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Šv. S o s t a s p a d ė s Lietuvai 
r ū p i n t i s dvas in ia i s reikalais 
Vilnius, spalio 13 d. (Elta) 

— Lietuva ketina sudaryti tris 
dvišalius susitarimus ir sutar
tis su Šventuoju Sostu. 

Vyriausybė trečiadienį pri
tarė tam, kad įgaliojimai de
rėtis dėl šių dokumentų ir juos 
paruošti tvirtinimui būtų su
teikti užsienio reikalų vice
ministrui Gediminui Šerkš
niui. 

Viena šių sutarčių — dėl 
bendradarbiavimo kultūros ir 
mokslo srityse. Jos projekte 
numatyta, kad, laikydamasi 
tikėjimo laisvės principų ir 
pripažindama tėvų teisę lavin
ti savo vaikus pagal jų religi
nius įsitikinimus, Lietuva 
įsipareigoja prižiūrėti, kad vi
sose valstybinėse pradinėse, 
pagrindinėse ir vidurinėse mo
kyklose, gimnazijose bei pro
fesinio ir aukštojo mokymo 
įstaigose būtų dėstomas kata
likų religijos ar tikybos kur
sas. 

Be to, nurodoma, kad kiek
vienam turi būti garantuota 
laisvė pasirinkti religijos arba 
etikos kursą. Pažymima, kad 
sprendimas pasirinkti norimą 
discipliną neturi būti pagrin
das diskriminacijai. Pasak su
tarties projekto, mokyklą lan
kančių moksleivių jki 16 metų 
teisė rinktis religijos ar etikos 
kursą priklauso tėvams, o 16 
metų sulaukę moksleiviai bei 
studentai patys turi teisę 
rinktis kursą. 

Sutarties projekte taip pat 
nurodoma, kad katalikų religi
jos dėstytojų kvalifikaciją 
turės patvirtinti kompetentin
gi Bažnyčios autoritetai. Dės
tytojams reikės turėti raštišką 
vietinio vyskupo patvirtinimą. 

Numatoma sudaryti ir susi
tarimą dėl kariuomenėje tar
naujančių katalikų ganyto

jiškos globos. Kai dokumentas 
bus pasirašytas, Šventasis 
Sostas įsteigs Kariuomenes 
ordinariatą, kuris rūpinsis ga
nytojiška Lietuvos karių glo
ba. 

Šv. Sostas savo nuožiūra 
paskirs vyskupo teises ir pa
reigas turintį kariuomenės or
dinarą, iš anksto apie tai 
pranešdamas Lietuvos prezi
dentui. Kariuomenės ordina
ras, savo veiksmus suderinęs 
su Lietuvos Krašto apsaugos 
ministerija, paskirs generalinį 
vikarą, kuris kartu bus ir ka
riuomenės vyriausiasis kape
lionas. 

Remiantis sutarties projek
tu, vyriausiajam kapelionui 
pavaldūs karo kapelionai lan
kysis kariniuose daliniuose, 
laikys šv. Mišias, vadovaus 
kitoms apeigoms, dėstys tiky
bos ir moralės normas, organi
zuos pokalbius tikybos ir mo
ralės temomis. 

Pagal dar vieną susitarimą 
— dėl santykių tarp Katalikų 
Bažnyčios ir valstybės teisinių 
aspektų — būtų nustatoma, 
kad valstybė ir Katalikų Baž
nyčia savo veiklos srityse yra 
nepriklausomos ir savaran
kiškos, bet kartu siekia „kiek
vieno žmogaus ir visos visuo
menės bendros dvasinės ir 
žemiškos gerovės". 

Susitarimo projekte nurodo
ma, kad Lietuva garantuoja 
bažnyčių ir koplyčių bei pa
statų ir teritorijų, kurios yra 
tiesiogiai susijusios su tokio
mis maldos vietomis, šven
tumą ir jį gina, jeigu to prašo 
kompetentinga Bažnyčios val
džios institucija. 

Sudaryti šias dvišales sutar
tis ir susitarimus Šventasis 
Sostas Lietuvai pasiūlė šių 
metų kovą. 

Minskas pyksta dėl baltarusių 
opozicijos veiklos Vilniuje 

Minskas, spalio 13 d. 
(BNS) — Baltarusijos užsienio 

I reikalų ministras Ural Laty-
pov pareiškė susirūpinimą dėl 
laikinuoju valstybės vadovu 
pasiskelbusio Semion Šareckij 
veiklos Lietuvoje. 

Trečiadienį šia tema buvo 
kalbama per U. Latypov susi
tikimą Minske su Lietuvos už
sienio reikalų viceministru 
Vygaudu Ušacku. 

Tačiau interviu žurnalis
tams pats U. Latypov pareiškė 
nesuteikęs didelės reikšmės 
paleistosios Aukščiausiosios 
tarybos (AT) pirmininko S. 
Šareckij veiklai. „Kuo prisis-
tatinėja S. Šareckij Lietuvoje, 
tai jo asmeninis reikalas", sa
kė U. Latypov. 

Baltarusijos ministras pri
pažino esant Vakarų valstybių 
„parlamentinio solidarumo", 
tačiau, nors Europos Sąjungos 
valstybės pripažino S. Šarec
kij kaip tryliktojo šaukimo AT 
pirmininką, „Vakarai jo nelai
ko valstybės vadovu". 

Pasak U. Latypov, Baltaru
sija gyvena pagal 1996 metų 
referendumu pakeistą konsti
tuciją. Jis kaip išeitį iš dabar
tinės politinės padėties nuro
dė laisvus ir demokratiškus 
parlamento rinkimus. 

U. Latypov pabrėžė, kad no
rint išspręsti vidaus politinę 
padėtį, pradėtas prezidento A. 
Lukašenka valdžios ir opozici
nių partijų dialogas, tačiau jis 
reikalingas „ne tam, kad pa
tenkintų užsienio valstybes, o 

Lietuva pakviesta deryboms dėl 
narystės Europos Sąjungoje 

Nuotr.: JAV I.B Krašto valdyba 'I eiI .į kaires Religinių re .-: 
kaitė, Sotialimų reikalų tarybos pirmininke birute .Jasaitiene 
rušiene ir,JAV LB Vašingtono įstaigos direktore Audrone Pak.-
ir Visuomeninių reikalų tarybas pirmininkas dr. Vytautas Biek 
Janušonis, sekretore Dalia Badariene, vicepirmininkas organ./ 
ninke informacijos reikalams Jūrate Budrienė ir iždininkas R; 

iių tarybos pirmininke sesele Margarita Barei-
AV LB Krašto valdybos pirmininke Regina Na-
ene; II eil stovi — vykdomasis vicepirmininkas 
.skas, vicepirmininkas moksio reikalams Vytas 
iciniams reikalams Vytas Maciūnas, vicepirmi-
jtis Pliūra. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
XV Taryba nusprendė 

kad gerai galėtų vystytis Bal
tarusijos valstybė". 

U. Latypov pabrėžė, jog de
ryboms tarpininkaujanti Eu
ropos Saugumo ir bendradar
biavimo organizacija „dirbo 
gerą darbą, ir to pakanka". 

Rugsėjo 29 d. A. Lukašenka 
administracijos iniciatyva mi
nėtosios derybos buvo įšaldy
tos. 

Pasak V. Ušacko, vykdomo
ji Baltarusijos valdžia turi 
išsiaiškinti žinomų politinių 
asmenų dingimą (turima gal
voje AT pirmininko pavaduo
toją Viktor Gončar ir kitus), 
taip pat 9 nepriklausomų laik
raščių uždarymą bei buvusiojo 
premjero Michail čigir, kandi
datavusio per neįvykusius 
prezidento rinkimus, išlaisvi
nimą iš kalėjimo, kur jis yra 
kalinamas nuo šio pavasario. 

* Atsisakoma tvarkos, 
pagal kuria Nepriklausomų 
valstybių sandraugos (NVS) 
valstybių piliečiai, kertantys 
Lietuvos sieną, privalo turėti 
ne mažiau kaip 300 litų. Iki 
šiol buvo reikalaujama asme
nims, iš NVS įvažiuojantiems 
j Lietuvą, turėti 300 litų, jei 
atvykstama iki 3 parų laiko
tarpiui, ir dar po 100 litų kiek
vienai papildomai parai. An
ksčiau buvo nustatyta, kad ke
leivio išvežamoms prekėms 
muitinės deklaracija turi būti 
pildoma, je. išvežamų daiktų 
vertė didesnė nei 5,000 litų. 
Dabar šis dydis yra 1,000 litų. 

BNS' 

JAV Lietuvių Bendruome
nės XV Tarybos sesijoje, įvy
kusioje 1999 m. spalio 8-10 
dienomis Milwaukee, Wiscon-
sin, buvo priimta visa eilė nu
tarimų LB veiklos klausimais. 

Remiantis nutarimais, 
JAV LB Taryba pritaria 
Niurnbergo — II tarptauti
niam kongresui, kuris pa
smerktų komunizmo ideologi
ją ir jos pasekmes, bei: 

a) prašo to kongreso organi
zacinį komitetą parengti deta
lizuotą planą, darbotvarkę, 
programos dalyvių sąrašą (įs
kaitant postkomunistinių val
stybių atstovų dalyvavimą), 
detalizuotą biudžetą ir įvar
dinti atsakingus asmenis; 

b) prašo organizatorius įver
tinti ar pasirinkta data yra 
reali; 

c) ragina JAV LB Krašto 
valdybą bendradarbiauti su 
JAV LB Prezidiumo nare Da
lia Puškoriene, kuri Jungti
nėse Amerikos Valstijose su
rengs specialų vajų, skirtą 
šiam kongresui. 

JAV LB XV Taryba reiškia 
gilų susirūpinimą dėl Grūto 
parko, kuris griauna Lietuvos 
valstybės įvaizdį pasaulyje ir 
sukelia nesantaiką tarp Lietu
vos žmonių. 

Prieš dešimtį metų Lietuva 
buvo tas kraštas, kuris su
menkino sovietinio režimo sta
bų vertę, juos išmetė iš svar
bių visuomenės vietų į sąvar
tyną. 

šie politizuoti meno kū
riniai žeidžia nuo komunizmo 
nukentėjusių Lietuvos gyven
tojų ir išeivijos jausmus, skal
do tautą ir iššaukia nereika
lingą tarpusavio pyktį. 

JAV LB XV Taryba prašo 
Lietuvos Respublikos prezi-

* Susivienijimui „Mažei
kiu, nafta" laikinai vado
vauti paskirta įmonės ekono
mikos ir finansų direktorė Vi
ta Petrošienė, kuri dirbs, kol 
bus surastas naujas įmonės 
vadovas. Ligšiolinis „Mažei
kių naftos" generalinis direk
torius Vidmantas Macevičius, 
kuris susivienijimui vadovavo 
beveik du mėnesius, laikinai 
nušalintas nuo šių pareigų. 

* Lietuvos bankas pa
reiškė, kad litas bus susie
tas su euru 2001 metų antrąjį 
pusmetį. Centrinis bankas at
sisako lito susiejimo su tarpi
niu valiutg krepšeliu, kurį ly
giomis dalimis sudarytų euras 
ir JAV doleris, idėjos. IBNS> 

dento, Seimo ir vyriausybės 
sustabdyti Grūto parko pro
jekto įgyvendinimą, o s ta tu las 
perduoti Lietuvos Gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyr i 

mo centrui. 
JAV LB XV Taryba 2000-

uosius skelbia Kr is taus Gimi
mo metais ir ragina JAV LB 
Krašto valdybą sudaryt i prog
ramą, atkreipiant ypat ingą 
dėmesį į jaunimo dvasinį, tau
tinį ir visuomeninį judėjimą. 

Prezidentas susirūpinęs 
valstybės valdymo netobulumais 

Briuselis, spalio 13 d. 
(Reuters-BNS> — Europos 
Komisija trečiadieni pasiūlė 
pradėti derybas del narystes 
Europos Sąjungoje su šešiomis 
valstybėmis — Lietuva, Latvi
ja, Bulgarija, Malta, Slovakija 
ir Rumunija. 

Specialios derybų sąlygos 
bus pateiktos Bulgarijai ir Ru
munijai. 

Komisija taip pat pasiūlė su
teikti kandidates statusą Tur
kijai, nors derybos su šia val
stybe nebus pradėtos. 

Europos Komisijos preziden
tas Romano Prodi Europos 
Parlamentui sake, kad mi
nėtos šešios valstybes prisi
jungs prie pirmosios valstybių 
grupės, kurios derybas su ES 
pradėjo pernai. Šiai grupei 
priklauso Lenkija, Vengrija. 
Čekija, Estija. Slovėnija ir 
Kipras. 

Derybos su naujomis še
šiomis kandidatėmis turi pra
sidėti kitais metais. 

Sprendimas dėl naujų kan
didačių pakvietimo derėtis 
bus priimtas ES viršūnių su
sitikime gruodžio mėnesį Hel
sinkyje, apsvarsčius Europos 
Komisijos ataskaitą apie kan
didačių pažangą. 

mas pradėti su Lietuva dery
bas del narystes Europos Są
jungoje yra „padrąsinantis ir 
mobilizuojantis", pareiškė Lie
tuvos Užsienio reikalu minis
terija (UBM). 

Pasak L'RM pranešimo, 
nors Lietuvoje vykstančias re
formas apsunkino ekonomine 
krize Rusijoje. „Europos integ
racijos veiksniai įtakoja Lietu
vos ūkio ir visuomenes gyve
nimą kaskart vis giliau, ir bū
tent jie laiduoja daugelio veik
los sričių pertvarkymus". 

Komisija pripažino, kad 
Lietuvoje nepriekaištingai lai
komasi demokratijos prakti
kos, toliau stiprėja rinkos eko
nomika bei gebėjimas atlaiky
ti ES konkurencinį spaudimą. 
Be to, Lietuvoje nuosekliai pe
rimama ES teise, didėja ad
ministraciniai pajėgumai ją 
vykdyti. 

Valstybines energetikos 
strategijos ir joje numatyto Ig
nalinos AE uždarymo tvar
karaščio patvirtinimas Komi
sijos išvadose vertinamas kaip 
svarbus įvykis. Dokumente 
skelbiamas Komisijos pasiruo
šimas teikti Lietuvai finansi
nę ir techninę pagalbą IAE už-

Vilnius, spalio 13 d. (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus pritaria valdy
mo reformų ir sr-vivaldybių 
reikalų ministro pasiūly
mams, kaip gerinti valstybės 
valdymo sistemą. 

Trečiadienį ministras Sigi
tas Kaktys supažindino V. 
Adamkų su valstybės valdymo 
sistemos patikrinimo išvado
mis ir pasiūlymais, kaip viską 
tobulinti. 

Prezidento patarėjas Darius 
Kuolys sakė, kad valstybės va
dovas paprašė parengti konk
retų tobulinimo planą, ypač 
dėmesį skiriant kontrolės ins
titucijų peržiūrai. „Siekiama, 
kad dabar veikiančios kont
rolės institucijos neribotų pi
liečių iniciatyvų ir verslo są
lygų", pabrėžė D. Kuolys. 

Ministras S. Kaktys sakė 
perduosiąs prezidento pavedi
mą premjerui Rolandui Pak-
sui. Ministro teigimu, valsty
bės valdymo gerinimo progra-

JAV prezidentas: 
NATO durys lieka 

atviros 
Vašingtonas, spalio 13 d. 

(BNS) — JAV prezidentas Bill 
Clinton nusiuntė Jungtiniam 
Amerikos baltų tautiniam 
komitetui (JBANC laišką, ku
riame patvirtino, jog NATO 
„atvirų durų" politika bus tę
siama. 

„Kaip žinote, NATO narys
tė lieka atvira Europos valsty
bėms, kurios gah remti Va
šingtono sutarties principus ir 
prisidėti prie saugumo eu-
roatlantinėje zonoje*, rašo B. 
Clinton laiške. 

Pasak prezidento, JAV ir to
liau padės norinčicsioms vals
tybėms parengti ..kelių žemė
lapį" į NATO, kur- būtų grin
džiamas Narystes veiksmų 
plane numatytomis gairėmis. 

Amerikos lietuvių, latvių ir 
estų organizacijos toliau kulu
aruose aktyviai bendrauja su 
JAV politikais ir administraci
jos nariais. Jos labiausiai pa
brėžia saugumo diktuojamą 
poreikį, kad Lietuva, Latvįja 
ir Estija būtų kuo greičiau pri
imtos į NATO. 

ma turėtų būti parengta per 
mėnesį. 

Prezidentui pristatytose 
valstybės valdymo patikrini
mo išvadose teigiama, kad val
stybės valdymo sistema ken
čia nuo dvejinamų ir nevykdo
mų užduočių, planavimo ir pir
minių tikslų stokos. Aptikta, 
kad persipynė tiek ministeri
jų, tiek joms pavaldžių struk
tūrų uždaviniai ir kompetenci
jos, įvairių ministerijų struk
tūrose yra komercinių ir pu
siau komercinių įstaigų. 

S. Kaktys prezidentui V. 
Adamkui taip pat pristatė pro
jektus, kuriais siekiama sti
printi vietos savivaldą. Kal
bėta ir apie teritorinę admi
nistracinę reformą, naujų sa
vivaldybių steigimą. 

Europos Komisijos pasiūly- darymui 

,Williams" priešininkai gviešiasi 
nešvarių pinigų 

Vilnius, spalio 13 d (BNS; 
Seimo konservatorių frakci

jos seniūno pavaduotoja Rasa 
Juknevičienė teigia, kad di
džiausi „Mažeikių naftos" pri
vatizavimo priešininkai iki 
šiol „maitinosi" nešvariais šios 
bendrovės pinigais. 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį ji teigė, kad sutartis 
su JAV verslove „Williams In
ternational" dėl „Mažeikių 
naftos" akcijų pardavimo 
„pakenktų bizniui, tekančiam 
iš tyčia blogai užplombuotų 
cisternų". „Jei ši sutartis bus 
pasirašyta, vagysčių ir ne
švaraus biznio 'Mažeikių naf
toje' daugiau nebebus. Su-

Rusijos ambasada: Naftos 
„blokada" — prasimanymas 

Vilnius, spalio 13 d. (BNS) 
— Rusijos ambasada Vilniuje 
pareiškė, kad Rusija jokiais 
vyriausybiniais ar žinybiniais 
susitarimais nėra įsiparei
gojusi Lietuvai tiekti naftos, 
todėl nėra pagrindo kalbėti 
apie „blokadą". 

Ambasada trečiadienį pra
nešimu spaudai atsiliepė į Lie
tuvos žiniasklaidos rašinius, 
kad, Rusijos susivienijimui 
JLUKoil" nutraukus naftos 
tiekimą „Mažeikių naftai", 
įmonę Aetrukus teks stabdyti. 

Pasak pranešimo, „nepa
lankiai 'Mažeikių naftai' be
siklostanti padėtis* Lietuvos 
žinia-sklaidoje dirbtinai sieja
ma su kažkokia prasimanyta 
'Rusijos blokada' ". 

Ambasada primena, kad 
„Mažeikių naftos" susitarimai 
su Rusijos bendrovėmis dėl 
naftos tiekimo yra išimtinai 
komerciniai, todėl „dirbtinai 
politizuotas klausimas" apie 
„Mažeikių naftos" darbo per
spektyvas „pirmiausia turėtų 
būti sprendžiamas ūkinių ben
drininkų derybose abipusiai 
naudingų prekybinių-ekono-
m.nių santykių pagrindu". 

Ambasada taip pat rašo, kad 
„LURoil", kuris derina naftos 
eksportą į Baltijos valstybes. 

yra pasirengęs garantuoti Lie
tuvai per metus 6 mln. tonų 
naftos tiekimą — 50 proc. 
„Mažeikių naftos" pajėgumo. 
„Deja, į tokius 'LLTKoil' pa
siūlymus, numatančius įvai
rius abipusiai naudingus ly
giateisio bendradarbiavimo 
variantus, užtikrinant Mažei
kių naftos' aprūpinimą, sudo
minta Lietuvos pusė neat
sakė", rašo Rusijos ambasada. 

Lietuvos aukšti pareigūnai 
neslėpė maną. jog, nutraukda
ma naftos tiekimą, „LL'Koil" 
bendrovė keršija už tai. kad 
negavo norimo privatizuoja
mos įmonės akcijų paketo. 

„Mažeikių nafta" pranešė. 
kad trečiadienį Rusija vėl 
pradėjo tiekti naftą — 26.400 
tonų iš numatytųjų patiekti 
dar trečiąjį metų ketvirti. Jos 
įmonei užteks kelioms pa
roms. Žaliavos tiekimas „Ma
žeikių naftai" buvo nutrauk
tas praėjusį šeštadienį, aiški
nant padidėjusiais eksporto 
muitais. Tačiau Lietuva iki 
šiol negavo nė lašo iš ket
virtąjį ketvirtį numatytos pa
tiekti naftos — pagal Rusijos 
patvirtintą pagrindinį tvarka
raštį iki metų pabaigos turėtų 
būti patiekta 691.000 tonų. 

mažės ir nešvarių pinigų, ku
riais iki šiol maitinosis staiga 
uitrapatriotais tapę politikai, 
šiandien ypač aršiai oponuo
jantys 'Mažeikių naftos' pri
vatizavimui", sakė konserva
torė. 

Ji mano. kad prezidentui 
Valdui Adamkui antradienį 
pasirašius atitinkamu įsta
tymų pakeitimų paketą, dery
bos su _Williams~ pasiekė 
„finišo tiesiąja". 

Konservatore mano. kad 
paskutinis derybų ratas bus 
pats sunkiausias, nes dar liko 
daug techninio darbo, be to. 
derybos „apipinamos politi
nėmis aplinkybėmis", joms 
trukdo ir kai kurių valdžios 
sluoksnių „nerangumas, ne
sugebėjimas dirbti greitai. 
sklandžiai ir patikimai". 

„Sabotažu ir tyčiniu trukdy
mu" sutarties pasirašymui ji 
pavadino tai. kad „Mažeikių 
naftos" vadovybe mėgino su
kliudyti Būtingės terminalo 
darbo leidimo išdavimui, kuns 
būtinas, norint toliau trans
portuoti per jį Rusijos naftą. 
Todėl mažiau nei du mėnesius 
susivienijimui ..Mažeikių naf
ta" vadovavusio Vidmanto 
Macevičiaus nušalinimą iš pa
reigu R. Juknevičiene laiko 
„savalaikiu įvykiu" 

R Juknevičiene sako. kad 
„Wį]liams" priešininkai „gero
kai persistengė", pasitelkę 

• „sunkiasvorę politinę artile
riją" — buvusį prezidentą Al
girdą Brazauską. „Jo argu
mentacija, neva jis nesu
prantąs sutarties su _Wil-
liams"'' tikslų, man labai pri
mine 19S9-uosius. ka: A. Bra
zauskas viešai teigė nesu
prantąs, apie kokius Molo-
tovo-Riboentropo slaptuosius 
protokolus kalba sąjūdinin
kai", sake R. Juknevičiene 

KALENDORIUS 
Spalio 14 d.: š\ 

"ortūnata, Lukštuone. 
t.is, 

Jgas. 
Kalike 

Mindai 
Rimvyde, Vincentas 

Spalio 15 d.: Šv Terese Avilie
tė; Domante. Gahminas. Ina. Leo-
nardąs 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

ATVYKSTA BIRUTĖ 
JASAITIENĖ 

Lietuvių Bendruomenes De
troito apylinkes valdyba sek
madienį, spalio 17 d.. 12:30 
vai. p.p.. Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre, ruošia susiti
kimą su Lietuvių Bendruo
menes Socialinių reikalų tary
bos pirmininke Birute Jasa i 
tiene. Viešnia iš Čikagos, kur 
ji sėkmingai vadovauja pagal
bai lietuviui žmogui Ameri
koje ir organizuoja tiesiogines 
pagalbas Lietuvos žmonėms. 
Po pranešimo B. Jasai t ienė at
sakys j dalyvių pateiktus 
klausimus. 

„KAMERTONO" 
KONCERTAS 

Choras „Kamertonas" iš 
Kauno Detroite koncertuos 
šeštadienį, spalio 16 dieną, 
1:30 v. p.p.. Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Koncertą ren
gia LB Detroito apylinkės val
dyba ir Dievo Apvaizdos pa
rapija. 

PRISIMINSIME ZUZANĄ 
ARLAUSKAITE-MIKŠIENE 

Popietė a.a. Zuzanai Arlaus-
kaitei-Mikšienei prisiminti, 
jos 25-kerių metų mirties su
kakčiai paminėti, įvyks š. m. 
spalio 23 d., šeštadienį, Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. 
Vakarienė — 4:30 p.p. Progra
ma — 6 vai. vak. Programoje 
Hamiltono „Aukuras" suvai
dins Vytauto Alanto veikalą 
„Šiapus uždangos". LB Detroi
to apylinkės valdyba kviečia 
visus apsilankyti minėjime ir 
susipažinti su buvusio Lietu
vos valstybinio teatro aktorės 
ir Detroito telkinio ilgametės 
Dramos sambūrio režisierės 
įnašu į lietuvių kultūrinį ir te-
tro gyvenimą. 

arti 70 asmenų pagerbti čia 
gyvenančią dr. Birutę Preikš-
tienę. Šį gražiai surengtą pa
gerbimą Daytona Beach, FL 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininke Birute Kožicienė pra
dėjo poeto dr. J . Šalnos eilė
raščiu, išsakančiu žmogaus 
žemiškąją kelionę. Pirmininkė 
kalbėjo: „Miela daktare Bi
rute, laiko rimtis ateina ir nu
eina. Ir niekados nei skubiai, 
nei lėtai. Ir tau gyvenimas ėjo 
— nei skubiai, nei lėtai. Dir
bai, plušai, kol pagaliau sveti
mi kraštai Tau suteikė diplo
mus, svetimos organizacijos 
Tave pagerbė. Tebūnie leista 
ir mums. čia Daytona Beach 
gyvenantiems, kurių tarpe yra 
ir tavo buvusių pacientų bei 
draugų pasakyti 'miela Dak
tare', valio! Gyvuok ir dirbk 
dabar mūsų tarpe. Negalėsi
me duoti to, ką davė New Jer-
sey Medical Society, bet pri
imk mūsų kuklią rožytę, kaip 
mūsų meilę Tau. Tegul laikas 
eina 'nei skubiai, nei lėtai'. Ir 
šypsokis kaip ligi šiol!" 

Po šio pirmininkės Birutės 
Kožicienes trumpo sveikinimo, 
viešnia iš Juppiter , FL. Dalia 
Augūnienė, dr. Birutės jaunų 
dienų bendražygė, įdomiai 
sklaidė dr. Birutės jaunų die
nų gyvenimo knygą. Prisiminė 
jaunystę, „Aušros" mergaičių 
gimnaziją, kurioje abi mokėsi, 
nuotaikas Kaune, pasivaikš
čiojimus Laisvės alėja, žvilgs
nius į berniukus, labai gražiai 
praleistas dienas. Dr. Birutė 
visuomet žavi, linksma, drau
giška, tad ir prisiminimuose ji 
išliko nuostabiai maloni. 

Dr. Birutę sveikino klubo 
pirmininkas Jonas Daugėla. 
Jis šiltai vertino dr. Birutės 
gražų įnašą į šio telkinio lietu
vių gyvenimą. J i buvo LB 
apyl. pirmininkė. Tolerantiš
ka, maloni, visuomet besišyp
santi, teikianti džiaugsmą ki
tiems. Palinkėjo gražaus, ilgo 
ir laimingo gyvenimo. 

„Saulutės" skyriaus vardu 
dr. Birutę jautr iu žodžiu pas
veikino Dana Kurauskienė. 
Padėkojo už nuolatinį „Sau
lutės" veiklos rėmimą stam
biomis aukomis. Linkėjo lai
mės ir sveikatos. 

Narimantas Karaša sveiki
no BALFo vardu, pažymėda
mas dr. Birutės stambias au
kas Lietuvai. Padėkojo jai už 
aukas ir meilę vargstantiems 
tėvynėje, jiems teikiamą pa
ramą. 

Čia rašantis, reiškiu padėką 
dr. Birutei Preikštienei, už 
stambius įnašus Lietuvių fon
dui. Nuoširdžius sveikinimus 
raštu išreiškė Marija Šaraus-
kienė, asmeniškai negalėjusi 
dalyvauti pagerbime. 

Pabaigoje jau t rų padėkos 
žodį tarė ir dr. Birutė Preikš-
tienė. Ji prisiminė įsikūrimą 
Daytona Beach, FL, kur pra
džioje neradusi art imų drau
gų, pažįstamų, netrukus buvo 
įjungta į šio telkinio veiklą, 
išrenkama Daytona Beach LB 
apylinkės pirmininke ir taip 
susipažino su šio telkinio lie
tuvių gražiu sugyvenimu, dar
bais. Dabar esanti labai pa
tenkinta šiuo žaviu kampeliu. 
Mielai lankanti renginius, re-

PALAIDOTAS A-A. 
ANTANAS VAITIEKUS 

Spalio 8 dieną, šalia savo 
žmonos a.a. Janinos Vaitie-
kienės, Holy Sepulchre kapi
nėse buvo palaidotas a.a. An
tanas Vaitiekus, š.m. spalio 4 
d. miręs savo dukros Violetos 
ir žento namuose, Oak Park. 
Michigan. Gedulingas šv. Mi
šias Dievo Apvaizdos bažny
čioje aukojo kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius. Mišių metu 
giedojo Pranas Zaranka. Var
gonavo Rimas Kasputis. Ve
lionis giliam nuliūdime paliko 
dukrą Violetą ir žentą Donald 
Deck su šeima, dukrą Onutę 
ir žentą Anthony Lungius su 
šeima, sūnų Antaną ir marčią 
Joan Vaitiekus, sūnų Gedi
miną ir marčią Sharon Vai
tiekus su šeima, 7 vaikaičius 
ir 3 provaikaičius. Gimines 
Praną ir Julia Zarankas. Ele
ną Kasputienę. Bronę Kuli
kauskienę ir Danutę Petraus
kienę, jų šeimas bei kitus gi
mines Amerikoje ir Lietuvoje. 
Velionis priklausė „Švyturio" 
jūrų šaulių kuopai ir Dariaus 
ir Girėno klubui. Laidotuves 
tvarkė laidotuvių direktorė 
Yolanda M. Zaparackienė. 

NASLIUKIŲ SUĖJIMAS 

Krikščioniškos tarnybos ko
mitetas kviečia visas našles 
moteris į Dievo Apvaizdos pa
rapijos svetaine pabendrauti 
ir pasivaišinti. Suėjimas vyks 
antradienį, spalio 19 d.. 11 
v a i . r. Iii . 

D A Y T O N A B E A C H , F L 

PAGERBĖME DR. 
BIRUTE PREIKŠTIENĘ 

Š.m. rugsėjo 26 d. iš plačiųjų 
D a y t o n a B e a c h , F L . , a p y l i n k i ų Dr Birutė Preikštienė dėkoja Daytona Beach lietuviams už jai suruoštą 
į H i l t o n v i e š b u t į s u v a ž i a v o gražų pagerbimą.. Nuotr Narc izo K r e i v ė n o 

Lietuviu Bendruomenes (\n< unat: 
Bieliauskų ūkyje Bright. IX N'uotr. 

mianti visų veiklą moraliai ir 
materialiai. Jautr iu žodžiu 
padėkojo visiems pagerbime 
dalyvaujantiems, LB valdybai 
ir pirmininkei Birutei Kožicie-
nei už tokį gražų jos pager
bimą. 

Dr. Birutę Preikštienę pir
miausia pagerbė New Jersey 
Medical Society. kur ji buvo 
išrinkta iškiliausia metų mo
terimi ir už jos 50 metų darbą 
ligoninėje. Jai buvo įteiktas 
„Golden doctor's award". 
Pagerbime vyravo puiki, 
nuoširdi nuotaika. Stalai pa
puošti gražiausiomis gėlėmis. 
Pabaigoje visi dalyvavusieji 
asmeniškai dr. Birutę Preikš
tienę sveikino, linkėjo laimės 
ir sveikatos. 

Po skanių pietų, pirmininkė 
Birutė Kožicienė padėkojo da
lyviams ir dr. Birutei Preikš
tienei. 

PRISIMINĖME TAUTOS 
ŠVENTES 

Mūsų telkinio lietuviškoji 
šeima pradėjo šio sezono 
veiklą. Po atostogų repeticijų 
metu vėl gražiai skamba choro 
JSietyno" dainos ir giesmės. 
Giesmės skamba pamaldose 
bažnyčioje, o dainos salėje 
minėjimų metu. 

Š.m. rugsėjo 12 d. Lietuvių 
klubo valdyba, vadovaujama 
ilgamečio pirmininko Jono 
Daugėlos, suruošė Tautos 
šventę — Vytauto Didžiojo 
vainikavimo ir karaliaus Min
daugo — Lietuvos Valstybin
gumo švenčių minėjimą. Mi
nėjimas pradėtas pamaldomis 
lietuviams Prince of Peace 
bažnyčioje, Ormond Beach. 
šv. Mišias už Lietuvą aukojo 
kun. Ričardas Grasso. pamok
sle prisimindamas Lietuvos is
torinę praeitį, lietuvių meilę 
savajai tautai ir istorinius 
įvykius. Prisiminė ir šio, prieš 
vienerius metus mirusį, — šio 
telkinio narį, a.a. Mykolą Ja-
gutį ir Lietuvoje mirusį Kosto 
Žolyno brolį. Mišių dalyviai 
pasimeldė už abu mirusius. 

Pamaldose ir šį kartą gra
žiai skambėjo choro „Sietyno", 
vadovaujamo muz. Antano 
Skridulio, patriotinės giesmės 
ir sol. Juozės Daugėlienės 
solo. Šv. Mišių skaitinius ir ti
kinčiųjų maldą skaitė Kazi
mieras Barunas. 

OH. apyliuk. - - . tuviai , rugpjūčio uu-nesį dalyvavę susinnkime-pobūvyje 
Sauliaus Markevič iau* 

Po pamaidų parapijos salėje 
vyko tolimesnis Tautos šven
tės minėjimas. Jį pradėjo klu
bo pirmininkas Jonas Dau
gėla. Sugiedoti JAV ir Lietu
vos himnai, prisiminti Lietu
vos laisvės gynėjai ir lietuvių' 
tautos praeitis. 

Išsamų žodį apie Lietuvos 
didyjį kunigaikštį Vytautą ir 
karalių Mindaugą tarė Jonas 
Daugėla. Jis vaizdžiai nu
švietė šių dviejų Lietuvos 
vadų gyvenimą, įnašą į Lietu
vos istoriją, tautos sėkmes ir 
nesėkmes ir amžių sąvartoje 
lietuvių tautos kovą už sava
rankišką, Tepriklausomą gy
venimą. Prisiminė ir dr. Vinco 
Kudirkos Tautos giesmę — 
Lietuvos himną ir su jo gyve
nimu susijusias sukaktis. 
Jono Daugėlos žodis išsamus, 
atskleidęs Lietuvos didžiųjų 
vyrų praeitį, nuopelnus val
stybei. Savo kalbą Jonas 
Daugėla baigė Lietuvos himno 
žodžiais: ,Tegul meilė Lietu
vos, dega mūsų širdyse, var
dan tos, Lietuvos, vienybė 
težydi". 

Žurnalistas Vilius Bražėnas 
jautriai paskaitė iš Balio 
Sruogos „Milžino paunksnė" 
Švitrigailos Priesaiką, prie 
Vytauto didžiojo karsto. Šis 
kūrinys labai tiko šia proga. 
Kalbėtojai išklausyti su didele 
atida: jautėme šventišką, is
torinę nuotaiką. 

Minėjimas baigtas, chorui 
„Sietynui" sudainavus „Lie
tuva brangi" ir „Žemėj Lietu
vos". Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla padėkojo žurn. Viliui 
Bražėnui, chorui „Sietynui" ir 
jo vadovui muz. Antanui Skri
duliui, kun. Ričardui Grasso ir 
visiems prisidėjusiems prie šio 
gražaus Tautos šventės mi
nėjimo. Jis pasigėrėjo ir šio 
telkinio lietuvių gražia veikla, 
ruošiant įvairius minėjimus, 
sukaktis, tai gaivina lietu
viškosios šeimos gyvenimą. Po 
to pasivaišinta saldumynais. 

kava ir vynu. Veiklos pradžia 
graži, o renginių rudenį ir 
žiemą ta ip pat numatoma. 

AUDROS PALIETĖ 
IR MUS 

Šis ruduo, atrodo, bus bai
sus savo audromis. Liečia jau 
ir Floridą. Nespėjo praūžti 
„Dennis", štai užklupo „Floyd" 
plačios apimties audra . Ilgai 
keliavo Atlanto pakraščiu ir 
rugsėjo 15-16 d. pasiekė mūsų 
gražiąją Atlantą, iki šiol ne
patyrusią jokių audrų. Šį 
kartą buvo evakuotas visas 
miestas, buvo nejauku žval
gytis gatvėse, nesimatė žmo
nių nei automobilių. Kas ga
lėjo, keliavo toliau nuo Atlan
to vandenyno, žemyno link. 
Lietuviai glaudėsi vieni prie 
kitų, gyvenančių toliau nuo 
Atlanto, a rba keliavo į Vaka
rus. Buvo be galo daug keliau
jančių, kelionės tęsėsi iki 6-10 
valandų. Pasilikusieji Dayto-
noje pasakoja, kad buvę bai
sūs vėjai, ūžimas, medžių 
draskymas, jų išvertimas kai 
kam nunešė stogus, apgadino 
namus . Bet lietuviams, atro
do, didelių nuostolių nepri
darė. 

Mūsų mielas kampelis, ku
riame iki šiol buvo, palyginant 
ramu, šį kar tą pajuto baimę ir 
vargus. Kelias dienas ne
turėjome elektros, ki tur van
dens, neveikė TV, radijo. Gy
venome tamsoje. Dabar jau 
sugrįžo normalus gyvenimas, 
bet l ietaus, atrodo, nestig
sime. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

C L E V E L A N D , O H 

TURININGAS RUDENS 
SEZONAS 

„Aušros" aukštesnioj i li
tuan i s t inė mokykla mokslo 
metus pradėjo rugsėjo 4 d. Va
dovė Vida Bučmienė. 
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EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tei. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tei. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 O 
Downers Grove, IL 60515 
Tei. (630)435-0120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Rkjge, IL 60415 

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

Tei. 773-735-7709 

„Tėvynės garsų" radijo 
programa rugsėjo 11 d., Lietu
vių namuose savo 50 metų 
darbo sukaktj iškilmingai pa
minėjo pokyliu ir koncertu. 
Prisimintas Juozas Stempu-
žis, 32 metus dirbęs ir vadova
vęs šiai programai. Dabar jau 
septintus metus vadovauja Al
dona Stempužienė. 

Rugsėjo 11-12 dienomis Cle-
velande vyko Š iaurės Ameri
kos Balt iečių l engvos ios at
letikos p i r m e n y b ė s Cuyaho-
ga Community College, Par
moję. 

„Grandinėlė" pradėjo re
petuoti rugsėjo 12 d. Vadovė 
Renė Motiejūnaitė-Booth kvie
čia buvusius ir naujus jungtis 
į šį iškilų tautinių šokių sam
būrį. Jos teL 216-520-0934. 

Šv. Kazimiero l ituanis
t inė mokykla naujus mokslo 
metus pradėjo rugsėjo 13 d. 
Dievo Motinos parapijos patal
pose. 

Vyr. skauč ių Židinio kon
certas rugsėjo 25 d., 6:30 v.v., 
Dievo Motinos parapijos di
džiojoje salėje, ku r programą 

EUGBCC DECKER, DOS, P.C. 
4647 VV. 103 SL, Oak. l_awn. IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tei . 7 0 8 - 4 2 2 4 2 6 0 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9S25 S.79B1 Ave., Htetavy Hito, IL 
Tei. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago. IL 60652 

Kab. tei. 773-471-3300 

DR. L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hk*vy His. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tei. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

Lietuvių Bendruomenes Daytona Be 
Donatas Stukas. Stovi iš k.: Violeta 
Birute Kožicienė 

ach apylinkės valdyba, suruošusi 
Avižienė, Regina Snarskienė. dr. 

dr Birutes Preikštienes pagcrtuma Sėdi 
Birute Preikštienę ir LB apylinkes pirm. 

Nuotr N a r c i z o K r e i v ė n o 

atliko Toronto „Volungės" cho
ro moterų dainos vienetas. Bi
lietai po 10 ir 7 dol. 

Spal io 9-10 d ienomis 
„Lietuvių dienos" Vinco Ku
dirkos 100 metinėms pami
nėti. Paskaitą skaitys doc. dr. 
Irena Slavinskaitė, ištraukas 
iš Kudirkos raštų skaitys — 
aktorė Virginija Kochanskytė. 
Poeziją skaitys akt. Onutė 
Pučkoriūtė. Pianistas Antanas 
Smetona skambins Schuberto, 
Beethoveno ir kitų kompozito
rių kūrinius. Sekmadienį, spa
lio 10 d. šv. Mišios Dievo Moti
nos šventovėje. Giedos „Exul-
tate" choras, vad. muz. Rita 
Čyvaitė-Kliorienė. 11:30 vai. r. 
paroda Valdos Fitzpatrick. 

LB valdybai vadovauja dr. R 
Šilkaitis ir dr. D. Degesys. 

Spal io 15 d., penktadienį , 
7 vai. vak., Dievo Motinos di
džiojoje salėje įvyks Kauno 
mišraus choro „Kamertonas" 
koncertas. Rengėjas — lietu
vių sambūris „Gija". Pirm. Re-
mis Bistrickas. 

Atei t in inkų metinė šven
tė spalio 30-31 dienomis. Bus 
paminėta ateitininkų Cleve-
lande įsikūrimo auksinė su
kaktis. Iškilminga vakarienė 
Lietuvių namuose. Pagrindinė 
kalbėtoja dr. Ona Kliorytė-
Daugirdienė. Sekmadienį šv. 
Mišios Dievo Motinos švento
vėje, įžodis. 

Lapkrič io 6 d., 6:30 v.v. 
Balt iečių bendravimo va
karas Lietuvių namuose, inž. 
Algis Pautienis atstovauja lie
tuviams. 

Lapkričio 14 d. Šv. Jurgio 
parapijos metinė šventė. 

Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas rengia
mas lapkričio 20 d., 7 vai. vak. 
Lietuvių namuose. 

Bendros Kūčios gruodžio 
24 d. Šv. Jurgio parapijoje. 

Naujųjų 2000 metų sutiki
m a s gruodžio 31 d. Lietuvių 
namuose. V.R. 



LIETUVOS VALSTYBES 
SANTVARKA 

BRONIUS NAINYS 

Nežinau, kaip tiksliau — 
santvarka, sąranga, ar dar ki
taip? Lietuvos spauda rašytų 
„struktūra", ir kalbininkai 
nesakytų nieko, bet iš tikrųjų 
tai būtų tik teršimas lietuvių 
kalbos, dar vienu, visiškai kitą 
reikšmę turinčiu ir čia vartoti 
netinkančiu, svetimžodžiu. 
Deja, tas svetimžodis jau irgi 
yra „prilipęs ir iki kaulo 
čiulpų įsiėdęs" — taip Lietu
voje dabar mėgsta sakyti ieš
kantieji „nacionalizmo ir in
ternacionalizmo" — kodėl ne 
tautinės ir tarptautinės? — 
pusiausvyros. 

Bet... Tiek to. Šis rašinys ne 
lietuvių kalbos pamoka. Ta
čiau visgi pakankamai pavo
jingas, nes yra apie tą sritį, 
apie kurią beveik visiškai nie
ko neišmanau, bet labai noriu 
kalbėti. Todėl tegul atleidžia 
man skaitytojai, jeigu kur 
nors prašausiu pro šalį. Iš tik
rųjų manau, kad apie Lietu
vos valstybės santvarką no
rėtų kalbėti ne vienas, ir ne 
tik kalbėti, bet ir ją „pakra
tyti", nes per devynerius Lie
tuvos nepriklausomybės me
tus ji pasirodė kaip visiškai 
netikusi kone visose srityse. 
Taip turbūt galvojo ir vals
tybės atkūrėjai, nes tuojau pat 
įsteigė kažkokių reformų min
isteriją, kuri, kaip dabar ma
tyti, savo veiksmais, teisin
giau neveiksniais, pati prašo
si reformuojama, nes iki šiol ji 
nieko gero nepadarė. Visur te
beklesti seniai žadėta atsikra
tyti sovietinė santvarka, pas
kiausiu laiku pasireiškianti 
vis didėjančiu vadinamu „no-
menklatūrizmu" — irgi nie
kam netikęs lietuvių kalbos 
teffalas — valdininkų didybe, 
"pasipūtimu, sauvaliavimu, ne
siskaitymu su visuomene, net 
ir kyšininkavimu. Į tokią jų 
elgseną ne kartą atkreipė dė
mesį ir Lietuvos žiniasklaida 
— dėkui Di' ui, kad ji dar yra 
laisva ir nt priklausoma — o 
paskiausiu laiku — net ir pats 
Lietuvos Seimas. Valdininki
jos patarnavimo ieškojusi ir jo 
laiku neradusi, Seimo narė 
Rūta Rutkelytė labai nusis
tebėjo, kad valdininkai nesu
pranta, jog jie turi tarnauti pi
liečiams, nes jie (piliečiai) juos 
ir išlaiko, moka atlyginimą. 
Tačiau valdininkai elgiasi 
priešingai — piliečiams tik 
trukdo" („Lietuvos rytas". 
1999 spalio 5 d.). Seimo narės 
pasakymu nė kiek nesistebiu, 
nes visiškai neseniai taip pa
tyriau ir aš. Apie tokius ir į 
juos panašius patyrimus gir
dėjau jau iš daugelio žmonių. 
Taigi, manau, kad šioje srityje 
pertvarkymų reikia ir labai, ir 

skubiai. Tik ar jie įmanomi? 
Ar Lietuvos valstybės dabar
tinėje santvarkoje yra tie, ir 
kas jie, kurie tokius pertvar
kymus turėtų atlikti? Nenu-
bauskit, jeigu tvirtinsiu, kad 
dabar gal jų ir nėra, o jeigu 
yra, taip pirmiausiai pertvar-
kytini turi būti jie patys. 

I Lietuvą atsirioglinęs rau
donasis okupantas, tuojau pat 
sugriovė jos valstybės struktū
rą, kuri tada, atrodo, neblogai 
veikė. Buvo Lietuvos prezi
dentas, vyriausybė. Kurį laiką 
buvo ir Seimas. Lietuva buvo 
pasikirstyta į apskritis, vals
čius, seniūnijas. Apskritims 
vadovavo apskričių viršinin
kai, valsčiams — viršaičiai, 
seniūnijoms — seniūnai. At
rodė puikus ir paskirstymas, 
ir tikslūs, gražūs lietuviški pa
vadinimai. Miestai turėjo tar
nybas, burmistrus (pavadini
mas — skolinys, kuriam buvo 
kažkodėl „nerandamas" tin
kamas lietuviškas). Bolševi
kams tokia santvarka netiko. 
Jie, valstybę pavadinę respu-
l-'ika, paskirstė į rajonus, 
valsčius sumenkino į seniū
nijas, prigamino visokių „raj-
komų" bei kitokių „komų" par
tinių jų sekretorių, įvairių 
paslaugų, kuriems Vilniuje sė
dintis antrasis partijos sekre
torius — iš Maskvos atsiųstas 
tiesioginis Lietuvos valdytojas 
— per savo klapčiukus viską 
nurodinėjo. Ir visos tos, nuo 
antrojo sekretoriaus Vilniuje 
iki kolūkio karvių melžėjos 
nusitęsusios, raudonos grandi
nės prirakinimui prie jo stalo 
kojos buvo sukurta pasakiškai 
išpūsta biurokratinė sąranga, 
kurioje suspiesti kažkokie par
tiniai „aparačikai", gal net 
apie porą šimtų tūkstančių, 
žmones 50 metų apgaudinėjo, 
apvaginėjo, sukčiavo, melavo 
ir, juos stumdydami, gainioda
mi iš Sibiro grįžusius tremti
nius, kad šie neatsiimtų savo, 
jau tų „spartuolių" apgyventų 
sodybų, voliojosi gerame tin
gių, vodka nuolat palaistoma-
me, raudonų peniukšlių gyve
nime. Nors nepriklausomos 
Lietuvos vadovybė antrąjį sek
retorių kartu su visa jo svita 
išginė galvotrūkščiais ir jo 
grandines apkapojo, bet visų, 
iš valdžios lovio šlerpti pratu
sių, peniukšlių visgi dar neat
sikratė. Atrodo, kad pastaruo
ju laiku tam vyksmui baigti 
pristigo ir jėgų. o gal ir noro, 
nes partijoms reikia ir jų 
balsų. Taigi šie, vieni daugiau, 
kiti mažiau pasibaltinę, o kai 
kurie tokie patys likę, iš nau
jo persitvarkę, iš to lovio šliur-
pia ir toliau, visiškai nepaisy
dami, ar prie jo grūstis tenka 

ir kairės, iš dešinės, ar iš cen
tro. 

Tą sąrangą reikia būtinai 
pertvarkyti, tiesiog mesti lauk 
ir sugrąžinti prieš karą buvu
sios nepriklausomos Lietuvos 
valstybės santvarką. Tai gal ir 
buvo bandyta, atkuriant aps
kritis, tačiau iš to išėjo tik dar 
didesnis nesusipratimas, nes, 
rajonų nepanaikinus, atsirado 
tik dar viena, nežinia kam 
reikalinga, biurokratinė įstai
ga 

Visas tas valdininkų darinys 
tiesiogiai priklauso įvairioms 
ministerijoms, taigi jį pertvar
kyti būtų naujų ponų ministrų 
uždavinys. Bet kažin, ar toks 
pertvarkymas visiems vieno
dai rūpi, nes daug jų iš tos 
pačios grupės kilę, tik dabar į 
aukštesnes jos pakopas įsiko-
rę. Pasigirsta ir gandų, kad, 
ko gero, iš tų žemesniųjų jie 
ir, iš anų gerų laikų užsili
kusią, įprastinę duoklę susi-
šniaukia. Kas norėtų skersti 
auksinius kiaušinius dedančią 
žąsį? Bet girdėjome ir apie do
rus partiečius, išsimokslinu
sius profesionalus, Lietuvai 
daug gero dariusius. Sutikim 
— buvo ir tokių. Kur gi jie pa
sidėjo? Kur iš tikrųjų ieškoti 
sprendimo? 

Tik ar ne keistas klausimas? 
Argi jau pamiršome pačią 
svarbiausią — moralės, sąži
ningumo, teisingumo, valsty
bingumo, demokratiškumo ir 
dar daug kitų „urnų" tvirtovę. 
Visų piliečių lygiateisiškai, 
slaptai, visuotinai išrinktą 
Lietuvos respublikos Seimą? 
Ar ne čia turi sustoti litas — 
prisimenant garsųjį amerikie
čių posakį, kai nebėra kur at
sakomybės nuo savęs nustum
ti? Nuo čia gal ir reikia viską 
pradėti. Pirmiausia, žinoma, 
labai atidžiai reikia peržiūrėti 
ir šiuos tautos atstovybės na
mus, nes „nomenklatūra", o 
kar tu ir su ja susijusios visos 
gere gyvenimo privilegijos, jau 
grįžta ir į pačią valstybės šir
dį. O jeigu jau atsikratyti ats
kirų nenugalimų kliūčių, to
kiu atveju reikia prisiminti ir 
patį pagrindinį, seimūnus ir 
jų kėdes susodinusį, veiksnį — 
rinkėjus. Rinkimai tik vienu 
kiekvieno piliečio balsavimo 
lapeliu per dieną visa tai 
galėtų pakeisti. Jeigu, žinoma, 
piliečiams būtų sudarytos tin
kamos sąlygos ir jeigu būtų 
galima spustelėti dabartinio 
Seimo daugumą panaudoti 
daugiau išminties ir tokias 
sąlygas rinkėjams sudaryti. 
Štai kokie turėtų būti dabarti
niai jų sprendimai. 

Pirmiausia Seimas specialiu 
nutarimu turi panaikinti bent 
40 nuošimčių savo šiltų, gar
bingų sėdimų vietų. Aštuonio
liktaisiais metais įkurtos ne
priklausomos Lietuvos Seimą 
sudarė 85 nariai. Kodėl tiek jų 
neužteko dabar? Kandidatuo-

Danute Bindokienė 

Pasisakėme — bet ar 
buvome išgirsti? 

Ministras pirm. Rolandas Paksas 'dešinėje), vyriausybes kanclerė Dalia 
Kutraite ir premjero atstovas spaudai Jonas Čekuolis prezidentūroje R. 
Pakso 100 dienų darbo Vyriausybėje proga. Nuotr. Eltos 

jantieji taip pat turi būti 
įtikinti, jog Seimo narys ren
kamas ne del to, kad kar tu 
būtų ir ministras, ir partijos 
pirmininkas, ir dar kas nors; 
kad jis būtų įstatymų sau 
leidėjas, ir jų vykdytojas. J i s 
renkamas dirbti tik Seime ir 
niekur kitur, ir dalyvauti vi
suose jo posėdžiuose, išskyrus 
tik tuos, per kuriuos, to paties 
Seimo įgaliotas, jis atlieka 
kokį nors kitą jo darbą. Kam 
ir kiek naudinga Seimo nare, 
kartu dainuojanti operoje ir 
dar dėstanti konservatorijoje? 
Ar ne absurdiška, kai kokį 
nors įstatymą svarsto ir prii
ma posėdžių salėje sėdinčių 
vos dvidešimt Seimo narių? 
Ko vertas tada pasidaro toks 
jo priimtas įstatymas ir paga
liau — pats Lietuvos Respu
blikos Seimas? Taip pat ver
tėtų pergalvoti ir tą dvilypį. 
asmeninį ir partijų sąrašais, 
rinkimo būdą. Ar logiška, kad 
rinkiminėje apygardoje pra
laimėjęs, asmuo į Seimą pa
tenka per partijos sąrašą? Ar 
galima laikyti jį valstybės pi
liečių atstovu? Ar toks sei-
mūnas nėra tik partijos vado
vybės, o gal ir tik vieno įta-
kingesnio, „tvirtesnės rankos" 
partijos pirmininko, aukščiau 
jį į sąrašus įrašiusio, statyti
nis. 

Reikia atsisakyti ir vienos 
ypatingai keistos mandrybės 
— Vilniuje gyvenančių asme
nų rinkimą atstovauti provin
cijos apygardoms. Jeigu Seimo 
narys turi atstovauti, tarkim, 
Pakruojo apygardai, tai j is 
turi būti tos apygardos nuola
tinis gyventojas, nes kaip gali 
atstovauti piliečių siekiams 
žmogus, tų piliečių visiškai 
nepažindamams ir jų gyveni

mo sąlygų nežinodamas? 
Taip pertvarkius Seimo rin

kimų įstatymą ir pagal jų na
rių skaičių iš 141 sumažinus 
iki 85, Lietuvos mokesčių mo
kėtojams būtų sutaupyta daug 
milijonų litų. Taip pat page
rėtų Seimo narių a t ranka ir 
padidėtų darbingumas. Gal 
tada jie sugebėtų išmintingiau 
pertvarkyti ir vyriausybės su
darymo bei kitus biurokrati
nę sąrangą aptariančius įs
tatymus, sumažintų preziden
to per rinkimus žadėtą su
mažinti ministerijų skaičių, 
atidžiau parinktų ir pačius 
ministrus, kurių daugelio pas
kiausių kelerių metų veikla, 
ypač derybos su ,,Williams" 
bei kitomis užsieniečių ben
drovėmis, Grūto miškas, pasi
ruošimas stoti į NATO ir Eu
ropos Sąjungą, gausa įvairių 
skandaliukų parodė, kad žy
miai geresnės atrankos labai 
reikia. Uolesni ministrai kruo
pščiau pasirinktų savo štabus, 
kurių padedami, jie galėtų 
pertvarkyti ir gal net pusiau 
sumažinti jiems priklausančią 
biurokratų armiją, padidintų 
jos darbo našumą, o gal iš
spręstų ir sunkų Lietuvos 
biudžeto uždavinį. 

Dabartiniams valstybės va
dovams tos mintys gal ir nepa
tiks. Gal iš toli ir ne valdžios 
žmogui Lietuvos gyvenimas 
atrodo kitaip, negu kasdien 
jame besitrinančiam Seimo 
nariui ar ministrui, bet lauk
čiau kokio nors jų „perma-
limo". Nors ir sunkiomis gir
nomis. Panašiai galvojančių 
žmonių buvau sutikęs ir Lie
tuvoje, ir išeivijoje, tad bent 
šiek tiek dėmesio jos galėtų 
būti vertos. 

Praėjusį savaitgalį Milvvau-
kee. WI, vykusioje JAV LB ta
rybos sesijoje tarp priimtų re
zoliucijų yra viena, kurioje 
dėmesys skiriamas ir Grūto 
parkui. Rezoliucijoje rašoma: 
„JAV LB XV Taryba išreiškia 
gilų susirūpinimą del Grūto 
parko projekto, kuris griauna 
Lietuvos valstybės įvaizdį pa
saulyje ir sukelia nesantaiką 
tarp Lietuvos žmonių. ... Šie 
politizuoti meno kūriniai pa
žeidžia nuo komunizmo nu
kentėjusių Lietuvos gyventojų 
ir išeivijos jausmus, tautą 
skaldo ir išvysto nereikalingą 
pyktį vienų kitiems..." Rezo
liucijoje prašomas Lietuvos 
Respublikos prezidentas. Sei
mas ir Vyriausybė „Grūto par
ko projektą sustabdyti ir sta
tulas perduoti Lietuvos Gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos centrui". 

JAV Lietuvių Bendruome
nes XV Tarybos sesijoje priim
ta rezoliucija yra oficialiai 
išreikšta Amerikos lietuvių 
nuomonė sovietinių „herojų" 
statulų ekspozicijos tam tiks
lui sukurtame parke klausi
mu. Panašių nuomonių ir pa
reiškimų būta jau ir nemažai 
(pvz., Lietuvos Vyčiai šią va
sarą vykusiame savo seime 
taip pat išreiškė protestą dėl 
tokio parko kūrimo), ir įvai
riomis progomis, kur susibur
davo didesnis skaičius mūsų 
tautiečių. O pavieniai asme
nys daug kartų apie tai pasi
sakė ir „Draugo" laiškų sky
riuje. Iš tikrųjų, galima saky
ti, nuo to meto, kai sužinota 
apie Grūto miško projektą, šia 
tema buvo daugiau laiškų 
kaip bet kuria kita. Projektui 
pritariančių procentinis santy
kis galbūt buvo vienas a r du 
už, kiti visi — prieš. Vadinasi, 
užsienio lietuviai savo nuomo
nę tvirtai pareiškė, bet a r kas 
klausė? Ar kas klauso tokių 
priešingų nuomonių, vis gar
siau ir dažniau aidinčių Lietu
voje? 

Apie Grūto parką Lietuvoje 
daug kartų pasisakyta: ir re-
zoliucijomis-nutarimais, ir pa
skirų įtakingų asmenų. Kreip
tasi ne vien į valstybės prezi
dentą, Seimą, Vyriausybę, bet 
f rugsėjo 6 d. data), net į Jung
tinių Tautų generalinį sekre
torių, Politinių kalinių ir ko
munizmo aukų tarptautinės 
sąjungos pirmininką ir kitus. 
Pasirašiusiųjų po tais nutari
mais, rezoliucijomis, kreipimo
si tekstais pavardės taip pat 
jau mums žinomos. Tai dau-
.giausia buvusieji politiniai 
kaliniai, tremtiniai, partiza
nai, net Kauno arkivyskupas 

metropolitas Sigitas Tamke-
vičius, kuris savo tekste tarp 
kitko rašo: „Ko lieka vertos 
kalbos, jog laisva Lietuva ver
tina už jos laisvę kovojusius. 
kentėjusius ir žuvusius, jei 
nekreipiama dėmesio į jų nuo
mone0 O jeigu Grūto parko 
kiaus :mu vienodai yra verti
namos nuomones tiek aukų. 
tiek ir budelių, tiek mylinčių 
tėvynę, tiek mylinčių tik save 
ir pinigus, tada labai liūdna. 
nes šitokia pozicija demorali
zuoja visuomenę..." 

Galima nuo ryto iki vakaro 
diskutuoti apie pilietines teises 
ir laisves, kurios turi būti su
teiktos laisvoje šalyje, laisvam 
jos piliečiui savo nuosavoje 
žemėje elgtis, kaip tik nori, 
net jeigu jo elgesys erzina kai
mynus, sujudina visą tautą. 
Gaiima ir visai projektą igno
ruoti, nes visa ši protestų ban
ga turi kaip tik atvirkštinį po
veikį: suteikiama plati rekla
ma Grūto parkui ir paskatina 
įvairius smalsuolius pamatyti, 
kas gi ten iš tikrųjų darosi. 
Žinoma, kiekvienas atvykėlis 
įberia pinigėlį į parko savinin
ko kišenę ir jis gali pasigirti, 
kad lankytojų netrūksta, kad 
žmones domisi ir remia tokio 
pobūdžio parką. 

Galima taip pat tvirtinti, 
kad šalto metalo ar akmens 
„balvonai". nors ir vaizduoja 
lietuvių tautos okupanto tar
nus bei tų tarnų šeimininkus, 
jokios žalos Lietuvai daugiau 
negali padaryti. Jų viešpata
vimo dienos pasibaigė, tad jie 
šiuo metu verti pašaipos, ne 
baimės... Tegul jie ten stovi 
miške, tegul apželia samano
mis, tegul lietus",.ir' sniegas 
prausia jų kruvinus veidus, 
rankas. Kai visa kontroversija 
dėl parko įkūrimo praeis, net 
ir buvusiems karščiausiems 
komunistams nebeliks noro 
Grūto parke periodiškai susi
rinkti ir prisiminti, ar aprau
doti, „senus gerus laikus". 

Tačiau susipriešinimas tau
toje ilgai neišdils. Ir tai di
džiausia žala, kurią tik gali 
padaryti Grūto parko projek
tas. Staiga vėl pagilėjo plyšys 
tarp tikrųjų Lietuvos kanki
nių, labiausiai nukentėjusių 
nuo okupanto, ir vadinamųjų 
„kosmopolitų", kurie šalinasi 
bet kokių patriotizmo apraiš
kų, kurie bijo prisipažinti, kad 
yra savo tėvynes vaikai ir jos 
gerovei, jos vienybei turi teikti 
pirmenybę. 

Kaip ilgainiui bebūtų iš
spręstas Grūto parko klausi
mas, visų pirma Lietuvos val
džia turi pasistengti, kad tau
ta dar labiau nesuskiltų. 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
Tęsinys ZIGMAS ZINKEVIČIUS ^ 

Dėjome pas
tangas nuo lygių kuo sklandžiau pereiti prie profiliuo
to mokymo. 

Netvarkos buvo su gimnazijos statuso suteikimu ats
kiroms klasėms ir mokykloms. Irgi paveldėta bėda, dėl 
kurios kartais būdavau kaltinamas. Prieš karą visos 
vidurinės mokyklos buvo gimnazijos ir jokių problemų 
tada nebuvo. Švietimo reformuotojai norėjo gimnazijos 
statusą panaudoti kaip savotišką tobulumo siekimo 
masalą. Sukūrė sistemą, šiek tiek primenančią sovie
tines soclenktynes. Tikslas, matyt, buvo geras, bet 
praktika ne be trūkumų. Pasitaikydavo atvejų, kai 
gimnazijos statusą gaudavo prastesnė mokykla, o jo 
negaudavo greta esanti geresnė. Tai kėlė pagrįstą ne
pasitenkinimą. Reikėjo tobulinti statuso suteikimo 
mechanizmą. 1998.01.29 Ministerijos kolegijoje buvo 
svarstomas nuostatų projektas, nemaža ginčytasi. 

Rūpestį kėlė mokinių perkrovimas mokomąja me
džiaga ir namų darbais. Ministerijoje atskirus dalykus 
kuruojantys specialistai paprastai rūpinasi tik savąja 
disciplina, siekia kuo daugiau pamokų jai išpešti, o 
kitų disciplinų mažai paiso. Beje, panaši padėtis ir 
aukštosiose mokyklose, su ja buvau gerai susipažinęs. 
1946 m. savo ranka perrašiau Vilniaus universiteto li
tuanistų pirmąjį pokario metais mokymo planą, pagal 
kurį studentai turėjo kasdien vidutiniškai maždaug po 

4-6 valandas paskaitų (doc. Jonas Kruopas, atsimenu, 
tada pašiurpo: toks didelis paskaitinis krūvis vers stu
dentus mokytis, o ne studyuoti!), bet vėliau per bemaž 
penkis dešimtmečius tas paskaitinis krūvis vis didėjo 
ir išaugo iki 8 ir daugiau valandų per dieną, nors neat
simenu nė vieno atvejo, kad Fakulteto taryboje būtų 
svarstytas jo didinimas, visą laiką kalbėta vien apie 
mažinimą. Krūvį didino ne žmonės, bet sistema! Tas 
pat, matyt, buvo ir žemesniojoje mokymo pakopoje — 
bendrojo lavinimo mokyklose. Krūvio didinimą sustab
dyti, juo labiau jį sumažinti, buvo labai sunku. Bet tai 
daryti būtina. Mokinukai jau knygų nebepaneša! Apie 
tai užsiminiau jau pačioje ministravimo pradžioje vie
name iš interviu (žr. „Mokslas ir technika", 1997, Nr. 
1). Išeitį mačiau dvejopą: reikia pamokų kiekybę keisti 
kokybe ir siekti profiliavimo mokyme. Dėl daugybes 
kitų darbų ir trukdymo prie šių idėjų įgyvendinimo 
nespėjau prieiti, nors šį bet tą padariau. Ministerijos 
kolegijoje svarstant anglų kalbos mokymo gerinimą 
griežtai pasisakiau prieš tolesnį mokinių apkrovimo 
didinimą. Kurios nors disciplinos pamokų skaičių atei
tyje sutikau leisti padidinti tik tuo atveju, jeigu atitin
kamai bus sumažintas kuriai nors kitai disciplinai. 
Priešingu atveju siūlymai net neturės būti pateikiami 
svarstymui. 

Perėjimas prie 10-mečio mokymo. Prieš man atei
nant buvo planuojama pereiti prie 10-mečio pagrindi
nio mokymo nuo 1997/1998 mokslo metų. Ištyrus pa
aiškėjo, kad tokiam žingsniui dar nėra kaip reikiant 
pasiruošta, todėl perėjimą teko atidėti vieneriems me

tams. 1998 m. pradžioje šis klausimas buvo svarsto
mas Kolegijoje. Patvirtintas paruošiamųjų darbų pla
nas. 

Lietuvių kalbos kultūros reikalai. Ministerijoje ir pa
valdžiose įstaigose anksčiau šiais reikalais nedaug te
sirūpinta. Kur matyta, kad sovietmečiu dėl gimtosios 
kalbos išsikovoję net metus viršaus, reformuotoje mo
kykloje mažintume gimtajai kalbai skirtų pamokų 
skaičių, brandos egzaminuose nustumtume ją į ant
rąją vietą! Kiekvienam aišku, kad auklėti jaunąją 
kartą ir kelti krašto kultūrą įmanoma tik per gimtąją 
kalbą. Juk ji yra didžiausias mūsų dvasinis, etninis ir 
kultūrinis lobynas, šimtmečiais ir tūkstantmečiais 
kaupta tautos išmintis. Jos neperemęs žmogus netaps 
pilnavertis, humaniškas, demokratiškas tautos narys, 
o liks „homo sovieticus" tipo kosmopolitinis hibridas. 
Kai kas, matyt, to ir siekė. 

Susirūpinimą kėlė prasta jaunimo, tiek moksleivių, 
tiek ir s tudentų kalba. Niekam ne paslaptis, kokius 
žodžius girdime iš mūsų vaikų lūpų. kai jie išeina iš 
klasės ar auditorijos. Negi išsaugoję savo kalbą per 
dešimtmečius trukusią okupaciją leisime ją taip dar
kyti dabar? Mokykla, gražiausių tautos tradicijų puo
selėtoja, neturi šios rūšies blogybių toleruoti ar dėtis 
nepastebinti. Tai pabrėždavau kiekviena proga. Di
džiausias blogybių šaltinis, mano įsitikinimu buvo k i 
tų dalykų mokytojų kalbos netaisyklingumas, kuris 
niekais vertė lituanistų mokytojų pastangas ir darbą. 
Šio reiškinio ištakos glūdėjo aukštųjų mokyklų, 
ruošiančių mokytojus, darbo trūkume. Jeigu dėstytojai 

kalbėtų taisyklinga kalba ir to reikalautų iš savo stu
dentų, valstybei nebereikėtų skirti lėšų kalbos kultū
rai dėstyti. Išnyktų ir ši disciplina. Tai kiekviena pro
ga akcentavau. Pradėjęs dirbti pastebėjau nemaža ap
laidumo ir pačioje Ministerijoje. Oficialūs raštai nere
tai būdavo man atnešami pasirašyti su klaidomis. At
kreipus į tai dėmesį, buvo nustatyta tvarka, kad Mi
nisterijos vadovai nepasirašinės jokio rašto, jeigu jame 
nebus kalbininkės antspaudėlio '.Kalba sutvarkyta"). 
Po to oficialiųjų raštų kalbos klaidos emė nykti. 

1997 m. pradžioje spauda pradėjo kelti viešumon ne
teisėto valstybines kalbos pažymėjimų išdavimo kita
kalbiams darbuotojams dr švietimo!1 faktus, rašė apie 
tų pažymėjimų klastojimą, apskritai piktnaudžiavimą 
laikant kvalifikacinius valstybines kalbos egzaminus. 
Paaiškėjo piktavališkos pastangos nuo šio darbo nuša
linti Ministerijai pavaldaus Pedagogų kvalifikacijos 
instituto Lietuvių kalbos centrą, kuravusį šią darbo 
sritį. Susidariusi padėtis buvo apsvarstyta specialia
me pasitarime dalyvaujant Ministerijos ir kitų suinte
resuotų įstaigų atstovams. Po to buvo pakeista egza
minavimo ir pažymėjimų išdavimo tvarka, imtasi kai 
kurių administracinio poveikio priemonių (nušalinimo 
nuo darbo) ir piktnaudžiavimai liovėsi. Bet ar ilgam0 

Stengiausi remti visas priemones, susijusias su lie
tuvių kalbos mokslu ir jos kultūra. Pats įsitraukti į 
tiesioginį lituanistinį darbą del laiko stokos nebe
galėjau Nors 1997 m. pasirodė dvi mano knygos '„Lie
tuvių kalbos istorija'" angliškai ir „Rvtų Lietuva praei
tyje ir dabar" rusiškai. (Bus daugiau) 
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GARBINGĄ JUBILIEJŲ 
ATŠVENTUS 

Monsinjoro E d u a r d o S i m a š k o s 90-čio p r o g a 
DR. IRENA P E T R A U S K I E N Ė 

Šių metų liepos-22 d. ruons. jubi l ia tas , vis toks pat judrus 
Eduardui Simaškai sukako 90 ir gyvybingas, kaip anksčiau, 
metų. Tai reikšmingas jubilie- Šiek tiek papilnejęs. plikai 
jus. vertas didesnio dėmesio ir skusta galva, tiesus, nesu-
pamąstymų. Besimokydama kumpes . net nepasakytum. 
Ukmergės gimnazijoje (ją bai- kad tokia garbinga metų naš-
giau 1945 m.), turėjau galimy- ta slegia jo pečius. Pagal iš-
bes artimai su kun. E. S:maš- vaizdą, drąsiai būtų galima 
ka bendrauti. Vokiečių okupa- vieną kitą dešimti metų at-
cijos metais jis buvo paskirtas mesti. J i s visus mus pažino. 
mūsų gimnazijos kapelionu, o a ts iminė va rdus ir pavardes, 
1943-1944 m. dar auklėjo pa- vadino savo vaikais, kiekvie-
raįeline septintąją klase. 1936 nam asmeniškai turėjo ma
ni, baigęs kunigų seminariją, lonų. t ik j a m skirtą žodį. Jis 
jis buvo kupinas jėgų, su mu- visas alsavo ramybe ir gerano
rius bendravo ne tik per pamo- r i škumu. O ir jį supanti aplin
kas, bet dalyvaudavo įvairiuo
se gimnazijos renginiuose, 
lanke mokinius namuose, pri
sijungdavo prie mūsų iškylų į 
nuostabiai gražias Ukmergės 
apylinkes. Apskritai kapelio
nas mums turėjo milžiniškos 
įtakos, formuojant pasaulė
žiūrą, pasirenkant teisingą gy
venimo kelią. Tai. kad beveik 
visi mūsų laidos abiturientai 
nekolaboravo su okupantais, 
didžiulis nuopelnas E. Simaš
kos. paauglystėje įžiebusio 
mums krikščioniškosios mo
ralės pagrindus. Kapelionas 
rūpinosi mumis ir globojo, pas 
jį ieškodavome atsakymų į 
mums rūpimus klausimus, 
esant reikalui, buvome pa-
guosti"ar sušelpti. 

Deja. neilgai truko ta moki
nių ir kapeliono draugyste. 
Sugrįžus sovietų valdžiai, jis 
buvo išguitas iš gimnazijos, 
neilgai trukus areštuotas ir 
įkalintas Gulago kalėjimuose: 
Paleistas į laisvę, kunigavo 
Skaruliuose ir Deltuvoje. Nuo 
1986 m. gegužės 16 d. jau ke
turiolikti metai, kai kun. E. 
SimaSkaŠiluvos Švč. M. Mari
jos Gimimo bazilikos altarista, 
čia būnant, popiežiaus pakel
tas į monsinjorus. Buvę auklė
tiniai ne kartąjį aplankydavo. 
1995 m., mūsų 1945 m. abitu
rientų laidos baigimo 50-mečio 
proga. kun. E. Simaška daly
vavo susitikime Ukmergėje, 
čia už mus aukojo šv. Mišias. 

Nors nuo mūsų pažinties 
prabėgo daugiau nei 50 metų. 

ka ta ip pat buvo pilna idi
liškos ramybes. Namelį, ku
riame monsinjoras gyvena, 
aptvertą medine tvorele, ski
riančia nuo aikštės prieš baž
nyčią, supa gėlynas, vešli me
džių žaluma. Kambariuose 
daug knygų ir paveikslų. Ap
linka kalbėjo apie vidinį susi
telkimą, dvasios ramybę. Čia 
atvykę, pasijutome savi. lyg 
tais seniai praėjusiais Saikais, 
kai r inkdavomės kapeliono 
butelyje Mažojoje Bažnyčios 
gatvėje Ukmergėje. 

Pradėjome mūsų mylimą ka
pelioną, mons. E. Simašką 
sveikinti. Visų vardu R. Balt-
rušis. buvęs berniukų klasės 
seniūnas, apjuosė jubiliatą 
tradicine juos ta ir įteikė di
džiulę puokštę gėlių. J is taip 
pat įteikė sveikinimą, gautą iš 
JAV gyvenančios jubiliato 
auklėt inės Sofijos Jelionienės. 
buvusios mergaičių klasės se
niūnės. Po to kiekvienas dar 
sveikinome atskirai, linkėda
mi visa ko geriausio. Tai buvo 
džiaugsmingos akimirkos, su
teikiančios pelnytą pagarbą ir 
meilę kun. E. Simaškai. Bent 
tuo galėjome atsidėkoti už pa
auglystėje jo suteiktas mums 
dvasios dovanas. Po kelionės 
skaniai pavaišinti , dažnai pa
ta rnau jan t ir pačiam jubilia
tui , išėjome susipažinti su Ši
luva. Ekskursi jos vadovu, sa
vo atmintyje išlaikęs daug 
faktines medžiagos, buvo mū
sų kapelionas. 

Šiluvai, garsėjančiai savo at-
šviesus kapeliono paveikslas" laidais, kaip nedaugeliui mū-
lydejo mus per visą gyvenimą, su miesteliu, dar būdingas XX 
sunkiomis valandomis įkvėp
damas ir primindamas, kaip 
dera krikščioniui ir doram 
žmogui elgtis. Pagarbos ir 
draugiškumo gija nematomais 
saitais mus sieja iki dabar, 
todėl buvusių bendraklasių 
ketinimą jį pasveikinti jubilie
jaus proga suvokiau kaip sa
vaime suprantamą dalyką. 
Labai apsidžiaugiau, kai kla
sės bičiulis, dabar žymus li
tuanistas, buvęs švietimo mi
nistras Zigmas Zinkevičius 
pakvietė drauge vykti į mon
sinjoro jubiliejų. Pakilia nuo
taika liepos 22 d. ryta iš Vil
niaus išvykome į Šiluvą. Neto
li Šiluvos prie mūsų prisijungė 
kolegos iš Kauno ir Ukmergės. 
Tad keliais automobiliais pa
siekėme kelionės tikslą, kur 
jau mūsų laukė jubiliatas. Iš 
buvusių kun. E. Simaškos mo
kinių jo pasveikinti, be jau 
minėto hab. dr. Z. Zinkevi
čiaus, atvyko žymus chemikas 
prof. hab. dr. Romualdas Balt-
rušis. žinomas Lietuvos biti
ninkas hab. dr. Jonas Balže-
kas. gydytojai Marija Svilai-
nytė Dzerožinskiene bei Vin
cas Putna. buvusi partizanų 
ryšininke Janina Jelinskaitė-
Kluonienė. inžinierius Vytau
tas Narkevičius, agronomas 
Jonas Bogušovičius ir aš. kul
tūros istorike d r. Irena Vait-
kevičiūte-Petrauskienė. Kai 
kurie mūsų klasės vyrai atvy
ko su savo žmonomis, tad iš 
viso mūsų susidarė 13 asmenų 
būrelis. 

Prie vartelių mus pasitiko 

S K E L B I M A I 

TARP MŪSŲ KALBANT 
JIEMS PLOJO VISA LIETUVA 

a. pirmosios pusės įvaizdis: 
mediniai, dažniausiai viena
aukščiai nameliai, apsupti 
medžių ir gėlių daržeiių. Gat
velėse viešpatavo tyla. dvelkė 
ramybė. Mūsų ekskursijos pa
grindiniai objektai buvo Švč. 
M. Marijos Gimimo bazilika ir 
koplyčia, pastatyta Švč. M. 
Marijos apsireiškimo vietoje. 
Kalbant apie Šiluvos praeitį, 
dera prisiminti i.' kai kuriuos 
istorijos faktus. Šiluvos Romos 
Kataliku bažnyčia ir parapiją 
įsteigė Pet ras Gedgaudas. 
1457 m. jai užrašydamas apie 
146 va lakus su žmonėmis ir 
pas ta tydamas medinę bažny
čią. Naujai bažnyčia buvo at
s ta tyta apie 1500 m. Andriaus 
Zavišos ir veikė maždaug iki 
1550 m. Joje iškilmingai bū
davo .švenčiami Švč. M. Mari
jos Gimimo atlaidai. Jsigalint 
reformacijai, katalikų bažny
čia sunyko ir buvo, ar sugriau
ta, ar sudeginta. Katalikai, 

Mons Eduardą Simaška 90 gimtadienio proga į Šiluva pasveikinti suvažiavo jo l'kmvrįjes A Smetonos gimnazi
ni- :!.t:>9-!«44 n: mokiniai. Iš kaires. Įfyd. Vincas Putna. nyd. Irena Baltrušienc Janina .Jelinskaite-Kluomene, 
dr Irena Vaitkevičiute-Petrauskiene, prof. Zigmai Zinkrvicius. prut Komuai.las Baltrušis. mons K. Simašlta, 
filologe Regina Zinkevičienė, gyd. Marija SvUainyte, inž Vytautas Narkevičius, arch. Regina Pakštienė, gyd. 
Ramute Putnienė. agr. Milda Balžekiene, agr Jonas Bogusevičius, agr hab. dr. Jonai Battekm 

norėdami išsaugoti bažnyčios 
dokumentus bei brangesnius 
daiktus, pvz., Švč. M. Marijos 
paveikslą, arnotą ir kt., sudėjo 
juos į geležimi apkaltą skry
nią ir užkasė žemėje. Ilgainiui 
ta vieta buvc užmiršta, o baž
nytine žemė dirbama. Tačiau 
XVII a. pradžioje, greičiausiai 
1612 m., kaip teigiama Šilu
vos bažnyčios istorijoje, para
šytoje po 1651 m. jos klebono 
Mikalojaus Sviekausko. čia 
įvyko stebuklas. Ant didelio 
akmens piemenėliams pasi
rodė Švč. Mergelė Marija su 
kūdikiu ant rankų. J i grau
džiai verkė. Piemenėliai apie 
tai pranešę reformatų dvasi
ninkams. Jiems atvykus, Ma
rija priekaištavo: „Šioje vietoje 
buvo garbinamas mano Sū
nus, o dabar čia ariama ir sė
jama". Manoma, kad tais pat 
metais aklas senelis padėjęs 
surasti ir užkastąją skrynią ir 
toje vietoje praregėjęs. Re
miantis joje surastais bažny
čios dokumentais, katalikai 
atgavo savo žemes. 1627 m. 
čia buvo pastatyta nedidelė 
medinė bažnytėlė, vėliau di
desne. 

1760-1786 m. vietoje medi
nės, Šiluvoje pastatyta mūrinė 
bažnyčia. Jos vidų statulomis 
ir gipsatūra išpuošė iš Gardi
no pakviestas skulptorius 
Podgaiskis, mokslus ėjęs Itali
joje. Šį darbą jis dirbo 24 me
tus. Bažnyčia yra vėlyvojo ba
roko meno kūrinys, pasižy
mintis savo meniškumu. Alto
riai ir sakykla sukurta puoš
niu rokoko stiliumi. 1925 m. 
bažnyčia restauruota, atstaty
ti sudegę bokštai. Didžiajame 
altoriuje patalpintas skrynioje 
rastas Marijos paveikslas, jau 
nuo XVII a. pagarsėjęs savo 
stebuklingumu. 1786 m. ste
buklingasis paveikslas buvo 
iškilmingai vainikuotas. 1974 
m. spalio 6 d. pop. Paulius VT 
suteikė bažnyčiai bazilikos ti
tulą. 

1663 m. vysk. Aleksandras 
Sapiega ant Švč. M. Marijos 
apsireiškimo akmens pastatė 
medinę koplyčią. Ja i supuvus, 
1818 m. buvo pastatyta nauja, 
Vilniaus katedrą primenanti, 
koplyčia, išstovėjusi iki XX a. 
pradžios. Artėjant Švč. M. Ma
rijos apsireiškimo 300 metų 
sukakčiai, nutar ta pastatyti 
naują mūrinę koplyčią pagal 
architekto Antano Vivulskio 
projektą. Jos kertinį akmenį 
1912 m. pašventino J. Mačiu
lis-Maironis. Koplyčia užbaig
ta ir pašventinta tik 1924 m. 

Mons Eduardo Simaškos 90 m gimtadienio proga sveikina buvęs 
auklėtinis 'dešinėje) prof dr. Romualdas Baltmšis. kairėje — prof. dr. 
Zigmas Zinkevičius 

Vienas mūsų tautietis, gy
venąs nuošalesnėje vietovėje, 
gėrisi ir maloniai stebisi čio
nykščių renginių gausa. Tik
rai, kiekvieną savaitgalį ir net 
darbo dienomis Čikagoje (ir 
Lemonte) vyksta koncertai, 
spektakliai, pokyliai ir kiti 
įvairūs renginiai. Čikagos ir 
apylinkių lietuviams kartais 
ir prie geriausių norų neįma
noma suspėti ir dalyvauti vi
suose renginiuose. 

Tasai, nuošalioje vietovėje 
gyvenantis mūsų tautietis ne
apleidžia Lietuvių operos 
spektaklių ir kitų didesnio 
masto koncertų. Jam teko net 
12 kartų dalyvauti Paltinų 
koncertuose. Nedaug yra to
kių tolėliau nuo Čikagos gyve
nančių lietuvių. Tačiau, ačiū 
Dievui, j am panašių netrūksta 
Čikagoje ir jos apylinkėse. 

Ulelei ir Eugenijui vėl plojo 
visa Lietuva". Taip buvo para
šyta „Klaipėdos" dienraštyje. 
Uostamiestyje Nelė ir Eugeni
jus dainavo Dramos teatre. 
Šių metų liepos 26 d. Nelės ir 
Eugenijaus atliekamų estra
dinių dainų klausėsi pilnutėle 
salė žmonių. Visos sėdimos 
vietos buvo užpildytos. Buvo ir 

Pažymėtinos sienose esančios 
freskos. Viršutinės 4 sukurtos 
dail. Antano Kmieliausko ir 
vaizduoja autentiškus, Lietu
vos kultūrai nusipelniusius 
asmenis. Apatinės iš ankstes
nio laikotarpio, gerokai nuny
kusios. Stebuklingasis akmuo 
paliktas laisvas, kad prie jo 
būtų galima prieiti pasimelsti. 
Krikščionybės kelio Lietuvoje 
tyrinėtojo kun. Stasio Mazi
liausko teigimu, Švč. M. Mari
jos apsireiškimas Šiluvoje bu
vęs Vakarų Europoje pats pir
masis. 

Jubiliatas mums aprodė 
bažnyčioje laikomas relikvijas. 
Papasakojo su bažnyčia bei 
koplyčia susijusius faktus. Ga
lėjome džiaugtis, kad jo at
mintyje išliko daugybė infor
macijos, o balsas skambėjo pa
kankamai stipriai, ne senat
viškai. 

Susipažinę su įžymiausiomis 
Šiluvos vietomis ir išklausę 
pasakojimo apie jos praeitį, 
jaukia gatvele grįžome į mon
sinjoro butą. Vėl susėdome 
prie stalo ir dalijomės patir
tais įspūdžiais bei ankstes
niais prisiminimais iš gimna
zijos laikų. Gerbiamas jubilia
tas aktyviai dalyvavo bend
ruose pašnekesiuose, buvo pa
kilios nuotaikos, kartais net 
linksmas. Jo veide vis ilgiau 
užsilaikydavo, dar nuo senų 
laikų išlikusi, šypsena. 

Maloni buvo viešnagė, bet 
atėjo laikas grįžti namolei. 
Nuoširdžiai atsisveikinome su 
savo kapelionu, linkėdami ge
ros sveikatos ir ilgų, sąmo
ningų metų. Jis stovėjo prie 
vartelių, pavargęs, bet laimin
gas. 

stovinčių. Dienraštyje „Kauno 
diena", be kita ko, buvo taip 
parašyta: „Visi žavėjosi atvirai 
emocionalia N. Paltinienės at
likimo maniera, repertuaru, 
jos sceniniu įvaizdžiu — ele
gantiškos, plastiškos, pabrėž
tinai moteriškos moters". Kau
no visuomenei pageidaujant, 
tuose pačiuose Girstučio rū
muose buvo surengtas dar vie
nas Paltinų-Ivanausko kon
certas. Šis koncertas taip pat 
pasižymėjo puikiu programos 
atlikimu ir klausytojų gausa. 

Nelė Paltinienė „Vakarų 
naujienų" korespondentei pa
reiškė: „Yra teigiančių, kad aš 
— ekstrasense, bet iš tiesi* tik 
nuoširdžiai myliu dainą, sceną 
ir žmones". O žmonės myli 
Paltinus. Pamilo ir Eugenijų 
Ivanauską. Kadaise Nelės ir 
Eugenijaus balsai skambėjo 
Arvydo Paltino vadovauja
mame Klaipėdos „Kopų balsų" 
koncertuose. Arvydas r Nelė, 
prieš keliolika metų išvykę iš 
Lietuvos, gyvena Mannheime, 
Vokietijoje. Eugenijaus Iva
nausko gyvenamoji vieta yra 
Gargžduose, netoli Klaipėdos 
miesto. 

Nelės Paltinienės teigimu. 
Čikaga yra tarytum jos gimto
ji vieta. Ji labai mėgsta Čika
gos lietuvius. Pasak jos, lietu
viškoji Čikaga yra nepakei
čiama vieta, tačiau Klaipėda, 
jos žodžiais tariant, buvo, yra 
ir bus mylimiausias miestas. 

Nelė, dainuodama „Kopų 
balsuose", įdainavo keturias 
ilgo grojimo ir porą mažesnės 
apimties plokštelių. 

Gyvenant Vokietijoje, išleis
ta 12 kasečių. Šiais metais 
išleistos kasetės susilaukė di
delio pasisekimo Lietuvoje. 
Jų bus galima įsigyti Čikagoje 
rengiamo koncerto metu. Či
kagoje bus atliktas naujai pa
ruoštas estradinių dainų re
pertuaras. Koncerto rengėjai 
ir atlikėjai tikisi deramo dė-

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOauO. NAMŲ, SVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agantas Frank Zapota H Otf. Mgr. Aukse 
S Kan« kaba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 Wwtd5lhStreot 

Ttf. (708) 4244654 
(773)561-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLASV 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot j JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst ui vairo šiandien! 

(630)207 2748 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^ R E A L T O R S 

oHc (773) S86-SV59 
home (708) 425-7YiO 
?*gtr {70K) &X-<m9 

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

OnUK a. 
KMIEClK HEALTORS 

7922 S.Putaaki Rd 
4365 S Arcrw Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei nerite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

HELPWANTED 
Malė or female car wash & 

detailing Mon. thry Sat. 
$5.35/hr. to start + tips. 

f e i 708-499-4004. 
aotti 

Reikalingas pagalbinis darbi
ninkas namų vidaus įrengimo 
darbams. Darbas vakariniuose 
priemiesčiuose. Reikia turėti savo 
transportą. Td. 630-435-1967. 

— 
Oak Lawn išnuomojamas 

batas: 2 mieg., vonios kamb. Su 
šiluma; yra viryklė ir šaldytuvas; 
skalbykla; maudymosi baseinas 
Gražus vaizdas i ežerą. $655 i mėn. 
Kreiptis: First Rate Real Estate, 
Aušra, tel. 773-767-2400. 

KOMPIUTERIJA 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

Intemetiniai arba industriniai 
serveriai. Taisomos kompiuteriu 
sistemos. Programinė pagalba. 

Internete pajungimas. Intemetiniai 
puslapiai Kreiptis: Tel. 773-737-

6792; F n . 815-461-8159; 
E-mail Loto2000@Yahoo.com. 

Parduodamas 5 kamb. 
mūrinis namas, įrengtas 

rūsys; 2 auto garažas. 
72 St. & Kedzie Ave. apyl. 

Tel. 630-243-8346. 

VERSLAS — MUITINES PROCEDŪRŲ 
PINKLĖSE »?sq 

Iš Lietuvos pasitraukė Korė
jos elektrotechnikos įmonė 
JSamsung". Jos pasitraukimas 
vėl atkreipė dėmesį į padėtį 
Lietuvos muitinėse — didelės 
užsienio kapitalo bendroves 
dėl biurokratinių kliūčių atsi
sako gabenti krovinius per 
Lietuvą. 

JSamsung Electronic" įmonė 
regioninį sandėlį perkėlė iš 
Lietuvos į Hamburgą, o ats
tovybę Baltijos šalims įkūrė 
ne Vilniuje, bet Rygoje. Pasak 

mesio. Arvydas, Nelė Paltinai 
ir Eugenijus Ivanauskas, 
siunčia geriausius linkėjimus 
ir taria — iki malonaus pa
simatymo. 

P a s t a b a . Keturioliktasis 
Paltinų koncertas Čikagoje 
bus lapkričio 7 d., 3 vai. p.p., 
Jaunimo centre. Rengia Šlutų 
vadovaujamas Amerikos Lie
tuvių radijas. 

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

Nelė P;iltiniene ir Eugenijus Ivanauskas. 

vieno įmonės atstovo, aptar
nauti regioninį sandėlį Ham
burge kainuos brangiau, ta
čiau geras vardas yra svarbes
nis už šias išlaidas — svarbu, 
kad klientai visada laiku gau
tų prekes. 

Laisvosios rinkos instituto 
teisės ekspertas Remigijus Ši-
mašius „Lietuvos rytui" sakė, 
kad JSamsung" atvejis — ne 
vienintelis. Dėl sudėtingų 
muitinės procedūrų iš Lietu
vos traukiasi ir kiti užsienio 
verslininkai. Savo sandėlius iš 
Lietuvos i kitas valstybes 
perkėlė „Philips". „Eleetrolux" 
susivienijimai. 

Pasak krovinių ekspidijavi-
mo įmonėm JSchenker — BTL" 
atstovybes Lietuvoje generali
nio direktoriaus Edmundo 
Daukanto, kadangi Lietuvoje 
niekas negali žinoti, kiek už
truks prekių tikrinimo proce
dūra, didelės užsienio bend
rovės renkasi kitas valstybes 
gabenti ir sandėliuoti prekėms 
— jos nori žinoti, kada gaus 
krovinius. E. Daukantas pa
teikė skaičius, akivaizdžiai ro
dančius Lietuvos muitines 
darbo neefektyvumą. Schen-
ker-BTL" atstovai Lietuvoje 
per dieną apdoroja apie 30 
krovinių, jų kolegos Latvijoje 
— 220. Estijoje — 400. Tačiau 
svarbiausia, kad Estijoje tuos 
400 krovinių tikrina 6 muiti
ninkai, lygiai tiek pat darbuo
tojų dirba su 20 krovinių Lie
tuvoje. 

Muitinių darbo veiksmingu
mą 'ar jos stoka) įrodė ir su
renkamu mokesčių mažėji
mas. Per pirmus 6 *ių metų 
mėnesius šalies muitinės tesu
rinko 1.26 mlrd. litų — 25 
proc. mažiau nei planuota. 
Ekspertų nuomone, mokesčiu 
sumažėjimo priežastys yra dvi 
— krizė Rusijoje ir pernelyg 
.4idėtingos muitinės procedū
ros, dėl kurių sumažėjo krovi
nių srautai. 

R. J a k u t y t ė 

•m 

mailto:Loto2000@Yahoo.com


DIRBANT KARTU, NUGALIMI 
VISI SUNKUMAI 

Pasikalbėjimas su Švento 
Kazimiero vienuolijos se
sele Regina Dubickaite. 

— Švento Kazimiero seselės 
šventė 92 metų įsteigimo 
šventę š.m. rugpjūčio 28 d. 
vienuolyno motiniškam name. 
Buvo suruoštos iškilmingos 
pamaldos, kuriose dalyvavo 
seselės ir daug Motinos Mari
jos Kaupaitės gerbėjų. 

Vienuolyną įsteigė Marija 
Kaupaitė, kurios beatifikacijos 
bylą seselės kazimierietės pra
dėjo prieš kelis metus. 1999 
m. gegužės 6 dieną Marijos 
Kaupaitės palaikai buvo per
kelti iš Švento Kazimiero ka
pinių į seselių motiniško na
mo koplyčią. 

—Kodėl pasirinkote šią 
dieną Marijos Kaupaitės 
pagerbimui ir pavadinote 
(Steigėjos pagerbimo die
na? 

— Daug kam žinoma, kad 
Švento Kazimiero vienuolynas 
buvo įkurtas 1907 metais 
rugpjūčio 29 dieną. Praėjo 
daug laiko nuo vienuolyno įs
teigimo ir jo įsteigėjos palaikai 
po 59 metų buvo perkelti į mo
tinišką namą, kur ji praleido 
daug laiko, besidarbuodama 
Dievo garbei ir žmonijos gero
vei. Ji savo gyvenimo metu 
yra pasakiusi, kad visas gy
venimas ir kiekviena diena 
būtų nukreipta didesnei Die
vo meilei ir Jo garbei. Todėl 

savo darbais turime parodyti, 
kad esame atsidavę tik Jam. 
Kristus yra pasakęs, kad, jei
gu patarnavai kitam, patarna
vai Man. šių iškilmingų šven
tų Mišių metu prašėme Dievo, 
kad Marija Kaupaitė būtų 
paskelbta palaimintąja, nes 
mes tikime, kad jos gyvenimas 
ir jos žodžiai gali įkvėpti nau
ją dvasią mūsų laikams. Šven
tas Mišias aukojo kun. Robert 
Prevost, augustinų provincijo
las, kuris pasakė įspūdingą 
pamokslą, pabrėždamas, kad, 
dirbant kartu, yra nugalimi 
pasitaikantys sunkumai. 

— Be šventu Mišių ir pra
šymo maldų, kas buvo da
roma Maruos Kaupaitės 
pamaldumui ir pasiaukoji
mui Dievui bei žmonijos 
tarnystėms išryškinti? 

— Marija Kaupaitė neieš
kojo garbės ir buvo labai nu
sižeminusi Dievui ir artimui, 
bet Švento Kazimiero kon
gregacijos seserys norėjo paro
dyti pasauliečiams ir ateities 
seselėms Motinos Marijos dva
sią ir gyvenimo tikslą, kuriuo 
mes visos dalinamės. Virš jos 
sarkofago mūsų koplyčioje yra 
didžiulis mozaikinis paveiks
las, kurį pašventino kunigas 
Prevost rugpjūčio 28 d. Šitame 
paveiksle-mozaikoje pavaiz
duota Marija Kaupaitė, einan
ti per gyvenimą su pasiryžimu 
tarnauti Dievui ir žmonijai. 

Jos dešinė ranka ištiesta į Jė
zų ir Mariją, nes ji buvo labai 
atsidavusi Švenčiausiai Jė
zaus Širdžiai ir Jo Motinai. 
Jos kairioji ranka rodo seselių 
darbus artimui, vaikų moky
mą, ligonių slaugymą ir tikė
jimo gilinimą. Dešinėje mo
zaikos pusėje matyti du bokš
tai: motiniško namo Čikagoje 
ir Pažaislio vienuolyno Lietu
voje. Motina Marija įsteigė 
abu vienuolynus: Čikagoje 
1907 metais, o Lietuvoje 1920 
metais. Amerikos ir Lietuvos 
Švento Kazimiero seserys gra
žiai bendradarbiauja. Dalinasi 
įgyta patirtimi, kuri labai rei
kalinga Pažaislio Švento Ka
zimiero vienuolynui, nes ji.-
okupantų ir komunistų valdy
tojų buvo uždarytas, o vienuo
lės turėjo slėptis. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę. Pa
žaislio Švento Kazimiero vie
nuolynas buvo sugrąžintas. 
Šio vienuolyno bažnyčia gar* 
sėja savo menišku grožiu ir 
yra turistų lankoma. Mozaiko
je pavaizduotos spalvotos 
juostos, jungiančios viena ki
tą, paryškina ne tik Marijos 
Kaupaitės nueitą kelia nuo 
pat pradžios iki buvo pa
šaukta pas Kūrėją, kuriam ji 
skyrė savo gyvenimą, bet ir 
visų seselių, kurios ėjo jos pė
domis. Šio vienuoliško gyveni
mo kelionės metu Motina Ma
rija patyrė daug gundymų, nu
sivylimų, jautėsi nesuprasta 
ir kartais net užmiršta, bet, 
vadovaudamasi Dievo gerumu 

£ J STAO AIX.>*—C* 

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

No one maKes round-

trip travel to Lithuania 

eacier and more convenient 

than SAS From Chicago, *»e 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gives you aretoed mom-

tng arrival for business or pleasure. 

When you're ready to return, you'll 

enjoy same-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

jtou fly Business Class 

or Ecūnomy Oass, you o n be 

sure our setvtee wiH be wortd-class. 

and wW aflowyou to arrive rested and 

refreshed - all for a reasonable fare. 

Find out wnat a wortd of difference 

SAS cart make for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350. For more infor-

mation and special offers, visit 

our website at wwv».flysas.com. 

ni^ht 0 
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From 
Chicago 
Stockholm 

mm 
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to 
SHNMi 
Virtus * 
Copenhigen 
CNcjrjo 

DcpflftHtt Hfnv 
4:»pw 
9-.20 * r i» l 
12:45 pm 
3:40 pm 

Antai TIITW 
?40am +1 
KttOam*l 
i !5pm 
540pm 

A. t A. 
TEODORUI BLINSTRUBUI 
mirus, jo dukroms SEVERINAI JUŠKIENEI, žentui 
NARDŽIUI, DAIVAI PANARIENEI, žentui 
RAIMUNDUI, anūkui EGIDIJUI JUŠKUI su šeima, 
svainei STELLAI ir AUGUSTUI PAŠKONIAMS 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Dana ir Vilius Baziai 

Irena ir Petras Kazlauskai 

Bronė ir Albertas Kremeriai 

Elena Švažienė 

Emilija Valančienė 

Leokadija Žvynienė 

DRAUGAS, 1999 m. spalio 14 d., ketvirtadienis 

Mūsų brangiam, neužmirštamam draugui 

A. t A. 
JONUI VALUKONIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai 
ALDONAI, dukrai RAMUNEI su šeima ir visiems 
giminėms bei artimiesiems. Dalindamiesi liūdesiu šioje 
skausmo valandoje, 

Jurgis ir Regina Mikailos 

ir meile Jam. ejo į užsibrėžtus 
siekius. Kristus yra sakęs, 
pasitikėk manimi ir eikime 
kartu. Prie šios mozaikos ir 
sarkofago seselės ir pasaulie
čiai galės pasimelsti, prašyti 
užtarimo pas Dievą, kad su
teiktų sveikatą ir stiprintų ke
liaujančius gyvenimo keliu. 
Reikia pabrėžti, kad šis mo
zaikinis paveikslas buvo pa
gamintas Italijos menininko. 
Jį paaukojo Jonas Ramoška iš 
Scranton, Pennsylvania, kuris 
yra mūsų seselių M. Philip ir 
Lourdine brolis. 

— Šalia aukščiau pami
nėtų pagerbimo apraiškų, 
kuo kitu buvo pagerbtas 
Marijos Kaupaitės gyveni
mas ir jos darbai? 

— Išryškinti steigėjos dar
bus ir jos atsidavimą Dievui, 
išleidom knygutę, aprašant jos 
tvirtą tikėjimą į Kristų, viltį į 
geresnę ateitį ir Dievo gailes
tingumą mums. Keliaujant šia 
žeme, užklumpa įvairūs gun
dymai, nesėkmės, bet, pasiti
kint Kūrėju, kliūtys yra nuga
limos. Meilė Dievui ir artimui 
sujungia mus visus draugys-

tėn. Visi seselių darbai yra at
liekami su džiaugsmu ir prisi
rišimu apsiimtoms pareigoms. 
Šią knygutę išleidome anglų, 
lietuvių ir ispanų kalba, ir pa
vadinome „S*u meile Jums", 
nes Motina Marija visada tuo 
posakiu užbaigavo savo laiš
kus. 

Taip pat įsteigėme Marijos 
Kaupaitės fondą, kad galėtu
me finansuoti jos beatifikaci
jos išlaidas. Seselės kazimie
rietės yra dėkingos visiems 
lankytojams ir aukotojams, vi
siems atsilankiusiems į šią pa
gerbimo šventę. Kviečiame vi
sus dalyvauti kiekvieną pir
mą šeštadienį 9:30 valandą 
ryto Mišiose, meldžiant, kad 
Motina Marija būtų paskelbta 
palaimintąja. Paskutinį kiek
vieno mėnesio sekmadienį 
tarp 1 ir 3 valandos po pietų 
galima lankyti seselių koply
čią, pasimelsti prie Motinos 
Marijos sarkofago. Dievo mei
lė telydi visus. 

Su sesele kazimieriete 
Regina Dubickaite kalbėjosi 

Antanas Paužuolis 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
SIŪLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS SKRYDŽIAMS 

JVILNIŲ 
1999 m. spalio 1 d. - gruodžio 13 d. 

IŠ 

Chicago 
NewYork 
Seattle 

$449 
$405 
$559 

Prie v.sų kainų reikia pridėti mokesčius. Taip pat turime 
specialias kainas skrydžiams j Vilnių iž kitų JAV miestų. 

********** 

Specialios kainos iš VILNIAUS į: 

Chicago $575 
Newark $675 
Seattle $725 
Prie visu kainų reikia pridėti mokesčius. 

********** 

Dėl bilietų užsakymo ir kitos informacijos prašome 
kreiptis i mūsų raštinę Maloniai Jums patarnausime. 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000; 800-422-3190; fax 708-422-3163. 
E-mail: AT8VL@worldnet 

Webnvww.americantravelservice.com 

A. t A. 
AKVILINA ODINIENĖ 

MARTINKUTĖ 
Po sunkios ir ilgos ligos mirė 1999 m spalio 11 d., 9:00 

vai. ryto, sulaukusi 92 metų. Gyveno Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje, anksčiau Union Pier. Michigan. 

Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: sūnus Vaclovas su šeima, duktė Irena 

Morkūnienė su šeima, 7 anūkai. 13 proanūkų, brolis 
Danielius Martinkus su šeima, pussesere Jadvyga Matas 
ir kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje 

Velionė buvo žmona a. a. Prano ir sesuo a a. kun. 
Vaclovo Martinkaus. 

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. Šelpė Lietuvių 
fondą, BALFą. Buvo Putnamo seselių amžina nare 

Velionė Akvilina pašarvota spalio 15 d. nuo 3 iki 8 v. 
v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71st 
St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 16 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. Mergeles Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 ryto bus aukojamos 
gedulingos šv. Mišios už Velionės sielą. Po Mišių Velione 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje 
gėlių prašome aukoti Lietuvos Dukterų draugijai. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus, duktė, anūkai, proanūkai, 
brolis, pusseserė ir kiti giminės Lietuvoje ir 
Amerikoje. 

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

A. t A. 
JADVYGA GRAMIENĖ 

ŽEMAITYTĖ 
Gyveno Oak Lawn, anksčiau Čikagoje, Marąuette Parko 

apylinkėje. 
Mirė 1999 m. spalio 12 d. 9:21 vai. vakaro, sulaukusi 

83 metų. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. Amerikoje 

išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: vyras Juozas, sūnus Raimundas, marti 

Rita, pusseserė Dalia Englade su šeima, gyv. Groton, MA 
ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, spalio 14 d. nuo 3 iki 6 
v. v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W 71 St. 
Religinės apeigos 5 vai. p. p. 

A. a. Jadvyga bus laidojama privačiai penktadieny 
spalio 15 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: vyras, sūnus, marti ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

A. t A. 
dr. DOMININKUI 

GIEDRAIČIUI 
mirus, žmonai JADVYGAI, šeimai, giminėms ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Be\erl\ Shores lietuviu klubas 

Mūsų ilgamečiui draugui mielam 

A. t A. 
JONUI VALUKONIUI 

mirus, giliai ir nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną, mūsų 
mielą ALDONA- dukrą RAMUNĘ su vyra ROMI 
ŽEMAITAIČIUS ir vaikaičius VILIJA bei VYTA ir 
dalinamės su jumis jūsų dideliu skausmu ir liūdesiu. 

Skirgaudų šeima 

A.tA. 
dr. DOMUI GIEDRAIČIUI 

Amžinybėn iškeliavus, giliai užjaučiame žmoną 
JADVYGĄ, dukras AUDRONĘ ir RITĄ bei jų šeimas. 

Janina ir Jonas Šalnai 

Alina ir Vandelinas Domanskiai 

Pranutė ir Rimas Domanskiai su šeima 

http://Webnvww.americantravelservice.com


DRAUGAS, 1999 m. spalio 14 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Čikagos l i tuanis t inei mo
k y k l a i reikia jaunesniųjų kla
sių mokytojų, tautodailės mo
kytojo ir akompaniatonaus. 
Skambinkite mokyklos vedėjai 
Jūra te i Dovilienei tel. 630-
832-6331. 

Vyresniųjų l ie tuvių c e n t 
r e „Seklyčioje" spalio 18 d., 
pirmadienį. 9:30 vai.r. dr. Ni-
jole-Stankevičiūtė skiepys nuo 
gripo ir plaučių uždegimo. Jei
gu esate 65 metų ar vyresni, 
pasiskiepyti galėsite nemoka
mai, skiepų išlaidas padengs 
Medlcare draudimas. Nepa
mirškite atsinešti Medicare 
kortelę. Neturintiems draudi
mo kortelės, reikės mokėti 5 
dol. Daugiau informacijos tel. 
773-476-2655. 

I s to r in į la ikotarpį liudi
ninkai prisimins Ateities sa
vaitgalio vakaronėje, kuri 
vyks spalio 22 d., penktadie
nį. 7:30 val.v. Čikagos Jauni
mo centro kavinėje. Smulki 
Ateities savaitgalio programa 
bus skelbiama šeštadienio, 
spalio 16 d., „Drauge". 

S o n a t a ir R o k a s Z u b o v a i 
ruošia dar vieną kamerinės 
muzikos popietę, kuri įvyks 
lapkričio 7 d., sekmadienį, 1 
val.p.p. Lietuvių dailės muzie
juje, PLC. Su pianistais šį 
kartą koncertuos ir Vilniaus 
styginis kvartetas! 

I zo lda ir inž . V y t a u t a s 
Š i m k a i , gyvenantys Michiana 
Shores, MI, Stasio Džiugo fon
dui, įsteigtame Raseinių vie
šojoje bibliotekoje, padovanojo 
didelį ir vertingą knygų rinki
nį, kuris bus išsiųstas i Lie
tuvą. Izolda yra Michianos 
Shores LB skyriaus valdybos 
pirmininkė. Vytautas dažnai 
lankosi Lietuvoje, dalindama
sis savo profesionalo žiniomis 
su įstaigos vadovais. 

J a u n i m o c e n t r o a d m i n i s 
t r ac i j a visus kviečia į Jaun i 
mo centro kavinę, kur spalio 
17 d., sekmadienį, tuoj po šv. 
Mišių tėvų jėzuitų koplyčioje 
11:30 val.r. bus rodoma A. Plė
nio sukurta filmajuostė apie 
Dariaus ir Girėno paminklo 
atnaujinimo iškilmes. Visi 
maloniai kviečiami. Galėsite 
pavalgyti šiltus priešpiečius ir 
3 val.p.p. paklausyti Kauno 
choro ,,Kamertono" koncerto. 

Advoka tas Pov i las Žum-
b a k i s kalbės XIII Amerikos 
lietuvių kongrese, kuris vyks 
spalio 23-24 d. Jaunimo cen
tre. Spalio 23 d. 10 val.r. -
kongreso atidarymas ir prane
šimai, spalio 24 d. 10 val.r. -
šv. Mišios tėvų jėzuitų koply
čioje, 12 vai. - 59-asis ALTo 
suvažiavimas. Daugiau žinių 
tel. 773-434-2040. 

JAV LB Kul tūros t a r y b a 
nuoširdžiai dėkoja Aldonai 
Šmulkštienei. kuri 100 dol. 
;u;kn parėmė k;;!ruri< veikla 

Stasė Pe te r son ienė . Lie
tuvių rašytojų draugijos pir
mininkė ir Pedagoginio Litua
nistinio instituto direktorė 
kviečia visuomenę penktadie
nį, spalio 15 d., 7val. vak. atsi
lankyti į Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje vyksiantį jau
nųjų kūrėjų poezijos vakarą, 
pavadintą „Pavasaris rudenį". 
Savo dalyvavimu padėsite ug
dyti lietuviško jaunimo kūry
binius talentus. Vyresniųjų 
domėjimasis jaunimui yra di
džiausia paskata. 

I rena Degut ienė, Lietuvos 
Respublikos Socialinės apsau
gos ir darbo ministre į JAV at
vyksta š.m. lapkričio mėn. Mi
nistre dalyvaus konferencijoje 
.,Dovana Lietuvai", kuri vyks 
Arlingtone. Virginijos valsti
joje, lapkričio 5-7 d. Visą 
informaciją galima gauti at-
siunčiant savo vardą, pavardę, 
adresą ir telefoną telefaksu 
773-436-6909 arba elektroni
niu paštu 

ajbudrys@ameritech.net; ar
ba skambinant telefonu 773-
284-6786. 

Lietuviu operos me t in io 
pokylio m e t u lapkričio 20 d., 
šeštadienį, svečius linksmins 
Algimanto Barniškio šokių ka
pela. Be šokių muzikos skam
bės ir pačių muzikantų nuo
taikingos dainos, kurias sve
čiai mielai klauso ir jų pagei
dauja. Jūsų laukia šaunus po
kylis ir puiki, šiam vakarui 
paruošta programa. Atvykite 
- neapsivilsite. Pokylio bilie
tus užsisakyti galite, skambin
dami vaidybos vicepirminin
kui Jurgiui Vidžiūnui, tel. 
773-767-5609. 

„Kamer tono" choro d r a u 
gams ir pažįstamiems Čika
goje pranešame, kad „Kamer
tonas" iš Detroito išvyks spa
lio 16 dienos vakarą ir Čikago
je bus tos pačios dienos naktį. 
Choristai atvyks į Thriftlodge 
viešbutį (Niles, IL). 

„Draugo" p r e n u m e r a t o s 
papigin imas galioja ribotą 
laiką' Dabar dienraštį užsisa
kyti galite tik už 65 dol. me
tams. Nuolaida taikoma JAV 
gyvenantiems lietuviams, šį 
laikraštį užsisakantiems pir
mą karta. 

T r a d i c i n ė P a s a u l i o l i e tu 
vių c e n t r o Madų paroda 
vyks lapkričio 14 d. centro 
didžiojoje salėje. Parodoje su
tiko dalyvauti kelios labai po
puliarios parduotuves, priža
dėjusios atvežti paskutiniosios 
mados rūbus. Bus rūbų ir iš 
Lietuvos. Pamatysime daug 
gražių vakarinių suknelių, la
bai tinkančių sutikti 2000 
Naujus metus. Labai įdomūs 
spalvų deriniai ir didelis pasi
rinkimas. Pasižymėkite Madų 
parodos datą! 

Aldona Šol iūnienė, pagar
sėjusi savo kulinariniais suge
bėjimais, visus svečius, atvy
kusius į būrelio „Vaiko var ta i 
į mokslą" ruošiamus „Raganų 
dienos" pietus, vaišins ska
niais ir sveikais valgiais. „Ra
ganų dienos" šventė vyks spa
lio 31 d., sekmadieni, po 11 
vai. Mišių PLC. Norėdami už
sisakyti bilietus, skambinkite 
Ritai Venslovienei tel. 847-
940-0233. 

L ie tuv iu k a r i ų v e t e r a n ų 
sąjungos „Ramovės" Čikagos 
skyriaus narių susirinkimas 
šaukiamas spalio 17 d., sek
madienį, 12 vai. Jaunimo cen
tre. Susirinkime kviečiami da
lyvauti visi skyriaus nariai. 

P i r m a s i s Cicero apy l in 
kės LB rudeninis renginys -
„Cepelinų pietūs" — ruošiami 
spalio 17 d. tuoj po 11 vai. šv. 
Mišių parapijos salėje. Kvie
čiame atvykti ir ciceriečius, ir 
kitų apylinkių lietuvius. Visas 
pelnas bus skirtas parapijos 
reikalams. 

Spal io 4 d. prasidėjo „Ža
liųjų kortelių" loterija. Prime
name, kad loterijos anketas 
galite įsigyti . „Seklyčioje" 
(2711 W. 71st Str., Chicago, 
IL; tel. 773-476-2655) nuo pir
madienio iki penktadienio, 
nuo 9 iki 4 val.p.p. 

Akademinio Skautų sąjū
džio Akivaizdinis suvažia
vimas, paminėti ASS 75 metų 
Jubiliejų, šaukiamas š.m. spa
lio 15-17 d. Visi nariai ir sve
čiai kviečiami dalyvauti pa
grindiniame suvažiavime ir 
sukaktuvinėje šventėje šešta
dienį, spalio 16 d. Registraci
jos pradžia šeštadienį 8 v.r. 
Comfort Inn Conference Cen-
ter, 8800 West 195 Street, Or-
land Park, IL. Informacijai 
skambinkit Ramunei Papar-
tienei (708) 482-0224, arba 
Rimantui Griškeliui, tel. (630) 
655-2485. Narius, neturinčius 
transportacijos, ar negalin
čius vairuoti, galime atvežti ir 
parvežti, tik prašoma nedel
siant skambinti fil. Ričardui 
Chiapetta (708) 839-4485 ir 
susitarti dėl laiko ir sąlygų. 

„ D r a u g o " jub i l i e j in i s kon
certas, kurį atliks trys jungti
niai chorai — Čikagos „Dai
nava", Clevelando „Exultate" 
ir Toronto „Volungė", įvyks 
lapkričio 28 d., sekmadienį, 
Mother McAuley aukštesnio
sios mokyklos auditorijoje 
(3737 W. 99th St.. Chicago. 
IL). 

APIE LIETUVIŲ TELEVIZIJOS 
PROGRAMĄ 

Čikagos ir apylinkių lietu
viai gali pasidžiaugti, kad čia 
išeina vienintelis lietuvių išei
vijoje dienraštis, švenčiantis 
savo 90-metį. Čikagoje taip 
pat yra transliuojama ir vie
nintelė užsienyje nuolatinė 
lietuvių televizijos laida, ku
rią rengia Amerikos lietuvių 
televizija. 

Ši programa gyvuoja jau tris 
su puse metų ir spalio mė
nesio paskutiniąją dieną 
transliavo 181-ąją savo valan
dėlę. Aš manau, kad daugu
mas Čikagoje ir apylinkių lie
tuvių yra turėję progą televi
zorių ekranuose išvysti bent 
dalį šių lietuviškų laidų. Jos 
yra perduodamos kiekvieną 
ketvirtadienio vakarą (nuo 7 
iki 8 vai.) per 23-ąjį kanalą, o 
taip pat pat pakartojamos šeš
tadienį rytais (irgi nuo 7 iki 8 
vai.). 

Čia reikia priminti, kad 
Čikagoje lietuvių televizijos 
programos nėra naujiena — 
jas prieš pora dešimtmečių 
yra vedęs dar ir dabar savo 
radijo valandėlę transliuojan
tis Anatolijus Siutas. 

Taigi praėjo nemaža laiko, 
kol televizorių ekranuose vėl 
pamatėme lietuviškus vaiz
dus ir išgirdome lietuvišką 
kalbą. Svarbiausias žmogus 
atgaivinant lietuvių televizijos 
programą buvo Arvydas Re-
neckis, anksčiau Lietuvoje dir
bęs dokumentinių filmų sri
tyje. 

Darbą televizijoje jis pradėjo 
padedant keliems kitiems as
menims, o dabar vienas rūpi
nasi šia programa. Nors aiš
ku, finansiškai jį remia lietu
viai prekybininkai (reklamo
mis), lietuvių visuomenė (au
komis) bei atskiri asmenys 
(filmąjuostėmis ir kitaip). 

Tie, kurie nuolatos stebi šias 
programas, aišku, kartais ga
lėjo matyti, kai kurių nesusi
pratimų, kurie ir dabar kartais 
pasitaiko. Kai kas, žinoma, at-

Lietuvių televizijos vadovas Arvy
das Reneckis. 

sitikdavo ar atsitinka dėl pa
čios televizijos stoties darbuo
tojų aplaidumo, tačiau būta 
tam tikrų klaidų ir iš laidų ve
dėjo pusės. Be abejo, jos įvyko 
dėl objektyvių priežasčių, ir 
šioje vietoje nenorima jo kal
tinti, bet reikia pareikšti vie
ną, kitą nuomonę, ypatingai 
išblaškant kai kurių žiūrovų 
nepagrįstą kritiką. 

Gal ne visi mūsų tautiečiai 
žino, kad tokios programos iš
laikymas kainuoja krūvą pi
nigų, kurių iki šiol vis trūk
davo. Tik praėjusį pavasarį 
surengto vajaus metu žiūro
vai suaukojo apie 8,000 dole
rių, kurie buvo skirti susida
riusių skolų išlyginimui. Po to 
mūsų tautiečiai buvo dosnesni 
ir labiau programą rėmė fi
nansiškai. Šiemet pirmą kartą 
finansinės paramos susilaukta 
ir iš Lietuvių fondo. 

Paskutiniu metu pagausėjo 
ir prekybinių bei kitokių re
klamų. Taigi ir iš jų susilau
kiama daugiau pinigų. Tačiau, 
kaip teigia laidos vedėjas, jų 
dar vis trūksta. 

Žinoma, pagrįstų pageidavi
mų ar net nusiskundimų turi 
ir žiūrovai. Padarius mažą lie

tuvių televizijos nuolatinių 
stebėtojų apklausą, išgirsta, 
kad visi pas igenda daugiau 
Čikagos lietuvius, jų renginius 
liečiančios medžiagos. Jos tu
rėtų būti bent kiekvienoje va
landėlėje, o ne tik tada, kai 
kokių nors koncertų a r rengi
nių ruošėjai vedėją pakviečia 
nufilmuoti. 

Žiūrovai ta ip pa t domisi ir 
„Panorama", tač iau ją dauge
lyje JAV miestų (net ir netoli 
Čikagos esančiame Mihvau-
kyje) galima maty t i kabelinės 
televizijos programoje. Kiti sa
ko, kad gal Čikagos bei apylin
kių l ietuviams reikėtų prašy
ti, kad lietuviška „Panorama" 
būtų rodoma ir per Čikagos 
kabelinę televiziją kasdien po 
pusę valandos. 

Kaip j a u buvo minėta, lie
tuvių televizijos programos ve
dėjas A. Reneckis susiduria 
su finansinėmis problemomis. 
Lėšų sutelkimui ne t rukus yra 
ruošiami du renginiai . Pirma
sis iš jų įvyks spalio 24 d. 12 
vai. PL centre, Lemonte. Čia 
rengiami pietūs , kurių metu 
„Antrojo kaimo" dalyviai paro
dys naują programą ir pa
linksmins mūsų tautiečius. 

Kitas renginys — metinis 
pokylis — vyks spalio 30 d. 5 
vai. p.p. J a u n i m o centre, Či
kagoje. Čia rengiama akade

minė ir meninė dalis, vaišės 
bei šokiai. Sakoma, kad šia
me pokylyje tikrai nieko ne
t ruks . 

Į šias šventes yra kviečiami 
visi t ie, kur ie žiūri lietuvių te
levizijos programas ir tie, ku
rie dėl vienokių a r kitokių 
priežasčių jų matyti negali. 
Lietuvių televizijos įstaiga yra 
įsikūrusi PL centre Lemonte, 
ją telefonu pasiekti galima 
skambinant 630-243-8918. 

Be to, norima pridurti, kad 
yra vedamos derybos su To
ronto lietuvių atstovais, kurie 
norėtų šią programą rodyti sa
vo lietuviams, žinoma, atsi
sakant reklaminės mediiagos. 
Taip pat y ra galimybių, kad 
Vilniuje perduodamoje „Pano
ramoje" bus matoma ir Ameri
kos lietuvių veiklą nušvie
čianti medžiaga. „Panoramo
je" taip pa t botų rodomi ir 
svarbesnieji Lietuvos ambasa
dos Vašingtone įvykiai. Kaip 
teigia A. Reneckis, šį klau
simą greičiau išspręsti t rukdo 
Lietuvos televizijos vado
vybėje vykstantys pasikeiti
mai, bet Amerikos lietuvių te
levizijos vadovas tikisi, jog 
netolimoje ateityje darbus ga
lima bus pradėti, č i a finan
siškai žada padėti ir mūsiškis 
Lietuvių fondas. 

Ed. Šulait is 

Filmuojamas pasikalbėjimas su Lietuvių operos režisieriumi E. Domar
ku. Dešinėje - Kartie Vaitkutė. Nuotr Edvardo Šulaičio 

, ,KAMERTONAS" - JAU PAKELIUI 
l ČIKAGĄ 

Maironio lituanistines mokyklos pradiniu skyrių mokiniai pirmąją mokslo metų dieną 

Seniai lauktas žymusis Kau
no „Kamertono" mišrusis cho
ras spalio 6 d. pagaliau atskri
do į Ameriką ir j au kitą dieną 
Kultūros židinyje koncertavo 
New Yorko apylinkių lietu
viams. 

Po pirmojo pasirodymo Dė
dės Šamo žemėje svečiai iš 
Kauno (o jų su palydovais su
sidarė didelis būrys — 40 
žmonių) autobusu važiavo į 
Hartfordą, kur spalio 10 d. 
vietos lietuviams surengė ant
rąjį koncertą. 

„Kamertonui" koncertuojant 
New Yorke dar jautėsi nema
žas nuovargis. O tie, kurie 
girdėjo „Kamertono" koncertą 
Hartforde, sakė, kad vietiniai 
lietuviai buvo sužavėti „Ka
mertono" atliekamomis daino
mis, kauniečius gyrė ir jais ža
vėjosi. Tokios džiugios žinios 
pasiekė Čikagą iš Hartfordo. 

Rašant šias eilutes, choristai 
jau buvo pakeliui į Putnamą, 
kur jų spalio 13 d. laukė tre
čiasis koncertas. O tada — 
bus tikrasis kauniečių ištver
mes išbandymas, nes šį sa
vaitgalį jų laukia net trys pa
sirodymai — penktadienį — 
Clcvelande, šeštadieni - De
troite, sekmadienį — Čika
goje. 

Kalbant telefonu su ..Kamer
tono" vadovu ir dirigentu Al
girdu Viesulu ir choro valdy
bos pirmininku Vytautu Nor
mantu, sužinojome, jog choras 
daugiausia dėmesio skina pa
sirodymui Čikagoje. Iki spalio 
17 d ryto — atvykimo į Čika
gą choristai mano, kad jau bus 
reikiamai šiame žemyne prisi
taikę. 

Kaip žinome, koncertą Čika
goje (jis įvyks spalio 17 d. 3 
vai. p.p. Jaunimo centre) ren

gia „Margučio II" vadovybė. 
Jos eilėse yra darbščioji visuo
menininke Marija Remienė, 
kurios pastangomis buvo su
rengta visa kauniečių gastro-
linė kelionė Amerikoje. 

M. Remienė pasakojo, kiek 
daug vargo buvo per trumpą 
laiką stengiantis suruošti „Ka
mertono" koncertus šiame 
krašte, nes daugelis vietovių 
jau buvo sudarę savuosius 
renginių kalendorius gerokai 
anksčiau. 

Tačiau ši visuomenininke 
teigia, kad susidomėjimas 
„Kamertono" choru Čikagoje 
yra didžiulis. Bilietų platini
mas, kuris vyksta „Seklyčio
je", sekasi geriau negu tikėta

si ir, atrodo, visa Jaunimo f 
centro salė bus pilna. Jeigu bi
lietų liks, jų bus galima įsigyti 
ir prie įėjimo. 

Kaip atrodo, „Kamertonas" 
yra pirmasis mišrus choras iš 
Lietuvos, kur is koncertuos Či
kagoje. Kauniečiai atveža ga
na įvairų ir įdomų repertuarą, 
tad publika ne tu rės laiko nuo
bodžiauti, nes visi galės rasti 
šį tą pagal savo skonį. Pat i 
programa vadinsis „Gintaro 
lašelį tau nešu an t delno". Joje 
išgirsime ir čikagiečiams gerai 
pažįstamų kompozitorių — 
Antano Vanagaičio bei Vlado 
Jakubėno kūrinių. 

Taigi spalio 17 d. visi daly
vaukime muzikos šventėje, 
kurią mums atveža Kauno 
..Kamertono" choristai! 

E d . Šulait is 

i M mrti 

Kauno Kamertono* choro vadovas 
Marija ("'epinskiene ..Kamertono" 
II" radijo laida, girdima per VV'CEV 
certas įvyks spalio 17 d 3 val.p.p 

Algirdas Viesulas su akompaniatore 
koncertą Čikagoje rengia ..Margučio 
radijo <tol| 14."i0 AM bangomis Kon-
•Jaummo centre 

it i s 11* 11 

ŠVĘS ŠAULIU 
SĄJUNGOS {KŪRIMĄ % 

Šiais metais Lietuvos Šaulių 
Sąjunga Švenčia 80 metų nuo 
įsteigimo. Ši sukaktis Lietu
voje buvo švenčiama jau šią 
vasarą ruošiant įvairaus po
būdžio minėjimus ir parodas. 

Naujosios Anglijos Trakų 
rinktinė, kurią sudaro Bosto
no, Brocktono ir Worcesterio 
šaulių kuopos, ruošia minėji
mą šių metų spalio 31 d. 
(sekmadienį), Maironio Parke, 
52 So. Quinsigamont Ave., 
Shrewsbury, MA Pradžia 1 
vai. p.p. Į minėjimą pakviesti 
sąjungos vadai iš Lietuvos ir 
išeivijos. Numatyta ši progra
ma: 1. Iškilmingoji dalis — in-
vokacija ir trumpa apžvalga. 
2. Meninė dalis, kurią atliks 
sol. Marytė Bizinkauskaitė iš 
Brocktono ir aktorius Feliksas 
Kontautas iš Bostono. 3. Lie
tuviškų patiekalų pietus pa
ruoš sesės šaulės. 

Taip pat ruošiama atmini
mui knygelė — programa. 
Joje bus sveikinimai, skelbi
mai ir kitos įvairenybės. 

Tad maloniai kviečiame 
Worcesterio ir apylinkės vi
suomenę gausiai dalyvauti, 
kar tu su šauliais ir draugais 
švęsti taip reikšmingą su
kaktį. 

E.Č. 

Skelbimai 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais j mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutua l Federal S a v i n g s , 
2212 West Cermak R o a d . 
Tel . (773) 847-7747. 
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