeliui suvalgyda
vau, tokia ji buvo skani. Eidama užkliuvau už stovin
čio geležinio surūdijusio grėblio ir persidūriau koją. 
Krauj.is kaip fontanas šoko į viršų. Aš žaizdą už-
kimšau pirštu ir apsidžiaugiau, kad kraujas nustojo 
bėgti. Bet vakare koja labai sutino ir aš nebegalėjau 
paeiti. Visa laimė, kad į mūsų miestelio polikliniką 

atvažiavo dirbti lietuvė, vaikų gydytoja Saliute Alek
nienė. Ji kaime palaidojo abu savo uošvius. O kadangi 
mūsų miestelyje nebuvo vaikų gydytojo, jai leido at
važiuoti ir dirbti. Saliute pas mane pakvietė kaimy
nai, nes mama dirbo kaime. Ji tuoj mane apžiūrėjo ir 
bėgte nubėgo namo atsinešti vaistų. Paskui dar atėjo 
naktį ir labai ankstų rytą. Aš stebėjausi, ko ji taip 
dažnai pas mane ateina. Man kojos visai neskaudėjo, 
bet kaip paskui sužinojau, buvo kraujo užkrėtimas. Ir 
tik Saliute mane išgelbėjo. Keletą dienų neleido vaikš
čioti, sėdėjau aukštai iškėlus koją. Reikia pasakyti. 
kad visus Kamniaus vaikus gydė ir gelbėjo gydytoja 
Saliute. Kas tik susirgdavo, ji tuoj ateidavo ir gydo be 
jokio užmokesčio, nes. motinos neturėjo pinigų pirkti 
vaistams. Ir kai dabar, po daugelio metų, teko daly
vauti (Panevėžyje) tremtinės Slesoraitienės laidotu
vėse, moterys, buvusios tremtinės, teiravosi apie ge-
r3J4 gydytoją Saliute. Jos labai norėjo ją pamatyti, 
padėkoti už jautrumą, gerumą, širdies Šilumą. Bet 
taip ir nesuspėjo: gydytoja Saliute mirė Kaune nuo in
sulto. 

Dar tą vasarą mamytė pradėjo sirgti maliarija. Tai 
buvo baisi liga. Kai pradėdavo krėsti šaltis — už
klodavome, ką tik turėjome, o jis vis tiek drebėdavo. 
Paskui užeidavo karščio banga. Ta liga labai ją iš
vargino ir kankino keletą metų. Vietiniai vaistai moko 
negelbėjo. Tik po kelių metų, kai gavome tikrą chi
niną, nustojo sirgti. 

1942 m. vasara vėl buvo labai karšta. Bet aš su
gebėjau peršalti ir susirgau šiapiu pleuritu. Iš pradžių 
vis „padurdavo" šoną, bet aš nekreipiau dėmesio, ta
čiau vieną rytą. gulint ant grindų (lovų neturėjome). 

labai pradėjo skaudėti šoną. Atėjo gyd. Saliute ir ma
ne nuvežė į miesto ligoninę. Turėjau aukštą tempe
ratūrą, užmigau, o naktį pabudau nuo didelio šur

mulio. Nieko negalėjau suprasti. Kai atsiguliau į li
goninę, palata buvo pustuštė, o atsibudusi pamačiau 
pilną ligonių. Visi buvo tokie baisūs. Iš veido atrodė 
lyg moterys, bet visai be krūtinių, vieni kaulai. Sesutė 
man paaiškino, kad tai tikrai moterys. Jas atvežė iš 
Leningrado po blokados, ir kadangi jos vos stovėjo ant 
kojų. paguldė į ligoninę. Man vaistų atnešdavo Bra-
kas. Jis kažkur jų gaudavo. Aš palyginti greit pasvei
kau. Gydytojas sakė, kad organizmas labai stiprus, ne
reikėjo net vandens traukti. Savaime išsiskirstė. Iš- • 
rašant iš ligoninės, gydytojas mamytei pasakė, kad 
man reikalingas ypatingai geras maistas, kad sutvir
tėčiau. O jau artinosi ruduo. Mama su Engleriene iš
nuomavo mažiuką namuką. Jis man atrodė, kaip iš 
pasakos. Mažytis kambariukas ir virtuvytė. Net grin
dys buvo dažytos. Mamytė pardavė savo auksinį laik
rodį ir auksinį žiedą su akute, ir nupirko man truputį 
sviesto, česnako. Ir dar ką tai išmainė į pieną. Eida
vau kas antrą dieną atsinešti puslitrį pieno. Atrodė, 
kad gyvename, kaip pasakoje. Bet, praėjus mėnesiui, 
Engleriene pasakė, kad iš mūsų išeina pas „ponus" tar
nauti. Ji gerai mokėjo užsienio kalbas. Apie tai suži
nojo Kamniaus „ponas". Jis jai pasiūlė nemokamai pas 
juos gyventi ir jo vaikus mokyt- užsienio kalbų. Taip 
Engleriene mus paliko. Tada pas mus atsikraustė Ei-
dukaitienė su dviem išdykusiais berniukais, nes ma
ma viena negalėjo užsimokėti už tą butuką. Ir čia 
prasidėjo mūsų didžiulis vargas. Berniukai su peiliais 
pradėjo braižvti grindis, duris. Šeimininkė išsigando 

pamačiusi, ką jie padare ir vidury šaltos žiemos mums 
pasakė, kad ji namą pardavė, o mes turime išsi
kraustyti. O kur kraustytis? Visi gyvena susikimšę. 
kad būtų pigiau ir šilčiau. Labai daug vaikščiojome, 
klausinėjome, bet niekas nenuomavo. Vienas žmogus 
mūsų pagailėjo, leido apsigyventi savo buvusioje pir
telėje ant Obės kranto. Net mokesčio neėmė. Trobelėje 
iš viso vienas kambarys, tą žiemą dar nebuvo kū
rentas. Sienos buvo apledėjusios. Nuo mūsų menko 
kūrenimo ledas netirpo. Nuo žalių malkų krosnis bai
siai rūko. Kai užkurdavo, tai taip grauždavo akis, kad 
bėgdavome į lauką. P. Eidukaitiene su vaikais miegojo 
ant rusiškos krosnies. O mums su mama padarė gul
tus prie ledinės sienos. Vakarais labai šaltame kamba
ryje man mama ištepdavo šoną jodu (taip liepė gydyto
jas po pleurito). Ir klodavomės ką tik turėjome, taip 
buvo šalta. Rankos kambaryje šalo. Iš ryto aš su Genu 
ir Beniuku veždavomes rogutes į arčiausią Obės salą. 
Ten prikirsdavome pilnas roges storų žagarų 
kūrenimui, tik jie blogai degdavo, krosnis dūmindavo, 
mažai duodavo šilumos. Saloje augo daug šaltalankių 
krūmų. Sušalusios uogos blizgėjo, kaip karoliukai. 
Mes jų daug suvalgydavome ir mamoms namo 
parveždavome aplipusias uogomis šakeles. Ta 1942 m. 
žiema buvo mums labai sunki. Parduoti teveik nieko 
neturėjome. Dar, jei kokią smulkmeną ir turėjome, 
niekas nepirko. Ir vietiniams žmonėms buvo sunku. 
Gyvenome visai be riebalų. I sriubą supjaustydavome 
bulvių ir česnako, atrodydavo kaip su mėsa. Mėsos 
nevalgėme visus 6 metus. P. Eidukaitiene nedirbo. Ji 
mokėjo siūti, tai eidavo pas žmonos uždarbiauti. 

(B.d.) 
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KNYGA, SUKĖLUSI 
TARPTAUTINĮ SKANDALĄ 

REMIGIJUS MISIŪNAS 

Kiekviena knyga turi savo 
unikalią istoriją, tačiau tai pat 
pasakytina ir apie tas. ku
rioms nebuvo lemta išvysti 
dienos šviesos. Kai kada jų li
kimai daug įdomesni nei kad 
tų. kurioms labiau pasisekė ir 
jos iki Šiol tur i savo vietą kny
gų lentynoje, o pirmųjų, ge
riausiu atveju, rankraščiai pa
slėpti a'rchyvuose. 

Tarp tokių nepelnytai už
mirštų,, yra ir vienos Pulgio 
Andriušio knygos rankraštis. 
ir-Jfrarytr. a r daug kas a tmena 
jps sukeltą tarptautinį skan
dalą. P. Andriušis visada ste
bino aplinkinius ir savo gyve
nimiškais nuotykiais, ir kūry
ba. J a u ko vertas ūmus An-
dnušio-feljetonisto virtimas 
nuostabaus talento Andriuš-u-
lyriku, vienos nuostabiausių 
išeivijoje pasirodžiusių knygų 
»Anoj pusėj ežero" autoriumi. 
. jžni'ga. apie kurią kalbame, 
iš pat pradžių buvo pažymėta 
neeilinės lemties ženklu. J i iš 
pagrindu pakei tė P. .Andriušio 
ir Jo šeimos likimą išeivijoje. 
Ka'i'p ir daugelis pokario rne-
tai^'Vokietijoje gyvenusių lie
tukų*.' Andriušiai buvo pakėlę 
spy r iu s ' į JAV, Jie jau turėjo 
reikalingas garantijas, kurias 
parūpino JAV lietuve P. La
piene, bet viskas apvirto aukš
tyn "k"6jom. kai lyg koks rojaus 
žaltys buvęs Valstybines lei
dyklos Kaune direktoriumi 
nacių okupacijoj, metais H. Ei-
zęritrSųtas įkalbėjo P. And-
riašį_ k e - ' a u t ' Australijon ir 
aprašyti kelionės įspūdžius 
knygoje. Mat apie Ameriką 
Vokietijoje buvo prirašyta 

keturias knygos ištraukas, o 
po to užvirė koše. 

Pirmiausia ją užmaišė patys 
lietuviai. Konkrečiai — Simas 
Miglinas, kuris buvo įsigijęs 
knygos leidybos teises iš H. 
Eizentrauto ir spausdino iš
t r aukas savo leistame laikraš
tyje „Tremtis'". Pastebėjęs 
spausdinimą „Frankfurter II-
lustrierte" S. Miglinas sukėlė 
tr iukšmą — mat jose nebuvo 
autoriaus pavardės ir skelbė, 
kad. jei ištraukos negalėjo pa
sirodyti be H. Eizentrauto ži
nios, tai ir del autoriaus pa
vardės nutylėjimo jis kal tas . 
Tiesa, veikiai paaiškėjo, kad 
H. Eizentrautas redakcijai ati
davė rankraščius su P. And
riušio pavarde ir kad nusiuntė 
jai laišką su prašymu ateityje 
ją nurodyti . S. Miglinas atsi
ėmė savo įtarinėjimus H. Ei
zentrauto atžvilgiu ir ėmė 
laukt i , kada vokiečių žurnalas 
paskelbs P . Andriušio pavar
dę, o sulaukė... H. Eizentrauto 
laiško per jo įgaliotą advokatą 
su konkrečiu įtarinėjimų at
šaukimo tekstu. Nepaskelbus, 
jo, grasinta S. Miglinui iškelti 
bylą. o šiam teliko stebėtis to
kiu, su įprasta praktika prasi
lenkiančiu, reikalavimu ir 
viešai viską paskelbus, laukti, 
kas bus toliau. 

Tačiau įvykiai pasisuko, ko 
gero. niekieno nelaukta kryp
timi ir pasirodė, kad S. Migli
nas per anksti džiūgavo dėl 
lietuvių rašytojo spausdinimo 
vokiečių žurnale. Po j ame pa
sirodžiusios ketvirtos publika
cijos. H. Eizentrautas pranešė 
P. Andriušiui. kad „Frankfur-

daugia^u nei reikėjo, o Austrą- ter Illustrierte"' nu t raukė iš
lijo fnį metu vokiečiams dar t raukų spausdinimą, 
buvo kone nežinoma šalis ir, 
jei P. Andriušis būtų sutikęs 
imtis knygos. H. Eizentrautas 
žadėjo J",ąsti leidėją. Maža to, 
dąr gundė siūlymu pasirūpinti 
knygos išplatinimu Vokietijos 
mrjkjklų bibliotekose (nes bu
vo yjepųs firmų, aprūpindavu
si*} jas knygomis, direktoriu
mi) ir, matyt , rašytoją paveikė 
jų skaičius — net 30.000'. To
kios galimybes ne kasdien pa
sitaiko, ir P . Andriušis su H. 
Ėizeritrautu sudarė sutartį . 
pagal kurią pastarasis dar įsi
pareigojo su žmonos-lietuvai-
tės j S į a l b a išversti knygą į 
vokigJiji|»kalbą. 

V e | d ą f po to 1949 m. And-
riušjjį* iškeliavo į Australiją, o 
šeimjjį? galva ir keliones metu. 
ir jtesiekūs tolimąją šalį 
kru<flfcčiai užrašinėjo savo 
įspū01iUg ir siuntėjuos H. Ei-
zentfiK&rL o šis vertė. Maža 
to. Jffį" nusprendęs, jog iš-
spauioYn'us knygos ištraukas 
kokijCne nors dideliame pe
riodiniame leidinyje bus leng-
viau-assti Videją. sutarė dėl to 
su z * » ą l u „Frankfurter Illus-
•!M i-§g»-.'£ - •""' -.-.. pnskc-ibe 

Prez. V. Adamkus apžiūri aviacijos muziejų 

PAMINKLAS LIETUVOS KARO 
AVLACI JAI IR JOS PRADININKAMS 

trauKų spausdinimą. nes 
Australijos diplomatai užpro
testavo dėl „neteisingo jų 
kraš to vaizdavimo". Mat tuo 
metu Australijos vyriausybė 
buvo pradėjusi kviesti emig
ran tus iš Vokietijos. Veikiai 
„Sydney Moroing Herald"' laiš
kų skyriuje pasirodė tuometi
nio vokiečių žurnalo redakto
r iaus Bauerio atsiprašymas, 
atsei t , ištraukos buvo spaus
dintos „per neapsižiūrėjimą" ir 
kad Vokietija nori palaikyti su 
Australija gerus santykius. Po 
tokių pareiškimų nebebuvo ne 
tik ko begalvoti apie tolimesnį 
ištraukų spausdinimą kitame 
laikraštyje, bet ir aplamai 
apie knygos išleidimą, tad P. 
Andriušiui su H. Eizentrautu 
teliko gražiuoju išsiskirti. 
prieš tai pasidalinus už iš
t raukas gautą honorarą. 

Toks skandalingo rankraščio 
likimas nuvedė lietuvių rašy
toją į tolimąją Australiją, kur 
jis išgyveno iki mirties, o 
rankraš t is , bei jau jo vertimas 
į vokiečių kalbą, parkeliavo į 
Vilnių ir dabar saugomas 
Mokslu akademijos bibliote
koje. 

J . Grigiškis. P. Hiksa. VI. 
Morkis. J. Dobkevičius. S. Da
rius. I. Adamkevičius. A. Sta
šaitis. A. Gustaitis. F. Vait
kus. V. Jablonskis, V. Šenber-
gas, M. Mačiokas, E. Krauce-
vičius, L. Peseckas... — tai as
menys tarpukario Lietuvoje 
steigę karo aviaciją, stiprinę 
ią ir garsinę už Lietuvos ribų. 

Prieš keletą metų Kaune su
sibūrė grupelė aviacijos mylė-
tojų-entuziastų panorusių 
Kauno Dariaus ir Girėno oro 
uoste, kur buvo Lietuvos karo 
aviacijos ištakos. įamžinti Lie
tuvos karo aviacijos pirma-
pradininkų. puoselėtojų ir gar
sintojų atminimą. Taip gimė 
paminklo statymo komitetas, 
kuris rūpinosi idėjos puose
lėjimu, rinko lėšas, ieškojo rė
mėjų, kūrė planus, brėžinius 
ir kt. Darbas buvo kruopštus 
ir atsakingas, kuris per kelis 
triūso metus palaipsniui atne
šė savo vaisius — idėja virto 
realybe. 

Lietuvos kariuomenės 82-
ųjų metinių išvakarėse, lap
kričio 17 dieną, minėtoje vie
toje buvo pašventintas Lietu
vos karo aviacijos paminklas 
i architektas A. Mikėnas), į ku
rio pašventinimo iškilmes at
vyko Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus su žmona. Kultūros 
viceministre I. Marčiulionytė. 
Kauno miesto vadovai, Kauno 
Įgulos dalinių atstovai, aviaci
jos veteranai, aviatoriai, skau
tai, moksleiviai, Kauno gyven
tojai. 

Paminklo, kurio statybai 
daugiausia lėšų paaukojo JAV 
gyvenantis V. Peseckas, ati
dengimo iškilmes pradėjo Lie
tuvos aviacijos muziejaus di
rektorius A. Lapinskas kalbė
jęs apie Lietuvos aviaciją. 

Apie memorialo statymo su
manymą, rūpesčius, rėmėjus 
prisiminė Kauno aviatorių 
vaikų klubo pirmininkas V. 
Stašaitis. Savo pasisakyme jis 
paminėjo ir Lietuvos preziden
to V. Adamkaus tėvą Igną 
Adamkavičių. kuris kurį laika 
dirbo Karo aviacijos mokyklos 
viršininku. 

Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus susirinkusiems kal
bėjo apie Lietuvos nepriklau
somybės kovas, kurių metu 
pasižymėjo nemažai karo la

kūnų, kurių nuopelnai ir įam
žinti šiame memoriale. J i s pa
dėkojo paminki: s ta ty to jams 
ir rėmėjams, kurie padės pri
siminti Lietuvo.- nepriklauso
mybes pradžią. 

Prie paminklo kalbėjo Kau
no miesto meras G. Budn ikas . 
Karinių oro pajėgų ir Kauno 
Įgulos vadas pulkininkas E. 
Mažeikis, buvęs Kauno vice
meras A. Balutis ir kt. J ų kal
bose buvo prisim.ntas Dar i aus 
ir Girėno žygarbis. ka ro lakū
nų nuopelnai, Lietuvos aviaci
jos ateities vizija, buvo pri
minta, kad lietuviai y r a ne tik 
žemdirbių, bet ir lakūnų tau
ta. 

Paminklą pašventino ir mal

dą sukalbėjo naujasis Kauno 
Įgulos kapelionas T. Karklys. 

Po pašventinimo prie pa
minklo, kur iame dabar pri
tvir t inta 11 (ateityje bus dau
giau) atminimo lentelių (viena 
iš jų prezidento tėvui kapito
nui Ignui Adamkavičiui, kuris 
laikomas pirmasis Lietuvos 
karo aviacijos lakūnas), gėles 
padėjo LR prez. V. Adamkus, 
Kauno miesto meras G. Bud
nikas. Karinių oro pajėgų, 
KASP Dariaus ir Girėno rink
tines, Vytauto Didžiojo atski
rojo jėgerių bataliono, div. 
generolo St. Raštikio puskari
ninkių mokyklos, J . Vitkaus 
inžinerijos bataliono. Lietuvos 
Karininkų ramovės, LŠS Kau
no apskrit ies Vytauto Didžiojo 
r inktines atstovai, aviacijos 
veteranai , skau ta i , mokslei
viai, svečiai. Kauno gyvento
jai.. . 

Vėliau visi buvo pakviesti į 
šalia esantį aviacijos muziejų, 
kur prezidentas, miesto vado
vai ir iškilmių dalyviai apžiū
rėjo š.m. kovo 13 d. atidarytą 
Lietuvos aviacijos ekspoziciją, 
prezidentas pasirašė į garbės 
svečių knygą. 

Belieka t ikėt is , kad išsipil
dys KOP ir Kauno Įgulos vado 
pik. E. Mažeikio žodžiai ir ta
kas prie šio paminklo niekada 
neužžels, o didingas pamink
las mums ir ateit ies kartoms 
primins mūsų karo aviatorių 
kovas už Lietuvos nepriklau
somybę, jų nuopelnus. 

S t a s y s I g n a t a v i č i u s 

S K E L B I M A I 

TARP MŪSŲ KALBANT 
ARTĖJANT KALEDU ŠVENTĖM 

Kalba LR prez. Valdas Adamki Jono 
Ivaškevičiaus nuotrauka 

Kiekvienais metais prieš 
Kalėdas pasigirsta švenčių su-
komercinimui prieštaraujan
čių nuomonių. Va, šių metų 
lapkričio mėnesio pradžioje, 
vieno dienraščio .aiškų skyriu
je buvo p a s i š a u t a pr ieš per
nelyg ankstyvą dovaninių pre
kių reklamavimą. 

Tačiau, anot patar lės , „prieš 
vėją nepapūsi". Atrodo, jog 
šiais metais dar anksčiau su
kruto miesto prekybininkai . 
Pirmiausia Michigan Avenue 
(„Nuostabiąja mylia" vadina
moje gatvės dalyje) buvo su
rengtas kalėdir.is Šviesų fes
tivalis, o keletą: dienų praslin
kus, State gatvės centrinėje 
dalyje „Jingle E:F va rdu pava
dintas paradas. Čikagos pie
tinėje dalyje (63-čioje gatvėje), 
lapkričio 18 d. paradavo Ka
lėdų senis su v:sa savo svita. 
Sakoma, kad šiae, kada i se lie
tuvių tirštai gyventoje apy
linkėje, kalėdir. s p a r a d a s bu
vo ir tebėra vienas pačių di
džiausių. 

Paradų įkandin prasidėjo 
įprastas kalėdinių dovanų 
pardavimo-pirk;mo įkaršt is . 
Nemanoma, kad šiemetinis 
prieškalėdinis ! i iko ta rp i s pa
sižymės ypatingesne preky
bine apyvarta. Tačiau yra ir 
kitaip galvojančių. Kai kas 
mano, kad apyvarta vis dėlto 
gali pakilti maždaug 10 proc. 
Šiemet apyvarta s tabdo paki
lusios kainos ir nelabai aiški 
ekonominė bei politinė ateit is . 
Atrodo, kad įtakos tu r i ir Flo
ridoje pasireiškusi r inkimine 
sumaištis, ir ilgokai nusi tęsęs 
galutinis prezidentinių rinki
mų pasekmių p; skelbimas. 

Abejones ir neaiškumai pa
lietė ne tik suaugusius , bet ir 
priaugančiąja kir tą . Štai vie
noje pradžios rr.okykloje buvo 
pravestas ^šiaudinis" balsavi
mas. Buvo pasiūlytas respub
likonas Bush. demokra ta s 
Gore ir... Kalėdų senel is . Dau
guma mažamečių pas i sakė už 
Kalėdų senelio i-rinkimų vals
tybės prezidentu. 

Šiemet, ar t f įant Kalėdų 
šventėms, labai perkama 
elektroninė apara tū ra . Taip 
pat gausiai perkami drabu
žiai, papuošalai, žaislai, kny
gos, saldumynai ir 1.1. Lietu
viai domisi ir perka ne per se

niai iš Lietuvos importuotus 
konservuotus gaminius . Tai 
daržoves, uogienės ir šoko
ladiniai saldainiai . 

Šiuo metu vienoje miesto 
centro parduotuvėje vyksta 
kalėdinis knygų išpardavi
mas. Knygų ta rpe — didelio 
formato. 750 puslapių leidi
nys, pavadinimas: „The 20th 
Century, on i lustrated History 
on ours Live and Times". Šioje 
knygoje aprašyt i kone visi 20-
ojo amžiaus svarbiausieji įvy
kiai ir žmonės. Knygos vyriau
sia red. — Lorraine Glenon. 
Leidėjas — J . G. Press, North 
Dighton, MA. Trumpokas Lie
tuvos aprašymas baigiamas 
tokiais žodžiais JFought alon-
side Nazis dur ing World War 
II". Še. t au . boba, ir Devinti
nės! 

Tai tokios tokelės Čikagoje, 
kurioje vieno Lietuvos laikraš
čio teigimu, gyvena 3,000-
4.000 lietuvių. 

P e t r a s P e t r u t i s 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTOMOBOJO. NAMU SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Oft. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Weet 95th Street 

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

GREIT PARDUODA 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train Mušt 
have valid driver's iicense and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
I-A. McMahon Window \Vashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Kalame \isų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

SŪDYTOS S I L K E S IS 
K A N A D O S ! 

Užsisakykite šventėms 
jau d a b a r ! 

20 svarų statinaitė — $34! 
8 svarų statinaitė — $20! 

Skambinki te : 
708-687-5627. 

Pris tatome U P S . 

Alternative Home Care looking 
for responsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mi st be 

ab'e to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
iift. References and „green card" 

reųuired. Tel. 708-784-1088. 

VILNIAUS ORAS BUS 
ŠVARESNIS, M I E S T E 
MAŽIAU T R I U K Š M O 

Gruodžio 5 d. Vilniuje vyku
siame miesto savivaldybės 
Aplinkos ministerijos ir Vilni
aus visuomenės sveikatos cen
tro specialistų posėdyje nus
pręsta artimiausiu metu Vil
niaus miesto valdybai pateikti 
programą, kurioje aptariama 
oro užterštumo ir triukšmo 
įtaka gyventojų sveikatai. Nu
matyta parengti gyventojų 
sergamumo, mirtingumo 
mieste žemėlapį, didžiausio 
sergamumo zonose nuodug
niai ištirti aplinką. įgyven
dinti užterštumo mažinimo 
priemones. Taip pat bus ver
t inama ir miesto infrastruk
tūros bei pramonės plėtros 
įtaka gyventojų sveikatai. 

Oro užterštumas mieste ir 
iki šiol buvo matuojamas, ta
čiau neturėta strateginio pla
navimo, kaip mažinti taršą bei 
triukšmą. Tuo tikslu strate
ginėje ekologinėje programoje 

RE/MAX 
^REALTORS 
0fFC.(77J) SM - 5959 
HOME (7M) 425 - 71S0 

MoatL r m i 590-0205 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 
Kviečiame visus i Naujųjų metų 

sutikimą gruodžio 31 a. PLC. 
Lemonte, Lietuvių fondo salėje. 

Vakaro pradžia 8 vai. Vakarienė 9 
vai. Šventė tesis iki 3 vai. ryto. 

Jums dainuos ir gros broliai 
Virginijus ir Eimantas Svabai, taip 

pat programoje dalyvaus Audra 
Simanonytė ir Daiva Guzelytė. 
Bus loterija. Bilieto kaina $75 

vienam asmeniui. I bilieto kainą 
įeina maistas ir gėrimai. 

Informacija 
tel. vakare 815-407-1077, 

dieną 708-267-1645. 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

numatyta at i t inkamai regu
liuoti t ransporto srautus, 
plėsti dviračių takus, miesto 
keleiviniame transporte įsi
savinti biodyzelinį kurą. Sie
kiant mažinti triukšmą, pir
miausia bus nustatomos vie
tos, kur viršijami leistini 
triukšmo lygiai, išaiškinami 
pagrindiniai triukšmo šalti
niai mieste ir kt. Padidinto 
triukšmo zonose bus diegia
mos triukšmo slopinimo prie
monės. Tikima, kad ateityje 
Vilniaus oras bus švaresnis, o 
mieste mažiau triukšmo. Tai 
pirmoji tokia programa visoje 
Lietuvoje. (Elta) 

KUN. R. MIKUTAVIČIUS, 
KAUNO GARBĖS 

P I L I E T I S 

Lapkričio 30 d. už ypatingus 
nuopelnus Lietuvai ir Kauno 
miestui suteiktas Kauno mies
to garbės piliečio vardas. Tai 
jau 14-asis miesto garbės pi
lietis, kaip ir Stasiui Lozo
raičiui, šis t i tulas kun. Miku
tavičiui suteiktas po mirties. 

Kun. Ričardas Mikutavičius 
gimė Kaune 1935 m. vasario 
26 d., čia jis ir augo, baigė Ku
nigų seminariją, buvo įšven
tintas į kunigus. Dvasios tėvu 
jis dirbo įvairiose Lietuvos vie
tovėse, 1989 m. grįžo į Kauną. 
Jo pastangomis buvo restau
ruotos Vytauto Didžiojo ir Šv. 
Mykolo Arkangelo (Įgulos) 
bažnyčios. Savo sukauptais 
antikvariniais leidiniais kun. 
Mikutavičius praturtino Mai
ronio Lietuvių literatūros mu
ziejų, 1993 ir 1996 m. išrink
tas populiariausiu Kauno 
miesto žmogumi. 

Kun. Ričardas Mikutavičius 
nužudytas 1998 m. birželio 30 
d., palaidotas Kauno Petra
šiūnų kapinėse. 'Elta) 

* Vi lniuje a t i d a r y t a s lie
t u v i š k o s i o s kompiuterijos 
muziejus, kur iame rodomi ne
pakartojami 1958-1991 metais 
Lietuvoje sukurt i ir pagaminti 
kompiuteriai bei skaičiavimo 
mašinos Muziejuje galima iš
vysti pirmos, antros ir trečios 
,.kartos" kompiuterius, analo
giškus gamintiems pasaulyje. 
Didžioji dalis parodinių buvo 
sukonstruota ir pagaminta 
skaičiavimo mašinų susivieni
jimo „Sigma", skaitmeninių 
technologijų išradėjos anuo
metinėje Sovietų sąjungoje. 

(EtU) 
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VAIKAI LAUKIA MŪSŲ 
GERANORIŠKUMO 

Labai mėgstame ir vertina
me mūsų išeivijos brolių spau
dą: „Draugą", „Tėviškės žibu
rius" ir kitus leidinius. Juose 
ne kartą buvo spausdinami iš
samūs reportažai atsiliepimai 
ir apie Marijampolės rajone 
Avikilų kaime įsikūrusius Vai
ko tėviškės namus, kuriuos 
įsteigė ilgametis Vatikano ra
dijo lietuviškų laidų veikėjas 
monsinjoras Vytautas Kaz
lauskas, prieš dešimtį metų 
sugrįžęs į Lietuvą. 

Jis dovanojo benamiams vai
kams savo tėviškę, meilę ir 
begalinį rūpestį, tuo uždegda
mas šimtus šios kiinios misi
jos rėmėjų, £e jų pagalbos ne
būtų išaugęs šis unikalus vai
kų kaimas, iš landynių sąvar
tynų priglaudęs per 130 beglo
bių, iš kurių jau keletas sub
rendo, įgijo profesiją ir jau pa
tys yra geri rūpestingi tėvai. 

Tačiau daugelį, gerai pažįs
tančių VTN vaikų kasdienybę, 
ir dažnai ten besilankančių, 
pribloškė Birutės Kožicienės 
įspūdis straipsnyje „Aplankius 
Lietuvos vaikus" („Draugas", 
2000 m. spalio 24 d.). 

Pabuvojusi Avikiluose, apsi
lankiusi tik viename name, ji 
nepamatė čia nieko gero. O 
gal ją kažkas iš anksto nu
teikė, jog čia viskas blogai? 

Beveik po mėnesio, lapkričio 
23-ąją, drauge su kauniečių 
verslininku Orfėjumi Budrei-
ka, ketinančiu paremti šį kai
melį, talkinant bičiuliams iš 
Danijos, užsukome į minėtąjį 
namelį ir mes. 

Čia šešiais paaugliais rūpi
nasi, iš tetos pareigų mamos 
darbą perėmusi, Regina Tere-
pienė. Šio namelio vaikus glo
boja krikštatėviais tapę Irena 
ir Gintas Žemaitaičiai, kurie, 
sugrįžę iš JAV, yra įkūrę VTN 
rėmėjų grupę. Jie kas mėnesį 
aplanko šią šeimą, domisi ir 
padeda spręsti iškilusias pro
blemas. 

Virtuvėje garavo pietūs, 
kambariai tviskėjo švara, bal
kone plaikstėsi švarūs skalbi
niai. Didžiajame kambaryje 
bandėme užuosti pelėsių kva
pą, deja, to padaryti niekaip 
nepavyko... Čia vaikai susi

renka vakarais. Mama patiki
no, jog vaikai iš tikrųjų pie
tauja erdvioje virtuvėje, prie 
didelio ovalaus stalo, prie ku
rio suskaičiavome aštuonias 
kėdes. Iš mokyklos sugrįžta ne 
vienu metu. todėl valgo čia po 
kelis. 

Keturiolikmečiai Dainius ir 
Gintarė, trylikmetis Jonas, 
dvylikos metų dvynukai Sau
lius ir Aušra bei dešimtmetis 
Svajūnas, parengę pamokas, 
išsiskirsto po būrelius. Jie lan
ko muzikos ir drožybos būre
lius, kuriems vadovauja paty
ręs pedagogas Antanas 
Sluoksnaitis. 

Visa šeima susirenka vaka
re, aptaria dienos laimėjimus 
ir nusivylimus, numato tai. ką 
kiekvienas turės veikti kitą 
dieną. 

Regina sakė, jog nelengva 
auklėti paauglius, tačiau jai 
nuolat padeda naujasis. VTN 
vadovas Medardas Juršėnas, 
kuris pats neseniai liko našliu 
ir rūpinasi trimis savo vai
kais, kurių mažiausiajam tre
ji. Našlaičių dalią ir jų psicho
logiją jis jaučia savo tėviška 
širdimi. Moteris pasakojo, kad 
į pagalbą mamoms ateina pro
fesionalūs pedagogai ir psicho
logai magistrai — Osvaldas ir 
Ieva Stripeikiai, du kartus per 
savaitę čia rengiantys konsul
tacijas, paskaitas ir užsiėmi
mus. 

Pasmalsavome, ar vaikams 
pakanka maisto. Mama Regi
na pravėrė šaldytuvo dureles 
— vidus buvo pilnut pilnutėlis 
maisto atsargų, pravėrė spin
tas, kuriose nestigo drabužių 
ir apavo. „Nelengva vaikus 
įpratinti tausoti tai, ko jie sa
vo namuose niekada neturėjo" 
— sakė mama Regina. 

Tačiau čia vaikai pamažu 
keičiasi, jiems tam sudarytos 
sąlygos. Lapkričio 23-oji Lie
tuvos Karių diena šiemet buvo 
ypač svarbi Avikilų VTN auk
lėtiniams, iškilmingai įsijun
gusiems į Lietuvos Šaulių 
sąjungos jaunųjų karių gretas. 
Tarp šimto jaunųjų marijam
poliečių miesto savivaldybės 
aikštėje, tėvų. senelių, draugų 
ir visuomenės akivaizdoje, da-

DRAUGAS, 2000 m. gruodžio 7 d., ketvirtadienis 

Karių dienos parado rikiuotėje —jaunieji Vaiko tėviškės namų šauliai su vadovu, viršila P. Goerkiu. 

\ I N iivvnntoja* Neivydas rūpinasi savo triušeliu 

vusių jaunojo šaulio priesaiką, 
buvo ir VTN auklėtinių. Ka
riškių parade dalyvavo ir šio 
kaimelio jaunųjų šaulių uni
formuotas būrys, vadovauja
mas Marijampolės šaulių šta
bo viršilos Povilo Goerkio. 

Šešiolika energingiausių ir 
judriausių vaikinų Avikiluo
se panoro gyventi pagal kariš
ką dienotvarkę. Jie keliasi pu
sę šešių ryte: mankštinasi ir 
grūdinasi, meldžiasi ir pus
ryčiauja, o po to vyksta į mo
kyklas. Sugrįžę gaminasi pie
tus, tvarkosi drabužius ir apa
vą, ruošia pamokas, daug 
sportuoja ir studijuoja Šaulių 
sąjungos statutą, skaito. Su 
jais nuolat gyvena vadovas 
viršila Povilas Goerkis, daly
vavęs tarptautiniuose taikos 
palaikymo daliniuose Jugosla
vijoje ir turintis pedagoginį 
talentą, lengvai randa bendrą 
kalbą su didžiausiais padau
žomis. 

Dalyvaudami iškilmėse, ma
tėme, kai ne vienas žilgagalvis 
braukė ašarą, jaunimui klau
piantis ir bučiuojant vėliavą, o 
paskui petys petin stojant ša
lia krašto apsaugos karių ir 
Šaulių sąjungos veteranų, bu
vusių partizanu ir tremtinių. 

Tuo labai džiaugėsi ir mon
sinjoras Vytautas Kazlauskas, 
kuris nuolat pabrėžia, jog di
džiausias VTN uždavinys ug
dyti Dievą ir tėvynę mylinčius 
žmones, o ne kosmopolitus, 
nevertinančius šių pagrindi
nių vertybių. Ne kartą šią po
ziciją jam teko apginti. 

Šią ypač lietingą vasarą bū
rys VTN auklėtinių atstovavo 
kaimeliui tarptautiniame eko
loginiame žygyje po Lietuvą. 
Jaunimas dviračiais sukorė 
per 600 kilometrų Suvalkijos, 
Dzūkijos, Aukštaitijos drausti
nių ir valstybinių parkų ke
liais. Pažino kraštą, tvarkė 
aplinką, bendravo su JAV. Di
džiosios Britanijos, Austrijos, 
Švedijos ir kitų šalių žygei
viais. Jiems buvo surengtas 
priėmimas Seime. Vaikinams 
vadovavęs Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos fakul
teto trečiakursis Andrius Žei-
žys patikino, kad VTN vado-
vvbe nuolat domėjosi, ar ne-
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stinga sausų drabužių ir apavo, 
o prireikus atveždavo. Laiki
nai prie žygio dalyvių prisijun
gęs šalies premjeras Andrius 
Kubilius domėjosi Avikilų žy
geivių gyvenimu, ir kaip... „už
kietėjęs" žygeivis, pamokė 
skaniai išvirti ant laužo ma
karonus. 

Kaimelio vaikai ir darbuoto
jai mielai priima kiekvieną, 
čia užsukusį svečią, ar per
spėjo jis apie viešnagę, ar ne. 
VTN atviri visuomenei ir val
diškų institucijų atstovams, 
kurie pastaruoju metu nevy
riausybinių globos namų glo
bėjams tarsi paskelbė „karą". 

Iki šiol buvo tikima, kad visi 
atvykusieji kupini gerų norų, 
ir labai nuliūsta, kad kai ku
rie šių atvykėlių yra nusiteikę 
pamatyti skylute sienoje ar 
belakstant nuplyšusius pus
padžius. Galima pagalvoti, 
kad vaikai gyvena muziejuje, 
kur niekas nesidėvi, neplyšta 
ir nedūžta. 

Šiuose nameliuose virte ver
da kasdieninis šeimos gyveni
mas. Vaikai džiaugiasi ir ver

kia, myli ir nekenčia, žaidžia 
ir išdykauja. Tai buvę prarasti 
landynių vaikai, kuriems Vai
ko tėviškės namai pamažu 
grąžina viltį, tikėjimą ir pasi
tikėjimą suaugusiųjų pasau
liu. 

Tai namai, kurie suteikia 
saugumo jausmą ir ne vienam 
vaikui išsaugojo gyvybę. Šian
dien su siaubu skaitome kraš
to spaudoje, kaip alkoholikai 
tėvai iš skurdo ir nevilties 
mirtinai sumuša net žindo
mus kūdikius. 

Čia kai kurie vaikai ir šie
met pirmą kartą susės prie 
Kalėdų stalo kaip šeima, kaip 
mažytė bendruomenė. Pastip
rinkime jų tikėjimą ir pasi
tikėjimą geru žodžiu, šypsena, 
o ne smulkmenišku priekaiš
tu, kurių jų gyvenime ir taip 
nestigo. Šiems vaikams iabai 
reikia mūsų geranoriškumo. 
Jeigu norėtumėte juo pasida
lyti prašome rašyti šiuo adre
su: Druskininkų 4-1, LT -
3000, Kaunas, Lietuva. 

Elvyra Krilavičiūtė 
Vaiko tėviškės namų vedėja 

METRAŠTIS „NUMIZMATIKA" 

N.mjasis Vaiko tėviškes namų kaimelio vadovas M.i 
kelių... 

JurSėnas visada mažiausiąjj Laimuti palaiko ant 

Lietuvos muziejuose saugo
mi didžiuliai turtai: reti radi
niai, monetų lobiai, išgulėję po 
žeme ar neįtikėtiniausiose 
slėptuvėse po kelis šimtus ir 
daugiau metų. Vien Lietuvos 
nacionalinio muziejaus numiz
matikos fonduose sukaupta 
šimtai tūkstančių eksponatų. 
Kiekvieno jų istorija verta vi
suomenės, o ypač mokslinin
kų, dėmesio. Tačiau iki šiol 
nebuvo specialaus, numizma
tikai skirto, leidinio. Supras
damas tai, Lietuvos nacionali
nis muziejus parengė ir išleido 
iliustruoto metraščio „Numiz
matika" pirmąjį straipsnių 
rinkinį. Tikimasi, kad metraš
čio leidyba bus tęsiama ir šios 
mokslo šakos specialistai jame 
galės skelbti žinias apie įvai
riausius radinius, jų mokslinę 
vertę, supažindins su kitų ša
lių kolegų darbais bei leidi
niais. 

Kas gi rašoma pirmajame 
metraščio numeryje? Kaip tei
gia įžanginiame straipsnyje 
Vilniaus universiteto Archeo
logijos katedros vedėjas Myko
las Michelbertas, čia apžvel
giama Lietuvos nacionalinio 
muziejaus numizmatikos sky
riaus 30 metų veikla, disku
tuojama dėl pirmųjų lietuviš
kų monetų kaldinimo laiko, 
ženklų simbolikos. Autoriai 
rašo apie sidabro lydinių, retų 
monetų radinius, tyrinėja va
karinių rusų žemių pinigų sis
temą bei jos ryšį su Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės pi
nigų sistema, pristato Lietu
voje rastus lobius. 

Lietuvos nacionalinio muzie
jaus Numizmatikos skyriaus 
vedėja Dalia Grimalauskaitė 
straipsnyje J-ietuvos nacio
nalinio muziejaus numizmati
kos skyriaus ir jo rinkinių is
torija" pristato muziejaus su
kauptą numizmatikos rinkinį, 
sudarytą iš monetų lobių, pa
vienių radinių, privačių asme
nų dovanų, įsigytų eksponatų, 

taip pat iš archeologinių radi
nių, tyrinėjant Vilniaus žemu
tinę pilį, kitas istorines vietas, 
prokuratūros ir muitinės kon
fiskuotų ir perduotų muziejui 
vertybių. 

Metraštyje daug vietos skir
ta moksliniams tyrinėjimams, 
kurie talpinami skyriuose „Ty
rinėjimai", „Nauji duomenys", 
„Lobiai", „Monetų gamybos 
technika" bei „Medalininkys-
tė". 

Metraštis įdomus ne tik 

A. t A. 
Dr. RICHARDAS W. GELZAITIS 

Mirė, sulaukęs 90 metų. 
Gyveno Brighton Parke, IL. Gimė Lietuvoje. Amerikoje 

išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: brolis Helmut su žmona Wally Gelscheit, 

sūnėnas Riek su žmona Shannon Gelscheit. 
Velionis pašarvotas penktadienį, gruodžio 8 d. nuo 11 

iki 1 v.p.p. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Call-
fornia Ave. 

Velionis bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji. 

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 

A. t A. 
DALIAI MICEIKIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą 
VYTĄ, mūsų ilgametį narį bei rėmėją, sūnų DARIŲ, 
seserį VIKTORIJĄ, brolį JULIŲ ir kitus artimuosius. 

Čikagos LFK „Lituanica" 

mokslininkams, bet ir kiekvie
nam žmogui, bent kiek besido
minčiam numizmatika, Lietu
voje rastų lobių istorija. Antai, 
žinomas archeologas Alekse
jus Luchtanas pristato sidabro 
lydinių ir monetų radinį Ker
navėje. Eduardas Remezas ra
šo apie Jono Kazimiero vari
nius šilingus, rastus Lietuvos 
valdovų rūmų teritorijoje. Vy
tautas Smilgevičius primena 
lobį iš Senienų muziejaus rin
kinių, Zenonas Duksa — Me
telių lobį, Adolfas Tautavičius 
— 1919-1940 Lietuvoje rastas 
penkioliktojo amžiaus pabai
gos — šešioliktojo pirmosios 
pusės monetas. 

Kiekvieno lobio istorija skir
tinga. Gintaras Zabiela 
straipsnyje „Vieno lobio liki
mas" išdėstė tiesiog detektyvi
nę 1926 m. Tauragės apskri
ties, Nasvytalių kaimo ūkinin
ko Juozo Radžiaus aptikto vi
duramžių auksinių monetų lo
bio istoriją. 

Metraštį „Numizmatika" ga
lima įsigyti Lietuvos naciona
linio muziejaus kasoje Vilniu
je. Kaina 15 litų. Teirautis tel. 
62-77-74. Adresas — Arsenalo 
g i -

Jadvyga Godunavičienė 

• Čekiškė. Rugsėjo 17 d. 
Čekiškės bažnyčioje aukotas 
šv. Mišios už Nepriklausomy
bes akto signatarą, prieškario 
Lietuvos ministrą pirmininką, 
profesorių Praną Dovydaiti ' 
(1886-1942). Per pamokslą ak
centuotas šio mokslininko, 
politiko ir visuomenės veikėjo 
paprastumas, nuoširdumat ir 
tikėjimas, padėjęs ne tik moka* 
lo ir politikos veikloje, bet ir 
pakelti Sibiro lagerių Vnnftaf-. 
Po Mišių buvusioje P. Dovy
daičio sodyboje buvo atideng
tas ir pašventintas memoriali
nis akmuo. Trumpas kalbas 
sakė profesoriaus gimin+į, 
svečiai ir valdžios atstovai, 
giedojo Domeikavos mišrus 
choras, programą parodė Če
kiškės vidurinės mokyklos 
moksleiviai. Šios mokyklos di
rektorius A. Šiaučiulis, savo 
kalboje akcentavęs šios iški
lios asmenybės reikime ir 
įtaką jaunimui, sakė sieksiąs, 
kad Čekišlės vidurinei mo
kyklai būtų suteiktas P. Dovy
daičio vardas. 

• Savąją gyvenimo taure vi
si išgeriame iki dugno, tik Jos 
talpa kiekvienam skirtinga. 

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS 
to Lithuania. 

No one makes round-tnp travel to Lithuania easier ancl more convenient than SAS. 
From Chicago. we offer darty service to Vilnius with a hassle-free connection via 
Stockhoim. When you're ready to return. you'll enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd out what a wor!d of difference SAS 
can make for your next tnp. Just cali your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our website at www.scand1nav13n.net. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Siūlai siūlai susivykit" — smagus žaidimas mažiesiems „žiburiukams" 
Montessori mokyklėlėje Lemonte. 

Eglė Juodvalkė, Dijana 
Giedgaudaitė, Irena Gela
žienė, Kornelijus Jazbutis, 
Daiva Karužaitė, Audra 
Kubiliūtė, Sigutė Lukaus-
kaitė, Ričardas Spitrys, 
Laimutė Tornau, Nijolė 
Užubalienė ir Vilija Vaka-
rytė savo kūrybą skaitys lite
ratūros vakare, kuris vyks 
gruodžio 8 d. 7 val.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Atsilankę 
svečiai taip pat turės progos 
susipažinti su išeivijos lietu
vių rašytojų knygomis, išleis
tomis 1999 ir 2000 metais. 
Knygų parodėlėje bus tos kny
gos, kurias rašytojai atsiuntė 
Lietuvių rašytojų draugijai. 
Visuomenė kviečiama atsilan
kyti ir pabendrauti su lietu
viško žodžio kūrėjais. 

i 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
metinė sueiga šeštadienį, 
gruodžio 9 d. vyks Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Visos na
rės prašomos dalyvauti. 

Pal. J. Matulaičio misijos 
choro kalėdinis koncertas 
vyks gruodžio 10 d., sekma
dienį, 1:30 val.p.p. Pal. J. Ma
tulaičio misijos bažnyčioje. 
Taip pat giedos Lijana Kopūs-
taitė-Pauletti (sopranas). Kon
certas vyks Pal. J. Matulaičio 
misijos bažnyčioje. Pietūs ruo
šiami 12 vai., tuoj po šv. Mi
šių. Bilietus įsigyti galite 
skambindami tel. 815-836-
1845. 

Artėja šv. Kalėdos, ir jau 
laikas pradėti sveikinti savo 
artimuosius bei draugus. Ar 
nenorėtumėte savo linkėjimų 
perduoti per mūsų laikraštį? 
Mielai įdetumeme jūsų sure
daguotą sveikinimą, už kurį 
paprastai sulaukiame 15 dol. 
aukos. Rašykite ir kurkite 
gražiausius linkėjimus bei 
siųskite juos mums! 

Čikagos ir apylinkių Lip-
niūno-Stulginskio mokslei
vių ateitininkų kuopos su
sirinkimas vyks šeštadienį, 
gruodžio 9 d., nuo 5 iki 8 vai. 
vak. Sidrių namuose. Infor-
.nacijos kreipkitės į Viją, tel. 
708-598-5112. 

Viso pasaulio Kalėdų pa
rodoje, kuri vyksta Mokslo ir 
pramonės muziejuje (Museum 
of Science and Industry, 57th 
and Lake Shore Drive, tel. 
773-684-1414) net 43 eglutės 
papuoštos 50,000 švieselių. 
Įvairiausios šalys ir etninės 
grupės demonstruoja savo ka
lėdines tradicijas ir ornamen
tus - čia sužinosite apie kinų 
Naujuosius Metus, Ramada
no. Kwanzos, Hanukos. Diwali 
ir kitas šventes. Taip pat atra
site 700 pėdų ilgio geležinkelį 
ir 25 traukinių, 200 įvairiau
sių pastatų "modelių, 27 pėdų 
aukščio laikrodžio bokštą ir 
t.t. Muziejus dirba nuo 9:30 
val.r. iki 5:30 val.p.p. Daugiau 
žinių Internete: 

www.n,sichicago. org 

Nežinote, kur sutikti 
Naujuosius? Vykite į Pasau
lio lietuvių centrą, kur gruo
džio 31 d. nuo 8 val.v. didžio
joje salėje vyks Naujųjų Metų 
sutikimas. Bus skani užkan
da, šilta vakarienė, linksma 
muzika, gražiai išpuošta salė 
ir stalai. Ko gi dar bereikia? 
Ateikite patys ir atsiveskite 
draugus. Stalus ar vietas už
sisakykite skambindami Van
dai Gvildienei tel. 630-271-
9136 arba Irenai Kazlauskie
nei tel. 630-257-8346. Šventę 
rengia PLC renginių komite
tas. 

Moksleiviai ateitininkai 
registruokitės Žiemos kur
sams š.m. gruodžio 26-30 d. 
vyksiantiems Dainavos sto
vyklavietėje. Ideologinius kur
sus organizuoja Birutė Bublie
nė ir dr. Vėjas Liulevičius. Re
gistruokitės elektroniniu paš
tu pas Š. Amerikos Moksleivių 
Ateitininkų centro valdybos 
pirmininkę dr. Omlę bešto-
kienę: plunksna@aol.com.Yra 
jau daug užsiregistravusių. 
Vietos ribotos, todėl nedelsda
mi registruokitės. 

Tradicinės Kūčios Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje 
salėje vyks gruodžio 17 d., 
sekmadienį, 12 vai. Bus ruo
šiamas tradicinis Kūčių mais
tas, trumpa programėlė, žva
kelių uždegimas. Stalus arba 
vietas reikia užsisakyti skam
binant Aldonai Palekienei tel. 
708-448-7436. Kūčias rengia 
ir visus dalyvauti kviečia PLC 
renginių komitetas. 

ATEITININKU KŪČIOS 
ČIKAGOJE 

Lipniūno-Stulginskio moks
leivių ateitininkų kuopa nuo

širdžiai kviečia visus į tradici
nę Kūčių šventę, sekmadienį, 
gruodžio 17 d., 1 vai. p.p. vyk
siančią Jaunimo centro didžio
joje salėje. Po šv. Mišių šeimy
niškai dalinsimės kalėdaičiais 
ir vaišinsimės Kūčių vakarie
ne, kurią paruoš Ona Norvilie
nė ir jos pasišventusios talki
ninkės. Pasidžiaugsime giedo
dami kalėdines giesmes. Či
kagos moksleiviai ateitininkai 
kviečia kartu švęsti Kristaus 
Gimimo sukaktuves ir tęst šią 
gražią tradiciją. Registruotis 
prašoma tel. 630-792-0616, 
arba elektroniniu paštu mail 
to:liudas@mindspring.com 

Kviečiame ir priimsime vi
sus! 

Kiekvienais metais „Lab
daros vakare" įteikiama prel. 
Juozo Prunskio premija, skir
ta vyresnio amžiaus žmogui, 
nusipelniusiam katalikiškame 
lietuviškame darbe. „Labda
ros vakaras" \ yks jau šį šeš
tadieny gruodžio 9 d.. „Sekly
čioje". Vietas užsisakykite tel. 
773-476-2655 arba atvykite 
asmeniškai (2711 W. 71st 
Street). 

Jū ros skaučių ir j ū ros 
skautų Kūčios vyks penkta
dienį, gruodžio S d., 7 vai. vak. 
Pasaulio lietuvių centro sporto 
salėje, Lemom <?. Šiame šven
tiškame susibūrime kviečiami 
dalyvauti visi jūrų skautinin
kai ir skautimnkės, broliai ir 
sesės, jų tėveliai ir šeimų na-
riai. Pageidaujama, kad daly
viai atneštų pu dovanėlę, ku
ria norima pradžiuginti Čika
gon iš Lietuvo- gydymui atga
bentus vaikus. Lauksime visų 
pne mūsų Kūė 4 stalo. 

Ieškomi vadovai moks
leivių ateitininkų ideolo
giniams Žiemos kursams. 
Dainavoje vykstantiems š.m. 
gruodžio 26-30 d. Šioms parei
goms kviečiam: vadovauti ga
lintys studentai ateitininkai. 
Susidomėję prašomi kreiptis į 
kursų organizatorius: B. Bub
lienė (Bvbublys@aol.com) ar 
V. Liulevičių (vejas@utk.edu). 

Lietuviškos Kūčios, ruo
šiamos .Aušros Vartų7„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, akademiką: , jų šeimos ir 
draugai kviečiami. Apie daly
vavimą prašoma iš anksto 
pranešti Fausrei Varaneckie-
nei, tel. 708-795-6055 

Koncertai 
Apie kamerinį orkestrą 

Berlin Staatskapelle „Chica-
go Tribūne" laikraštis yra ra
šęs, kad tai antras pagal senu
mą pasaulio orkestras ir vie
nas iš geriausiųjų Europoje. 
Šis orkestras, kuriam diriguos 
Daniel Barenboim, grieš šį 
sekmadienį, gruodžio 10 d.. 3 
val.p.p. Chicago Symphony 
Center (220 S. Michigan Ave.). 
Orkestras atliks kompozito
riaus L. var. Beethoven Pir
mąjį koncertą fortepijonui ir 
Herojiškąja simfoniją Nr. 3. 
Bilietai ir informacija tel. 312-
294-3000. 

kuri 
i P;er Lietuvių draugijos lapkričio i8 dieną suruoštoje Padėkos dienos šventėje dalyvavo ir Onute Petriene 
jkaite anekdotus. 

PIRMA PADĖKOS DIENA 
UNION PIER, MI 

Lapkričio 18 d., beveik 90 
Union Pier Lietuvių draugijos 
narių ir svečių susirinko jau
kioje Baptistų saieje švęsti 
Padėkos dieną. Būdama nauja 
Union Pier Lietuvių draugijos 
valdybos nare ir neseniai su 
šeimynėle atsikrausčius į kitą 
pusę ežero, atvažiavau smar
kiai plakančia širdimi padėti 
paruošti salę. Neįsivaizduoju, 
kaip čia viskas išeis. 

Rita Puskunigienė. nauja 
draugijos iždininkė, sutiko 
mane su draugiška šypsena. 
Visą vakarą ji šiltai priėmė 
narius ir svečius, neiistamai 
rinko draugijai aukas ir narių 
mokesčius. 

Virtuvėje radau Miidą Ru-
daitytę, draugijos reikalų ve
dėją. Miida puikiai moka suor
ganizuoti renginius, pati ska
niai verda ir kepa. Nors pa
ruošė tris kalakutus, vis tiek 
rūpinosi, kad visiems užtektų 
maisto. O draugijos vicepirmi
ninke Rūta Augustaitienė pa
ruošė stalą vaikučiam su mor
kom, dešrelėm, popieriumi ir 
kreida. 

Apie 3 v. p.p. pradėjo suva
žiuoti visi nariai ir svečiai su 
pačių gamintais kugeliais, sa
lotomis, grybais, tortais ir 
visokiais skanumynais vi
siems pasivaišinti. Kai salė 
prisipildė, draugijos pirminin
kė Viktorija Juodgudienė ma
loniai pasveikino visus su Pa-
dėkos diena ir padėkojo už 
vaišes. Taip pat padėkojo pe-

reitų metų valdybai už pasi
tikėjimą, kad nauja Jauna" 
valdyba sėkmingiau tęs drau
gijos veikią. Kaip džiugu ma
tyti tiek daug lietuvių, susi
rinkusių iš mūsų apylinkės, 
net. atrodo, po tiek daugelio 
metų reikės ieškoti didesnės 
salės! 

Maldą pravedė Regina Vait
kienė. Po maldos, visi link
smai kalbėdami, vaišinosi ska
niu maistu ir gėrimu. Žiūrint 
pro langus, matėme, kaip bal
tos snaigės gražiai šoko šal
tam ore. o viduj su lietuviška 
nuotaika linksma ir smagu. 

Vaikučiai pavalgę lauke žaidė 
ir lakstė šviežiam ore. Vėliau 
Onute Petrienė paskaitė pa
čios sukurtus anekdotus. Visi 
kartu smagiai klausėsi ir juo
kėsi. 

Mano šeimynėle, kartu su 
draugais, labai smagiai pralei
do Padėkos dienos pietus. Tik
rai esame dėkingi. Nutarėm, 
kad vis tik malonu susipažint, 
pamatyt tiek daug laimingų, 
draugiškų lietuvių, gyvenant 
šitoje pusėje Michigan ežero, 
ir kartu su jais pasisemti lie
tuvybės. Lauksime visų vėl 
pasimatyt Kūčiom, gruodžio 9 
d Dalia Vitkienė 

Union Pier Lietuvių 
draugijos sekretore 

\rvvdas largarita Padėkos dienos šventėje. 

APIE JONO KELEČIAUS MENO DARBŲ 
PARODĄ 

Užgimsti. eini per pasaulį ir joje. Parodą surengė Lituanis-
daiinies su žmonėmis Dievo 
duotais gabumais. Jonas Kele-
:ius turėjo gabumą piešti ir 
/aidinti. Besimokydamas gim
nazijoje, pasižymėjo piešimo 
mene. 

Išvykęs iš Tėvynes ir atsi
dūręs Vokietijoje. pradėjo 
reikštis vaidyboje. Gyvenda
mas Hanau stovykloje Vokieti
joje, įsteigė .Ąžuolyno" teatrą 
ir. buvo aktyvus šio teatro dar
buotojas. Su teatro pastaty
mais aplankė daug lietuviškų 
gyvenviečių. 

Atvykęs į Ameriką, Jonas 

tikos tyrimo ir studijų centras 
kartu su Čiurlionio galerijos 
valdyba. Šioje parodoje buvo 
išstatyta 30 Jono Kelečiaus 
darbų. 

Parodą atidarė Algis Janu
sas, pasidžiaugdamas, kad at
vyko nemažas skaičius J. Ke
lečiaus draugų ir meno my
lėtojų. Tolimesniam progra
mos vedimui jis pakvietė akto
rę Audre Budrytę, kuri sakė. 
kad jai asmeniškai neteko 
dirbti su menininku ir akto
riumi del jos jauno amžiaus. 
Lankydama meno galeriją Lie-

Kelečius tuojau įsijungė į teat- tuvoje, Audrė ten pamatė ir 
rinę veiklą. Būdamas meni
ninku, ruošdavo vaidinimams 
reikiamas dekoracijas ir pats 
vaidindavo. Gyvenimui rie
dant tolyn, reikėjo pasirūpinti 
pragyvenimo šaltiniu. Paste
bėjęs komercinių reklamų rei
kalingumą verslininkams, 
įstojo į šios rūšies mokyklą ir 
ją baigė, gaudamas diplomą. 
Apsigyveno Bridgeporte, atsi
darė piešimo galeriją ir ga
mindavo komercinius plaka
tus, nepamiršdamas ir tikro 
meno. Dirbdamas sau, galėjo 
skirti daugiau laiko ir savo 
pamėgtam menui bei teatrinei 
vaidybai. 

Jono Kelečiaus darbų paro
da įvyko gruodžio 1 dieną Jau-

Jono Kelečiaus portretą bei 
keletą jo darbų. Gilesniam su
pažindinimui su menininku ir 
aktoriumi. Audrė pakvietė 
Petrą Petrutį. Jis pasidžiaugė, 
kad jam teko garbė pažinti Jo
ną Kelečių jau prieš 50 metų, 
bet laikui bėgant daugelis žy
mių žmonių lieka pamiršti. 
Malonu yra kalbėti apie daili
ninką ir aktorių, kuris buvo 
veikliu visuomenininku, teat
ro darbuotoju ir menininku. 

Tolimesnę programą atliko 
aktorė Audre Budrytė, humo
ristine forma paskaitytama 
..Žmonos patarimus vyrui", ir 
ilgametis Jono Kelečiaus teat
ro laikų bendradarbis, akto
rius Juozas Raudonis. Jis de-

nimo centre Čiurlionio galeri- klamavo Aleksandr Puškin „Gu-

sarus", kuriuose buvo kalba
ma apie senelius, gyvenančius 
prie geležinkelio ir stebinčius 
traukinius, skubančius į neži
nią, kuri yra kaip jų gyveni
mas. 

Skirmantė Miglinienė per
skaitė raštu gautus sveikini
mus iš šių asmenų: dr. G. Ba-
luko. dr. K. Ambrozaičio. Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros 
tarybos pirmininkės Marijos 
Remienės ir dr. Jono Rač
kausko, rašančio Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centro 
darbuotojų vardu. Vaclovas 
Momkus, einąs Lietuvių ope
ros pirmininko pareigas, prisi
minė Joną Kelečių, kai šis ga
mino operai dekoracijas ir da
lyvavo operos vaidyboje. 

Vyrui negalint dalyvauti pa
rodos atidaryme, jį pavadavo 
jo žmona, aktorė S. Kelečienė, 
kuri daug metų dirbo kartu su 
savo vyru teatrinėje veikloje. 
Ji dėkpjo savo vyro vardu vi
siems, prisidėjusiems prie šios 
parodos suruošimo. Ypač dė
kingi Kelečiai buvo Petrui Pet-
ručiui už jo nuolatinį raginimą 
suruošti šią meno parodą. Dė
kingi yra taip pat Algiui Janu
sui, Vandai Aleknienei, Danu
tei Petrulytei, Skirmantei 
Miglinienei, sūnaus žmonai, 
advokatei Ramunei Kelečienei 
ir jos broliui, atvykusiam net 
iš tolimos Kanados, padėju
siam iškabinti paveikslus. Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centro darbuotojams su dr. J. 
Račkausku, prisidėjusiems 

prie parodos ruošimo. Ypatin
gą padėką j ; reiškė šios paro
dos lankytojams. S. Kelečienei 
buvo įteikta pora puokščių 
žydinčių gėlių. 

Kalbant apie J. Kelečiaus 
parodą, reiki a pabrėžti, kad jo 
meno piešini;:į skyrėsi nuo va
dinamų _m<dėmiųjų" meni
ninkų tuom. kad žmonių fi
gūros, veidai namai buvo na
tūralūs savo .švaizda. Buvo ir 
skirtingų m>-niškų atvaizda
vimų. Kadar.iri Jonas Kelečius 
savo didesn- gyvenimo dalį 
praleido dir damas komerci
niame mene. plakatų bei užra
šų piešime, jo išstatytas di
džiulis plakatas, vaizduojąs 
jauną mergaite, skrendančią 
per gėlėmis žydinčius laukus, 
atkreipė lankytojų dėmesį. Šis 
piešinys buvo pavadintas 
J-'oezijos pavasariui", o že
miau — Bernardo Brazdžionio 
poezijos žorižiai: „O mums 
šventas lietuviškas žodi, ilgą 
naktį vergijoje kalėjęs, ne kaip 
vergas šiandien pasirodyk, bet 
kaip laisvas pavasario vėjas". 

Pasibaigus parodos atidary
mo apmąstymams, lankytojai 
galėjo pasi\aišinti paruošto
mis gėrybėmis ir netrukdomai 
gėrėtis meni; paveikslais. 

Džiugu, kad atsiranda as
menų, kurie stengiasi iškelti 
senuosius menininkus, akto
rius, muzikus bei visuomenės 
veikėjus, kurie dėl senyvo am
žiaus nebegali būti veiklūs lie
tuviškos visuomenes darbuo
se. Antanas Paužuolis 

Prie gausaus vaišių stalo vaišinosi Švabu šeima ir svečiai iš Lietuvos 

Ar žinote, kurie jūsų drau
gai dar neskaito „Draugo" 
laikraščio? Kalėdoms padova
nokite jiems papigintą „Drau
go" prenumeratą, kurią užsa
kyti galite iki gruodžio 31 d. 
Vienerius metus jūsų Ameri
koje gyvenantys draugai laik
raštį skaityti galės tik už 65 
dol.! Visus metus jie žinos, kas 
vyksta Čikagoje bei jos apy
linkėse, o taip pat ir Lietuvoje. 

Čikagos vaikų choras 
(Chicago Children's Choir) po
puliarias šventines giesmes 
giedos šį penktadienį, gruo
džio 8 d., 12 vai. Čikagos kul
tūros centre (Chicago Cultura! 
Center, 78 E. VVashington). 
Koncertas - nemokamas. 

Ką ir kaip kuria Lietuvos 
dailininkai, sužinosite šį penk
tadienį, gruodžio 8 d., 5 vai.p. 
p. atvykę į dizainerės. Lietu
vos dailės akademijos magis-
trantės Vaivos Senkutės ir vi-
tražininko Mindaugo Vitkaus
ko dailės parodos atidarymą, 
kuris vyks Lietuvių dailės mu
ziejuje Pasaulio lietuvių cent
re. 

LB Lemonto apylinkės so
cialinių reikalų skyrius pra
neša, kad išvykimo laikas iš 
PLC Lemonte į Shakeaspeare 
teatrą gruodžio 13 d., trečia
dienį, yra pakeistas iš 11:30 
vai.r. į 11 vai.r. Prašome atk
reipti į tai dėmesį, nes autobu
sas su keliautojais išvyks ne 
vėliau ka ip 11 vai . r . 

Skelbimai 
x Karaliaučiaus srities 

lietuvišku mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $300 — Marta Trumpjo-
niene. $100 — Angelika Dudė
nas; Irma Laisvėnaitė; Vladas 
ir Vanda Tervydis. $60 — 
Walter Klosis $50 — Marija 
Bajorunienė; Aldona Bunti-
naitė: Kazys Januta: Genove-
va Kaufmanas. $30 — Nagelė 
Osvaldas; Jonas Rejeris. $25 
— Halina Dilienė; Antanas ir 
Vilija Marchertas. $10 — Ma
ne Pidhirny. Dėkojame rėmė
jams. „Karaliaučiaus Kraš
to lietuvybei", 1394 Middle-
burg Ct., Naperville, IL 
60540-7011. (Skelb) 
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