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Kandidatas į premjerus sulaukė 
Seimo frakcijų paramos 

Vilnius , spalio 25 d. BNS-
Elta) — Seimo Liberalų frak
cija trečiadienį, kaip ir buvo 
tikėtasi, patvirtino, jog rems 
savo partinio vadovo Rolando 
Pakso kandidatūrą į mini
strus pirmininkus. 

Trečiadienį ryte Liberalų 
sąjungos pirmininkas R. Pak-
sas pradėjo susitikimų su Sei
mo frakcijomis „maratoną" 
nuo saviškių — Liberalų frak
cijos. 

Po susitikimo frakcijos se
niūnes pavaduotojas Alvydas 
Medalinskas sakė, jog frakcija 
turėjo tik vieną reikalavimą 
kandidatui į premjerus — kad 
jis vykdytų koalicinės liberalų 
ir socialliberalų daugumos 
programą bei tęstų ūkio per
tvarką. 

Naujosios sąjungos -social
liberalų) frakcija taip pat pri
tarė liberalų vado kandi
datūrai į ministro pirmininko 
pareigas. Kaip po NS frakcijos 
posėdžio žurnalistams sake 
parlamentaras socialliberalas 
Vytautas Kvietkauskas. frak
cija R. Pakso siūlymus, kaip 
gaivinti ūkio politiką, įvertino 
kaip „gana realius". Pasak V. 
Kvietkausko, trečiadienio va
karą bus patvirt intas bendros 
liberalų ir socialliberalų vy
riausybės programos juodraš
tinis var iantas . 

Po susitikimo su NS frakcija 
R. Paksas nekomentavo so
cialliberalų pateiktų ministrų 
kandidatūrų, tačiau paDreze, 
kad ankstesnis liberalų ir so
cialliberalų susi tar imas, jog 
vienai partijai kontroliuojant 
Seimo komitetą, kitai t enka 
tos pačios sferos ministerija — 
— „nėra aksioma". 

Pagal partijų pasirašytą 
koalicijos sutartį ir jos prie-

proporcingai tur imiems Seimo 
įgaliojimams pasidalija mini
sterijomis. Liberalams tenka 
septynios ministerijos. Nauja
jai sąjungai — šešios. 

R. Paksas užsitikrino dar 
vienos — Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos partijų — 
frakcijos paramą. Šios frakci
jos seniūnė Kazimiera Pruns
kienė po susitikimo su kandi
da tu sakė, kad trys Naujosios 
demokratijos partijos atstovai 
šioje frakcijoje palaikys R. 
Paksą ir nebalsuos „prieš". 

Seimo vicepirmininkas, Val
stiečių partijos vadas Ramū
nas Karbauskis keturių šiai 
parti jai atstovaujančių parla
men ta rų vardu irgi žadėjo 
remti R. Pakso kandidatūrą į 
vyriausybės vadovo postą. 

Devynis nar ius turint i Tėvy
nes sąjungos - konservatorių 
frakcija nesipriešins preziden
to Valdo Adamkaus norui mi
nis t ro pirmininko poste maty
ti liberalų vadą Rolandą Pak
są. 

Konservatorių frakcijos na
riai su tarė , jog ketvirtadienį 
nebalsuos prieš nutar imą pa
skirt i R. Paksą premjeru, o 
frakcijos nar iams leis laisvai 
apsispręst i balsuoti už a r susi
laikyti, sakė konservatorių 
frakcijos seniūnas Andrius 
Kubilius. 

Pasak jo. džiugina tai, kad 
R. Paksa s yra pasiryžęs tęsti 
konservatorių vyriausybės 
p radė tas ūkio reformas. 

Ketvirtadienį Seime bus bal
suojama del R. Pakso kandi
da tū ros į premjerus. Jeigu 
pa r l amen ta ra i patvirt ins R. 
Paksą premjeru, per dvi sa
vai tes jis turės sudaryti vy
riausybę ir pateikti Seimui 
tvir t int i jos programą. 

..Infobalt" 
lauskas. 

parodos įškilmin audarvnit 

Valstybei reikalingas ilgalaikis 
informacinės plėtros planas 

V i l n i u s , spal io 25 d 

dus, liberalai ir socialliberalai 

Socialliberalu kandidatai į 
ministrus nustebino liberalus 

Vilnius, spalio 25 d. (BNS) 
— Naujosios sąjungos (social
liberalų) prezidiumo patvirt in
tos kandidatūros į žemės ūkio 
ir sveikatos apsaugos mini
strus nustebino koalicijos ben
drininkes, Liberalų sąjungos 
(LLS)vadovybę. 

Kaip pranešė „Lietuvos ry
tas", socialliberalų kandidatas 
vadovauti Sveikatos apsaugos 
ministerijai Palangos viceme
ras gydytojas Egidijus Rinkus 
neturi didesnės administravi
mo darbo patirties. Tačiau di
džiausią liberalų nuostabą 
sukėlė 40 metų žurnalisto 
Gintauto Kniukštos kandida
tūra į vienas sudėtingiausių 
pareigų — Žemės ūkio mini
sterijos vadovo postą. 

Pasak dienraščio. G. 
Kniukšta gali turėti problemų 
dėl finansinių ir kitų neįvyk
dytų įsipareigojimų. Dirbda
mas LDDP vyriausybes kan
celiarijoje, jis iš premjero 
Adolfo Šleževičiaus pasiskoli
no pinigų ir iki šiol neatidavė 
skolos. A. Šleževičius sakė 
nenorįs prisiminti senų isto
rijų ir tikėjosi, kad „dėl senos 
skolos viskas išsispręs". „Lie
tuvos ryto" žiniomis, G. 
Kniukštos skola buvusiam 
premjerui — keli tūkstančiai 
litų. 

Anot dienraščio, sąskaitų su 
žurnalistu turi ir kai kurios 
redakcijos. J is buvo įsipa
reigojęs parašyti straipsnių ir 
paėmęs avansą, tačiau žadėtų 
rašinių nesulaukta. 

Seimo pirmininkas A. Pau
lauskas patvirtino, jog t ikriau

siu kandidatu į žemes ūkio 
min is t rus laikomas socialli
beralų Žemės ūkio komiteto 
vadovas G. Kniukšta. Tačiau 
socialliberalų vadas nekomen
tavo jo galimybių tapti mini
s t ru . Komentarų vengė ir Ro
landas Paksas . 

(Elta) 
- Seimas numato parengti 5-

6 metų informacinės visuome
nės plėtros planą, kuriam įgy
vendinti vyriausybė privalės 
paruošti konkrečius metinius 
veiklos planus visam šiam lai
kotarpiui. Tai trečiadienį „In-
fobait" parodos Vilniuje atida
rymo iškilmėse pareiškė Sei
mo pirmininkas Artūras Pau
lauskas. 

Jis ir laikinai vyriausybei 
vadovaujantis premjeras And
rius Kubilius perkirpo simbo
linę didžiausios Baltijos vals
tybėse informacinių technolo
gijų parodos atidarymo juoste
le. 

..Infobalt" paroda Vilniuje, 
,.Litexpo" parodų centre, orga
nizuota jau septintąjį kartą. 
Šiemet joje dalyvauja 199 fir
mos iš Lietuvos ir užsienio. 

Kreipdamasis į parodos da
lyvius. A. Paulauskas patvirti
no, kad Seime bus įsteigtas 
specialus komitetas, kuris pa
skatins informacinių technolo
gijų taikymą svarbiausiose 
srityse, rūpinsis jų plėtra ir 
ateitimi Lietuvoje. A. Paulaus
kas pareiškė, kad jam rūpi. 
jog informacinės visuomenės 
plėtrai skirtos lėšos biudžete 
būtų išskirtos atskira eilute ir 
vertinamos kaip investicija į 
valstybes ateitį. 

Seimo pirmininkas taip pat 

teigė, kad visiškai pritaria tei
sės Internet'o deklaracijai, ku
rią šios savaitės pradžioje pri
ėmė Vilniuje vykusios tarp
tautinės konferencijos ..Infor
macinė visuomene 2000" or
ganizacinis komitetas. 

,.Jeigu Lietuvoje art imiau
siu metu nebus padaryti ryž
tingi veiksmai šioje srityje, ga
lime nuo pažangių šalių atsi
likti ilgus dešimtmečius, todėl 
sąlygų kūrimas i įformacinei 
visuomenei privaif- tapti svar-

Lietuva kreipsis į Rusiją dėl 
sovietų okupacijos žalos 

os Seimo pirmininkas Arturas Pau-
Gedimino Žilinsko E!ta. nuotr 

bia strategine užduotimi", sa
ke Seimo vadovas. J is pabrė-
žė, Kad švietimo sistema turi 
būti pertvarkyta taip, kad 
kiekvienas mokyklą baigęs 
abiturientas įgytų bent būti
niausius kompiuterinio raštin
gumo pradmenis. „Vadinasi, 
turime užtikrinti , kad Inter-
net'as taptų pigesnis, greites
nis ir saugesnis, lengviau pri
einamas mokslininkams ir 
s tudentams. Teisė į Internet'ą 
turėtų būti neatsiejama nuo 
teisės į mokslą a r gydymą", 
sake A. Paulauskas . 

Marijampolės miškuose slapta 
medžiojo Švedijos karalius 

V i l n i u s , spalio 25 d. (BNS) Medžiotojų grupė iš Švedijos 
— J Lietuvą trims dienoms 
s lap ta buvo atvykęs Švedijos 
ka ra l ius Carl XVI Gustaff. 
Kaip pranešė dienrašt is „Lie
tuvos rytas", praėjusį penkta
dienį atvykęs Švedijos monar
chas Marijampolės miškų 
urėdijos medžioklės ūkyje da
lyvavo dviejose paukščių me
džioklėse. 

Lietuva tapo pirmąja Balti
jos valstybe, į kurią medžioti 
a tvyko Švedijos karalius. 

„Karaliaus medžioklėje ap
t a rnavo šeši urėdijos darbuo
tojai, jai buvo pasamdyti 4 
medžiokliniai šunys", sakė 
Marijampolės miškų urėdijos 
medžioklės žinovas Sigitas 
Sever inas . 

Kelionėje ir medžioklėje 
Carl XVI Gustaf lydėjo adju
t a n t a s bei keturi jo apsaugos 
darbuotojai. Švedijos kara
l iaus saugumu rūpinosi ir 
penki Lietuvos VRM Vado
vybės apsaugos departamento 
pareigūnai . Iš Vilniaus oro 
uosto aukš tas svečias su paly
da buvo vežamas ne jo rangui 
de ramais prabangiais automo
biliais, bet mikroautobusais. 

buvo apgyvendinta praban
giame „Matare" viešbutyje, kur 
karalius buvo įregistruotas 
svetima pavarde. 

„Lietuvos ryto" žiniomis, 
apie privačią karališko as
mens viešnagę buvo informuo
tas tik prezidentas Valdas 
Adamkus. Vizitą padėję orga
nizuoti pareigūnai nekomen
tavo kelionės detalių. Tačiau 
Užsienio reikalų ministerijos 
Valstybinio ir diplomatinio 
protokolo tarnybos vadovas 
Edminas Bagdonas patvirtino, 
kad Carl XVI Gustaff buvo at
vykęs su privačiu vizitu. 

Spalio 21 d. Turniškėse 
Švedijos karalius buvo susi
tikęs su prezidentu Valdu 
Adamkumi ir Alma Adam
kiene. Pasak liudininkų, susi
tikimas buvo labai šiltas ir 
draugiškas. Carl XVI Gustaff 
aplanke ir kadenciją baigusį 
prezidentą Algirdą Brazaus
ką. 

Švedijos karaliaus neoficia
lią kelionę \ Lietuvą surengė 
Švedijos bendrovė „JW Hun-
ting" ir vilniečio Antano Trus-
kausko individuali įmone „Fe-

Vi ln ius , SDaliį .^ d. (BNS1 

— Vyriausybė pavedė Užsie
nio reikalu ministerijai į arti
miausią Lietuvos ir Rusijos 
dvišalės bendradarbiavimo ko
misijos posėdžio darbotvarkę 
įtraukti klausimą del SSRS 
okupacijos padarytos žalos at
lyginimo. 

Komisijos posėdžio data kol 
kas nėra paskirta. Geriausiu 
atveju jis galėtų įvykti iki šių 
metų pabaigos. Lietuvoje su
darius naują vyriausybę ir pa
skyrus naująjį komisijos pir
mininką nuo Lietuvos pusės. 

Iki šiol komisijai vadovavo 
Lietuvos UR ministras Algir
das Saudargas ir Rusijos 
transporto ministras Sergej 
Frank. 

Prieš 4 metus įkurta Lietu
vos ir Rusijos tarpvyriausybi
nė bendradarbiavimo komisija 
susitinka maždaug kartą per 
metus. Paskutinis komisijos 
posėdis įvyko pernai lapkritį 
Vilniuje. 

lis", besiverčianti užsieniečių 
komercinių medžioklių orga
nizavimu Lietuvoje. Anot A. 
Truskausko. švedai šią me
džioklę Lietuvoje organizuoti 
užsakė prieš keletą mėnesių. 

A. Truskausko teigimu, ka
rališkai medžioklei Švedija 
jokių specialių reikalavimų 
nekėlė. „Felis" buvo paprašyta 
išlaikyti tik visišKą karal iaus 
viešnagės slaptumą, nes Carl 
XVI Gustaff pageidavo savait
galį Lietuvoje praleisti be 
spaudos dėmesio Anot dien
raščio. Švedijos monarchas 
liko patenkintas sėkminga 
medžiokle Marijampolėje. Ka
ralius nei elgesiu, nei apranga 
neišsiskyrė iš medžiotojų bū
rio. 

Po medžioklės buvo sura
šytas medžiokles protokolas ir 
suskaičiuota Švedijos kara
liaus ir jo palydovų me
džioklės kaina. įskai tant nu
šautus paukščius, viešbučio 
paslaugas ir maitinimą, šve
dams bus pateikta apie 1,500 
eurų '5.040 Lt) sąskaita. 

JAV baltai laimėjo! 
Amerika nesumažins finansinės 

paramos Pabaltijui 
\Vash ing ton , DC, spalio pagalbą Rytų Europos demok-

>4 d. 'Amerikos Baltu laisvės ratijai. padedant Baltijos vals-

Vynausybės posėdyje trečia
dienį pr i imtame protokoli
niame sprendime UR ministe
rijai taip pat nurodyta infor
muoti apie Lietuvos suskai
čiuotą sovietų okupacijos žalą 
Jungtines Tau tas . Europos 
Tarybą bei Europos Sąjungą. 

Vyriausybe pagal birželį pri
imtą SSRS okupacijos žalos 
atlyginimo įstatymą iki šių 
metų lapkričio 1 d. turi kreip
tis į Rusiją dėl sovietų okupa
cijos padarytos žalos atlygini
mo. 

Speciali vyriausybinė komi
sija sovietų okupacijos žalą 
įvertino 20 milijardų JAV do
lerių ir spalio pradžioje patei
kė šiuos skaičiavimus vyriau
sybei. 

Jstatymas dėl sovietų okupa
cijos žalos atlyginimo įparei
goja vyriausybę, gavus ir aps
varsčius duomenis apie oku
pacijos padarytos žalos dydį, 
pradėti derybas del žalos atly
ginimo su Rusija — SSRS tei
sių ir įsipareigojimų perėmėja. 
Tačiau derybų surengimo per
spektyvos ir jų rezultatyvu
mas kol kas vert inami skep
tiškai, nes Rusija griežtai ir 
neigiamai reagavo i Lietuvoje 
priimtą SSRS okupacijos žalos 
atlyginimo įstatymą. 

Seimui konservatorių dau
gumos balsais priėmus įsta
tymą. Rusijos URM paskelbė 
pareiškimą, kur iame neigia
mas pats Baltijos valstybių 
okupacijos faktas. 

Po Seimo rinkimų paaiškė
jus, kad konservatoriai tebus 
mažuma naujajame parla
mente, Maskva paskelbė kelis 
pareiškimus, kuriuose buvo 
pareikšta viltis, kad naujoji 
Lietuvos valdžia nebekels so
vietų okupacijos žalos atlygi
nimo klausimo. 

* N a u j o s i o s kadenc i jo s 
S e i m o n a r i a i jau lapkričio 
pradžioje galės džiaugtis ket
virtadaliu padidintais parla
mentarų atlyginimais. Buvę 
Seimo nariai už rugsėjo mėne : 

sį. neatskaičiavus mokesčių, 

lyga, Baltic .American Free-
dom League, BAFL> — Jungti-
.i.- JAV Senato ir Atstovų rū
mų konferencijos komitetas, 
paskutinę minutę prieš pa
skelbdamas pertrauką savo 
darbe ryšium su Amerikos 
prezidento rinkimais, patvirti
no Užsienio veiksmų pritari
mo įstatymą (Foreign Opera -
tions Appropriation Bill;. Pa
sak BAFL atstoves Anne 
Smith, galutinis įstatymo va
r iantas numato ryškią para
mą Baltijos valstybėms. 

Amerikos Baltų bendruome
nės pastangomis, konferenci
jos dalyviai sutiko su įstatymo 
pataisomis, suteikiančiomis 
nuolaidas Baltijos valstybėms. 
Kadangi Atstovų rūmai ir Se
natas pritarė įstatymo patai
soms, Senatas paskelbė, jog 
parama Baltijos valstybėms 
sieks 20 mln. dolerių, kurie 
bus naudojami .remiant Bal
tijos valstybių įsijungimą į 
NATO". Ši suma yra beveik 2 
milijonais dolerių didesnė, nei 
JAV administracija numatė 
2001-iesiems finansiniams 
metams. 

Tokiu būdu, buvo galutinai 
a ts ta ty tas anksčiau siūlytas 
Užsienio kariuomenių finan
savimo fondo kapitalas, kurį 
Atstovų rūmai norėjo suma
žinti, lėšas skir iar ' -\<rikai. 
Dabar šiai programai bus 
skir ta 3.545 milijardo dolerių. 

Užsienio veiksmų paramos 
įs tatymas numato 5 mln. dol. 

gavo apie 3,315 Lt atlyginimą, 
naujieji už lapkritį turėtų gau
ti 4,085 Lt. Seimo nario padė
jėjai, uždirbę 2,210 Lt, dabar 
turės tenkintis 1.745 Lt atly
ginimu. Naujosios kadencijos 
Seimo nariai, kaip ir anks
čiau, kas mėnesį dar gaus vie
no vidutinio darbo užmokesčio 
dydžio — dabar 1,105 Lt — 
priedą raštinės išlaidoms. (Eitai 

* P a s v a l i o r a j o n o apy l in 
k ė s t e i s m a s sky rė 200 litų 
baudą pasvaliečiui Virginijui 
Simonaičiui, kuris rugpjūtį te
lefonu pagrasino nušauti tuo
metinį Seimo pirmininką Vy
tautą Landsbergį. 38 metų 
pasvalietis V. Simonaitis bei 
jo svainis, žiūrėdami Lietuvos 
televizijos žinių laidą „Pano
rama", pasipiktino vieno re
portažo metu V. Landsbergio 
pasakytais žodžiais, kad ba
daujantiems ,,Inkaro" darbi
ninkams nevertėtų mokėti at
lyginimų iš valstybės lėšų. Su
pykę j ie paskambino į Seimo 
vado sekretoriatą ir pagrasino 
susidoroti su V. Landsbergiu. 
Surinkę medžiagą ir ištyrę 
įvykį, prokurorai nusprendė 
netraukt i V. Simonaičio bau
džiamojon atsakomybėn ir nu
bausti kaip už administracinį 
nusižengimą. iBHBi 

* V a d o v y b ė s a p s a u g o s 
d e p a r t a m e n t a s l a u k i a Sei
mo pirmininko Artūro Pau
lausko oficialaus atsakymo, 
kur jis norėtų gyventi vado
vaudamas Seimui — nuosa
vame name Tarandeje ar Tur
niškėse. Kol kas VAD darbuo
tojai Seimo pirmininko namą 
sostinės Tarandes rajone sau
go sėdėdami automobilyje. A. 
Paulauskas oficialiai dar ne
pareiškė, kur norėtų gyventi 
ateinančius 4 metus, todėl ap
saugos postas prie jo namo 
dar nepastatytas. A a 

tybių programoms energeti
kos, aplinkos apsaugos, kovos 
su korupcija, įstatymų leidy
bos srityse. Tai buvo vienas iš 
pagrindinių BAFL tikslų, ka
ri agi šie klausimai anksčiau 
iš viso nebuvo svarstomi. Įsta
tymu taip pat numatoma 3 
min. dol. parama kovai su or
ganizuotu nusikalstamumu 
Baltijos valstybėse bei pagal
ba rengiant teisininkus šioje 
srityje. Dalis šių lėšų bus skir
ta JAV FBI skyriaus Vilniuje 
įsteigimui. 

..Šio įstatymo priėmimas 
rodo. kad tai buvo sėkmingi 
metai BAFL bei Amerikos 
Baltų bendruomenei. Tačiau 
tai neatsitiko savaime, šis 
darbas pareikalavo nemažai 
baltų pastangų", sake BAFL 
prezidentas Valdis Pavlovskis. 
BAFL šio tikslo siekė nuo pat 
106-ojo JAV Kongreso darbo 
pradžios. 

Ši pergalė pasiekta Ameri
kos baltų bei jų draugų val
džios įstaigose dėka. Atstovų 
rūmų nariai — Joseph Knol-
lenberg (R-Mb, John Shimkus 
(R-IL,i, Dennis Kucinich (D-
OHj. Sonny Callahan <R-AL\ 
senatoriai — Richard Durbin 
(D-IL), Siade Gorton (R-WA), 
Mitch McConnell <R-KYi dėjo 
visas pastangas, kad įstaty-
mas^ būtų priimtas. Daugiau 
kaip 270 laiškų bei 4.500 elek
troniniu paštu siųstų laiškų, 
aibė telefoninių skambučių 
pasiekė įstatymų leidėjų raš
tines. Baltų organizacijos Či
kagoje, Clevelande. Indiana-
polyje, Kalamazoo, Los Ange
les. New Jersey. Philadelphia, 
San Francisco ir Vašingtone 
surinko apie 1,500 šią kampa
niją palaikančių žmonių para
šų. 

BAFL Direktorių taryba 
nuoširdžiai dėkoja visiems, 
prisidėjusiems prie šio svar
baus darbo. Ypatinga padėka 
skiriama I. Bergmanis, V. 
Berzins. N. Enck. I. Gabilks. 
Z. Jirgens. A. Karkiins. A. 
Kaugura. M. Mantenieks. A. 
Rogainis, A. Simsons. V. Spro-
geris ir V. Vitolins. 

Pasak BAFL direktores An
gelės Nelsienes, tai buvo di
džiausias jungtinis Amerikos 
baltų renginys šiame dešimt
metyje. 

Džiaugdamasis baltų perga
le. JAV Atstovų rūmų narys J. 
Knollenberg sakė. kad ..Para
ma Estijos. Latvijos ir Lietu
vos kariuomenėms yra esmine 
JAV užsienio pagalbos dalis. 
Ai tikiuosi, kad Baltijos vals
tybes tinkamai panaudos šią 
paramą, rengiant savo kariuo
menes, pritaikant jas NATO 
reikalavimams. Daugiau kaip 
50 metų Jungtines Valstijos 
pripažino Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos valstybių suverenumą. 
Šios didžiosios valstybes da
bar supranta svarbų savo 
vaidmenį Rytų Europos taikos 
ir saugumo užtikrinime. To
liau stiprindami Jungt inių 
Valstijų ir Baltijos valstybių 
bendradarbiavimą, mes suda
rysime galimybes demokrati
jai ir taikai pasklisti po visą 
pa.saulį". 

KALENDORIUS" 
Spalio 26 d.: Evanstas, Liaudgv 

nas. Liubartas. Mingilį, Vita. 
Spalio 27 d.: Frumentas, Gedai-

nis. Hute. Ramojus. Tautrime. Vin
centas Vincas). 
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LIETUVIU TELKINIAI 
P U T N A M , C T 

LIETUVIŲ SUSITIKIMO ŠVENTĖ 
Susitikimo švente įvyko lie

pos 2-3 d. 
Seserys šias šventes pradėjo 

ruošti maždaug prieš 50 metų. 
Žodis .,piknikas" joms buvo 
svetimas, todėl jos pavadino 
tą renginį Susiartinimo šven
te. O mintis ruošti tokias 
šventes kilo, nes seselėms 
rūpėjo, kad antrosios bangos, 
po Antrojo pasaulinio karo į 
Naująją Angliją atvykę lietu
viai suartėtų su pirmosios 
emigracijos tautiečiais ir 
bendrai siektų lietuvybės iš
laikymo savo šeimose, bend
ruomenėse ir įsijungtų į vie
nuolijos apaštalavimo darbą. 

Labai kukliose aplinkybėse 
pradėjusi veiklą, vienuolija 
stebėtinai gražiai apjungė abi 
kartas. Dar ir dabar senieji 
(pirmieji] nors su lazdelėmis 
pasiramsčiuodami, atvažiuoja 
pas seseles. J ie s iuntė savo 
vaikus, o dabar siunčia vai
kaičius į stovyklas ir didelė
mis aukomis remia seselių 
apaštalavimą vargdienių tar
pe čia ir Lietuvoje. 

Šventės pradžia 

Altorius ąžuolų ir pušų pa
vėsyje skendo gėlėse. Vėsus 
vasaros rytas kvietė nurimti, 
melstis ir džiaugtis. Konceleb-
ruojamos šv. Mišios pagrindi
nio celebranto Nonvich diece
zijos vyskupo Daniel A. Hart , 
DD, ir septynių lietuvių ku
nigų, prasidėjo 11 vai. ryto. 

Jo pamokslo turinys — Jubi
liejinių metų šv. Tėvo malda 
visiems krikščionims: kad Ju
biliejiniais metais susitaikintų 
žmonės (lietuviai1.), kad su
klestėtų santarvė t a rp tautų, 
kad nuoširdžiai atsiverstume 
ir džiaugsmingai grįžtume pas 
Dievą. Pabrėžė galingą Šv. 
Dvasios veikimą ir mūsų jaut
rumą Šv. Dvasios įkvėpi
mams. „Kristaus sekėjai tegul 
spinduliuoja meile varguo
liams ir prislėgtiesiems (varg
dieniams), tiesia ranką stoko
jantiems ir dosniai vykdo gai
lestingumo darbus. Tebūna jie 
atlaidūs visiems, kad ir patys 
galėtų iš Tavęs, Dieve, gauti 
atleidimą"... kad „nuskaidrin
ta atmintimi, pripažinę savo 
trūkumus bei klaidas, bro
liškai susivienytų... (iš Jubilie
jinės maldos). 

Retai taip skambėjo susirin
kusiųjų giesmės solistei ir 
kantorei Marytei Bizinkaus-
kaitei vadovaujant. Aukojimo 
metu ji pagiedojo W. A. Mo-
zart „Ave Verum"\ o meditaci
jai po šv. Komunijos Cesar 
Franck „Panis Angelicus" — 
Dievo duota duona mirtingie
siems... Vyskupo koncelebruo-
jamos šv. Mišios. Marytes Bi-
zinkauskaitės solo giedojimas, 
ses. Bernadetos tvarkoma šv. 
Mišių ir Aukojimo procesija. 

labai gerai parinkti skaityto
jai, padėjo besimeldžiantiems 
susikaupti ir dalyvauti šv. Mi
šių aukos misterijoje. 

Po šv. Mišių vyskupas pa
dėkojo seselėms už pakvieti
mą, visiems už dalyvavimą, 
solistei Marytei Bizinkauskai-
tei už gražų giedojimą, o Aldo
nai Prapuolenytei už palydą 
vargonais. 

„Neringos" s tovyklautojų 
p r o g r a m a 

Antri metai stovyklos vado
vybė formaliai kviečia iš Lie
tuvos, darbui su jaunimu pasi
ruošusius asmenis. Šią vasa
rą, pagal vyr. stovyklos vado
vę Daną Grajauskaitę ir sto
vyklos programų vadovę Al
doną Lenktai t ienę, dirbo Rasa 
Rimeikytė — Tautos fondo sti
pendininkė ir Lietuvos Kultū
ros ministerijos remiamas Al
vydas Alimas. 

Pirmoji programos dalis 
vaizdavo Vytauto Didžiojo 
dukters Sofijos vestuves su 
Rusijos kunigaikščiu Vosyliu
mi. Kodėl tokia tema? Todėl, 
kad „Neringos" stovykla šią 
vasarą „studijavo" viduramžių 
Lietuvą! Linksmos dainos, šo
kiai, nuota ik inga muzika, 
margaspalviai tautiniai dra
bužiai, entuziast ingai šokan
tys maži ir dideli stovyklauto
jai keitėsi kaip kaleidoskope, 
nepastebimai diriguojant Ra
sai ir Alvydui. Plojimams ne
buvo galo. 

Antroji programos dalis: Lie
tuvoje šią vasarą vykusio Eu
charistinio kongreso jaunimo 
dienų t r u m p a s prisiminimas. 
Balandžių šlamesys... ant be
lapių šakų sukabinti plazdėjo 
vaikų rankomis padaryti po
pieriniai balandžiai. Žalioje 
pievoje, giesmės žodžių fone 
ri tmiškai judėdami, artėjo 
prie žiūrovų ir „tūpė" į rankas. 
Tai buvo Šventės dovana. Sto
vyklos vyr. vadovė Dana Gra
jauska i tę paprašė tuos ba
landėlius parsivežti namo, 
kaip meilės simbolį, ta meile 
gyventi ir ją dalinti visiems. 

Po programos Š. Amerikos 
N. Pr. Seserų provincijole ses. 
Paulė Savickaitė padėkojo 
vysk. D. Har t , DD, ir lietu
viams kun igams už šv. Mišių 
koncelebravimą, solistei Mary
tei Bizinkauskaitei , svečiams, 
dar vis gausia i suvažiuojan
t iems, visiems talkininkams, 
ypač seserims Teresei ir Euge
nijai, kurios didžiausią šven
tės organizavimo naštą pakėlė 
ir nešė ligi paskutinės šventės 
valandos. Dėkojo Dievui, kad 
„Neringos" stovyklos darbai 
gražiai rieda, kad šių metų 
šventės programa dėka Alvy
do Alimo ir Rasos Rimeikytės 
buvo meniškai paruošta. „Die
vo Apvaizda nuostabi! Prieš 

10 metu mes vykome į Lie-

Laetuvaites s t u d e n t e s ir ,.Au pair" iš Bostono apylinkių a tvykus ios 
n a m e J ų t a r p e ir v ienas š a u n u s l ietuvait is . 

m e t i n ę l ie tuvių „Sus ipaž in imo" šven tę Put-
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M.S n . kuine;.ukštvte Sol i | . r ..niki.i atvykstant . k u n i g a i k š č i o Vosy l iaus" 

tuvą, o dabar Lietuva atvyks
ta pas mus". — baigė savo žo
dį sesuo Paulė. 

Pabaiga 
Dienos slinktyje įvyko Im-

maculata (pirmosios seserų 
suorganizuotos stovyklos) sto
vyklautojų ir bendrabutiečių 
susitikimas. Po „Neringos" 
programos, vėliavų nuleidime 
ir didžiųjų dovanų traukimo 
šventė buvo baigta Jubilieji
nių metų maldos valandėle 
prie išstatyto Švč. Sakramen
to. Ją paruošė ir vadovavo ses. 
Bernadeta Matiukaitė, o litur
gines apeigas atliko kun. An
tanas Diškevičius, vienuolyno 
kapelionas. Maldininkai auko
josi Švč. Jėzaus Širdžiai, dė
kojo už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę, už Jubiliejinių 
metų Bažnyčios teikiamas ma
lones. Giedojo, meldėsi, tyliai 
meditavo, nurimo. Su malda 
pradėta ir malda užbaigta ši 
iškilminga ir linksma diena. 
„Šią dieną Viešpats padarė, 
linksminkimės ir džiaukimės 

ia '" 
J ' Aldona Prapuolenytė 

D E T R O I T , M I 

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS 

Šv. Antano parapija ruošia 
Naujųjų 2001 metų sutikimą. 
J a u devyneri metai iš eilės 
kiekvienas sutikimas, galime 
sakyti buvo smagus, nuotai
kingas, sėkmingas ir ypač pa
rapijai pelningas. Šių Naujųjų 
2001 metų sutikimas vyks 
įprasta tvarka. Dalyvavimas 
25 dol. asmeniui. 

Visų dalyvių lauks užkan
džiai, karšta vakarienė, gėri
mai, maloni nuotaika, smagios 
dainos ir muzika, o dalyvių 
automobiliai parapijos aikštė
je bus stropiai saugomi. Vaka
ras bus pradėtas 7:30 v.v. šv. 
Mišiomis Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. 8:30 vai. vak. — 
pasisvečiavimas šventiškai 
papuoštoje salėje; 9 vai. vak. 
ka rš ta vakariene. 10 vai. vak. 
muz. Stasys Sližys vadovaus 
bendram dainavimui. Po to šo
kiai ir džiaugsmingas Naujųjų 
metų sutikimas. Smulkesnes 
informacijas teikia Regina 
Juškaitė-Švobienė, darbovie
tės tel. (313) 396-0389, namų 
tel. (248) 547-2859. J au užsi
registravo 47 norintys daly
vaut i . Kviečiame ir jus . Pra
šome užsiregistruoti iki gruo
džio 17 d.. nes vietų skaičius 
ribotas. Visi laukiami, kviečia
mi ir bus mielai priimti. 2001 
Naujųjų metų sutikimą ruošia 
Šv. Antano parapija. 

Regina Juškai tė -
Švobienė 

W O R C E S T E R , M A 

PO KONCERTO 

Nekalto Marijos Prasidėjimo 
vienuolijos Putname rėmėjai 
spalio 1 d. Maironio Parke su
ruošė pietus ir koncertą pa
remti seselių darbus, kurių jos 
turi apsčiai. 

Koncertą atliko Bostono vy
rų kvintetas: Bronius Banai
tis, Helmutas Lingertaitis, 
Norbertas Lingertaitis, Gintas 
Simonaitis ir praėjusiais me
tais Į jų eilę įsijungęs Vytau
tas Bazikas. Vadovė Daiva 
Navickiene. 

Visus svečius t rumpu žodžiu 
pasveikino rėmėjų skyriaus 
pirm. Terese Adomavičienė. 
Programai vadovavo Bernade
ta Miliauskaitė-Harris. Invo-
kaciją prieš pietus sukalbėjo 
seselių kapelionas kun. Anta
nas Diškevičius. Pasivaišinus 
skaniais rėmėjų paruoštais 
pietumis, seselių atvežta lietu
viška rugine duonele ir pyra
gais, prasidėjo koncertas. 

Koncertas buvo trijų dalių. 
Pirmoje skambėjo jaudinan
čiai gražios patriotinės dainos: 
..Tėvynė Lietuva — brangi ša-
l:e prie Nemuno krantų, gy-
\uok laisva, graži gėlė pilia
kalnių šventų..." „Pareinam į 
tėviškę brangią" — kompozito-
r.aus iš Lietuvos. „Anoj pusėj 
Nemuno" (harm. Čiurlionio), 
„Prie Dusios", „Maironio dai
nas" (pynė). Antroje dalyje 
į\airios: „Ateik mylimoji prie 
Nemuno kranto", — kompozi
toriaus Mikulskio. „Krantų gė
lės", — komp. Raudonikio, 
„Gyvenimo tango", — nežino
mo kompozitoriaus iš Lietu
vos, „Gromatėlę parašiau". Po 
tiek dainų buvo per t rauka , 
kurios metu programos vedėja 
pakvietė seselę provincijole 
Paulę ta*g žodį. Seselė padė
kojo Maironio Parko pirm. Ka
ziui Adomavičiui, visai Parko 
vadovybe: už nuolatinį prie
lankumą seselėms; rėmėjoms 
— už ilgų metų darbus; išreiš
kė padėką ir visiems atsi lan
kiusiems, nes be jų ir rengėjų 
darbas būtų bereikšmis. 

Paskutinis kalbėtojas Mairo
nio Parko pirmininkas Kazys 
Adomavičius pasigėrėjo gražia 
programa, seselių at l iekamais 
darbais ir pareiškė, kad Mai
ronio Parko vadovybė labai 
vertina seselių darbus ir vi
suomet juos remia. 

Kvintetas po per t raukos 
pradėjo paskutinę koncerto 
dalį daina „Marių pakrantė" ir 
užbaigė linksma „Subatos va
karėlį". Po šių linksmų dainų 
kvinteto kiekvienam vyrui 
prie švarko atlapo Aldona 
Jakniūnai tė prisegė baltą 
gvazdiką, o vadovei Daivai 
Navickienei Irena Markevi
čienė prisegė rožių puokštelę. 
Bisui — „Skinsiu tau raudoną 
rožę". Per visą koncertą dai
nos buvo lydimos plojimais ir 
ovacijomis. Dainavome ir visi 
kartu įvairias liaudies dainas. 

Dar vieną programos dalį at
liko akordeonistas iš Pu tnamo 
Romas Drazdauskas, tur int is 
ir gražaus humoro. Ne tik 
gražiomis lietuviškų dainų 
melodijomis, bet ir pats dai
nuodamas linksmino audito
riją ir kvietė visus dainuoti su 
juo kartu... 

Šiame gražiame renginyje 
dalyvavo ne tik vietos, bet ir 
aplinkinių telkinių lietuviai, 
atvykę iš Bostono, Brocktono, 
o ką bekalbėti apie nepa-
vargstančiuosius iš Providen-
ce. RI. lietuvius. Jie daugelį 
metų ne tik atvyksta į kiek
vieną Vienuolijos darbams 
remti ruošiamą renginį, bet 
atveža ir vertingų dovanų lai
mėjimams: štai Veronika Kie-
liene — puokštes gėlių žydin
čias „doleriais". Nuostabus jos 
darželis, o dar nuostabesnis tų 
gėlių auginimo „receptas", 
kasmet vis tobulinamas. Iš 

Pu tnamo buvo atvykę Matu
laičio slaugos namų kapelio
nas kun. dr. Ropolas Krasaus
kas, seselių kapelionas kun. 
Antanas Diškevičius ir dar ke
letas seselių globoje ten gy
venančių kunigų. Atvyko ir 
profesorius Česlovas Masaitis, 
dr. Juozas Kriaučiūnas. Se
seles — provincijole Paulė. 
Oliveta, Verute, Elenutė. Taip 
pat dalyvavo vietos Aušros 
Vartų parapijos kleb. kun. Al
fonsas Volungis. Šv. Kazimie
ro parapijos adm. kun. Anta
nas Nockūnas. MIC> vikaras 
kun. Jonas Petrauskas , MIC, 
bei kiti. 

Padėka moterims — ruošu
sioms pietus, patarnavusioms 
prie stalų ir kitus darbus at
likusioms: Elenai Nalivaikie-
nei, Aldonai Brantienei, Ele
nai Černienei, Irenai Juodai-
tienei, Vandai Ramonienei. 
Vandai Lescord, Daratai Za-
lieckaitei, Irenai Markevičie
nei, Irenai Savickienei. Onai 
Kildišienei, Elenytei Nalivai-
kaitei , Alytei ir Danutei Abra-
mavičiūtėms, Aldonai Jakniū-
naitei , Vivian Rodgers, Zitai ir 
Verutei — viešnioms iš Lietu
vos, Izabelei Parulienei, Tere
sei Ilgūnienei, na, ir Janinai 
Miliauskienei. Piniginius rei
ka lus tvarkė O. Keršytė ir D. 
Virbašienė. 

Gėrimės ir didžiuojamės, 
kad Naujoje Anglijoje turime 
įs ikūrusias Nekalto Marijos 
Prasidėjimo vienuolijos sese
les, kurių vienuolyno durys 
plačiai atvertos visiems. Su di
deliu pasiaukojimu, meile ir 
kantrybe jos steigė Amerikoje 
lietuvybės ir katalikybės tvir
tovę, kurioje įvairiomis šven
čių, a r kitomis progomis daž
nai lankomės ir grįžtame į na
mus atsigaivinę dvasiniai, 
taut inia i ir pailsėję fiziniai. 

Džiaugiamės, kad ir Tėvynė
je Lietuvoje su čia esančių 
seselių ir geradarių pagalba 
jos įstengė Kaune pastatyti tą 
lietuvybės, katalikybės, jauni
mo auklėjimo ir kt. centrą, la
bai reikalingą padėti sovietų 
sužlugdytiems žmonėms grei
čiau pakilti iš dvasinio, mora
linio, fizinio skurdo ir pradėti 
kur t i naują, gražu Tėvynes 
Lietuvos gyvenimą Marijam
polėje atsistaciusios brandaus 
amžiaus sulaukusioms sese-
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lems slaugos ir poilsio namus. 
Be paminėtų, plačiai išsiša
kojusi jų veikla Lietuvoje ir ki
tose srityse. 

Čia, Amerikoje, nors negau
sus būrelis, bet dažnai „pasi
skolina", o kartais ir apsikei
čia su seselėmis Lietuvoje ir 
tęsia savo misiją, kuri gana 
plati, siekianti ir Kanadą — 
Montrealis, Torontas. JAV-se 
— Lemont, IL, Putnamas — 
Jurgio Matulaičio senelių 
slaugos namai , Thompsonas, 
CT — Villa Maria namai, ku
riuose savarankiškai gyvena 
seselių globojami vyresnio 
amžiaus žmonės. Tai vis tų 
darbščiųjų bitelių — seselių 
atliekami darbai, todėl nega
lime jų pamiršti , ypač rėmėjai, 
tiksliau sakant , rėmėjos, nes 
jos daugiausia dirba. Remki
me tuos kilniuosius jų darbus 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Būtina paminėti Vermonto 
valstijoje esančią jaunimo sto
vyklavietę „Neringą", kurios 
įkūrimo trisdešimtį prieš porą 
metų iškilmingai šventėme. 
Kiek gražaus lietuviško jauni
mo džiaugėsi seselių vadovavi
mu ir globa. Stovykla tebe
veikia, tik dabar vadovauja, 
daugiausia buvę stovyklauto
jai . Stovyklavietė ir dabar te
bėra seselių globoje. 

J a n i n a Mil iauskienė 

Kanados Lietuvių fondas 
jau sukaupė per 3 milijonų 
dol. kapitalą. Gautos palū
kanos skirstomos kultūros ir 
švietimo reikalams. Šiais me
tais numatyta paskirti stipen
dijų į Lietuvą už maždaug 
28,000 dol. ir Kanadoje už 
apie 80,000. Lietuvių fondo ta
rybos pirmininke yra Gražina 
Igna.tyte. o valdybos pirm. -
A. Nausėda. įvykusiame po^ė-
dyje buvo nustatytos 2000 
metu veik.os gaires. 

S t a sys P r a k a p a s 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
Dantų Gydytojas 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 

kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ave Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitanmą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402, tel. 708 - 484 -1111. 

Valandos kasd'en. savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

Detroito Lietuvių kulturo> klubo nares Ona Nadeikiene, Kugemja Bu lo t i ene ir p i r m i n i n k e Stefani ja Kauneliene 
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NATO PLĖTRA IR 
PREZIDENTINIAI 

KANDIDATAI 
ALGIMANTAS S. GEČYS 

Už kelių savaičių teks bal
suoti JAV prezidentiniuose 
rinkimuose. Rinkimais visuo
menė ne per daugiausiai do
misi. Pastebėta, kad demokra
to Al Gore ir respublikono 
George W. Bush pažiūros į 
krašto valdymą mažai tesi
skiria. Partijų strategai, tikė
dami savo kandidatui laimėti 
iki šiol neapsisprendusių bal
sus, iš kailio neriasi, stengda
miesi didinti požiūrių tarpeklį 
sveikatos apsaugos, vaistų 
programos senesniesiems, so
cialinės draudos (Sočiai Secu-
rity) bei mokesčių mažinimo 
srityje. Rinkiminėje kampani
joje, kaip pastebėjome vykusių 
debatų metu, užsienio politi
kos klausimai lyg ir nefigū
ruoja. Abu kandidatai pabrė
žia palankumą Izraeliui, pa
liečia dar neišspręstą Kosovo 
problemą, kiek anksčiau 
reikšdavo nepasitenkinimą 
Jugoslavijos S. Miloševič. 
Šiam esant a ts tatytam nuo 
valdžios ir apskritai Balka
nuose reikalams krypstant į 
gerąją pusę, prezidentiniai 
kandidatai lyg ir vengia Euro
pos problemas minėti. Ypač 
kandidatų jaučiamas balsuo
tojų nenoras matyti Ameriką 
įsivelus į pasaulines proble
mas, kurių sprendimas galėtų 
pareikalauti didesnių išlaidų 
ir Amerikos karių gyvybių. 
Tai galima buvo justi paskuti
niųjų debatų metu, viceprez. 
Gore iškėlus ir didžiuojantis 
faktu, kad Kosovo problemas 
sprendžiant, nebuvo prarasta 
nei vieno amerikiečio kario gy
vybės. 

Lietuviams rūpi NATO 

Lietuvos problemomis gyve
nantiems lietuviams ameri
kiečiams mažai terūpi prezi
dento rinkiminėje kampanijo
je keliami buitiniai klausimai. 
Norėdami padėti Lietuvai, sa
vo balsą esame pasiruošę ati
duoti kandidatui, kuris bus 
linkęs atverti Lietuvai duris į 
Šiaurės Atlanto aljansą 
(NATO). Tvirtai tikime, kad 
atsiradimas po NATO skėčiu 
užtikrins Lietuvai saugumą 
nuo Rusijos užmačių, o su sau
gumo garantu į Lietuvą 
plauks užsienio investicijos. 
Pakėlus Lietuvos gyventojų 
gerovę, išeivija galės atsidėti 
savųjų problemų sprendimui 
ir jaustis savo prievolę Lietu
vai atlikus. 

JAV lietuvių organizacijos 
jau nuo pereitų metų stipriai 
įtaigoja demokratus bei res

publikonus NATO plėtros 
klausimu. Kad NATO piėtros 
klausimas įtrauktas į respub
likonų ir demokratų partijų 
platformas, sveikinti ir dėkoti 
privalome visai eilei lietuvių 
ir baltų institucijų: JAV Lietu
vių Bendruomenei (.pirm. Re
ginai Narušienei, LB įstaigos 
Washington, DC, vadovei Aud
ronei Pakštienei), Jungtinei 
Amerikos Baltų tarybai ir joje 
Amerikos Lietuvių tarybai 
atstovaujančiam Algiui Rimui, 
Kalifornijoje veikiančiai Ame
rikos Baltų laisvės lygai ir ten 
besidarbuojančiai vicepirm. 
Angelei Nelsienei, Amerikos 
Lietuvių demokratų lygai, pir
mininkaujamai Rimo Česonio, 
ir Amerikos Lietuvių respubli
konų sąjūdžiui, vadovauja
mam Jono Urbono. Neapsieita 
ir be VVashington esančios 
Centro bei Rytų Europos koa
licijos talkos (joje lietuviams 
atstovauja JAV LB ir ALT-as). 
Ypač daug padėjo ilgametis 
lenkų tarnybos „Laisvos Euro
pos" radijuje direktorius J a n 
Novvak, kovojęs už Lenkijos 
priėmimą į NATO ir dabar 
nemažesniu ryžtu siekiantis 
Lietuvos priėmimo į NATO. 
Susipažinkime su būdinges
nėmis ištraukomis iš demok
ratų ir respublikonų 2000 me
tų prezidentiniams rinkimams 
platformų NATO plėtros klau
simu. 

Demokratu partijos 
platforma 

„Europos saugumas bei pas
tovumas yra kritiškai svarbus 
Amerikos tautinio saugumo 
interesams... Prie Gore vy
riausybės, JAV-ės toliau dar
buosis su už Atlanto esančiais 
sąjungininkais, kad NATO 
taptų dar stipresnė, tuo už
tikrinant pastovumą, skati
nant gerovę ir puoselėjant de
mokratiją Europoje... Demok
ratų partija stipriai rėmė Len
kijos, Čekijos ir Vengrijos atė
jimą, tuo sutvirtinant pama
tus galingesnei NATO ir ku
riant labiau demokratišką bei 
suvienytą Europą. ... Mes 
žvelgiame į priekį, ateityje ti
kėdami įvesti į NATO papildo
mus kvalifikuotus narius, ku
rie dalinasi mūsų vertybėmis 
ir ryžtasi prisiimti narystės 
atsakomybes. Gore vyriausybė 
užtikrins, kad ateities NATO 
plėtros klausimas bus dalis al
janso darbotvarkės (agenda) 
2002 įvyksiančiame viršūnių 
susitikime ir kad joks NATO 
nepriklausantis narys neturės 

DRAUGAS, 2000 m. spalio 26 d,, ketvirtadienis 

Su sveikinimais X Pasauiic Bendruomenes seimui, vykusiam šią vasarą Vilniuje. 

teises vetuoti sp rend imus šiuo 
klausimu". 

R e s p u b l i k o n ų part i jos 
p l a t f o r m a 

„Šiandieną ant roje š imtme
čio pusėje (esanti) stipri 
NATO yra p a m a t a s taikai. 
Amerikos ka r iuomenės iš
skirstymai (deployments, ' yra 
t rupmeninis skaičius, lygi
nant , ko bū ta šaltojo karo me
tais. . . .Būsimasis respubliko
nų prezidentas te iks neper
t raukiamą kryptį aljanso tiks
lui, Europos poreikiui daugiau 
investuoti į gynybą, ir, reika
lui iškilus, kar inio konflikto 
atveju veikti d rauge su JAV. 
JAV sąjungininkams yra būtina 
talkinti su iškilusiomis pa
grindinėmis apsaugos proble
momis, nes Amer ika tur int i 
taip pat ir pasaul inio pobū
džio įsipareigojimus. 

Amerikos in teresui pasi tar
naujama, kai Europos demok
ratijos t a m p a visiškai integ
ruotos į ekonomines, politines 

, ir apsaugos insti tucijas abipus 
Atlanto bendrijoje... NATO 
plėtra, į t r auk ian t k ra š tu s su 
demokrat inėmis vertybėmis, 
pliuralist inėmis politinėmis 
sistemomis ir laisvosios rinkos 
ekonomijomis, privaio būti tę
siama. Nei geografinės, nei is
torinės aplinkybės ne tur i dik
tuoti pi lnut ines ir laisvos Eu
ropos atei t ies . Rusijai niekad 
neturi būti su te ik ta teisė ve
tuoti plėtrą. ...JAV tu r i ska
tinti susi taikymą ir draugystę , 
ne vien tik t a r p JAV ir Rusi
jos, bet taip pat t a r p Rusijos ir 
jos kaimynų". 

Pla t formų p a n a š u m a i 
bei s k i r t u m a i 

Abiejų parti jų programose 
yra minimos Baltijos valsty
bės. Demokra tų platforma da

bar t inei vyriausybei priskiria 
k red i tus už Lenkijos, Čekijos 
ir Vengrijos įsileidimą į NATO 
gre tas . Taip pat už „U.S. - Bal-
tic chartiją", kuri „...suteikė 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai 
aiškią perspektyvą dėl narys
tės Europos ir trans-Atlan-
t inėse institucijose, tuo prisi
d ė d a m a prie pastovumo Šiau
rės Rytų Europoje". 

Respublikonų partijos prog
r ama didžiuojasi, kad, prezi
dentų Reagan ir Bush pas
tangų dėka, šal tasis karas bu
vo laimėtas , Vokietija buvo su
vienyta, o respublikonų vado
vybėje esantis JAV Senatas 
atvedė Čekiją, Lenkiją ir 
Vengriją į NATO. Programoje 
ta ip pat esama teiginio, kad 
Respublikonų partija „... buvo 
advokatė Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos žmonėms, net tada, kai 
kitų būta desperacijoje dėl jų 
išsilaisvinimo iš svetimųjų 
valdžios". Ši teiginį būtų gali
ma diskutuoti. 

Kandidatų d ė m e s y s 
Balt i jos v a l s t y b ė m s 

Lietuvos iniciatyva š.m. ge
gužės 18-19 d. Vilniuje su
kviestą devynių centrinės ir 
rytų Europos valstybių užsie
nio reikalų ministrų konferen
ciją sveikino G. W. Bush ir A. 
Gore. Pirmasis pas iuntė laiš
ką, adresuotą Lietuvos prezi
dentu i , antrasis — išleido pra
nešimą spaudai iš Baltųjų rū
mų. Abu pareiškimai stipriai 
akcentuoja tol imesnę NATO 
plėtrą. 

Liūdnai nuteikia faktas, kad 
nei vienas prezidentinių kan
didatų nėra oficialiai priėmęs 
lietuvių ar baltų delegacijos. 
Praei t ies prezidento rinkimi
nių kampanijų metu susitiki
mų būta. Demokratų kandida
t a s į prezidentus J . Carter 

teikėsi su JAV LB Krašto val
dybos bei LR tarybos atstovais 
pasimatyti viename Pittsbur-
go viešbutyje ir kartu papus
ryčiauti. Taigi 45 minutes tu
rėta būsimojo JAV prezidento 
„ausis" Lietuvos reikalais." 

Kiek lengviau mūsų organi
zacijų pareigūnams sekasi pri
eiti prie kandidatams užsienio 
politikos klausimais žinias 
teikiančių patarėjų. Liepos 26 
d., tarpininkaujant senatoriui 
Mitch McConnell, susitikta su 
G. W. Bush užsienio politikos 
patarėjais. Kiek anksčiau, bir
želio 14 d.. Baltuose rūmuose 
baltų organizacijų vadovų 
konsultuota su vyriausiu pa
tarėju Tautinio saugumo rei
kalams Sandy Berger. Š.m. 
spalio 13 d. Centrinės ir Rytų 
Europos koalicijon priklau
sančių organizacijų atstovai 
susitiko su Leon Fuerth, Gore 
patarėju užsienio politikos 
klausimams. Fuerth, jei Gore 
laimėtų rinkimus, taptų vy
riausiu patarėju Tautinio sau
gumo reikalams. Kol kas mū
sų organizacijų vadovams dė
mesio nesiteikia parodyti kan
didato Bush pagrindinė pa
tarėja užsienio politikos klau
simams prof. Candalessa Rice. 
Bush išrinkus prezidentu, tei
giama, jog ji būtų vyriausia 
patarėja Tautinio saugumo 
klausimams. 

Bendros ios pastabos 
ir išvados 

Abiejų politinių partijų prog
ramų tekstai NATO plėtros 
klausimu gan panašūs. Vis 
dėlto Demokratų partijos plat
forma Lietuvai yra palankes
nė, nes konkrečiai pamini, 
kad į viršūnių konferencijos 
įvyksiančios 2002 metais dar
botvarkę (agenda) NATO plėt
ros klausimas bus įtrauktas. 

Nukelta į 5 psl. 

Naudingi 
Tarp visų bauginančių ir 

nemalonių įvykių šiandieni
niame pasaulyje, viltį žadina 
Šiaurės Korėjos pasisukimas 
dešinėn. Š. Korėja, dar nese
niai — uždara, griežtai atsi-

j ribojusi nuo bet kokio ryšio su 
Į „kapitalistinėmis valstybė

mis", ypač Pietų Korėja, nuo 
kurios, nelyginant Siamo dvy
nė — atsiskyrė prieš gerą pus
šimtį metų, pastarųjų kelerių 
metų būvyje pradėjo būti 
sušnekamesne. Tam priežas
čių buvo įvairių, tarp kurių ir 
nepaprastas krašto skurdas, 
privedęs gyventojus prie tikro 

ado. 
Galbūt Š, Korėjos preziden

tas Kim Jong II pagaliau su
prato, kad didžiausias jo vals
tybės priešas yra ne Amerika 
a r kuri kita užsienio šalis, o 
nepagrįsta baimė, kad komu
nizmas subyrės kaip kortų 
namelis, jeigu bus „užkrėstas 
demokratijos virusais". Antra 
vertus, Šiaurės Korėja visuo
met paramos — ir pavyzdžio 
— ieškojo Beidžinge. tad. Ki
nijai plačiau pravėrus duris į 
Vakarus, ir šiaurės korėjiečiai 
ryžosi įsileisti šiek tiek švie
žios galvosenos, arba bent pa-
sinaudotisvakariečių teikiamo
mis pramonės, verslo, komu
nikacijos galimybėmis. 

Pradžia tam buvo padaryta 
anksčiau šiais metais, kai ofi
cialiai — pirmą kartą po de
šimtmečių — susitiko abiejų 
Korėjų prezidentai. Po to 
žengtas dar vienas atsargus 
žingsnelis: ribotam skaičiui 
žmonių iš Pietų Korėjos buvo 
leista aplankyti savo gimines 
ir tėviškes Šiaurėje. Tačiau 
įspūdingiausias tų santykių 
atšilimo ženklas buvo, kai šios 
vasaros olimpiadoje Sidnėjuje 
abiejų Korėjų atletai artidary-
mo iškilmėse ne tik kartu 
įžygiavo į areną, bet kartu 
nešė vėliavą. Nebuvo nei 
šiaurės, nei pietų, o tik viena 
Korėja. Užsienis tai palaikė 
ateities vienybės ženklu. 

Tarytum to pozityvaus vyk
smo pratęsimas buvo šios sa
vaitės pirmadienį įvykęs JAV 
Valstybės sekretorės Made-
leine Albright vizitas Šiaurės 
Korėjoje ir susitikimas su 
prez. Kim Jong II. Tai buvo 
nemažas diplomatinis laimė
jimas Amerikai ir nei kiek 
nemažesnis nusigręžimas nuo 
„senosios politikos" Š. Korėjai. 
Albright sutikta iškilmin
gai, tarytum norint paro
dyti visus „komunistinio ro
j a u s " pasiekimus ir pabrėžti 
savo šalies unikalumą. 

Iš tokių diplomatinių vizitų, 
ypač šiuo atveju, per daug 

Danutė Bindokienė 

„mainai"? 
konkrečių pasiekimų neverta 
tikėtis. Tai tik uvertiūra į toli
mesnius ryšius bei derybas. 
Tačiau susitikimas vis tik 
buvo naudingas ir JAV ir Š. 
Korėjai, iš dalies dėl to, kad 
Albright iš anksto žinojo, kur 
Kim Jong II buvo pasiruošęs 
daryti nuolaidas, kur tvirtai 
laikytis savo nusistatymų. 

Pagrindinis pasiekimas bu
vo dėl Š. Korėjos branduolinių 
raketų pramonės plėtimo. Tai 
jau kuris laikas aštri rakštis 
Vašingtono panagėse. Nepai
sant spaudimų ir įvairių sank
cijų, ypač ekonominių, taiky
mo (del to Š. Korėjoje skraido 
ir bado šmėkla), visuomet at
sirado lėšų branduolinių gink
lų pramonei. Tiesa, Š. Korėjos 
prezidentas nuolat tvirtino, 
kad kraštas tokios programos 
neturi ir nesiruošia turėti , 
griežtai protestuodamas, kai 
Jungtinių Tautų komisijos ar 
apskritai užsienio delegatai 
paprašydavo įsileisti į gamyk
las ir tuos teigimus savo aki
mis patvirt inti . 

Tad galima suprasti Vašing
tono pasitenkinimą, kad Vals
tybės sekretorei pavyko pa
siekti Šiaurės Korėjos prezi
dento pažadą „sulaikyti — 
arba bent susiaurinti — ra
ketų vystymo programą, susi
laikyti nuo branduolinių gink
lu bandymų ir eksportavimo". 
Nors šio susitarimo punktai 
bus gvildenami artimoje atei
tyje, bet pradžia visgi padary
ta. 

Ką už tai gavo Šiaurės 
Korėja? Amerika iš savo pusės 
pasižadėjo talkinti Š. Korėjai 
su komunikacijos satelitais, 
juos iškeliant į erdves. Dau
giau kol kas apie šią derybų 
fazę neaiškinama, bet iš opti
mistiškų nuotaikų užsienyje 
galima spręsti, kad tokios 
Šiaurės Korėjos sąlygos vi
siems priimtinos. Iš esmės 
apie šias galimybes — komu
nikacijos satelitai užuot bran
duolinių raketų — Š. Korėjos 
prezidentas jau buvo kalbėjęs 
su Rusijos prez. Vladimir Pu-
tin, pastarojo apsilankymo 
metu. 

Daugelis prisimename vai
kystėje skaitytą pasaką apie 
Aladiną ir stebuklingąją lem
pą, kuri buvo prarasta, kai 
neapdairi tarnaitė, tikėdama 
darant i naudingą darbą, tą 
„seną" lempą iškeitė į „nau
ją", siūlomą gudraus apgavi
ko. Dabar per anksti spręsti, 
kas laimėjo iš šių „apsimai-
nymų", bet galbūt sutiktume, 
kad „stebuklingąja lempa" 
lengviau pavadinti Albright 
laimėjimą. 

BIRUTES ODISĖJOS 
ORANGUTANGŲ KARALYSTĖJE 
Nr.15 

AURELIJA MITUZIENE 

Valtinin
kas ardo mechanizmą, kažką 
valo, prisukinėja, priveržia. 
Jis suglumęs — jo tvarkinga 
ir prižiūrima valtis paprastai 
tokių staigmenų nepateikia. 
Šypsenos dingsta ir turistų, ir 
kartu vykstančių asistentų 
veiduose. Tik profesorė rami ir 
šaltakraujiška: 

— Pataisys ir plauksime. 
Valtininkas pasikviečia į pa

galbą netoliese plaukiojantį 
savo brolį. Bendromis jėgomis 
vyrai sutvarko variklį. Paju
dame tolumoje boluojančio 
miško link. Mūsų valtis smar
kiai perkrauta — plaukia 
dešimt žmonių, dar vežame 
penkis maišus vaisių — lauk
tuvių orangutangams bei 
maisto stovykloje dirbantiems 
asistentams. Valties paskui
galis stipriai nugrimzdęs, to
dėl valtis negali išvystyti savo 

įprastinio greičio. Birutė nu
sprendžia nusamdyti ir mus 
vis dar lydintį valtininko brolį 
— dviem valtimis plaukti bus 
saugiau. 

Po valandos skrydžio 
džiunglių vandens autostrado
mis pasiekiame tur is tams 
skirtą viešbutį „Rimbą". Tai 
ištisas, ant stulpelių virš pel
kės vandens iškeltas poilsio 
namukų kompleksas su gyve
namosiomis patalpomis, resto
ranu, pagalbiniais statiniais. 
„Rimbą" labai išsiplėtė ir pa
gražėjo 1991 metais, ruošda
masi sutikti pasaulinės Di
džiųjų beždžionių konferenci
jos dalyvius. 

Tai buvo vienas labiausiai 
įsimintinų įvykių profesorės 
Birutes Galdikas gyvenime. J 
svečius atvyko žymiausi pa
saulio primatologai, moksli
ninkai, žmogbeždžionių ty

rinėtojai. Netgi buvo juokau
jama, kad je igu Indonezija no
rėtų išnaikinti o rangutangus , 
tereikėtų nuskand in t i lėktuvą 
su konferencijos dalyviais . 

Beplaukiant visai sutemo, 
todėl nakčiai apsistojame 
„Rimboje". Res torane vakarie
niauja amer ik ie te kompozitorė 
Vv'endy su vyru. J i e srsižavėję 
pasakoja apie dienos įvykius, 
susitikimą su galinguoju miš
ko karal iumi — orangutangu 
Kusasiu. Tik ryte, p laukiant į 
Camp Leakey. teko gerokai 
sugaišti ir pavargt i — kelią 
buvo užtverę aš tuoni nuvir tę 
skersai upės medžiai. Laivo 
įgula tris va landas pjaustė ir 
kapojo kietas medžių šakas , 
kol išlaisvino kelią upe aukš
tyn. 

Pakilę anksčiau už saulę, ry
tojaus rytą vėl tęs iame kelionę 
į Camp Leakey. Dairausi į 
krantus — niekur nematau 
įrodymų, kad medžiai dažnai 
virstų į upę. Būtų išlikę api
pjaustyti medžių kamienai , 
kelmai, išverstos medžių šak
nys. Tik a r tė jan t prie Birutes 

globojamos stovyklos, aiškiai pati žymioji beždžioniukė. ku- graphic" viršelį. Ten ji buvo Ilgai klaidžiojame miško ta-
šviečia dar šlapiuojantys, va
ka r nupjaustytų šakų balti 
skri tul iai . Ir vėl atsi t ikt inu
mas? 

ri prieš du dešimtmečius nufotografuota vienoje vonele- keliais, šaukdami šio miško 
puošė žurnalo ..National Geo- je su Birutės sūneliu Binčiu. valdovą Kusasį. J is nesirodo. 

(B.d.) 

Sus i t ik imai s u Kusas iu 
Kai pr iplaukiame stovyklą, 

ji dar tik vaduojasi iš rytmeti
nio rūko. Birutė parodo vietą. 
ku r stovėjo jos pirmoji lūšnelė. 
kai ji su vyru Rod atvyko į 
džiunglių tankmę. Dabar šioje 
vietoje yra tur is tų takų san
kryža, į kurią mūsų pasitikti 
išlinguoja raudonplaukė oran
gutange su savo mažyliu. 

Pasivaišinti r ambutana i s iš 
medžių viršūnių akrobati.škai 
vikrių šuolių kaskadomis nu
sileidžia gibonai. Žybteli savo 
žvitriomis akimis juoduose 
snukučiuose, vikriu rankos ju
desiu čiupteli vaisių ir vėl 
liuoksi aukštyn, kur . pasilin-
guodami ant šakų ir ramiai 
s tebėdami atvykėlius, dorąja 
savo pusryčius. 

Viena po kitos iš t a n k m e 
pasirodo o r a n g u t a n g o >u ; 
gaurus įsikabinusiais m;iž>-
liais. Ateina ir Princese. Tai ta Minu.- (, 

1 * 
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JUBILIEJINIS PASAULINIS 
FARMACININKŲ KONGRESAS 

REGINA ŽUKIENĖ 

Jubiliejinis 60-asis Tarptau
tines farmacijos federacijos 
FIP. sušauktas pasaulinis 

farmacininkų kongresas š.m. 
rugpjūčio 26-31 d. įvyko Aust
rijos sostinėje Vienoje. 

Į šį kongresą vyko ir didelė 
44 Lietuvos farmacininkų gru
pė. Delegacijai vadovavo Lie
tuvos farmacijos sąjungos pre
zidentas prof. Eduardas Tara
sevičius. Dauguma vykusiųjų 
buvo federacijos nariai, kiti — 
lydintieji asmenys. 

Kongresas buvo atidarytas 
rugpjūčio 27 d., 14 vai. Pc FIP 
prezidento dano P. Kelgasto 
kalbos scenoje buvo iškilmin
gai perkirpta simboline kon
greso juostelė. 

Po to buvo pasveikinti ir 
įteikti diplomai pasižymėju
siems farmacijos mokslinin
kams: čiliečiui prof. A. Aranci-
bia ir JAV Texas universiteto 
prof. J. Doluisio. Garbes nariu 
už darbus maliarijos tyrimo ir 
gydymo srityje buvo išrinktas 
gydytojas iš Kalifornijos uni
versiteto prof. G. Griffenha-
gen. Andre Beat medalis buvo 
įteiktas Olandijos atstovui J. 
Vinters. 

Austrijos farmacininkai pa
demonstravo originalų filmą 
apie Austrijos farmacijos pa
siekimus. 

Tą patį vakarą Vienos Rotu
šės rūmų iškilmių salėje įvyko 

jie galėtų padėt i dėl nedidelių 
negalavimų besikreipiančiam 
ligoniui bei laiku jį nus iųs t i 
pas gydytoją, kad, pats besigy
dydamas, neuždels tų ligos ir 
sau nepakenktų . 

Labai sva rbus vais t ininko, 
kaip informatoriaus apie vais
tų veikimą, j ų vartojimą ir lai
kymą, da rbas . Vaistinėje atei
tyje būtina sute ikt i nesudėt in
gą medicinos pagalbą: pama
tuoti kraujospūdį, at l ikti kai 
kurį kraujo tyrimą, nus ta ty t i 
cukraus kiekį kraujyje. 

Baltijos šalių farmacininkai 
kongrese ta ip pat skaitė pra
nešimus. Lietuvos delegacijos 
vadovas prof. E. Tarasevičius 
perskaitė p raneš imą apie far
macininkų rengimą Kauno 
Medicinos univers i te te ir 
aukštojo farmacijos mokslo 
problemas Lietuvoje. 

Kongrese da lyvavo pe r 2,000 
žmonių. Visur pabuvot i ir vis
ką išgirsti buvo ne įmanoma, 
todėl r inkomės m u m s ak tua 
liausias problemas, kurios bu
vo nagrinėjamos a tsk i rose 
kongreso sekcijose. Federaci
jos nariai buvo aprūpin t i pra
nešimų t ezėmis , veikė spau
dos centras , k u r buvo gal ima 
gauti naujausią informaciją 
apie kongreso darbą. 

Kongreso metu tuose pa
čiuose rūmuose, ku r buvo 
skaitomi praneš imai , Austri-

S K E L B I M A I 

kongreso dalyvių susitikimo- jos ir Vokietijos vaistų pra-
susipažmimo vakaras. Čia su
sitikome ir mūsų gerus pažįs
tamus: Amerikos lietuvių far
macininkų sąjungos pirminin
kę dr. A. Dirkienę ir vicepir
mininką čikagietį J. Kalvaitį. 

Kitą dieną darbas vyko 
..Austrijos centro" Jungtinėms 
Tautoms priklausančiuose rū
muose, plenariniuose posė
džiuose ir forumuose. Plenari
niuose posėdžiuose buvo per
skaityta 15 pranešimų, foru
muose — naujausi duomenys 
apie diabeto gydymą, praneši
mai apie rūkymo žalą ir kaip 
padėti mesti šį blogą įprotį, 
apie Parkinsono ligos gydymą 
ir kt. Vėliau darbas vyko vie
nuolikoje sekcijų. 

Visi pranešimai buvo verčia
mi į anglų, vokiečių, prancūzų 
ir ispanų kalbą. Oficialioji 

monės įmonės organizavo savo 
naujausių gaminių parodą. 
Taip pat buvo parodyta ir nau
jausia farmacinė bei medici
ninė l i te ra tūra . 

Kongreso užda rymas įvyko 
Imperatoriškųjų r ū m ų šventi
nėje salėje. J i s buvo labai iš
kilmingas. U ž d a r a n t kon
gresą, F IP p i rmin inkas P. Kel-
gast perdavė kongreso rengi
mo estafetę S ingapūro atsto
vams, nes 2001-jų metų kon
gresas įvyks S ingapūre . 

Austrijoje ta ip pat susipa
žinome su vaist inių ir „Ebevve" 
bei Bitnerio vaistų gamyklo
mis, apsi lankėme Insbruke ir 
Zalcburge — Mozarto gim
tinėje. 

Į kongresą iš Lietuvos važia
vome autobusu , pakeliui ap
lankydami Lenkiją, Čekiją, 

kur daug pranešėjų buvo iš 
buvusios Sovietų Sąjungos 
šalių, pranešimai buvo verčia
mi ir į rusų kalbą. 

Kongrese buvo svarstomi 
aktualūs farmacijos klausi
mai: vaistinių darbas naujo
mis sąlygomis, kai plačiai tai
koma kompiuterizacija, kai. 
kaip kai kuriose šalyse, ypač 
JAV ir Kanadoje, vaistų gali
ma užsisakyti ir per internetą, 
taip pat vaistininkų bendra
darbiavimas su kitų profesijų 
atstovais, vaistų kontrolės 
klausimai, nes ypač besivys
tančiose šalyse plinta vaistų 
falsifikacija ir kontrabanda. 
Buvo svarstomi informacijos 
klausimai, naujos pramonines 
vaistų gamybos technologijos, 
vaistų laikymo sandėliuose 
problemos, vaistininkų darbas 
vykstant karui, ištikus stichi
nėms nelaimėms, žemės dre
bėjimui, įvykus nelaimėms 
cheminėse gamyklose kai su
trikus technologijos procesui, 
apsinuodija šimtai dirbančių
jų-

Pranešėjai pastebėjo, kad 
farmacijos mokslas ir jo raida 
priklauso nuo šalies ekonomi
nių ir socialinių sąlygų. Dėl 
brangstančios medicinos pa
galbos žmonėms labiausiai 
.;.':i ;:.,iiri,i yru va is t in inkų pa
galba rodė) reikia ge r in t i 
•. !>!in:r.ku parengimą, kad 

Lietuvos farmacininkai, dalyvavę tarptautiniame farmacininkų suvažiavime Vienoje, Austrijoje, š.m. rugpjūčio 
27 d. 

mato . kas jau tavęs neteko..." 
Aplankėme ir šalia Kroku

vos esančias Veličkos druskos 
kasyklas , paverstas muzieju
mi. Pirmoji druskos šachta 
Veličkoje buvo iškasta 1280 
me ta i s . Kasykla siekia 327 m 
gylį, jos štrekų ilgis apie 300 
km. šachtose 210 m gylyje 
į rengta sanatorija gydyti ser
gan t i ems bronchine astma. 
Kasyklos er tmėse , iš kur iš
kas ta druska , kalnakasiai 
įrengė koplyčias, muziejaus 
sales. Visur daugybe druskos 
skulptūrų. Vaizduojamas ir 
druskos gavybos procesas, 
druskos išvežimas iš šachtos. 
Ypač įspūdinga kasykloje Šv. 
Kingos koplyčia. J i 54 m ilgio, 
12 m aukščio. Altorių, sienų 
papuošimus, sietynus čia prieš 
100 metų iškalė iš druskos 
ka lnakas ia i broliai J . ir T. 
Markovskiai . 

pome į aukštą pilies, kurioje Žmonės visą laiką bandė 
gyvena kunigaikštis ir pose- mums padėti. Šį kartą pri-

kongreso kalba buvo anglų. Šveicariją, Lichtenš te ino kuni-
Šiemet pirmą kartą kongresų gaikštystę, Slovakiją, perva-
istoryoje antrajame forume, žiavome Vokietiją. 

Lenkijoje pabuvome Kroku
voje. Š iame mies te , ypač jo 
centre Vavelyje, pinasi Lenki
jos ir Lietuvos istorija. \"avelio 
pilyje gyveno jogailaičių gimi
nės karal iai — didieji Lietu
vos kunigaikščiai. Vavelio ka
tedroje buvo karūnuojami 
Lenkijos karaliai . Čia buvo 
karūnuotas ir Jogaila. Lenki
jos karalienes k a r ū n a Vave
lyje buvo uždėta ir Barborai 
Radvilaitei. Visi Lenkijos val
dovai yra palaidoti sarkofa
guose Vavelio katedroje. Puoš
nūs Jogailos ir jo žmonos Jad
vygos sarkofagai yra šalut inė
je katedros navoje, vėliau val
dovai buvo laidojami katedros 
rūsyje. 

1997 m. Lenkijos karal iene 
Jadvyga buvo kanonizuota , jos 
palaikai daba r perkel t i į alto
rių. 

Vavelio ka tedros rūsyje yra 
ir poetų Adomo Mickevičiaus 
bei Ju l iaus Slovackio sarkofa
gai, jų palaikai buvo parvežti 
iš Paryžiaus. Adomo Mickevi
čiaus medinis k a r s t a s sarko
fage stovi an t N e m u n o smėlio. 
Poetas labai mylėjo Lietuvą, 
jis čia gyveno ir mokėsi . Todėl, 
būdamas emigracijoje Pary
žiuje, savo garsiąją poemą 
..Ponas Tadas" pradėjo žo
džiais: „Tėvyne Lietuva, mie
lesnė už sveikatą! Kaip reik 
tave brangint i , vien tik tas pa-

džiauja parlamentas, kalną. 
Nuo jo beveik visą kunigaikš
tystę aprėpia akys. 

Pasivaikščiojome po Slovaki
jos sostinės Bratislava centrą, 
pasigrožėjome pro šalį plau
kiančiu Dunojumi. 

Nakvojome Zakopanėje. Šia
me nedideliame kalnų ku
rorte kadaise gydėsi ir mirė 
nuo džiovos mūsų rašytojas 
Jonas Biliūnas. Po karo jo pa
laiką: buvo parvežti į Lietuvą 
ir palaidoti šalia Anykščių 
esančios jo gimtines Liūdiškių 
piliakalnyje. 

Visur domėjomės farmacinių 
įstaigų, vaistinių darbu, pasi-
sėmėme patyrimo. Kongresas 
davė daug žinių ir nurodė gai
res darbui ateityje. 

glaudė mus Čiaponių šeima. 
Gyvenome po viena pastoge, 
padėjome vesti ūkį. Tada aš 
pradėjau lankyti Verstaminų 
mokyklą. Labai mėgdavau eiti 
į mokyklą. Čia susitikdavau 
su bendraamžiais, pertraukų 
metu žaisdavome slėpynes. 
Dažnai eidavome kartu prie 
Rimiečio ežero, kurį labai pa
milau. Dar ir dabar, rodos, 
akyse matau skaidrų ežero 
vandenį, žalią mišką aplink 

j i -
Laukė mūsų dar vienos 

kraustynės. Dabar apsigyve
nome pas Liutkevičius. Jų na
mai buvo toliau nuo pagrindi
nio kelio, tad ir sergančiai 
mamai čia buvo gera ir rami 
vieta prabūti žiemą. Tiesą pa
sakius, pripratau jau prie šių 

Aplankę svetimus kraštus, apylinkių. Pamilau Rimiečių 
Šveicarijoje gėrėjomės Alpių susipažinę su žmonių darbais ežerą, Verstaminų mažą baž-

ka lna is , mėlynais nepaprasta i ir gyvenimu, savo tėvyne ne
tyro vandens ežerais, gražiais nusivylėme. Lietuva taip pat 
miestais . Aplankėme Bazelio labai gražus kraštas, nors ir 
farmacijos istorijos muziejų, nėra kalnų saulei remti. Mūsų 
netoli Ciuricho ir Liucernos sodybos ir namai nenusilei-
mies tų esančias vaistų gamy- džia kaimynams, keliai net ge
bos įmones „Mepha" ir JSpirig resni, negu Lenkijoje, Slovaki-
Pharma" , susipažinome su ga- joje, o mašinų pas mus žymiai ^ p erejo fronto linija, nu-
mybos technologija ir darbo daugiau. Žmonės taip pat ap- S p r e n d ė m e grįžti namo į Di-
organizavimu. Šių įmonių pro- sirengę, kaip ir aplankytose d^iulius. Pasiskolinę arklius, 
dukcija siunčiama ir į Lietuvą, šalyse. Apie vaistines ir kai- n e s s a v u s p a r davėme , sukro-

Sustojome Lichtenšteino ku- bėti nereikia, jos Lietuvoje 
nigaikštystės , kurios ilgis tik gražios ir patikimos, o specia-
24 km, sostinėje Vaduz. Užli- listai — kvalifikuoti. 

nytėlę. Dar ir dabar atsimenu 
šulinį prie mokyklos su skaid
riu ir šaltu vandeniu. Nors iš 
čia mūsų niekas nevijo, vis 
dėlto ilgėjomės savo padangės, 
savo namų kvapo. 

Mama vis labiau sirgo. Kai 

PASITRAUKIMAS IŠ GIMTOJO 
KRAŠTO 

Kai sniegas padengdavo lau
kus , o vakarai ilgėdavo, mano 
močiutė pasikviesdavo mane 
pas save. iš t raukdavo iš seno 

sų gyveno dar dvi šeimos. Pas 
Lapaitį mano sesės, būdamos 
vyresnes, melžė karves, padė
jo kulti, tokiu būdu tureda-

„kuperio" albumą ir pasakoda- vome ką valgyti. Bet ir čia ne-
vo savo gyvenimo istorijas. Jvai- pabuvome ilgai. Pagaliau pri-
rių istorijų aš girdėjau — vie- skyrė mums laisvą Žvelgenos 

ūkį. Gyvenome su Drūčių šei
ma iš Didžiulių, bet namas 
buvo didejis, tad vietos užteko 
visiems. Ūkis buvo padalintas 
pusiau. Sėjome javus, linus, 
cukrinius burokus, ganėme 
avis, vištas, karves. Badaut 
nebadavome, bet lengva nebu
vo. Sunku buvo gyventi ne po 
sava padange, ne savoje že
mėje. 

Tuo metu, pavasaryje, gimė 
mano jauniausias brolis Jonu
kas, bet. susirgęs plaučių už
degimu, netrukus mirė. Liūd
na, nes dabar netgi neatsime
nu, kur jo kapas... 

Kada jau pamažu pradėjome 
priprasti prie šių apylinkių, 
mums vėl įsakė iš ten išva
žiuoti. Siūlė išvažiuoti į Ber-

nos labai liūdnos, kitos juokin 
gos, trečios — net šiurpą ke
liančios. Tačiau žinau, kad 
močiutei pats baisiausias, 
skaudž iaus ias įvykis jos gyve
n ime buvo pasi t raukimas iš 
gimtojo krašto . Tais ilgais va
kara i s , atsisėdęs močiutei ant 
kelių, nuti ldavau, o močiutė 
pasakojo: 

„Buvo 1941 metų pavasaris. 
Vokiečių kariuomenei atvykus 
j mūsų kraštą, buvo mums 
įsakyta išvažiuoti į Lietuvą, 
priešingu atveju, gąsdino mus, 
išveš į Vokietiją sunkiems 
d a r b a m s . Tada aš buvau še
šerių metų, mažai ką atsime
nu, bet netrukus išvažiavome. 
Aš, t rys mano sesutės ir bro
lis sukrovėme į vežimus svar
biausius daiktus: duonkubilį, žinės kaimą netoli Švenčionių, 
geldas, ūkio priemones. Su sa- bet tėvas, padaręs vieną klai-
vimi pasiėmėme net vištas ir 
avis. Prie Galadusio ežero lau
kė mūsų sunkvežimiai, ku
riais nuvežė mus į kaimą ne
toli Kalvarijos. Palikome vis
ką, ką per keliasdešimtį metų 
kūrė mano tėvai: sodybą, so
dus, savus laukus, pievas, kal
nus. Išvažiavome, nežinodami 
nei kur , nei kodėl. Bijojome, 
kad teks ragauti 'karčios duo
nos . . . 

Atvykę Sviderskio ūkyje ga
vome mažą kambarj . bet čia 
viešėjome neilgai. Po kelių sa
vaičių reikėjo persikelti Į kitą 
kaimą. Naujame name be mū-

dą, išvežęs mus iš gimtines. 
nenorėjo dar labiau nuo jos 
nutolti, nes visą laiką tikėjosi 
sugrįžti i Didžiulius. Tėtukas 
surado mažą trobelę netoli Ri
miečio ežero, kur laikinai ap
sistojome. Vėliau tėtė. susi
pažinęs su Esevičiumi, turtin
ga tos apyiiiiKes ūkininku, ga
vo trobą ir tvartelį, kur pagy
venome metus. Čia susirgo 
mano mama Tlgai būti ne
galėjome, nes į tą pačią mažą 
trobą atsui: te rusų <<>imq 
Sergančiai n.amai čia nebuvo 
gera vieta - ankšta ir ^arsu. 

Kelionėms nebuv, galo 

vėmė savo visus daiktus, ku
rių buvo jau žymiai mažiau, 
negu persikeliant pirmą kar
tą. Mamą užklojome patalais, 
vežėme vežime. Aš, brolis ir 
dar dvi mano sesės vedė dvi 
karves ir penkias avis. Taip 
parvažiavome namo. Graudu
lys suspaudė širdį, kai pama
čiau savo trobą, savo laukus. 
Kol kas galėjome gyventi tik 
tvartelyje, nes trobą buvo už
ėmę lenkai. Netrukus jie išsi
kraustė. Persinešėme viską į 
namą. Keista buvo priprasti 
prie naujos aplinkos. Žinojau, 
kad čia svetimos duonos val
gyti nereikės, ir dėl to man 
jau buvo ramu. 

Spalio mėnesį mirė mano 
mama. Jos svajonė išsipildė. 
Palaidojome ją savoje žemėje. 

Netrukus baigėsi karas . Vis
kas lyg ir grįžo į savo vietą. 
Pasiliko tik klajonių prisimini
mai. Pasižadėjau sau jau nie
kada gyvenime nepalikti savo 
namų. Bet juk žmogus ne vi
sada yra savo likimo kalvis. 
ne visada sąlygos, aplinkybes 
leidžia mums patiems vaidyti 
savo likimą..." 

Dabar aš suprantu, kodėl 
mano močiutei buvo sunku ir 
skaudu išeiti iš savo gimtines, 
palikti viską, ką per keliolika 
metų kure ;os tėvai ir ji pati. 
-Jos šaknys buvo čia — Punsko 
krašte, de! toji sugrįžo, už sie
nos palikdama dalelę savęs. 

Mes. jaunoji karta, niekada 
nesusimąstome. ką laisve 
reiškė mūsų seneliams, prose
neliams Nepatyrėme- karo 
varžtu, niekas iš mušu neat
siskyrė nuo tėvyne^, nuo gim
tines. -Juk svetimoje žemėje 
net ir ..šviesūs debesėliai sle
gia kaip šešėliai". -Joks turtas 
negaii :>keisti ilgesio ir gim
tines meiles. 

Daug žmonių turėjo apleisti 
savo gimtinę. Kiekvienam tai 
buvo didžiule gyvenimo tiage-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAiSYMAi 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
7^3-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUrOMOBIUO. NAMU, SVCKATCS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Otf Mgr. AuKse 
S ^ane kalba :ietuv:škai. 

FRANKZAPOLlS 
3208 1/2 West 95th Stroet 

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

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. Weneed lOOcrevvs. 
No exp. necessary. Wil! tram. Mušt 
have validdriver's Hcense and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

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

0fFC.(773) 586 - 59S9 
HOME (7081 425 - 7160 

MOBIL 1773) 590-0205 

RIMAS L.STANKUS 
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 
« Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

BALTIA EXPRESS 
CO. LTD 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
I LIETUVĄ LAIVU 

Priimami iki lapkričio 13 d. 
7269 S. Harlem Ave., Bridgeview, 

IL 60455 
Tel. 1-800-SPARNAI; 1-800-772-7624 

1554 Carmen Drive, Eik Grove 
Village, IL 60007 

Tel. 1-800-AMBER XP; 
1-800-262-3797 

Skambučiai į Lietuvą 8 c/min. 
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JAV LB Kraš to v a l d y b a sveikina 
ge rb iamą v a l d y b o s narį, 

vykdomąj į v icep i rmin inką 

Dr . V Y T A U T Ą B I E L I A U S K Ą 

b r a n d a u s 80 me tų jubil iejaus p roga ir linki 
ilgų, d a r b i n g ų ir sve ikų metų! 

a m 

JAV LB Krašto valdyba: Regina Karušienė, 
Marija Remienė, Regina Kučienė, Vytas Janušonis, 
Birutė Jasaitienė, Vytenis Rasutis, Vytas Maciūnas, 

Jūratė Budrienė, sesuo Margarita Bareikaitė, 
Ramutis Pliūra, Algis Tamošiūnas, 

Andrius Čižiūnas, Audronė Pakštienė, 
Pranas Pranckevičius, Rasa Juškienė, 

Dalia Badarienė. 
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Sveikiname mūsų Bendruomenės ilgametį narį 

Dr . V Y T A U T Ą B I E L I A U S K Ą 

80-ies metų jubiliejaus proga. Džiaugiamės Jūsų 
jaunatviška energija ir opt imizmu suburiant 

Cincinnati ir Daytono lietuvius. Didžiuojamės 
Jūsų indėliu į Pasaulio Lietuvių bei Amerikos 

Lietuvių Bendruomenės veiklą. Tikimės ir toliau 
semtis Jūsų išminties, kuria taip dosniai dalinatės 

su mumis ir sekti Jūsų pavyzdžiu. 

Cincinnati lietuviai 

dija. Ne visi grižo į savo kraš
tą. Mes, Lenkijos lietuviai, 
puikiai žinome tai, kaip labai 
reikia kovoti už viską, kas yra 
mūsų. Neleiskime, kad mums 
reikėtų valgyti karčią duoną, 
kad reikėtų palikti savo gimti
ne, neleiskime pagrobti mūsų 
laisvės, neleiskime sunaikinti 
mūsų išdidumo. Niekada ne

palikime mūsų žemes, mūsų 
padangės, mūsų miškų ir 
ežerų!! 

Algis Š l i aužys , 
Punsko gimnazijos 

I klasės mokinys 
Rašinys premijuota.- PLB Švie

timo komisijos skelbtame rašinių 
konkurse 

I,Ift ! l \ I- klty >s peizažas N'uotr A. Žižiūno 

• 



INZ. EUGENIJŲ MANOMAITĮ 
PRISIMENANT 

Eugenijus Manomaitis 

Retai tenka sutikti žmogų, 
paliekantį tokius gilius pėdsa
kus savo nueitame kelyje kaip 
amžinos atminties Eugenijus 
Manomaitis. 

Apie Eugenijaus tėvus tik 
tiek žinoma, kad jo tėvas kilęs 
iš Dainių kaimo prie Nemuno 
ir ten valdė šeimos plytinę. 
Eugenijaus motina gimusi 
Rytprūsiuose liuteronų kunigo 
pavaduotojo (vadinamo „priče-
rio") šeimoje. Jau šio šimt
mečio pradžioje randame juos 
Šilėnuose, Šiaulių apskrityje, 
kur Eugenijus gimė 1909 m. 
gegužes 29 dieną, pirmasis iš 
7-nių vaikų. Kaip gabus vaiki
nas, jis buvo leidžiamas moky
tis Kedainiuose,t vėliau Mari
jampolėje ir pagaliau Kaune, 
kur baigė ^Aušros" berniukų 
gimnaziją 1929 m. pavasarį. 
Būdamas beveik karinės prie
volės šaukimo amžiaus, stojo į 
Karo mokyklą kariūnu — as
pirantu su savo vienmečiais ir 
panašaus išsilavinimo jau
nuoliais. Karo mokslai ir ka
rine disciplina nesudarė jam 
sunkumų ir 1931 m. pavasarį 
jis buvo pakeltas į jaunesniojo 
leitenanto laipsnį ir paleistas į 
atsargą. Tą patį rudenį Eu
genijus stoja į Vytauto Di
džiojo universiteto Technikos 
fakultetą, siekdamas statybos 
inžinieriaus specialybės. Ne
paisant to, kad reikėjo dar 
užsidirbti studijoms, jis įsi
jungė į daugelį studentiško gy
venimo sričių, kur pasireiškė 
jo plačiašakė veikla. 

Jo pozityvus vaidmuo buvo 
greitai pastebėtas neseniai įsi
steigusios Vyrijos! „Plienas" (į 
kurią jis įsijungė 1932 m.) 
vadovybės ir jau trečiojoje Vy
rijos valdyboje (1934 m.) jis 
išrenkamas jaunųjų vyrų 
vadu. Būdamas iš prigimties 
muzikalus jis įnešė daug nau
jovių ne vien į jaunųjų vyrų 
(t.y. kandidatų1 pasilinksmini
mus, bet ir visos Vyrijos alu
čius. Gerai suprasdamas sun
kių studijų naštą, reikalau
jančią ilgų įtemptų valandų 
ruošiant brėžinius bei „kalant" 
matematiką ir fizikos moks
lus, jis Vyrijos pobūvių metu 
organizuodavo linksmąją — 
nerūpestingą dalį. Alučių me
tu visuomet būdavo dainuoja
mos smagios kupletų formos 
daineles, kartais pasišaipant 
iš profesorių, kartais iš savęs 
pačių. Kai kurios dainelės 
buvo sukurtos jo paties, kai 
kurios kitų, dažniausiai pri
taikant savus žodžius liaudies 
dainoms ar šiaip gerai ži
nomoms melodijoms. 

Eugenijus mėgdavo krėsti 
nekaltus pokštus ir tarp asme
niškų draugų: žiūrėk, su
kviečia žiemos metu būrį 
draugų į dideles roges ir be
važinėjant, tyčia ar netyčia, 
rogės apvirsta j pačią di
džiausią pusnį. Tas sukeldavo 
visiems gardaus juoko, net su

megzdavo naujus romanus 
draugų ir draugių tarpe. Visi 
jį mėgdavo už tas išmones. 

Eugenijaus horizontai sieke 
daug toliau. Linksmoji dalis 
„Plieno" alučiuose ar tarp 
draug, buvo vien prasiblaš
kymui, gi kasdieninis gyveni
mas teikė daug rūpesčių ir 
reikalavo koncentracijos. Bū
damas vyriausias Manomaičių 
šeimos sū-nus, studijuodamas 
ir dirbdamas padėdavo broli
ams ir seserims iš savo 
uždarbio. Negana to, jis 
rūpinosi ir bendra studentijos 
veikla, studentų teisėmis visu
omenės akyse 

Būdamas „Plieno" vyrijos 
narys, jis atstovavo Vyrijai 
platesniuose studentijos sluoks
niuose. 1933 m., suspendavus 
Studentų atstovybės veiklą 
(žr. Liet. Enc. XXTX t. 68 psl.), 
profesinės lietuvių studentų 
korporacijos „Plienas", „Fra-
ternitas Lituanica" ir „Patria" 
sudarė broliškumo sąjungą. 
Prie jų greitai prisidėjo ir ki
tos profesinės bei regioninės 
studentų korporacijos, tuo bū
du sudarydamos Prezidiumų 
sambūrį — stiprią studentų 
organizaciją, atstovaujančią 
universiteto studentams ir už 
universiteto ribų. Prez. Sam
būris aktyviai reiškėsi, ypač 
universitete, jo vadovybėje da
lyvaujant ir Eugenijui Mano-
maičiui. Jis atkakliai kėlė 
idėją atgaivinti Studentų at
stovybę platesnės apimties, 
įtraukiant visas studentų or
ganizacijas į jos eiles. Tai pa
vyko įgyvendinti 1936 metais, 
išrinkus vadinamąją Laiki
nąją studentų atstovybę 
(LSA). Ji susidėjo iš studentų 
plieniečių, fraternitiečių, ra-
movėnų, ateitininkų, varpi
ninkų ir kitų, o savo pirminin
ku išsirinko Eugenijų Mano-
maitį, šios idėjos puoselėtoją. 

Pirmasis LSA uždavinys 
buvo atstatyti ryšius su SELL 
(Suomijos, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos) studentų sąjunga ir 
paruošti statutą naujai Stu
dentų atstovybei atkurti. Jau 
1937 m. sausio mėn. L. St. At
stovybė dalyvavo SELL suva
žiavime Tartu mieste, Estijoje. 
Kovo mėn. buvo suruošta 
SELL žiemos olimpiada Zara
suose (Lietuvoje). Gegužės 
mėnesį LSA suorganizavo stu
dentų pavasario šventę Kauno 
ąžuolyne, kur dalyvavo ir 
SELL atstovai. Visą,tą veiklą 
vykdė LSA Prezidiumų sam
būrio vadovaujama. Politinių 
ir religinių pažiūrų diskutavi
mas buvo visiškai eliminuotas 
ir veiklos programoje vyravo 
tik Vytauto Didžiojo universi
teto studentijos interesai ir jos 
reprezentacija. 

Taip pat verta pripažinti, 
kad 1938 m. tikros Studentų 
atstovybės sėkmingam 18 at
stovų išrinkimui sveikus pa
grindus padėjo Laikinoji stu
dentų atstovybė, vadovau
damasi „Plieno" Vyrijos šūkiu: 
„Lietuviškumas, Broliškumas, 
Patvara ir Darbas", kurį puo
selėjo LSA pirmininkas Eu
genijus Manomaitis. 

Baigęs studijas 1938 m. 
irs ekmingai apgynęs diplo
minį darbą — Viaduką per 
Tunelio gatvę Kaune, — E. 
Manomaitis gavo Diplomuoto 
statybos inžinieriaus titulą ir 
teises. Tuojau po to, jis ėmė 
reikštis kaip gabus ir darbštus 
inžinierius (žr. „Technikos 
Žodžio" 1996 m. Nr. 1, psl. 24), 
dabar jau kaip Inžinierių kor
poracijos „Plienas" narys. 

Neminint daugelio jo vyk
dytų statybos darbų 1938-
1944 metų laikotarpyje, tenka 
apgailestauti, kad jam su 
šeima teko trauktis iš Lietu
vos antrojo sovietinio komu
nizmo antplūdžio į Lietuvą 
akivaizdoje. Kad likti tėvynėje 

darėsi neįmanoma, parodė ag
resyvi komunistų politika lie
tuvių inteligentijos atžvilgiu 
1941 m. invazijos metu. At
sidūręs Vokietijoje, Eugenijus 
rankų nenuleido dirbdamas 
bent statybų priežiūroje. O po 
Vokietijos kapituliacijos eme 
savistoviai verstis statybos 
srityje. Atsiradus galimybei 
emigruoti į JAV, jam daug 
galvoti nereikėjo — apsispren
dęs atvyko su šeima į Bostoną 
(MassJ, kur tuoj susirado 
darbą ir netrukus įsigijo na
mus. Įdomu tai, kad laisvalai
kiu griebdavosi namo pageri
nimo, įtraukdamas į .darbą ir 
savo jaunus vaikus, kurie pa
gal išgales jam padėdavo, tuo 
būdu pramokdami praktiškai 
dirbti — tvarkyti namus bei 
aplinką. Nepaisant to kad 
namo pamatai stovi ant uo
los, jie įrengė po namu slėp
tuvę, o kieme — maudymosi 
baseiną, kurį tekdavo pa
mūryti aukščiau, jaunimui au
gant. Privatumo dėlei visą 
sklypą apmūrijo akmenine 
tvora ir dar porą baseinėlių su 
kriokliuku ir žuvytėmis įrengė 
vaikų pramogai. Automobiliui 
pasistatyti aikštelę teko įtai
syti kitaip, būtent — sprogdi
nant akmenį tyliuoju būdu, 
t.y. įkaitinant uolą degančiu 
laužu, o po to „skaldyti" uolą 
šaltu vandeniu. Vaikai ir vėl 
išmokyti kažko naujo, dar vie
nas žingsnis į praktišką gyve
nimo būdą. 

Kad šeima nesijaustų už
daryta tarp keturių sienų, 
atostogos būdavo planuojamos 
tai Kanadoje, tai JAV, kad 
parodyti gražiąsias Amerikos 
vietoves. Dažnai tekdavo 
nakvoti ir palapinėse, norint 
praleisti daugiau laiko gam
toje. Žiemos metu mėgdavo 
nuvažiuoti į Floridą, į savo 
paties pasistatytus namus. 

Pasitraukęs į užpelnytą 
poilsį, Eugenijus tapo neretas 
svečias ir kituose lietuvių tel
kiniuose, tarp jų ir Čikagoje. 
Kartą jis lankėsi ir „Plieno" 
Vyrijos 50 m. steigimo sukak
ties šventėje, Čikagoje. Jis 
ėmė jaudintis, stengdamasis 
pravesti senas pieniečių dai
nas, visai užmiršdamas, kad 
tai jau nebe tie jaunuoliai, 

kaip prieš 50 metų ir tos leng
vos dainelės ne tiek patrauk
lios pagyvenusiems inžinie
riams. Gi jis pats vis stengės; 
išspausdinti tas dainas su gai
domis knygelės forma Žinu-
ma, tas būtų labai pravartu 
dabar Kauno Technologijos 
u-te atsikūrus „Plieno" Vyri
jai. Tai grąžintų naujajai stu
dentija; tą lengva nerūpes
tingą poilsio atgaivą. Gaila, 
kad truko tam pritarimo iš vy
resniųjų kolegų, nes ne vi
siems lemta numatyti ateities 
reikalavimus. 

Pagaliau jau pragyventa 
dviejų genčių laikotarpis bei 
klestėjimas ir vijikas su-
žlugimas „Blogio imperijos" — 
Sovietų Sąjungos, kuri sten
gėsi perauklėti žmogaus pri
gimtį į Lenino-Stalino išsva
jotąsias komunas. Tas, be abe
jo, gerokai paveikė mūsų lie
tuviško jaunimo tautinę są
monę, moralę, na, ir studenti
jos gyvenimo būdą. Jiems kiek 
svetimi, gal ir mažai supran
tami, mūsų laikų studentijos 
įpročiai. Dar teks laukti dau
gelį metų, kol gyvenimas Lie
tuvoje įeis į normalias vė-žes. 

Eugenijui kaip tik labai 
rūpėjo, kad dabartinis Lietu
vos jaunimas kuo greičiau 
taptų laisvais, susipratusiais 
lietuviais jo pavyzdžiu. 

Žvelgiant atgal į Eugenijaus 
nueitą kelią, matome jį vi
suomet tvirtą, nepalaužiamą 
savo įsitikinimuose ir savo sie
kiuose. Tai buvo ne kasdieni
nis žmogus, daug nuveikęs 
šeimyniniam gyvenime, savo 
profesijoje bei visuomeninėje 
veikloje. Ir nuoširdžiai gaila. 
kad nebeturime jam tolygaus 
asmens, kuris galėtų jį pakeis
ti mūsų gretose. 

Jo netekome 1995 m. lap
kričio 16 d. — jau prieš pen
kerius metus, 

Algis A. Didžiulis 

* Internet'o vartotojų ty
r imo duomenimis, 8 procen
tai Lietuvos gyventojų regulia
riai (nors kartą per savaitę) 
naudojasi Internet'u. 31 proc. 
Lietuvos Internet'o vartotojų 
dažniausiai juo naudojasi 
darbe, o namuose prie jo prisi
jungia tik 15.8 proc. .Eitai 

MIRĖ P. B. VARKALA 
DRAUGAS. 2000 m. spalio 26 d., ketvirtadienis 

NATO PLĖTRA IR 
PREZIDENTINIAI KANDIDATAI 

Atkelta iš 3 psl. 
Lietuvai tai ypač svarbu, nes, 
plėtrą atidėjus ateičiai, ji gali 
būti patogiai pamiršta. 

Rūpestį kelia C. Rice vengi
mas susitikti su lietuvių bei 
kitų baltų tautų atstovais. Įta
rimą didina faktas, kad ji bu
vo viena pagrindinių preziden
to Bush patarėjų, Lietuvai 
laisvinantis iš sovietinio jungo 
ir jos bei tuometinio Tautinio 
saugumo patarėjo G. Scofcroft 
motyvacija, bet kuria kaina 
išlaikyti M. Gorbačiov, ilgokai 
nudelsė Lietuvos pripažini
mą. Pastebėtina, kad tuometi
nis JAV Gynybos sekretorius 
Diek Chaney (dabartinis res
publikonų kandidatas į vice
prezidentus) stovėjo Lietuvos 
pusėje. 

Maloniai stebina ir Demok
ratų partijos centrinio komite
to dėmesys lietuviams. Į Hart
ford, CT, vykusią JAV LB XVI 
tarybos pirmąją sesiją š.m. 
rugsėjo 30 d., ji iš Washing-
ton, DC, specialiai atskraidino 
vieną iš įtakingų patarėjų, 
Nicholas Rey, buvusį JAV am
basadorių Lenkijai 1994-1997 
metais. Jis su LB atstovais 
praleido trejetą valandų, arti
mai bendravo su sesiją stebė
jusiais Lietuvos ambasados 
pareigūnais ir sesijos svečiais. 
Nicholas Rey parinkimas svei 
kinti sesiją A. Gore vardu bu
vo gerai demokratų apgalvo
tas Jo ambasadorystės Lenki
joje metu Lenkija kvalifikavo-
si pakvietimui i NATO. 

Maloniai stebina plačiai ke

tinamas paskleisti demokratų 
reklaminis pranešimas „Lietu
viai amerikiečiai žino, jog Al 
Gore yra jų pusėje". Atsišau
kimo tekste prisimenama, kad 
prieš 60 metu prez. F. D Roo-
sevelt atsisakė pripažinti 
smurtu įvykdytos Lietuvos 
okupaciją. (Mums tai svarbu. 
kai šiandieninės Rusijos val
dovai drįsta teigti, jog okupa
cijos niekad nebuvo!) Atsišau
kime džiaugiamasi atkurta 
Lietuvos nepriklausomybe ir 
dabar kuriama demokratine 
valstybe. Pagaliau iškeliamas 
Atstovų rūmą nario, senato
riaus, vėliau viceprezidento, 
Al Gore parama Lietuvą in
tegruoti į Europos ir trans-At-
lantines institucijas. Pabrėžia
ma, jog dabartinės vyriausybes 
įkurta „Partnerystė vardan tai
kos" siekia padėti valstybėms. 
siekiančioms narystes NATO. 
„Al Gore siekia laikyti NATO 
duris atviras visoms val
stybėms, kurios nori ir gaii 
priimti narystės atsakomy
bes". Atsišaukimą puošia tau
tiniais rūbais lietuvaičių nuo
trauka. 

Šiame straipsnyje suminėti 
faktai nesiekia nukreipti skai
tytojo balsą vienam ar kitam 
prezidentiniam kandidatu, 
Tikiuosi, jog. likus kelioms 
savaitėms iki rinkimų, šis 
straipsnis bus akstinas mums 
padirbėti, kad prezidentiniai 
kandidatai tvirčiau angažuo-
tųsi Lietuvos pakvietimui ; 
NATO 

Petras B. Varkala. 

Didžiosios Britanijos lietu
viai neteko aktyvaus visuo
menes veikėjo, lietuvybės puo
selėtojo ekonomisto Petro Ba
zilijaus Varkalos. Mirė jis spa
lio 21 dieną savo namuose, ei
damas 92-uosius metus. 

P. B. Varkala gimė Kauno 
apskrityje, Pakuonio valsčiuje. 
Girininkų kaime. Baigęs Vy
tauto Didžiojo universitete 
ekonomiką ir susitaupęs, pi
nigų, 1935 metais išvyko pagi
linti žinių į Angliją, kurioje 
liko visam laikui. Buvo pa
kviestas dirbti Lietuvos eko
nominių organizacijų — Mais
to ir Pieno centro atstovu Lon
done, 1940 metais paskirtas 
agrikultūros atašė prie Lietu
vos pasiuntinybės. Pasibaigus 
karui, vadovavo dviem piačius 
tarptautinius ryšius turin
čioms prekybos bendrovėms. 

1947 metais P. B. Varkala 
kartu su kitais įkūrė Didžiojos 
Britanijos lietuvių sąjungą ir 
trejus metus buvo jos pirmi
ninkas, vėliau — tarybos na
rys. Penkerius metus pirmi
ninkavo Londono lietuvių dis
kusijų klubui. Visą gyvenimą 
rėmė lietuvišką veiklą išeivi
joje, bendradarbiavo užsienio 
lietuvių spaudoje. 

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę stengėsi padėti savo 
Tėvynei. Paliko liūdinčią žmo
ną Melitą, sūnų Petrą ir duk
rą Iną. Velionis bus laidoja
mas Londone š'.m. spalio 30 d. 
(Elta) 

* Ūkininkai ket ina pra
dėti gaminti biodyzeliną ir 
pigesniais degalais nukonku
ruoti „Mažeikių naftą", .EIUI 

DĖL NESANTAIKOS 
TARP TAUTU 
KURSTYMO 

Pastaruoju metu kai kurios 
visuomenės informavimo prie
monės išplatino trumparegiš
kų svaičiojimų ir neatsakingų 
vertinimų žydų tautos atžvil
giu. Abstraktūs, nuasmeninti 
kaltinimai tiek žydams, tiek 
lietuviams už tikrus ar taria
mus nusikaltimus negali būti 
racionalaus dialogo pagrindas 
tarp tautų, kurias jungia dau
giau kaip šešių šimtų metų 
bendro gyvenimo Lietuvoje is
torija. Tarneskatina susiprati
mo, bet didina nepasitikėjimą 
ir griauna besimezgančio dia
logo tarp lietuvių ir žydų tau
tų galimybę. 

Neužgydyta istorinė lietuvių 
ir žydų santykių žaizda verčia 
pasimokyti: tautoms graso fa
natizmas, pavieniam žmogui 
— abejingumas. „Fanatizmas 
ir abejingumas vienas kitą 
maitina, — sako Nobelio tai
kos premijos laureatas Elijas 
VVieselis. — Su abiem turime 
kovoti. Ir tai svarbiausia isto
rijos pamoka". 

Mes tikime, kad lietuvių ir 
žydų tautos, patyrusios di
džiules kančias ir sunkius is
torijos išmėginimus, turi pa
kankamai savitvardos ir isto

rines išminties, kad nesiduotų 
manipuliuojamos atsakomy
bės stojančių akmenų šūkių 
bei visuomenę klaidinančių 
pareiškimų. 

Lietuvos žurnalistų 
sąjungos VK prezidiumas 

Moterų padėtis Lietu
voje pernelyg neišsiskiria 
iš kitų Vidurio ir Rytų Euro
pos valstybių, pažymima atas
kaitoje „Pasaulio moterys: 
Vidurio ir Rytų Europos pro-
dukcinio amžiaus moterų svei
kata, jų teises ir politika", ku
rią parengė Lenkijos Moterų 
reikalų ir šeimos planavimo 
federacija bei Produkcinės 
sveikatos ir teisių centras 
New Yorke. Ataskaitoje ap
žvelgiama moterų padėtis 
sveikatos, socialinių teisių, 
seksualinio auklėjimo srityse 
Albanijoje. Kroatijoje. Lietu
voje, Lenkijoje, Rusijoje, Ru
munijoje ir Vengrijoje. Atas
kaitoje pabrėžiama, kad pas
taraisiais metais Lietuvoje su
mažėjo nėštumo nutraukimų 
skaičius, gimdyvių mirtingu
mas. Tačiau pažymima, kad 
Lietuvoje daugėja abortų tarp 
merginų iki 19 metų, 52 proc. 
jaunimo nenaudoja kontracep
tinių priemonių. 'BNS 

Pirmam Čikagos jurų skautų laivo vadui 

' A. t A. 
vyr. valt. ERIKUI 
JASIUKAIČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai GRAŽINAI 
ir dukrai RŪTELEI. 

„Grandies" jūrų skautininkai 

A. t A. 

STASEI KALIBATAITEI 
LARSEN 

mirus, jos sūnui ROMUI KASPARUI gilią 
užuojautą reiškia buvusios ,,Amerikos 
balso" lietuvių redakcijos bendradarbiai. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Prof. dr. Vėjas Liulevičius 

APIE TAUTINĮ 
INDENTITETĄ 

Prof. dr. Vėjo Liulevičiaus 
knygos apie tautinį identitetą 
okupacijoje pristatymas ,"\Var 
Land on the Eastern Front: 
Cuiture, National Identity 
and German Occupation in 
Vvorld War I, Cambridge Uni-
versity Press, 2000) vyks Atei
ties savaitgalio metu šį šešta
dienį 9 val.r. Ateitininkų na
muose Lemonte. 

Vėjas Liulevičius yra ateiti
ninkas nuo jaunų dienų ir yra 
daug kartų skaitęs paskaitas 
ateitininkų suvažiavimuose ir 
kongresuose. Paskutiniais me
tais jis yra daug dirbęs mok
sleivių ateitininkų kursuose 
Dainavoje. 

Vėjas Liulevičius yra baigęs 
The University of Chicago, 
vėliau University of Pennsyl-
vania jam buvo įteiktas dok
toratas moderniosios Europos 
istorijos srityje'. Nuo 1995 m. 
rudens V. Liulevičius dirba 
University of Tennessee at 
Rnoxville kaip asistentas pro
fesorius. 

Kun Jonas Kuzinskas, 
Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių direktorius, sekma
dienį, spalio 29 d., 12 vai. at
liks religinę dalį tradicinių vi
suomeniškų Vėlinių iškilmių 
Šv. Kazimiero kapinėse prie 
Steigėjų paminklo. Pasaulie
čių vardu Vėlinių tema kal
bės visuomenininkas Algis Re
gis. Šiose kapinėse palaidotie
ji, o taip pat ir visi mūsų tau
tos mirusieji bus pagerbti vai
niko padėjimu,Vėlinių žvakės 
uždegimu, giesme, himnais ir 
prie paminklo išsirikiavusių 
uniformuotų šaulių ir ramo-
vėnų garbės sargyba. Šį tradi
cinį mirusiųjų prisiminimą 
kasmet ruošia ir visuomenę 
dalyvauti kviečia Bendruome
nės pasauliečių komitetas ir 
Šv. Kazimiero kapinių kapų 
sklypų savininkų draugija. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re aprašant madų parodą 
'2000 m. spalio 24 d.) buvo 
praleista modeliuotojos Emili
jos Kantienės pavardė, kuri 
demonstravo puikią melsvos 
spalvos vakarinę suknelę. At
siprašome. 

Neužmirškite, <ad šešta
dienį, spalio 28 d.. laikrodžius 
reikia atsukti viena valanda 
atgal. Visi sekmadienio rengi
niai jau vyks nauju laiku. 

Už Čikagos skyriaus mi
rusius ramovenus šv Mišios 
bus aukojamos lapkričio 2 (L 
ketvirtadienį, 5 vai.p.p. tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Ramovenai. 
birutietės, šauliai ir visuome
ne kviečiama dalyvauti. 

Vargonininkas, klavesi-
nistas Gediminas Kviklys 
Lietuvos Muzikos akademijoje 
baigė fortepijono (prof. S. Vai
niūnas) ir vargonų (prof. L. 
DigryS' klases. Tobulinosi 
Prahoje pas prof. M. Šlechta, 
stažavo Prahos muzikos aka
demijoje pas klavesino prof. Z. 
Ružičkova. G. Kviklys yra su
rengęs daugiau nei 1,000 var
gonų muzikos koncertų. Da
bar muzikantas groja kameri
nės muzikos ansamblyje „Mu-
sica humana". o taip pat vado
vauja Lietuvos muzikos aka
demijos vargonų ir klavesino 
katedrai. Vienintelis šio pui
kaus vargonininko koncertas 
Čikagoje įvyks šį sekmadienį, 
spalio 29 d., 1:30 val.p.p. Pal. 
J. Matulaičio misijoje. Prieš 
koncertą apie 12 vai. - pietūs 
centro didžiojoje salėje. Bilie
tus galite įsigyti, paskambinę 
Vandai Gviidienei tel. 630-
271-9136. 

t&iniai 
Trys insti tucijos - The 

Field Museum, The Universi
ty of Chicago ir Steppenvvolf 
Theatre rengia naują rengi
nių seriją, kurioje bus nagri
nėjami įvariausi mokslo ir 
žmonijos klausimai. Renginys, 
kuris vyks spalio 29 d., sek
madienį, 6 val.v. The Field 
Museum (Roosevelt Road at 
Lake Shore Drive) bus sudary
tas iš trijų dalių: B. Brecht 
pjesę „Galileo" skaitys žino
mas aktorius N. Rudall, antro
joje dalyje moralinius, moks
linius ir visuomeninius klausi
mus kels The University of 
Chicago astronomijos ir astro
fizikos fakultetų dėstytojai ir 
the Field Museum antropolo
gijos mokslininkai, trečiojoje 
dalyje vyks klausytojų disku
sijos. Informacija tel. 312-665-
7518. 

Atsiųsta paminėti 
Jonas Kačerauskas „Gy

venimas šaukia", leidykla 
„Miško kelias", Vilnius. 2000. 

Tai prisiminimų knyga. Vai
kystės išgyvenimai, karas, 
mobilizacija. slapstymasis, 
gimnazija, vėliau - rezisten
cinė veikla, veržimasis į moks
lus. Prisiminimuose pateikia
ma Lietuvos istorija, kurią pa
liudijo vieno žmogaus gyveni
mas. Autentiškuose išgyve
nimuose atsispindi prieškario 
Lietuvos ir kelių okupacijų 
vaizdai, žmonių tarpusavio 
santvkiai. A.V.Š. 

Edmundas Kulikauskas, LSS Vydūno fondo atstovas Lietuvoje, sveikina 
V. Jonuškaites-Zaunienes premijos laureatę Aušrą Liutkutę. 

AUŠRA LIUTKUTĖ ATVYKSTA \ ČIKAGĄ 
Labai gyvas kultūrinis gyve

nimas Čikagoje praturtės dar 
vienu svarbiu įvykiu. V. Jo-
nuškaites Zaunienes konkurso 
laimėtojos Aušros Liutkutės 
koncertas vyks spalio 29 d. 
Jaunimo centre. 

Šį pavasarį Lietuvos Muzi
kos akademijos didžiojoje salė
je minėtame konkurse dalyva
vo 17 vokalistų. Konkursas 
užtruko penkias valandas. Au
toritetinga komisija, vadovau
jama prorektoriaus prof. E. Ig-
natonio. vienbalsiai nutarė 
konkurso premiją ir 1,000 dol. 
skirti akademijos magistran-
tei Aušrai Liutkutei. Ji ne tik 
meistriškai ir profesionaliai 
atliko muzikos kūrinius ir 
liaudies dainas, bet ir pasižy
mėjo kitomis savybėmis - bu
vo aktyviai dalyvavusi koncer
tinėje, visuomeniškoje veiklo
je. Prieš ši konkursą Aušra 
yra laimėjusi respublikinę B. 
Grincevičiūtes premiją. 

..Mokslo Lietuva" apie šią 
daininkę taip rašė: .,Ši neabe
jotino talento prof. V. Mikštai
tės klasės auklėtinė ir šiame 
koncerte pasirodė kaip labai 
universali dainininkė, vieno
dai sėkmingai dainavusi klasi-

tuvių liaudies dainas. Kaip 
tvirtina V. Jonuškaites-Zau
nienes konkurso vertinimo ko
misijos pirmininkas, Lietuvos 
Muzikos akademijos mokslo ir 
meno prorektorius prof. E. Ig-
natonis, būtent ši Aušros Liut
kutės savybė ir lėmė jos nau
dai komisijos narių sprendimą 
- jie vienbalsiai atidavė savo 
balsus už naująją laureatę". 
„Mokslo Lietuva" toliau rašė: 
Abejojančių sprendimo tei
singumu salėje nebuvo. Susi
rinkusieji labai karštais aplo
dismentais dėkojo talentingą 
vokaliste išugdžiusiai prof. V. 
Mikštaitei, kuri klausydamasi 
savo mokinės šluostėsi džiaug
smo ašaras". 

Dabar Aušrą Liutkutę galė
sime šgirsti Čikagoje, Detroi
te ir Los Angeles miestuose. 
Dainininkė padainuos liaudies 
dainas, operų arijas ir opere
čių ištraukas. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti. 
Po koncerto Čikagoje Jaunimo 
centro kavinėje su viešniomis 
iš Vilniaus vyks pabendravi
mas. Tebūna jos koncertas 
sėkmingas kaip ir koncertai 
Vilniuje. Koncertų rengėja: -
Akademinis Skautų sąjūdis ir 

kinį operinį repertuarą ir lie- Vydūno fondas. V. M. 

20-ojo Ateities savaitgalio 
prelegentai atvyksta net iš 
Knoxville, Tennessee; Cincin-
nati, Ohio; Madison, Wiscon-
sin; VVashington, D.C. Savait
galio dalyviams, gyvenan
tiems Čikagoje ir apylinkėse, 
Ateitininkų namai, Lemont, 
IL — arčiau namų. Savaitga
lio temos bus įvairios — istori
ja, visuomeniškumas, tautiš
kumas, bažnyčios ateities ap
tarimas. Čikagos ir apylinkių 
visuomenė kviečiama atvykti į 
Ateities savaitgalį. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas ir finan
sų komitetas šaukia labai 
svarbų parapijiečių susirinki
mą spalio 29 d., sekmadienį, 3 
val.p.p. parapijos salėje. 6820 
S. Washtenaw Ave, Chicago. 
Susirinkime bus skaitomi 
įvairūs pranešimai, nagrinėja
mi klausimai ir sumanymai. 
Visi, kuriems rūpi lietuviškos 
parapijos likimas, maloniai 
kviečiami šiame susirinkime 
dalyvauti. Labai laukiami ir 
naujai atvykusieji iš Lietuvos. 

Vyresniųjų lietuvių centre po madų parmin- ixleliuotojai vaišinasi !-ly 
. - k.•:.:-.•- \ ! : ' . ! ! i , i . - l'.r,i/iH)li>. Kir.ihja K.ii/.erK- Juze Ivaš.riskiene 

ir Sofija Pleniene. \ u,u A. Bukaičio 

Skalbimai 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

x Karaliaučiaus srities 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Danutė Mikuls-
kytė-Hatzitheodorou; Stefani
ja Mikulskienė. $60 — Gra
žina Kenter; Matilda Kurap
ka: Povilas ir Elena Mažeika; 
Jonas ir Ona Motiejūnas; An
tanas Osteika. $25 — Alfon
sas Gercys; Juozas ir dr. Sofija 
Kungys; Janina Radvenis; Al
fonsas Tumas; Narimantas 
Udrys; Saulius Vydas. $20 — 
Kazys Barūnas: Liucija Jan
kauskaite; Marija Remiene. 
$15 — Irene Makauskas. $10 
— Juozas ir Ramune Mikaila; 
Halina Plaušinaitiene. $1 — 
Bnan Burba. Dėkojame vi
siems n-mijams. „Karaliau
čiaus Krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct., Na-
perville. IL 60540-7011. 

• Daytona Beach „Sau
lutė" dėkoja Stasiui Ilgūnui už 
$100 auką, gautą per D. Braz
džionienę ir už $200 auką dr. ir 
Mrs. Couch, gautą per E. Kru-
žikienę ir A. Kavaliūnienę. Ačiū 
visiems! 3523/00 

x Karaliaučiaus srit ies 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $50 — L.O. Gnniute-
Šmulkštys; Jonas Kučinskas: 
Vytautas Lapatinskas: Meta 
Linkus. $35 — Dr. Rimvydą, 
Sidrys. $30 — Jonas .Juozapa
vičius; Aldona Markehcnė. 
$25 — Vytautas ir Bronė Bil-
dušai: Viktoras Makiejus; Ra 
lys Milaknis; Vytautas Mūso
ms; Longinas Svelnis. $20 — 
Giedre Budreckis, a.a Algirdu 
Budreckio atminimui: Vitol-
das Gruzdy-; kun. Rapola.-
Krasauskas: Kazys Prišman-
tas; Michaei ir Laima Van-
sauskas; Aldona Venckumis. 
$15 — Irena Sušinskienė. $10 
— Stasė Didžiuliene. $5 — J 
V. Lopatauskas. Dėkojam* vi
siems rėmėjams. „Karaliau
čiaus Krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct., Na-
perville, IL 60540-7011. 



ČIURLIONIO FESTIVALIS ČIKAGOJE -
UNIKALUS ĮVYKIS 

Č i u r l i o n i o fes t iva l io s u m a n y t o j a s p i a n i s t a s R o k a s Zu
b o v a s s u k v i e t ė Č i k a g o j e g y v e n a n č i u s m e n i n i n k u s , o t a ip 
p a t i r m u z i k a n t u s iš L i e t u v o s , k a d šį ruden į , l a p k r i č i o 1-
5 d i e n o m i s , p a m i n ė t ų s a v o p rosene l io M. K. Č iu r l ion io 
125-ąs ias g i m i m o m e t i n e s . Š i a n d i e n su „ D r a u g o " skai ty
t o j a i s j i s d a l i n a s i s a v o m i n t i m i s . 

M. K. Č i u r l i o n i o 125-ųjų 
g i m i m o m e t i n i ų m i n ė j i m o 
r e n g i n i a i j a u v y k o a r b a 
v y k s L i e t u v o j e , Rus i jo je , 
L e n k i j o j e , Vokie t i jo je , I t a l i 
j o j e , P r a n c ū z i j o j e i r k i t u r . 
K u o b u s y p a t i n g a s Č i k a g o s 
Č i u r l i o n i o fes t iva l i s? 

Šie metai - išskirtiniai M. 
K. Čiurlionio metai. Pirmą 
kartą M. K. Čiurlionio menas 
pasaulyje pris tatomas taip 
piačiai ir visapusiškai , nes tik 
neseniai mes plačiau susipaži
nome su l i teratūr iniu M. K. 
Čiurlionio palikimu, -taip pat 
Kaune, Čiurlionio muziejuje, 
pirmą kar tą yra rodomos M. 
K. Čiurlionio fotografijos. 

Mūsų Amerikos lietuvių me
no draugijos organizuojamas 
Čiurlionio festivalis bus uni
kalus ir n iekada nebepakar-
tojamas įvykis, nes mūsų or
ganizuojamose parodose net 
54 Amerikos lietuviai dailinin
kai rodys savo paveikslus, vie
naip a r ki taip įkvėptus M. K. 
Čiurlionio. Man rodos, tai la
bai įdomus kultūrinis t i l tas 
t a rp praeit ies ir dabart ies . 
Taip pat pirmą kartą Ameri
koje bus giedama M. K. Čiur
lionio k a n t a t a ,,De Frofundis". 
Ne tu rėdami galimybių iš Lie
tuvos atsivežti viso orkestro, 
a t s ivežame Vilniaus styginių 
kvartetą , kuris gros styginių 
part i jas , o fortepijonu bus at
l iekama likusi orkestro parti
ja . Manyčiau, kad šis ,.De Pro-
fundis" a t l ikimas bus labai 
įdomus. Be to. mūsų pastango
mis Lietuvoje įvyko naujų kū
rinių, skir tų M. K. Čiurlionio 
125-osioms metinėms, konkur
sas , kurį laimėjo trys skirtin
gų ka r tų kompozitoriai - Vy
t a u t a s Barkauskas , Mindau
gas Urbai t i s ir Remigijus Mer-
kelys. Tai yra labai skirtingo 
braižo kompozitoriai, bet juos 
vienija kažkoks labai gilus lie
tuviškos dvasios pajautimas. 
Šiuos naujuosius kūrinius Lie
tuvoje mes jau atl ikome kartu 
su Viiniaus styginių kvartetu 
ir netgi įrašėme juos į kom
pakt inę plokštelę. Lietuviai 
Amerikoje taip pat turės pro
gą juos išgirsti, ir aš įsivaiz
duoju, kad net ir tie žmonės, 
kurie gal ne taip labai veržiasi 
į naujosios muzikos koncertus, 
šiais kūr in ia is būtent ir galėtų 
pamaty t i , kad ir šiuolaikinėje 
muzikoje yra ypatingai gra
žių, subtilių, melodingų ir la
bai l ietuviškų savo dvasia da-

! lykų. 
Šio festivalio svarbumas ir 

un ika lumas yra tas . kad iš 
vienos pusės mes stengiamės 

įjungti visą Amerikos lietuvių 
čikagiškąją bendruomenę (ir 
ne tik) - M. K. Čiurlionio har
monizuotas liaudies dainas 
dainuos vaikai, mažieji pia
nistai skambins šeštadieni
nių mokyklų koncertuose, taip 
pat rengiame visų Amerikos 
lietuvių vaikų, o taip pat ir 
suaugusjų menininkų darbų 
parodą. Festivalio koncertuose 
dainuos „Dainavos" ansamb
lis, skambins trys pianistai. Iš 
kitos puses, ko gero, tai bus 
pirmasis platesnis Čiurlionio 
pristatymas amerikietiškai 
publikai, kadangi šalia lietu
viškose salėse vyksiančių ren
ginių taip pat bus labai svar
bus koncertas Chicago Cultu-
ral Center (78E. VVashington), 
naujuosius lietuvių kompozi
torių kūrinius atliksime The 
University of Chicago (5845 S. 
Ellis), o po to juos vešime į 
Bostoną, Akroną ir Clevelan-
dą. 

M. K. Č i u r l i o n i s k ū r ė 
p r i e š š imtą me tų . Kuo , ta
v o m a n y m u , j o k ū r y b a įdo
m i š i a n d i e n i n i a m k lausy to 
j u i ir ž iū rovui? 

Manau, kad mes šiuo festi
valiu ir bandome tam tikra 
prasme atsakyti į šį klausimą. 
Savo darbais pakvietėme atsi
liepti dailininkus, ir kiek ma
čiau iš atsiųstų pavyzdžių, 
nuotraukų, man atrodo, kad 
žmones labai įvairiai ir labai 
kūrybingai žvelgia į M. K. 
Čiurlionio paveldą — tiek į jo 
literatūrinį, muzikinį ar tapy
binį palikimą, tiek į jo asme
ninį vaidmenį Lietuvos kultū
roje. Atrodo, kad M. K. Čiur
lionis visokiais būdais veikė 
mus ne vien tiktai savo kūry
ba, bet ir tam t ikru istoriniu 
pavyzdžiu. Taigi manau, kad 
Čiurlionio festivalyje klausy
tojai ir žiūrovai pamatys viso
keriopas M. K. Čiurlionio po
veikio išraiškas. 

Pati M. K. Čiurlionio muzi
ka, ne iki galo supras ta jo lai

ška is , ir jo tapyba yra unikali 
tuo, kad kas 20-30 metų vis 
atsiranda nauja muzikologų ir 
meno kritikų karta , kuri vis 
naujai įkainoja menininko pa
likimą. Su kiekviena karta M. 
K. Čiurlionio menas susiliečia 
naujai. Jo menas a t randa gi
j a s su vis besikeičiančiomis is
torinėmis epochomis, kaip kad 
gerasis menas ir turė tų dary
ti. 

Kaip t a v e pa t į v e i k ė t avo 
p rosene l i o k ū r y b a ? 

Be abejo, mano šeimos ir M. 
K. Čiurlionio a r tumas turbūt 
kažkaip natūraliai vedė prie 
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to, kad tiek muzikos mokyk
loje, tiek kitur visi tikėjosi, 
kad aš grosiu daugiau M. K. 
Čiurlionio kūrinių negu kiti 
mažieji pianistai, ir aš tą mu
ziką pradėjau groti gana jau
nomis dienomis. Bet turiu pri
sipažinti, kad labai džiaugiuo
si tuo, jog mūsų šeimoje M. K. 
Čiurlionis niekada nebuvo pa
darytas kažkokiu stabu. J i s 
visą laiką tarsi buvo, bet ne
buvo akcentuojama ypatinga 
jo reikšmė ar didybė, niekas 
mūsų šeimoje nebuvo nei ver
t inamas pagal jį, nei buvo 
bandoma mumyse iššaukti 
kažkokią didelę pagarbą a r 
nusižeminimą prieš šią didžią
ją istorinę figūrą. Ir kai aš 
pradėjau pats asmeniškai pa
sinerti į M. K. Čiurlionio tiria
mąjį darbą, iš vienos pusės 
jaučiausi, kad jau seniai šį 
žmogų pažįstu, o iš kitos pu
sės man visą laiką jis buvo 
naujas ir labai art imas savo 
dvasia menininkas. Iš tiesų, 
šiek tiek didžiuojuosi, kad jis 
- mano protėvis. Bet turbūt 
svarbiau yra tai, kad jis yra 
ar t imas mano dvasios drau
gas. 

Ne t i k muz iko loga i , me
n o t y r i n i n k a i , be t i r tu pa t s 
ka lb i a p i e pa s l ap t i s , gau 
b i a n č i a s M. K. Č i u r l i o n i o 
k ū r y b ą . J e i g a l ė t u m s a v o 
p r o s e n e l i u i u ž d u o t i v i eną 
k l aus imą , ko l a b i a u s i a i n o 
r ė t u m j o p a k l a u s t i ? 

Hmm... Turbūt būtų įdomu 
pasišnekėti apie įvairiausius 
dalykus, gal pažvejoti kartu, 
gal pasėdėti ant Raigardo at
šlaičių ir tiesiog pažiūrėti į 
mišką... Bet pats M. K. Čiur
lionis net savo gyvenime kaž
kaip labai vengė kalbėti apie 
savo meną ir nemėgo jo aiš
kinti. Daugelyje M. K. Čiurlio
nio laiškų atsispindi noras, 
kad žmonės patys eitų į jo 
meną, klausytų, žiūrėtų, ban
dytų suvokti ir patys išsineštų 
savo asmenišką išgyvenimą, 
kaip jie jį supranta. Taigi aš 
taip pat nenorėčiau atidaryti 
tos paskutinės skrynelės ir pa
žiūrėti, kas ten yra. Nežinau. 
Turbūt iš dalies norėčiau... bet 
iš kitos pusės ta paslaptis ir 
sudaro labai svarbią meno at
šaką, ir įdomiausia, svarbiau
sia yra meną pažinti per me
ną, o ne per kasdienines meni
ninko gyvenimo aplinkybes. 
Taigi jei aš turėčiau tą vienin
telę galimybę, ją išnaudočiau 
kokiam nors labai papras tam 
šeimyniniam klausimui. O 
apie meną mes kartu turbūt 
daugiau patylėtume... 

Kalbėjosi 
Emilija Andrulytė 

, D r a u g o " knygynėlyje 

J ū r a t ė Vyliūtė „ Č i k a g o s 
l i e t u v i ų ope ra . I s to r i jo s 
m e t m e n y s " . Scena. Vilnius, 
1999, 210 psl. Dailininkas Ro
mas Orantas . 

Čikagos operos istorija - tai 
kartu ir dalis lietuvių telkinio 
istorijos, č ia kiekvienas čika-
giškis, paėmęs knygą į ran
kas, pamatys ar paskaitys 
apie save scenoje, prisimins 
žiūrovų salėje. Opera buvo 
tokia svarbi kultūros, taut inės 
saviraiškos sritis, kad net da
bar, kai senosios kartos lietu
vių gretos jau smarkiai išre
tėjo, ji vis dar gyvuoja. Galima 
būtų, perfrazuojant poeto žo
džius ..Lietuva bus gyva tol, 
kol bus gyvas nors vienas lie
tuvis", pasakyti: kol bus gyvas 
nors vienas lietuvis Čikagoje, 
gyvuos ir lietuvių opera. 

Autorė analizuoja 1957-1997 
m. laikotarpį, nagrinėdama 
repertuaro klausimus, pateik
dama Operos kūrėjų bei daly
vių charakteristikas, taip pat 
statistikos duomenis, kuriuos 
surinko Kazys Skaisgirys. 
Knyga gausiai iliustruota, yra 
vardų rodyklė, statytų operų 
sąrašas. 

Knygos kaina „Draugo" kny
gynėlyje - 15 dol. Persiunti
mas 3,95 dol. A.V.Š. 




