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„NATO parlamento” komitetas 
rekomenduoja pakviesti Lietuvą

Premjeras skelbia karą 
nusikalstamoms gaujoms

Berlynas-Vilnius, lap
kričio 20 d. (BNS) — Berlyne 
posėdžiavęs NATO Parlamen
tinės Asamblėjos (NATO PA) 
Politinis komitetas sekma
dienį pritarė rezoliucijos pro
jektui, kuriame rekomenduo
jama ne vėliau kaip 2002 me
tais į NATO pakviesti Lie 
tuvą, Slovėniją ir Slovakiją.

Rezoliucija bus teikiama 
tvirtinti antradienį Berlyne 
prasidedančioje NATO PA 
46-joje sesijoje.

Rekomendacija pakviesti į 
NATO tris valstybes atsirado 
JAV senatoriaus William Roth 
siūlymu diskusijų komitete 
metu. Pradiniame rezoliucijos 
projekte šios nuostatos nebu
vo.

Kaip sakė Politinio komiteto 
posėdyje dalyvavusi Seimo lai
kinosios delegacijos NATO PA 
narė R. Juknevičienė, reko
mendacija priimti 2002 metais

Narystė NATO turi būti 
svarbiausias Lietuvos tikslas
Vilnius, lapkričio 20 d. 

(BNS) — Buvęs premjeras An
drius Kubilius siūlo Seimo 
daugumą ir vyriausybę suda
riusioms politinėms jėgoms 
paskelbti visų parlamentinių 
partijų susitarimą, skelbiantį 
Lietuvos narystę NATO svar
biausiuoju valstybės tikslu per 
artimiausius dvejus metus.

Kaip pirmadienį spaudos 
konferencijoje sakė konserva
torių frakcijos seniūnas A. Ku
bilius, NATO narystės sieki
mas neturi būti supriešina
mas su švietimo, žemės ūkio 
ar kitais valstybės tikslais.

Tuo tarpu opozicinės Social
demokratinės koalicijos frakci
jos atstovai teigia, jog vienas 
užsienio politikos tikslas ne
turėtų būti iškeliamas virš 
kitų tikslų — narystės Euro
pos Sąjungoje bei gerų santy
kių su kaimynais.

Socialdemokratinės koalici
jos vieno vadų Česlovo Juršė
no teigimu, socialdemokratai 
skiriasi nuo konservatorių 
tuo, kad siūlo užsienio politi
kos ir valstybinio saugumo 
problemas spręsti kompleksiš
kai.

Ankstesnės kadencijos Sei
mas, kuriame daugumą suda
rė konservatoriai ir krikš
čionys demokratai, 1999 m. 
priėmė Krašto apsaugos finan
savimo strategijos įstatymą, 
kuriame įsipareigojo 2001 m. 
skirti krašto apsaugos finan

Veiviržio draustinyje bus 
išgaunama nafta

Vilnius, lapkričio 19 d. 
(BNS) — Aplinkos ministras 
Henrikas Žukauskas teigia 
nematąs tragedijos tame, kad 
šalia Veiviržio kraštovaizdžio 
draustinio bus išgaunama naf
ta.

Pirmadienį ministras prezi
dentui Valdui Adamkui pa
teikė informaciją bei filmuotą 
medžiagą apie draustinyje ne
toli -Lietuvos pajūrio bendro
vės „Minijos nafta” vykdomus 
statybos darbus.

V. Adamkui nerimą sukėlė 
LNK televizijos rodytas repor
tažas, kuriame buvo teigiama, 
kad draustinyje, kuriame 
auga ypač reti augalai, ben
drovė „Minijos nafta” pradėjo 
statybos darbus — nutiesė ke
lius, kuriais važinėja sunki

minėtąsias tris valstybes buvo 
priimta po karštų diskusijų.

Rezoliucijos projekte taip 
pat siūloma 2002 metais į 
NATO pakviesti ir kitas Rytų 
Europos demokratines val
stybes, kurios siekia narystės 
sąjungoje ir bus įvykdę tam 
keliamus reikalavimus. '

Konservatorės R. Juknevi
čienės teigimu, galima- tikėtis, 
jog rezoliucijai pritars ir an
tradienį prasidedanti NATO 
PA sesija. Įprasta, kad NATO 
Parlamentinė Asamblėja pa
tvirtina daugumą komitetų re
komenduotų sprendimų.

Lietuvos užsienio reika
lų viceministras Vygaudas 
Ušackas teigiamai vertino 
NATO PA Politinio komiteto 
sprendimą. „Traukinys paga
liau pajudėjo. Svarbu dabar 
nepadaryti klaidų”, sakė vice
ministras.

savimui 1.95-2 proc. bendrojo 
vidaus produkto (BVP).

Naująjam Seimui buvusios 
A. Kubiliaus vyriausybės pa
teiktame kitų metų valstybės 
biudžeto projekte krašto ap
saugai kitais metais numatyta 
skirti 1.95 proc. BVP, tačiau 
pastarosiomis savaitėmis vy- 
riausj4>ės ir Seimo daugumos 
atstovai pareiškė abejonių dėl 
šių lėšų skyrimo.

Seimo Biudžeto ir finansų 
komitetas praėjusią savaitę 
pasiūlė vyriausybei sumažinti 
krašto apsaugai numatytą fi
nansavimą.

Tačiau, A. Kubiliaus nuomo
ne, komitetas pasielgė neatsa
kingai, „per penkias minutes” 
apsispręsdamas dėl siūlymo 
mažinti lėšas krašto apsaugai.

Buvęs premjeras nuogąstavo, 
jog naujojo Seimo ir vyriausy
bės „neatsakingos diskusijos” 
dėl krašto apsaugos finansavi
mo mažinimo nubrauks anks
tesnės valdžios įdirbį.

A. Kubiliaus teigimu, Lietu
vai ypač svarbu išlaikyti pasi
rengimo narystei tempą, nes 
„ant kulnų mina* kitos Baltijos 
valstybės”.

NATO PA Politinio komiteto 
sprendimas, pasak A. Kubi
liaus, demonstruoja ir Lietu
vos strateginių bendrininkų 
— JAV ir Lenkijos paramą. 
Tačiau, pasak konservato
riaus, esama ir Lietuvos na
rystės NATO priešininkų, ku
rių A. Kubilius neįvardijo.

technika. Po kelių mėnesių čia 
pradės veikti du naftos siur
bliai.

Aplinkos ministras žurna
listams po susitikimo teigė, 
kad darbai vykdomi šalia 
draustinio teritorijos — vienas 
gręžinys statomas už kelių 
metrų, kitas — už 250 metrų 
nuo teritorijos. Jis teigė pats 
penktadienį apsilankęs draus
tinyje ir įsitikinęs, kad ten 
nėra Jokios tragedijos”. H. 
Žukausko teigimu, naftos 
gręžiniai neturės įtakos ir 
augmenijai, nes „ten viskas 
ekologiškai švaru”. „Aš nema
tau čia jokios kolizijos — jeigu 
tai nekenkia gamtai, galima 
eksploatuoti”, sakė H. Žu
kauskas.

Pasak jo, dar 1971 m. pada-

Lapkričio 19 dieną Vilniuje vyko 2000-ųjų Jubiliejinių metų didžiųjų Aušros vartų Gailestingumo Motinos atlaidų 
užbaiga. Aušros Vartų Dievo Motinos koplyčioje šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropoli
tas Audrys Juozas Bačkis. Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotr.

„Mažeikių naftos” ir „LUKoil” 
tikisi susitarti dar šiemet

Vilnius, lapkričio 20 d. 
(BNS) — JAV bendrovės „Wil- 
liams International” valdomos 
„Mažeikių nafta” ir Rusijos 
naftos susivienijimo „LUKoil” 
derybose vis dar esama kliū
čių susitarti iki šių metų pa
baigos, tačiau abi pusės nusi
teikusios jas įveikti, sakoma 
pirmadienį išplatintame ,,Wil- 
liams” ii* „Mažeikių naftos” 
pranešime spaudai.

Penktadienį Rygoje baigėsi 
eilinis derybininkų susitiki
mas, kuriame toliau derėtasi 
dėl strateginės sąjungos sukū
rimo. Ši sąjunga apimtų bend
rą žaliavos tiekimo įmonę bei 
penkias rinkodaros bendroves 
Baltijos valstybėse, Lenkijoje 
ir NVS.

Pasak „Mažeikių naftos” ge
neralinio direktoriaus Jim 
Scheel, svarstant eilę svarbių 
klausimų, buvo pasiekta pa-

Ignalinos elektrinės reaktorių 
sauga neatitinka Vakarų lygio

Vilnius, lapkričio 20 d. 
(BNS) — Pastaraisiais metais 
Ignalinos atominės elektrinės 
(LAE) energetinių blokų sauga 
labai patobulinta, tačiau Va
karų Europos valstybių lygis 
dar nepasiektas.

Tai sakoma Vakarų Euro
pos branduolinio reguliavimo 
asociacijos (Western European 
Nuclear Regulators Associa
tion; WENRA) išvadose apie 
branduolinę saugą IAE, pra
nešė Lietuvos Valstybinė ato
minės energetikos saugos ins
pekcija (VATESI). .

ryti naftos gręžiniai netrukus 
buvo užaklinti. Tačiau 1992 
m. buvo priimtas sprendimas 
vėl naudoti šiuos įrenginius. 
Ministro teigimu, draudimas 
naudoti šiuos gręžinius būtų 
buvęs pats blogiausias varian
tas. „Jeigu jie nebūtų buvę ek
sploatuojami, man atrodo, ga
lėjo būti didesnė tragedija, nes 
tarybinių laikų technika, akli- 
nimo sklendės jau buvo pra
dėjusios rudyti. Žiemą netgi 
matydavosi naftos žymių”, 
kalbėjo jis.

H. Žukauskas mano, kad 
arba bus patikslinta drausti
nio teritorija, arba pakeistas 
Saugomų teritoriją įstatymas, 
kuriuo tokie darbai drausti
nyje yra draudžiami.

žangos, tačiau ir toliau lieka 
kliūčių susitarimus pasirašyti 
iki šių metų pabaigos.

„Bendros darbo grupės po
sėdis buvo sudėtingas. Mes 
suartinome savo pozicijas ke
liais svarbiais klausimais, ir 
dabar lieka dvi ar trys proble
mos, reikalaujančios tolesnio 
darbo ar interesų derinimo. 
Tarp šalių tebelieka skirtingos 
nuomonės dėl bendrų rinkoda
ros bendrovių valdymo bei ža
liavos tiekimo skatinimo prie
monių”, sakė J. Scheel.

„LUKoil” dukterinės įmonės 
„LUKoil Baltija” valdybos pir
mininkas Ivan Paleičik, ko
mentuodamas galimybes pasi
rašyti sutartis dar šiais me
tais, sakė nesąs toks didelis 
optimistas. Tačiau jis pripaži
no, kad problemų lieka ne
daug. „Jei bus noras iš ‘Wil- 
liams’ pusės, jos bus išspręs-

Išvadose teigiama, kad pas
taraisiais metais pagerėjo įs
tatyminė ir branduolinio regu
liavimo sistema. Kartu pripa
žįstama, kad dar reikia dėti 
pastangų, siekiant, jog tai ati
tiktų Vakarų Europos valsty
bių reguliavimo institucijų ly
gi-

Ignalinos AE veikiantys du 
sovietų gamybos RBMK seri
jos reaktoriai laikomi iš esmės 
nesaugiais, nors į saugumo 
užtikrinimą per 10 Lietuvos 
nepriklausomybės metų inves
tuota daug lėšų ir pažangių 
technologijų.

Pirmąjį IAE bloką Lietuva 
įsipareigojo uždaryti iki 2005 
metų, antrojo likimas bus nu
matytas naujame energetikos 
plane, kurį ketinama paruošti 
2004-aisiais.

* Premjeras Rolandas 
Paksas pirmadienį kreipėsi į 
ūkio ministrą Eugenijų Mal- 
deikį, prašydamas per 7 die
nas pateikti išvadas ir pasiū
lymus dėl „Lietuvos energijos” 
bendrovės pertvarkymo ir pri
vatizavimo. Premjeras taip 
pat kreipėsi į ministerijas, vy
riausybės įstaigas, prašyda
mas iki gruodžio 20 d. pateikti 
2000-2004 metų vyriausybės 
programos įgyvendinimo prie
monių projektus pagal vado
vaujamas sritis. (Eitai

tos. Mes priėjome labai arti — 
lieka du klausimai, kurių 
sprendimui galbūt reikia 
abiejų bendrovių prezidentų 
susitikimo, nors aš manau, 
kad ir mūsų lygiu juos galima 
išspręsti", kalbėjo I. Paleičik. 
Jis atsisakė komentuoti, kokie 
nesutarimai dar lieka neiš
spręsti.

Spaudos duomenimis, nesu
derinti klausimai gali-būti su
siję su pelno paskirstymu ben
drose įmonėse. „LUKoil” sie
kia gauti 40 proc. pelno iš ben
dros veiklos, taip pat nuolaidų 
už iš „Mažeikių naftos” perka
mus naftos produktus.

„Mažeikių nafta” ir „LUK
oil” derasi dėl aštuonių skir
tingų sutarčių, įskaitant akci
ninkų sutartį dėl šešių bendrų 
įmonių, susitarimą dėl žalia
vos tiekimo bei „Mažeikių naf
tos” ir „LUKoil Baltija” pro
duktų pardavimo sutartį. Pa
gal susitarimus „LUKoil” 
tieks „Mažeikių naftai” 6 mln. 
tonų naftos per metus.

* Žemės ūkio ministras
Kęstutis Kristinaitis krei
pėsi į Vyriausiąją tarnybinės 
etikos komisiją, prašydamas 
įvertinti dienraštyje „Lietuvos 
žinios” pareikštus kaltinimus 
dėl tarnybinės etikos pažeidi
mo. Savo pareiškime minist
ras prašo įvertinti jo veiks
mus, ar jie tikrai neprieštara
vo tarnybinei etikai ir tuo me
tu galiojusiems teisės aktams, 
remiantis piliečio Stanislovo 
Damkausko pareiškimo polici
jai tyrimo medžiaga. „Lietu
vos žinios” praėjusią savaitę 
pranešė, jog K. Kristinaitis 
1994 metais buvo apkaltintas 
tuo, kad iš vilniečio Stanislovo 
Damkausko apgaule pasisavi
no 24,000 dolerių. Pirmadienį 
dienraštyje spausdinama dar 
viena informacįja, kurioje vy
riausybės narys įtariamas aki
vaizdžiu piktnaudžiavimu tar
nyba. (Elta)

* Lietuvą ir Lenkiją su
jungs maždaug 140 kilometrų 
ilgio elektros energijos tiltas, 
kuris bus nutiestas per metus, 
antradienį po susitikimo su 
Lenkijos užsienio reikalų mi
nistru Wladyslaw Bartoszevv- 
ski pareiškė Varšuvoje vie
šintis Lietuvos diplomatinės 
žinybos vadovas Antanas Va
lionis. Pasak jo, linija bus 400 
kilovoltų įtampos. Lietuva pa
sirengusi finansuoti savo tilto 
dalies statybą ir tikisi, kad 
atitinkamoms išlaidoms pasi
rengusi ir Lenkija.

Vilnius, lapkričio 20 d. 
(BNS) — Prerąjeras Rolandas 
Paksas ragina skelbti karą 
Panevėžio nusikalstamų gau
jų nariams.

Pirmadienį vyriausybėje vy
ko prenąjero sušauktas pasi
tarimas, kuriame dalyvavo 
Policijos departamento gene
ralinis komisaras Visvaldas 
Račkauskas, Specialiųjų ty
rimų tarnybos (STT) vadovas 
Valentinas Junokas, vidaus 
reikalų ministras Vytautas 
Markevičius bei generalinis 
prokuroras Kazys Pėdnyčia.

Prieš šį susitikimą premjeras 
kalbėjosi su Valstybės saugu
mo departamento (VSD) di
rektoriumi Mečiu Laurin
kumi.

Kaip žurnalistams sakė 
prerąjero atstovas spaudai 
Rimvydas Paleckis, pasita
rime su teisėtvarkos pa
reigūnais buvo pasiūlytas 
priemonių planas, kaip rei
kėtų kovoti su nusikalstamu
mu Panevėžyje ir visoje Lietu
voje. Atstovas spaudai atsi
sakė detalizuoti pasiūlytą 
planą, nes tuomet jį sužinotų 
nusikaltėliai.

Pasak jo, Policijos departa
mento vadovas pasitarime 
pristatė veiksmų planą, kuris 
bus pradėtas įgyvendinti ar
timiausiomis dienomis.

Pateikus informaciją apie 
sustiprintą policijos budėjimą 
Panevėžyje, susitikimo daly
viai pastebėjo, kad dėmesys 
kreipiamas ne ta linkme.

Pasak atstovo spaudai, buvo 
paprašyta atkreipti dėmesį į 
nusikalstamų gaujų narius, jų 
vadus, sudaryti tokias sąly
gas, kad jie jaustųsi „pakan
kamai nesmagiai, kad būtų se
kami, neramiai miegotų, jų 
būtų klausiama, kokie yra pa
jamų šaltiniai”.

„Premjeras norėtų, kad Pa
nevėžio atvejis būtų atspirties 
taškas kovojant su nusikalsta
mumu Lietuvoje”, sakė R. Pa
leckis.

Afrikoje sulaikytas Lietuvos 
laivas kaltinamas nelegalia

žvejyba
Vilnius, lapkričio 20 d. 

(BNS) — Afrikoje sulaikyto 
Lietuvos laivo „Rytas” įgula 
kaltinama nelegalia žvejyba 
Pusiaujo Gvinėjos teritori
niuose vandenyse.

Pirmadienį Lietuvos amba
sada Maskvoje gavo Pusiaujo 
Gvinėjos ambasados Maskvoje 
notą, kurioje išdėstytas atsa
kymas į Lietuvos reikalavimą 
paleisti sulaikytą laivą.

Kaip pranešė Lietuvos URM 
Informacijos ir kultūros de
partamento direktorius Petras 
Zapolskas, notoje teigiama, 
kad Lietuvos laivas „Rytas” 
kartu su kitais laivais nelega
liai žvejojo Pusiaujo Gvinė
jos teritoriniuose vandenyse. 
Kaip teigiama notoje, sulaiky
ti pavyko tik Lietuvos laivą, o 
kiti paspruko. Notoje teigia
ma, kad Lietuvos laivas buvo 
sulaikytas nepažeidžiant tei
sės normų ir reiškiama viltis, 
kad „Ryto” savininkas su
mokės atitinkamą baudą. 
Baudos dydis notoje nenurodo
mas.

URM, rūpindamasi Lietuvos 
laivo likimu, palaiko ryšius su 
Rusijos, Ispanijos ir Prancū
zijos užsienio reikalų ministe
rijomis ir šių valstybių di
plomatinėmis įstaigomis Pu
siaujo Gvinėjoje ir šios šalies

Pasitarime pareigūnai skun
dėsi prąstu finansavimu, su
dėtinga socialine situacija, 
tačiau prerąjeras pageidavo iš 
pradžių pamatyti darbo rezul
tatus, o po to pažadėjo spręsti 
ir finansavimo problemas.

„Premjeras pastebėjo, kad 
visuomenės kantrybė yra iš
sekusi, todėl policijos pa
reigūnams pasiūlė parodyti, 
ką galima Panevėžyje padary
ti dabartinėmis sąlygomis”, 
sakė R. Paleckis.

Premjeras susitikime taip 
pat buvo supažindintas su 
dviejų Panevėžyje nužudytų 
pareigūnų bylos tyrimu. Pa
sak R. Paleckio, šiuo metu 
taip pat domimasi, ar pistole
tas, kuriuo praėjusią savaitę 
Panevėžyje nusišovė futboli
ninkas Irmantas Stumbrys, 
kaip nors susijęs su dviejų pa
reigūnų nužudymu. Pasak jo, 
pistoletas yra atiduotas tyri
mui Vokietijoje, iš kur atsaky
mas turėtų būti gautas arti
miausiu metu. ’

Paklaustas apie kaltinimus 
Policijos departamento vado
vui Visvaldui Račkauskui, 
neva jis galėjo būti susįjęs su 
dviejų pareigūnų nužudymu, 
R. Paleckis sakė, jog STT 
nežino Jokių konkrečių faktų, 
kad aukščiausi šalies parei
gūnai būtų susiję su korupcija 
ar nusikalstamu pasauliu”.

Pas premjerą pirmadienį ry
te apsilankiusio VSD vadovo 
buvo paprašyta pateikti siū
lymus, kaip „pasukti teisė
saugos sistemą į žmones”. 
Premjeras pageidavo sukurti 
tokią sistemą, kad pirmiausia 
pasikeitimus teisėsaugoje pa
justų žmonės.

„Saugumas disponuoja pati
kimiausia informacija, todėl 
premjeras tiesiog norėjo akis į 
akį pasišnekėti su M. Laurin
kumi", sakė premjero atstovas 
spaudai. Pats M. Laurinkus 
susitikimo žurnalistams neko
mentavo.

kaimynystėje esančiame Ka
merūne.

Lietuvos transportinis lai
vas „Rytas” su 1 mln. JAV do
lerių vertės šaldytų žuvų ir 
žuvies miltų kroviniu, priklau
sančiu Belguos firmai „Luy- 
ben ALG. Handelsmaat NV”, 
lapkričio 10-ąją buvo sulaiky
tas Pusiaujo Gvinėjos kariš
kių, kai plaukė iš Mauritani
jos į Kamerūną. Karo laivu 
priplaukę Pusiaujo Gvinėjos 
kariškiai liepė „Ryto” įgulai 
prisišvartuoti Malabo uoste, 
kuris yra Pusiaujo Gvinėjai 
priklausančioje Bioko saloje. 
Laivas pirmadienį tebestovėjo 
šiame uoste.

Klaipėdos uoste registruoto 
laivo įguloje yra 38 žmonės. 33 
iš jų yra Lietuvos piliečiai, kiti 
5, įskaitant kapitoną — Rusi
jos piliečiai.

Laivo savininkas yra Klai
pėdoje registruota UAB „Balt- 
lanta”. Laivo įgula ir savinin
kai neigia žvejoję Pusiaujo 
Gvinėjos teritoriniuose vande
nyse.

KALENDORIUS "
Lapkričio 20 d.: Peliksas, Jovy- 

das, Vaidvilė, Viskantas.
Lapkričio 21 d.: Alberta, Dainė, 

Eibartė, Galius, Gelgaudas, Goman- 
tas, Honorįjus, Marija.
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KAS YRA GERO LIETUVOJE
Š.m. rugpjūčio 30 d. grįžau 

iš viešnagės Lietuvoje, kur 
praleidau tik 2 savaites, bet 
grįžau kupina labai teigiamų 
įspūdžių, kuriais noriu pasida
linti.

Apsistojus buvau Vilniuje 
pas savo seserį, kuri pirmą 
rytą paruošusi pusryčius įjun
gė radijo aparatą Lietuvos ra
dijo pirmąją programą, kurią 
praveda Vytautas Markevi
čius. Aš per visą savo gyveni
mą nesu girdėjusi tokios gra
žios lietuvių kalbos, kokią iš
girdau iš šios stoties. Ta kalba 
ne tik buvo labai graži ir aiški, 
bet visiškai gryna nuo arigli- 
cizmų ir kitokių svetimžodžių, 
kurie po nepriklausomybės, 
buvo taip išgąsdinę mūsų išei
viją. Iš karto buvo aišku, kad 
tie pranešėjai yra labai gerai 
paruošti tam darbui. Nežinau, 
kieno čia nuopelnas, bet mes 
turim būti labai dėkingi tam, 
ar tiems Lietuvos patriotams, 
kurie tuo pasirūpino.

Pats Vįlniaus miestas, kurio 
aš nemačiau nuo 1993 metų, 
yra neatpažįstamai pasikeitęs. 
Senamiestis gražiai sutvarky
tas ir išdažytas. Gatvės visur 
švarios, rodos kasdien šluoja
mos. Mieste pilna gražių dra
bužių ir maisto krautuvių, ku
rios įrengtos vakarietišku sti
lium. Visur švaru ir miela. 
Miesto krautuvės pilnos gra
žiai supakuoto ir labai ska
naus maisto, ypač didelis pasi
rinkimas visokiausių dešrų, 
sūrių, tortų ir bandelių, kurios 
man labai patiko, nes nėra to
kios saldžios, kaip pas mus 
Amerikoj. Susisiekimas „taxi” 
yra turbūt geriausias pasau
lyje, nes, paskambinus į „taxi” 
stotį, po 3-4 minučių vairuoto
jas jau laukia- prie tavo durų.

Mano giminaičiai, kurių tu
riu apie 30 žmonių, apvežiojo 
mane visur, kur tik man 
reikėjo ir buvo man įdomu. 
Visų pirma aplankiau netoli 
Švenčionių savo tėviškę, ku
rios jau niekad nebūčiau atpa- 
žinus. Svarbiausia, aplankiau 
tėvų, brolių ir artimųjų kapus, 
kuriuos mano giminės, labai 
gražiai prižiūri. Aplankėm 
taip pat ten netoliese gyve
nančius giminaičius.

Kitas dienas kiti giminės su
darė man sąlygas aplankyti 
visus kitus mano giminaičius, 
gyvenančius Vilniuje arba Vil
niaus priemiesčiuose. Jau
čiausi labai laiminga, juos vi
sus aplankius. Šioje kelionėje 
man labai sekėsi, nes, neskai
tant mano giminių, mano ypa
tingi globėjai-vadovai buvo ku
nigas daktaras Kazimieras 
Meilius, bažnytinio teismo vi- 
ceoficiolas ir Vytauto Didžiojo 
universiteto bei Vilniaus tei
sės akademijos bažnytinės ir 
romėnų teisės dėstytojas, taip 
pat priklausantis Šv. Rapolo 
bažnyčios parapijai.

Jo draugas kunigas A. Nar
bekovas, teologijos daktaras, 
Vilniaus arkikatedros kuni
gas, Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto ir Vilniaus Ku
nigų seminarijos dėstytojas, 
dar kartu su mumis važiavo 
visų mūsų draugas, studentas 
Jonas Juškevičius.

Nepaisant, kad visi yra la
bai užimti, jie daug savo bran
gaus laiko skyrė man, kad 
galėčiau susipažinti ir pama
tyti daug įdomių ir teigiamų 
dalykų, kurie dabar vyksta 
Lietuvoje. Vienas įdomiausių, 
ką aš Vilniuje pamačiau, tai 
buvo Lietuvos Dailės muzie
juje išstatytas Vilniaus kate
dros lobynas ir taip pat labai 
brangius, ilgus metus laikytus 
pražuvusiais Trakų Šven
čiausiosios Mergelės Marijos 
Apsilankymo bažnyčios lobius.

Nemačiusiam sunku pati
kėti, kad tiek daug ir tokio 
brangaus turto turėjo Lietu
vos bažnyčia, tik gaila, kad vi

sos šios vertybės, priklausiu
sios Lietuvos Bažnyčiai dar 
neturi, valstybės pripažintos 
nuosavybės teisės Bažnyčiai, 
lygiai kaip ir visi kiti sakrali
niai dalykai arkikatedroje yra 
tik deponuoti. Reikėtų manyti, 
kad Lietuvai su Apaštalų Sos
tu, šiuo metu pasirašius tinka
mas sutartis, sovietiniais me
tais nacionalizuoti Bažnyti
niai turtai, pagaliau atiteks, 
pagal vyskupų valią, Lietuvos 
Bažnyčiai. Atlikę visus reika
lingus patikrinimus, įėjom į 
pirmą muziejaus skyrių, kur 
yra eksponuota begalės bažny
tinių rūbų ir dokumentų, pa
žymint kokio amžiaus ir iš ko
kios vietovės jie gauti. Visi tie 
rūbai yra labai puošnūs, išsiu
vinėti aukso ir sidabro siūlais, 
arba iš labai brangios ir puoš
nios medžiagos. Antra dalis 
tos ekspozicijos yra dar įdo
mesnė, nes ten yra daugumoje 
monstrancijos, kielikai bei kiti 
bažnytiniai indai, arba įran
kiai. Visi tie eksponatai, o 
ypatingai monstrancijos yra 
nepaprasto grožio, labai dai
liai išdirbto aukso ar sidabro 
ir beveik visos išpuoštos viso
kiausių spalvų brangakmeni- 
mis. Įspūdis nepaprastas, ma
nau, kad ne vienas užsienietis 
bus nustebintas, kad Lietuvos 
Bažnyčia turi tokį didelį turtą, 
kuriuo gali didžiuotis. Klau
sinėjau apie saugumą to mu
ziejaus. Mums sakė, kad tas 
Bažnytinis lobynas yra gan 
gerai apdraustas užsienyje ir 
kad jei kam ir pasisektų įeiti į 
vidų, jis iš ten negalėtų išeiti, 
tikėkim, kad taip ir yra.

Mane labai sužavėjo ir nese
niai pastatyta Vilniaus Šv. 
Juozapo Kunigų seminarija, 
kuri yra labai gražioje vietoje, 
Vilniaus priemiestyje. Iš lauko 
pastatas atrodo labai didelis ir 
stiprus. Įėjus į vidų, visur la
bai erdvu ir gražu. Šiai staty
bai buvo surinktos lėšos Vil
niaus arkivyskupo A. J. Bač- 
kio iniciatyva. Šiuo metu se
minarijoj mokosi 3-jų vysku
pijų klierikai: Vilniaus arki
vyskupijos, Panevėžio ir Kai
šiadorių. Viduje sutiko mus 
jaunas, energingas vicerekto- 
rius Romualdas Zdonys, atvy
kęs šiom pareigom iš Lenkijos, 
Suvalkų krašto. Jis labai ma
loniai aprodė mums visas pa
talpas. Visur labai tvarkinga, 
švaru ir erdvu.

Vicerektorius pasidžiaugė, 
kad jau turi 73 seminaristus, 
dėl ko reikia labai džiaugtis, 
nes mes visi žinom, kad šiais 
laikais visur yra trūkumas se
minaristų ir kunigų. Šią semi
nariją statė vietiniai statybi
ninkai. Kunigas Kazimieras 
Meilius, nuvežė mane ir į Pa
laiminto Jurgio Matulaičio 
bažnyčią, pastatytą vieną iŠ 
pirmųjų, po to kai jau po so
vietinės priespaudos buvo leis
ta statyti. Bažnyčia yra labai 
gražioje vietoje, visur pilna 
erdvės ir gėlių, bet, dėl stokos 
lėšų, iki šiol ligi galo dar nėra 
užbaigta, tačiau pamaldos jau 
laikomos ir, anot jauno klebo
no žodžių, šventadieniais čįa 
jau susirenka daug žmonių.

Buvom sustoję ir Vilniaus 
teisės Akademijoje, kur vyks
ta didelis remontas viduje, 
gražiai įrengiant studentams 
auditorijas, su modernia tech
nologija. Atsigaivinimui nu
važiavom į Trakus, kur nuo 
vaikystės man labai patiko.

Pirmiausia nuvažiavom į 
Trakų miestelį, kur yra Trakų 
Švenčiausios Mergelės Apsi
lankymo bažnyčia. Jos klebo
nas, kunigas Vytautas Rūkas, 
kuris tik neseniai visai Lietu
vai atvėrė 25 metus saugotą, 
didžiulę paslaptį. Visuomenė 
išvydo unikalius, kelis šimt
mečius slėptus ir laikytus pra
žuvusiais, Trakų bažnyčios lo
bius. Kunigo Meiliaus papra-

Trinapolio rekolekcijų namai.

Šytas, klebonas Vytautas Rū
kas, malonėjo ateiti į bažnyčią 
ir parodyti mums tą vietą, ša
lia sakyklos po grindimis, kur 
iš tikrųjų buvo surastos Trakų 
DieVo Motinos karūnos ir ki
tos brangenybės, tai beveik 
neįkainuojami turtai, nes jie 
yra išskirtinės meninės ir is
torinės vertės.

Šiuo metu eksponuojami 
Taikomosios dailės muziejuje, 
Lietuvos tūkstantmečio pro
gramos parodoje, „Krikščiony
bė Lietuvos mene”, kuri veiks 
iki 2003 metų. Nuoširdžiai pa
dėkoję klebonui Vytautui Rū
kui, važiavom toliau, pamatyti 
labai gražiai restauruotos 
Trakų salos pilies.

Kaip malonu buvo sužinoti, 
gerai pavargus nuo vaikščioji
mo, kad kaip tik tą pačią die
ną, pilies prieigoje atidarytas, 
žinomos Ritos Dapkutės resto
ranas, pavadintas „Pilies 
smuklė”. Tuojau susiradom 
stalą ir užsisakėm pietus. Sta
lai buvo gražiai padengti 14-to 
šimtmečio stiliumi. Gražu ir 
įdomu. Maistas buvo įdomiai 
paduotas ir labai skanus.

Grįžę į Vilnių, dar sustojom 
kurijoje, kur dirba kunigas 
Kazimieras Meilius. Ten jis 
supažindino su vyskupu J. Tu
naičiu, kuris ten užima gene
ralinio vikaro, teismo oficiolo 
ir ekonomo pareigas. Vysku
pas Tunaitis yra vyskupijoj 
pasižymėjęs kaip tėviškas 
vargšų globėjas ir malonus 
vyskupas. Jis labai maloniai 
papasakojo apie arkikatedros 
požemius bei naujai išklotą 
granitu, atvežtu iš Kinijos, 
Katedros aikštę ir palinkėjo 
sėkmės mano viešnagei Vil
niuje.

Po kelių dienų, mano gerasis 
globėjas kunigas Kazimieras, 
parodė labai įdomią vietą, 
apie kurią aš, nors esu vilnietė, 
niekad negirdėjau. Pasirodo, 
kad viena gražiausių Vilniaus 
miesto vietovių yra Trinapolis, 
kur 1700 metais Vilniaus vys
kupas Kazimieras Bžostovskis 
įkurdino trinitorių vienuolius, 
priklausančius Šventosios 
Trejybės ordinui. Savo lėšo
mis, vyskupas Bžostovskis pa
statė jiems medinę bažnyčią 
su vienuolynu. 1710 metais 
gaisro metu sudegė vienuoly
nas ir bažnyčia, o kartu ir visi 
bažnyčios dokumentai.

1715 metais buvo pradėta 
statytį mūrinė bažnyčia. 1832 
m, Trinapolio bažnyčia, kartu 
su vienuolynu, caro valdžios 
buvo uždaryta ir daugiau kaip 
10 metų pastatai stovėjo ne
naudojami.

Katalikų Bažnyčiai Trinapo
lio ansamblis buvo grąžintas 
apie 1917 metus ir buvo Vil
niaus vyskupijos žinioje. Vil
niaus vyskupas Jurgis Matu
laitis leido įkurdinti ten lietu
vių vaikų ir senelių prieglau
dą. 1926 m., kai Vilniaus vys
kupu tapo R. Jalbžykovskis, 
prieglauda iš Trinapolio buvo 
iškelta ir vietoje jos buvo įkur
ta puošni Vyskupų vasaros re
zidencija su parku ir sodu. 
1948 m. tarybinė valdžia už
darė Trinapolio bažnyčią, vie
nuolyną, tik atgavus nepri
klausomybę, 1992 metais buvo 
grąžintas Vilniaus kurijai. Vil
niaus arkivyskupo Audrio 
Juozo Bačkio pastangomis 
1997 metais buvo restauruo
tas Trinapolio vienuolynas ir 
jame įkurti rekolekcijų namai, 
kuriuos prižiūrėti' pavesta

Kristaus Karaliaus kongrega
cijos seserims. Tai pirmieji re
kolekcijų namai Vilniuje. 1997 
m. liepos 22 d. čia įvyko pir
mosios rekolekcijos. Jas atliko 
daugiau kaip 100 seselių vie
nuolių iš visos Lietuvos. Nuo 
to laiko Trinapolio rekolekcijų 
namai tapo dvasinio susikau
pimo ir maldos vieta daugeliui 
tikinčiųjų. Čia labai tvarkin
gai įrengtos 2 salės, kurios 
laukia atvykstančiųjų. Vienoje 
gražiai paklotos lovytės per- 
nakvojimui, o kitoje paruošti 
stalai pavalgymui. Seselė Ve
rutė, aprodžiusi šias visas pa
talpas, pavaišino mus labai 
skaniu, dar šiltu pyragu.

Tame architektūriniam an
sambly bažnyčia, kur visi eina 
pasimelsti, deja, nėra dar su
remontuota dėl lėšų stokos, o 
būtino remonto labai reikalin
ga. Būtų labai gražu ir nau
dinga, kad mes išeiviai, pa
dėtumėm ją suremontuoti- na-

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
SUAUGUSIEMS SKIEPAI 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Žmogus niekada nėra per se
nas skiepytis nuo mirtinos ne
galės. Čia Amerikoje kasmet 
miršta daugybė suaugusiųjų 
nuo tokių’ ligų, nuo kurių ap
saugo skiepai (vakcinacija). 
Jie būtini senesniems ir rim
tai sergantiems. Tačiau ir jau
ni, sveiki neturi apsileisti, 
ypač moterys. Jas, planuojan
čias sulaukti vaikų, reikiami 
skiepai gali apsaugoti nuo 
ligų, kurios kenkia moterims.

Nors gydytojai ir stebi savo 
pacientus — jų pasiskiepijimą 
patartais laikotarpiais, vis tik 
mes kiekvienas esame atsa
kingi už savo sveikatą ir gero
vę. Skiepai saugo ne tik mus, 
bet ir apie mus besirandan- 
čiuosius.

Dauguma skiepų-vakcinų 
turi nužudytus, neveiklius ar 
apmarintus užkrėtalus. Pa
skiepytas kūnas pagamina 
sargus-antikūnius, kurie sau
go nuo tikro ligos sukėlėjo.

Skiepų veiksmingumas įvai
ruoja pagal kūno apsaugos- 
imuniteto reagavimą į skie
pus. Taigi, tie patys skiepai 
nesuteikia kiekvienam tą pa
čią apsaugą. Nepaisant skiepų 
baimės ir nepagrįstų nuomo
nių apie juos, jie priklauso 
prie saugiausių vaistų. Bet 
žmonės mėgsta kaltinti skie
pus, kai juos kas nors vargina 
mėnesio po skiepų laike.

Dr. Poland ištyrė dvi grupes 
žmonių. Jų viena gavo tikrus 
skiepus, o kita tik vandenį, ir 
nepatenkintų skiepais buvo 
vienodas skaičius abiejose 
grupėse. Tuomi nesakoma, 
kad niekada nieko boga neat
sitinka paskiepijus. Kai tinka
mai paskiepijama, tada ma
žiau esti negerumų nuo skie
pų, negu, kad teikia jų ta liga, 
nuo kurios skiepijamasi. Pa
vyzdžiu, tokia nervų sistemos 
netvarka (Guillain-Barre sind
romas) gali atsirasti po bet 
kokių skiepų bei po bet kokio 
virusais apsikrėtimo ir visai 
nesiskiepijus. Tokia nervinė 
negerovė yra praeinanti, o po 
influenzos negerovės yra daug 
didesnės.

Dar to negana. Kiekvieni 
skiepai, kaip ir visoki vaistai, 
gali sukelti stiprų alerginį po-

siųsdami jiems aukų.
Užbaigdama šį aprašymą, 

pakartosiu kelias mintis iš jų 
išleisto lankstinuko: „Namas 
išlaikomas iš geradarių aukų 
ir dovanų. Bet kokios dovanos, 
nesvarbu kokios smulkios jos 
bebūtų, visada priimamos ir 
galėtų padėti tiems, kurie no
rėtų pabūti šiuose maldos na
muose. Nuolankiai prašome 
visus, kurie gali paaukoti 
šiam svarbiam dvasinės atgai
vos ir atsinaujinimo centrui, 
kad jis galėtų tapti Vilniaus 
dvasinio atgimimo versme. Už 
visus geradarius kasdien mel
džiasi čia gyvenančios seserys 
ir visi šių namų lankytojai. 
Telaimina Dievas visus Jus ir 
šį tikslą”.

Jei kas norėtų paaukoti tam 
tikslui, prašau skambinti 
man, geriausiai vakare, šiuo 
telefonu: 708-857-7281.

Marija Noreikienė

veikį. Už tai negalima skiepy
tis tiems, kurie yra jautrūs- 
alergiški bet kuriai skiepuose 
esamai medžiagai, kad ir 
kiaušinio baltymui, kurio yra 
tuose skiepuose.

Sunkumoje esančios ar taip 
manančios, turi pranešti gydy
tojui pirm jas tokia skiepijant, 
nes ne visi skiepai yra saugūs 
nėščioms, o, gavusios gyvų vi
rusų skiepius, tegul atideda 
pastojimą trims mėnesiams.

Reikalą skiepytis verčia am
žius, užsiėmimas, aplinka ir 
mediciniška praeitis. Kai ku
rie suaugusieji negavo skiepų 
vaikystėje ar nebuvo skiepų 
tais laikais.

Nuo influenzos skiepai

Influenza nuo lapkričio iki 
balandžio mėn. kasmet susirg- 
dina apie 50 milijonų ameri
kiečių ir 20,000 jų numarina. 
Išvengimui tokio išvengiamo 
vargo ir mirties, sveikatos ap- 
saugotojai pataria kasmet 
skiepytis visiems sveikiems, 
turintiems daugiau kaip 65 
metus ir jaunesniems, chro
niškai negaluojantiems astma, 
cukralige, širdies liga ar padi
dintu kraujospūdžiu, ir su vai
kais susiduriantiems.

Nors miršta daugiau liguisti 
ir seneliai, bet dabar mirtin
gumas gausėja pas net 45 
metų sulaukusius. Už tai su
manus gydytojas pataria nuo 
influenzos skiepytis visiems 
tiems per 45 metų žmonėms, 
kurie turi bent vieną negero
vę, kaip padidintą kraujo
spūdį; plaučių ar širdies lfgą, 
cukraligę. O šio krašto Šeimos 
gydytojų akademija pataria 
skiepytis nuo influenzos vi
siems, turintiems daugiau 
kaip 50 metų, asmenims.

Žinokime, kad skiepai ima 
veikti tik po dviejų savaičių 
pasiskiepijus, o per tą laiką ir 
pasiskiepijus galima susirgti 
influenza, jei apsikrečiama. 
Taip pat nepamirština, kad 
skiepai kai kuriuos žmones ne 
visai apsaugo nuo influenzos, 
bet tada sergama lengviau ir 
turima mažiau komplikacijų.

Atsiminkite visos nėščios, 
kad pasiskiepytumėte — jums
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ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superlor, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709

skiepai yra saugūs, o influen- 
za gali numarinti. Taip pat 
skiepykitės visi, kurie norite 
išvengti influenzos, kuri šiais 
metais gali būti gana stipri. 
Skiepijimosi laikas lapkričio 
mėnuo ir vėliau.

Pasiskaityti: „The Female 
Patient”. 973-701-7776. Sėk
mės.

KETURI BUDAI 
APSAUGOTI ŠIRDĮ

1. Specialiais siūlais valyki- 
tės tarpdančius. Bakterijos, 
sukeliančios dantenų ligas, 
taip pat skatina trombų atsi
radimą, kurie gali užkimšti 
kraujagysles.

2. Rinkitės aliejinius salotų 
padažus. Juose gausu alfa li- 
nolinės rūgšties, kuri padeda 
sumažinti cholesterolio lygį 
kraujyje.

3. Pasitarkite su gydytoju 
dėl knarkimo. Jeigu taip yra 
todėl, kad miegant sutrinka 
kvėpavimas, netaisyklingas 
kvėpavimas ir deguonies trū
kumas gali pažeisti kraujagys
les.

4. Rytais venkite gerti kavą. 
Iki pietų išgėrus daugiau nei 
tris puodelius kavos, gali pa
kilti kraujospūdis ir padidėti 
streso hormonų lygis.

GAL TAI PADĖS 
MESTI RŪKYTI

1. Nikotinas toks pragaiš
tingas, kad, įšvirkštus tiesiai į 
kraują visiškai mažytę jo do
zę, tai baigtųsi mirtimi.

2. 70 procentų įkvėptų ciga
retės dalelyčių lieka plaučiuo
se. Net metus rūkyti, jos lieka 
kenksmingos sveikatai.

3. Susirgus plaučių vėžiu, 
dažniausiai būna per vėlu 
mesti rūkyti — mažiau nei 50 
procentų plaučių vėžio atvejų 
operuotini.

4. Surūkydami po 20 ciga
rečių per dieną, 30 metų iš
leidžiate tiek pinigų, kad galė
tumėte nusipirkti naujutėlaitį 
ferarį!

5. Užkietėjusių rūkalių gy
venimas sutrumpėja viduti
niškai 10 metų.

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 Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, i L 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia {vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

^Vaiandos^pagaį^usitarim^^^^^
PRANEŠIMAS

Lietuvos Vyskupų konfe
rencijos 2000 metų Jubilie
jaus komitetas informuoja, 
kad dėl nepasikeitusios sudė
tingos politinės padėties Vidu
rio Rytuose, gruodžio 4-11 d. 
planuota lietuvių piligriminė 
kelionė į Šventąją Žemę ne
įvyks.

Maldininkus, ketinusius vyk
ti į šią kelionę, kviečiame at
siimti pinigus turizmo agentū
roje „West Express” Vilniuje 
arba jos skyriuose.

Aušros Vartų Gailestingumo 
Motinos paveikslo keramikinė 
kopija Nazareto Mergelės Ma
rijos Apreiškimo Bazilikai bus 
perduota š.m. gruodžio 10 d.

ANTAKALNIO KAPINĖS
PRIGLAUDĖ BALERINĄ

Š.m. spalio 23 d. Vilniuje 
mirė viena pirmųjų Lietuvos 
baleto solisčių, Jadvyga Jo- 
vaišaitė-Olekienė. Palaidota 
spalio 25 d. Antakalnio ka
pinėse.

Jadvyga Jovaišaitė-Olekie- 
nė balerinos kelią pradėjo 
gimtajame Tbilsyje. Nuo 1921 
m. mokėsi Olgos Dubeneckie- 
nės baleto studijoje Kaune, 
šoko Valstybės teatro operos 
spektakliuose. 1925 m. daly
vavo pirmąjame Lietuvos bale
to spektaklyje „Kopelija”, at
likdama Studentės vaidmenį. 
1927-1928 m. tobulinosi Pa
ryžiuje, 1935 m. su lietuvių 
baleto trupe gastroliavo Mon- 
te Carlo ir Londone. Tarp 
1944-1963 m. buvo Lietuvos 
baleto solistė, sukūrusi dau
gelį išraiškingų, įsimintinų 
vaidmenų. Vėliau ilgus metus 
dirbo pedagoginį darbą Kauno 
konservatorijoje.



Amerikos Lietuvių tarybos 60-asis suvažiavimas įvyko Čikagoje, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje š.m. lap
kričio 18 d. Nuotraukoje — tarybos nariai su svečiais. I eil. įš kairės: ALTo įstaigos vedėja Aušrelė Sakalaitė, ALTo 
sekretorė Salomėja Daulienė, Mažosios Lietuvos fondo tarybos paryš Kurtas Vėlius, Lietuvos Vyčių atstovas John 
Mankus, dr. Leonardas Šimkutis, ALTo pirm. Saulius Kuprys, buvęs ALTo pirm. dr. Jonas Valaitis, buvęs ALTo 
vicepirm. Juozas Polikaitis, Jono Kuprio nuotrauka.

LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ PARTIJOS 

PIRMININKO PAREIŠKIMAS
Prieš metus sutikau būti 

renkamas LKDP pirmininku, 
nes tikėjausi, kad pavyks par
tiją suvienyti. Atrodė, jog bus 
įmanoma suderinti vis labiau 
konfrontuojančias tendencijas, 
nuraminti asmenines ambici
jas, vienų kitiems padarytas 
nuoskaudas, sustabdyti kalti
nimų ir užgauliojimų laviną. 
Visa tai iš tikrųjų buvo įma
noma padaryti, tik laikantis 
krikščioniškos ideologijos ir 
doros nuostatų. Tačiau greit 
teko nusivilti. Įsitikinau, kad 
daugeliui partijos veikėjų rūpi 
ne vienybė, bet savo karjera, 
grupinės ambicijos, viską nus
telbiantys pragmatiški siekiai 
ir noras viešpat&uti virš kitų. 
Bene pats svarbiausias troš
kimas — žūt būt patekti į LR 
Seimą. Prieš jį viskas nu
blanksta, dėl jo daugelis buvo 
pasiryžę daryti bet ką ir dėtis 
su bet kuo. Tai aiškiai parodė 
„moderniųjų” elgesys, nuėjus į 
kairiųjų jėgų sąrašus. Būkime 
atviri. Užuot sutelkus partijos 
jėgas krikščioniškajai demok
ratijai plėtoti ir stiprinti, jos 
buvo naudojamos kovai dėl 
valdžios partijoje ir savų 
egoistinių interesų tenkini
mui, nesiskaitant nei su bū
dais, nęį su priemonėmis, lai
kantis principo, kad neteisus 
taps teisesniu, būdamas galin
gesnis. Tokios atskirų grupių 
„pergalės” ir tariami laimė
jimai tapo pralaimėjimo pra
džia visai partijai.

Jau pirmosiomis pirminin
kavimo dienomis pasiūliau su
silaikymo nuo pykčio prover
žių ir tarpusavio įžeidinėjimų 
moratoriumą. Tačiau jį igno
ravo ne tik „modernieji”, bet ir 
dalis LKDP valdybos narių. Ir 
vieni, ir kiti nesuvokė vieny
bės reikšmės, būtinybės veikti 
bendrai su kitomis patrioti
nėmis dešiniosiomis jėgomis. 
Juk pergyvename sunkų Lie

tuvai laikotarpį. Tebėra grės
mė jos nepriklausomybei. To
dėl būtina užmiršti bet kokias 
ambicijas, nepaisyti vieno ku
rio Lietuvos užkampio intere
sų, o žiūrėti visos Lietuvos rei
kalų. Svarbiausia, kad Lietu
va išliktų laisva. Partija turi 
tarnauti Lietuvai, o ne at
virkščiai, Lietuva — partijai. 
Turime atsikratyti sovietinio 
partijos supratimo, kuomet 
partija buvo laikoma virš vals
tybės. Šias mintis įvairiomis 
progomis pakartojau daugybę 
sykių. Jos buvo paskelbtos 
Lietuvos išeivijos spaudoje, 
pavyzdžiui, Čikagoje leidžia
mo dienraščio „Draugas” 1999 
m. lapkričio 27 d. ir gruodžio 
15 d. numeriuose. Deja, į jas 
nebuvo įsiklausyta. Dabar jau 
per toli nueita. Skaudama šir
dimi teko pergyventi „moder
niųjų” atsiskyrimą. Apie jų su
sigrąžinimą galima buvo gal
voti tik iki to momento, kol 
„moderniųjų” vadovai dar bu
vo neiŠdavę krikščioniškosios 
demokratijos idealų ir nesu- 
sidėję su priešingos ideologijos 
partijomis, tuo patvirtindami 
teiginį, kad jiems terūpėjo 
vien karjera. Galiu ranką prie 
širdies pridėjęs pareikšti, kad 
niekuomet karjeros nesiekiau, 
man ji nereikalinga. Tuo gali 
įsitikinti kiekvienas, perskai
tęs mano pernai pasirodžiusią 
atsiminimų knygą „Prie litua
nistikos židinio”. Sutikau būti 
švietimo ministru ir vėliau 
LKDP pirmininku ne dėl as
meninių siekimų, bet dėl būti
nybės ištaisyti pragaištingas 
klaidas, kurios buvo daromos 
ir dabar tebedaromos, inspi
ruotos Lietuvos nepriklauso
mybės priešiškų jėgų arba jų 
suklaidintų asmenų.

Netolimos praeities įvykiai 
yra mums visiems pamokan
tys. Prieš metus Algirdas Sau
dargas staiga atsistatydino iš

partijos pirmininko pareigų, 
kai tapo akivaizdu, kad jo ne-’ 
beperrinks. Dėl ilgalaikio ne
veiklumo plačiose partijos dar
bo srityse, konfrontacijos su 
tuometine valdyba ir elgesio 
tarybos posėdžiuose jis buvo 
tapęs nepopuliarus. Nugalėti 
svarbiausiąjį savo konkurentą 
Feliksą Palubinską vargu ar 
būtų pajėgęs. Tai pasiekė sve
timomis rankomis. Iš pirmi
ninko pareigų pasitraukė tik 
tam, kad netrukus vėl grįžtų 
kaip „gelbėtojas”. Dabar jau 
matome to gelbėjimo vaisius. 
Jis sumanė LKD partiją pri
jungti prie Kazio Bobelio są
jungos. Siekia ne partijų su
jungimo, bet gilias ir garbin
gas tradicijas turinčios, gau
sios LKDP prijungimo prie 
negausios atplaišos. Tai aiš
kiai matyti iš žiniasklaidos 
pranešimų, kad K. Bobelis sa
ve jau mato, kaip sujungtos 
partijos vadovą. Ką tai reiškia 
mūsų partijai, lengva supras
ti, prisiminus įtartiną Bobelio 
veiklą išeivijoje ir vėliau Lie
tuvoje, ypač jo elgesį per pas
taruosius savivaldybių ir LR 
Seimo rinkimus. Įsidėmėtina, 
kad derybos dėl jungimosi bu
vo vedamos slapta nuo manęs,. 
kaip partijos pirmininko. Aš 
negaliu šiai akcijai pritarti ir 
todėl dėl jos neprisiimu atsa
komybės. Man nedera pasi
rašyti ir dokumentų, kurie 
prisidės prie LKDP likvidavi
mo ar jos išsigimimo.

Pastarųjų LR Seimo rinki
mų nesėkmę lėmė ne antra
eilės priežastys, apie kurias 
daugiausia buvo kalbama pas
kutiniajame LKDP tarybos 
posėdyje, bet klaidinga ir 
trumparegiška LKDP valdy
bos strategija. Dar liepos mė
nesį raginau telkti visas pat
riotines dešiniąsias jėgas, ne
konkuruoti tarpusavyje, veng
ti veiklos atskirai. Priešiškos 
mums jėgos jungėsi, o mes 
skaldėmės. Deja, nebuvau iš
girstas. LKDP valdyba nuėjo 
saviizoliacijos keliu ir rinki
mus skaudžiai pralaimėjo. Jei
gu būtume veikę drauge su

konservatoriais ir Politiniais 
kaliniais bei tremtiniais — ėję 
į rinkimus bendru sąrašu arba 
netgi sudarę koaliciją — šian
dien LKDP turėtų savo frak
ciją Seime. Bet to neįvyko. To
kiu neatsakingu elgesiu buvo 
suduotas skaudus smūgis Lie
tuvos patriotinėms jėgoms. 
Pagilintas jų skaidymasis.

Be to, prastai dirbo atsakin
gi už rinkimus asmenys. Aš 
nebuvau linkęs kandidatuoti į 
vienmandatę apygardą. Mane 
tai daryti ragino valdybos na
riai. Žadėjo visokeriopai pa
dėti. Ir tuojau pat tą pažadą 
užmiršo. Kiek teko patirti, jie 
likimo valiai paliko ne mane 
vieną. Tai rodo atsakingų as
menų savanaudišką požiūrį. 
Neracionaliai buvo naudoja
mos rinkimams skirtos lėšos, 
iki šiol neišsiaiškinta, kaip ir 
kur panaudoti rėmėjų pinigai. 
Reikėtų labai kruopščiai atlik
ti visos rinkiminės veiklos pa
tikrinimą, ypač finansinę tos 
veiklos pusę. Tai reikia pada
ryti ne dėl pasiteisinimo ar sa
vęs nuraminimo, bet tam, kad 
iš klaidų būtų pasimokyta 
ateičiai. ,

Nurodyti ir pąnašūs LKDP 
valdybos sauvąliąvimaį, ben
dražygių išdavystė, taip pat 
pastaruoju metu visiškas ne
siskaitymas su manimi, pa
ralyžiavo bet kokį mano, kaip 
partijos pirmininko, darbą. 
Buvo didinama nervinė įtam
pa, keliami nuolatiniai „stre
sai”. Tai stipriai pakenkė ma
no sveikatai. Gydytojų esu 
įspėtas, kad tokia pdėtis to
liau nebegali tęstis. Mano bu
vimas partijos pirmininku vi
sais atžvilgiais tapo bepras
mis. Taigi esu priverstas iš 
LKDP pirmininko pareigų pa
sitraukti. Nuo šiol visas savo 
jėgas skirsiu ramiam ir vaisin
gam moksliniam darbui, kuris 
ateityje Lietuvai gali būti net
gi svarbesnis.

Mielieji bendraminčiai! Pasi
traukdamas iš partijos pirmi
ninko pareigų, linkiu Jums 
siekti, kad mūsų partija ir to
liau išliktų kaip praktikuo-

RUSI JA TURI ATLYGINTI OKUPACIJOS ŽALĄ
Naujasis užsienio 

reikalų ministras Antanas Va
lionis žada per artimiausią 
Lietuvos ir Rusijos dvišalės 
bendradarbiavimo komisijos 
posėdį iškelti klausimą dėl 
SSRS okupacijos padarytos 
žalos atlyginimo.

„Mėginsime tinkamai iškelti 
Šį klausimą, taip, kad jis ne
užgožtų kitų dalykų — sienos 
sutarties ratifikavimo, eko
nominio bendradarbiavimo”, 
spaudos konferencijoje penk
tadienį sakė A. Valionis. Jis 
pridūrė, kad jau ruošiama de
rybinė taktika, kuri leis „su
derinti nesuderinamus daly
kus”.

Pasak ministro, 1992 m. re
ferendumas įpareigoja Lietu
vos valdžią reikalauti, kad Ru
sija — SSRS teisių ir įsiparei
gojimų perėmėja — atlygintų 
Lietuvai 50 metų trukusios so
vietų okupacijos žalą. Be to, 
siekti žalos atlyginimo įparei
goja šią vasarą ankstesnio Sei
mo priimtas įstatymas dėl 
SSRS okupacijos žalos atlygi
nimo ir ankstesnės vyriausy
bės nurodymas įtraukti į arti
miausio Lietuvos ir Rusijos 
vyriausybinės bendradarbiavi
mo komisijos posėdžio darbo
tvarkę pasiūlymą pradėti de
rybas šiuo klausimu.

Lietuva sovietų okupacijos 
žalą įvertino 20 mlrd. JAV do
lerių.

Drauge A. Valionis retoriš
kai klausė, kodėl šiuo klausi
mu nebuvo nieko daroma iš
kart po referendumo ar per 
pastaruosius ketverius metus.

Jis kol kas negalėjo pasakyti 
nei vietos, nei laiko, kada ga
lėtų įvykti Lietuvos ir Rusuos 
dvišalės bendradarbiavimo ko
misijos posėdis. Iš Lietuvos 
pusės šiai komisijai vadovauja 
A. Valionis, iš Rusijos — tran
sporto ministras Sergej 
Frank.

į Spaudos konferencįjoje A. 
Valionis tvirtino, kad Lietuva 
sieks žymiai suaktyvinti dialo
gą su Rusija. „Mes atviri daug 
platesniam dialogui su Rusi
ja”, pažymėjo ministras. Jo 
nuomone, tai turėtų pavykti, 
nes Rusiją ir Lietuvą sieja 
daug bendrų siekių, įskaitant 
ekonominius.

jančių katalikų partija, rem
tųsi krikščioniška pasaulėžiū
ra ir vadovautųsi bažnyčios 
socialinės doktrinos nuostato
mis bei krikščioniškąja dora. 
Priešingu atveju ji neteks savo 
savitumo (ir savo elektorato), 
nesiskirs nuo kitų politinių 
partijų.

Zigmas Zinkevičius 
LKDP pirmininkas

Vilnius, 2000.11.17
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Danutė Bindokienė

Rinkimai ir pelkynai
Florida save vadina „sau

lėtąja valstija”, garsinasi apel
sinais, atogrąžų klimatu ir 
vienu garsiausių draustinių — 
Everglades. Dar kol kas pa
stebėti, kad pasigirtų gausiau
siais lietuvių pensininkų tel
kiniais arba dviem Lietuvos 
garbės konsulatais. Tačiau 
per pastarąsias dvi savaites 
Florida garsėja ir nelabai pozi
tyviu įvaizdžių, kai prezidento 
rinkimai įklimpo kaip tik šioje 
valstijoje, tarytum pakliuvę į 
tikras „rinkimines pelkes”.

Nestokoja šiose „rinkiminė
se pelkėse” pavojų — ypač 
plėšriųjų „aligatorių”, savitar- 
pyje besikandžiojančių, į opo
ziciją nuodingais žodžiais ir 
kaltinimais besvaidančių. Iki 
šiol, rodos, prezidento ar kurio 
kito valdžios pareigūno rinki
mai praeidavo gan ramiau 
Tiesa, pasitaikydavo sukčiavi
mų, nesklandumų ir kitokių 
„nuklydimų”, kai per daug 
uolūs kandidatų šalininkai 
priskaičiuodavo nebūtus bal
suotojus, suteikdavo „teisę 
balsuoti” net mirusiems. Ta
čiau tai tik smėlio grūdeliai 
prieš kopas, kurios šiuo metu 
kraštą verste užvertusios dis-< 
kusįjomis, spėliojimais ir tuš-< 
čiažodžiavimu.

Pagal vieną linksmą ka
lėdinę dainelę, vaikas nieko 
daugiau Kalėdų senelio ne
prašo, tik dviejų priekinių 
dantukų, kadangi senieji jam 
iškrito, o naujieji dar neiš- 
dygo. Artėjant dienai, kuri 
skirta už viską Aukščiausiam 
dėkoti, norėtųsi, kad prie tų 
Dievo dovanų sąrašo iki 
Thanksgiving galėtume pri
jungti ir džiaugsmą: „Turime 
naują prezidentą!”

Argi dar nenusibodo nuola
tinis balsų skaičiavimas ir 
perskaičiavimas? Argi neatro-. 
do juokinga, kai keli žmonės 
rimtai — ir labai lėtai — dėsto 
balsavimo korteles iš vienos 
krūvelės į kitą, pirma jas 
pakėlę prieš šviesą ir įsitikinę, 
ties kuria pavarde išdurta 
skylutė? Keista. Šis preziden
to rinkimų procesas jau senas 
ir visuomet buvo veiksmingas, 
tad kas atsitiko, kad staiga jis 
taip giliai įklimpo neišbren
damose pelkėse? O gal tai ne 
rinkimų proceso kaltė? Gal 
niekuomet anksčiau neturė
jome kandidatų, į rinkimus 
neišaugusių iš vaikų darželio 
auklėtinių mentaliteto?

Ir čia darosi dar baisiau: 
atrodo, kad šį kartą Amerika 
atsidūrė kur kas pavojinges
nėje padėtyje kaip bet kuomet 
per pastaruosius kelis dešimt
mečius. Net tuomet, kai So
vietu Saiunp'A žvenvino hren-

duoliniais ginklais ir Vakarų 
pasaulį buvo sustingdęs /.šal
tasis karas”. Kai pagalvoji, 
kad vienas tų užsispyrusių ir 
kažkaip nesubrendusių vyrų 
netrukus bus pačios galingiau
sios bei turtingiausios pasau
lio valstybės prezidentas, bu
simųjų ketverių metų per
spektyvos nelabai šviesiai at
rodo. j

Šiuo metu jau retas Ameri
kos pilietis prisimena ^paža
dus, kandidato padarytus 
prieš rinkimus. Stipriausias ir 
visai kitoniškas Al Gore ar 
George W. Bush įvaizdis for
muojamas dabar —jau po rin
kimų. Ir tas įvaizdis helėbai 
teigiamas. Ar pasaulis gali; tuo 
įvaidžiu džiaugtis? Vargiai 
didžioji dalis piliečių, atidavu
sių balsus už respublikotfų ar 
demokratų kandidatą, šian
dien balsuotų už tą patį as
menį. Daug kartų pasigirsta 
balsai, kad, jeigu rinkimus 
būtų galima pakartoti, ir 
Bush, ir Gore negautų nei da
lies ankstesnių balsų. Net ir 
prez. Bill Clinton moraliniai 
ar kiti prasižengimai nublun
ka prieš šių dviejų „išrink
tųjų” charakterio bruožus. Ne
paisant asmeniškų silpnybių, 
Clinton vis tik į prezidento pa
reigas žiūrėjo rimtai ir Jas at
likto tiek getai, kiek jam Į^uvo 
įmanoma.

Kas .iš esmės kaltas dėl tos 
painiavos, bent ląikinai su
pančiojusios prezidento rinki
mus? Daugelis kaltina Vadi
namąją rinkikų kolegiją ir 
siūlo ją panaikinti, kad prezi
dentą galėtų rinkti patys pi
liečiai balsų dauguma. Reikia 
manyti, jog per busimuosius 
ketverius metus kažkas bus 
daroma ir kitų prezide^o rin
kimų pobūdis pasikeis. f.,

Galbūt didžiausia žala, pa
daryta to ilgo tąsymosi metu, 
yra žmonių ir partijų su
priešinimas. Juk anksčiau ar 
vėliau vienas kandidatas taps 
prezidentu ir jam reikės dirbti 
su opozicinės partijos asmeni
mis. Argi nebūtų naudingiau, 
jeigu tam dabar būtų ruo
šiamasi, pavyzdžiui, įjungiant 
į planuojamą kabinetą -kiek 
galima daugiau kompetentin
gų opozicinės partįjos žmonių, 
ieškant kompromisų ir nesi
vadovaujant vien asmeniš
komis ambicijomis. Toks. be
veik lygus rinkėjų balsų pasi
dalinimas liudija, kad - prieš 
rinkimus tarp abiejų kandi
datų nebuvo labai didelio skir
tumo. Tačiau jis atsirado* da
bar, jų pačių „pastangų”, dėka. 
Ar bus įmanoma sprūdžius 
i 51 veri n ti?

O KALIFORNIJA,
O TOLIMA...

VALDEMARAS MICHALAUSKAS
Nr.2

Apie jos labai ankstyvą, sun
kiai protu suvokiamą mirtį sužinojome, praėjus 1,5 
metų po paskutiniojo lankymosi Lietuvoje, kai ji pra
eitų metų kovo 14-ąją palaužta sunkios ligos, mirė.

Norėdamas įamžinti mūsų atvykimą, Vitalis sutiki
mo vietoje visą trejulę nufotografavo. Iš oro uosto erd
viu automobiliu veža mus į Santa Monicą, į savo na
mus. Važiuojame plačiomis, judraus eismo Los Ange
les, 3-ojo pagal dydį JAV miesto, gatvėmis. Manoma, 
kad jame ir apylinkėse gyvena apie 7,000 lietuvių. 
Žinant, kad Los Angeles su priemiesčiais turi daugiau 
7 mln. gyventojų, lietuviai dažniausiai vienas kitą su
siranda sekmadieniais po pamaldų Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios šventoriuje, automobilių stovėjimo 
aikštelėje. Per pietus parapijos salėje išsipasakoja vie
ni kitiems visas naujienas, bendrai džiaugiasi geromis 
žiniomis, liūdi dėl nesėkmių, nelaimių. Čia vyksta ir 
valstybinių, tautinių švenčių minėjimai.

Važiuojame pramoningais rajonais. Nepasakytas, 
nepagalvotum, kad tuose gamybinius pastatus nepri
menančiuose namuose sutelkta didelė dalis JAV tiks
liųjų prietaisų, radioelektronikos, kosminių skrydžių, 
raketų, elektrotechnikos įrengimų pramonės. Apie Los 
Angeles žinojome, kaip miestą, kuris jau patyrė žemės

drebėjimų grėsmę, todėl, pavėžėti į miesto centrą, bu
vome nustebę, jame matydami gausius dangoraižius, 
aukštus pastatus. Vitalis vienu kitu sakiniu apibūdina 
reikšmingesnius, išsiskiriančios architektūros stati
nius, įstaigų kompleksus. Tik ką Amerikos žemėn 
įkėlusiam koją, lietuviui nežinomi, negirdėti meno ga
lerijų, muziejų, muzikos centrų pavadinimai, juos pro
jektavusių architektų, statybos darbus vykdžiusių 
inžinerinių kompanijų vardai.

Aukštai, viršum greitkelio dangos kabantis užrašas 
nurodo, kad pervažiuojame Santa Monica ribas. Ne
įžvalgiai akiai net sunku pastebėti, kada viena miesto 
dalis baigiasi ir prasideda kita. Rodos, Los Angeles, 
savo teritorijos dydžiu užimantis antrą vietą tarp JAV 
didmiesčių, vientisas ir nenutrūkstantis. Gatvių pa
kraščiuose augančios įvairių atmainų ir dydžių palmės 
iš karto įteigia mintį, kad esame kurorte. Miestas tai
syklingai išplanuotas. Didelė dalis gatvių žymimos 
skaitmenimis. Man kažkodėl atrodo, kad tikriniais ar 
kitokiais daiktavardžiais, kaip yra Lietuvoje, pavadin
tos gatvės labiau išlieka atmintyje. Nors Amerikoje 
tiek tų sunkiai ištariamų vardų, kuriuos derėtų pa
gerbti... Iš bulvarų, prospektų sukame į mažesnes, 
ženklinamas numeriais, gatves. Daug gražių, jaukių 
vilų, su garažais apačioje, šalimais augančiais sode
liais. Įvairių šalių miestų vardais pavadinti viešbučiai 
byloja apie vietos gyventojų kilmę, aspiracijas, tautinę 
sudėtį. Vitalis tai vienur, tai kitur parodo namus, ku
riuose gyvena lietuviai. Iš laikraščių, iš radijo daug
maž girdėtos tų žmonių pavardės. Sako, Santa Monica 
apylinkėje esą apie 600 lietuvių, t.y. maždaug 5 proc.

visų šio miesto gyventojų. Gyvenamieji namai, vasar
namiai — šviesių tonų, mėgstama balta spalva. Nekri
to į akis tušti spalvų akibrokštai, kaip kartais, gau
dantis originalumo, kas nors nutepa namų sienas 
Palangoje, Šventojoje, Nidoje. Pavydėtina ramybė. 
Daug kur, sako namai, pusiau tušti. Tik į vakarą į 
juos grįžta nakvoti dirbantieji plačiame Los Angeles 
mieste, neturinčiame aiškių jį skiriančių dalių ribų.

Sustojame prie vieno, šiek tiek atokiau nuo gatvės 
stovinčio mažesnio namo, kuriame gyvena Vitalis. Re
tai pasitaikanti laimė — norinčio draugus nudžiuginti 
Vitalio pakviesti, šiame name mes irgi gyvensime visą 
mėnesį ir grįšime namo, tik kai saulė pradės skleisti 
pavasarišką šilumą. Rytietiškų formų namelis skęsta 
žalumoje, vijokliai gaubia sienas. Tarp jų įtaisyti į 
krūvą surišti įvairaus ilgio metaliniai vamzdeliai ir, 
menkam vėjeliui pūstelėjus, skleidžia linksmų vaikų 
čiauškesio garsus. Liūdesio apimtas, girdi jūroje besi
blaškančio ir nerandančio kelio į uostą pagalbos 
šauksmą. Prieškambaryje, kambariuose — daug įvai
rių gėlių, paukščių, gyvulėlių statulėlių. Molinis lapiu- 
kas atrodo tiek tikras, kad, pravėręs duris į prieš
kambarį, lauki, kad jis bėgs į krūmų tankmę. Tai jau 
ištekėjusių dukrų, gyvenančių su šeimomis nebe šiuo
se namuose, velionės Danutės palikimas ir atmintis. 
Visos try labai mėgo gamtą, globojo jos tvarinius. 
Duktė Audra visam laikui susiejo savo gyvenimą su 
biologija, iš biochemįjos srities apgynė doktoratą. Da
nutė nepaprastą meilę jautė viskam, kąs gyva. Tokia 
tauri ir gailestinga ji žvelgia iš aukštai kabančios di
delės nuotraukos svečių kambaryje. Mažesnėse nuo

traukose, kurių kambariuose gana daug, ji linksma, 
sportiška, nuoširdžiai besidžiaugianti savo anūkais. 
Tokia buvo prieš mažiau kaip metus, amžinon ramy- 
bėn iškeliavusi, Vitalio žmona Danutė, kurią visi trys 
mes turėjome progos ilgįau ar trumpiau pažinti ir ma
tyti Lietuvoje, kai su Vitalių atlydėjo velionio Prano 
Lemberto palaikus. Atmintyje išliko nepaprastai mie
la, sportiška, neeilinio grožio. Viskuo domėjosi, kąs vy
ko Lietuvoje, nors pati jau buvo gimusi Amęrikoje. 
Niekas nepastebėjo nė mažiausio ženklelio, kad pąvo- 
jingai serga.

Visuose namuose tvyrojo jos atminimas. IŠ aukštai, 
viršum pamėgtų dailininkų tapytų paveikslų, iš ka
bančios didelės spalvotos nuotraukos ji šypsodama 
žvelgė į pažįstamus atvykėlius iš Lietuvos. Gėlės ant 
stalų, knygų lentynų, indai, iš kurių valgėme pirmąją 
vakarienę šiuose namuose, priminė ją — Danutę Dau- 
kantaitę-Lembertienę.

Vitalis, vos pradėjom vakarieniauti, pasakė, kad ne
įeisiąs mums nuobodžiauti ir per visą mūsų buvimo 
laiką savo žodžio griežtai laikėsi. Kiekvieną mielą rytą 
kėlėmės ganėtinai anksti ir papusryčiavę, leisdayomės 
į keliones. Pirmoji pažintis prasidėjo nuo pačios Santa 
Monica. Vaikščiojome jos gatvėmis, žvalgėmės po kny
gynus, ieškojom įdomesnių atvirukų su vietos vaiz
dais. Atkreipiau dėmesį į vieną naujo tipo leidinį — 
pasaulio spaudos atspindžiai apie 1939 m. rugsėjo mė
nesį prasidėjusį II pasaulinį karą. Pateikiami atskirų 
pasaulio šalių įtakingiausių laikraščių straipsnių ori
ginalai, jų vertimai.

(B.d.)
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NAUJASIS SUSITIKIMAS SU 
„ŽALTVYKSLE”

Šių metų lapkritis itin dos
nus po vasaros išsiilgusiems 
lietuviškos kultūros renginių: 
tik pasibaigė M. K. Čiurlionio 
125-osioms gimimo metinėms 
skirtos paskaitos, poetinės mi
niatiūros bei koncertai, iškil
mingai atidarytos žymiojo lie
tuvių genijaus atminimui skir
tos dailininkų parodos Čika
goje bei Lemonte, o štai jau 
mūsų laukia kitas neeilinis 
įvykis lietuvių gyvenime —ju
biliejinis Dešimtasis teatro 
festivalis.

Festivalio atidarymas įvyks 
jau šį trečiadienį (lapkričio 22 
d.) Jaunimo centro kavinėje. 
Tuo pačiu tai bus ir susitiki
mas su Lietuvoje puikiai ži
nomu bei mylimu Kauno Dra
mos teatro aktoriumi, nepa
kartojamu poezijos vakarų 
skaitovu Petru Venslovu.

O štai lapkričio 24 d. (penk
tadienį), 7:30 vai. vakaro, Jau
nimo centro didžioji salė at
vers duris pirmojo šio festi
valio spektaklio svečiams, pa
sitikdama juos trečiąja „Žalt
vykslės” premjera — Audrės 
Budrytės režisuota Mariaus 
Ivaškevičiaus dviejų dalių (tri
jų veiksmų) pjese „Kaimynas”.

Turiu prisipažinti, kad per
skaityta pjesė paliko sudėtin
go psichologinio veikalo įspūdį 
ir iškart pasidarė įdomu, kaip 
ją pateiks, vos prieš pusantrų 
metų susikūręs, mėgėjiškas 
mūsų vienetas, kaip ją priims 
čionykštis mūsų žiūrovas. 
Nors, deja, pati negalėjau da
lyvauti spektaklio pastatyme, 
tačiau smalsumas liko neįvei
kiamas, todėl ir siūlau likus 
dar kelioms dienoms iki prem
jeros kartu nors kiek prask
leisti uždangą ir pasižiūrėti, 
kas gi dedasi tuose užkuli
siuose...

Ruošiant programą Dešim
tajam teatro festivaliui, „Žalt
vykslės” dramos sambūrio na
riai perskaitė ne vieną tikrai 
įdomią pjesę. Jau praktiškai 
nuo pavasario aptarinėta ir 
ginčytųsi, kas labiausiai tiktų 
trupei. Buvo kilusi idėja pa
statyti net keletą vienaveiks
mių pjesių, kurias režisierė 
parsivežė iš Teatro ir Kino in
formacijos centro Lietuvoje. O 
apsistota ties M. Ivaškevi
čiaus „Kaimynu”, kuris, kaip 
ir „Žaltvykslės” debiutas — 
Vaičiūno „Tuščios pastangos”, 
yra ansamblinis spektaklis, 
suteikiantis kiekvienam akto
riui vienodas galimybes atsi
skleisti.

Pirmiausia norėtųsi prista
tyti patį pjesės autorių — jau
ną Lietuvos dramaturgą Ma
rių Ivaškevičių. Kurį laiką M. 
Ivaškevičius dirbo „Respubli
kos” šeštadieninio priedo „Ju
lius” redaktoriumi, o ir dabar 
jo straipsniai apie lietuvius ir 
Lietuvą spausdinami didžiau
siame Lenkijos dienraštyje 
„Gazeta Wyborcha”. Dvide
šimt septynerių metų lietuvių 
literatūros magistras jau yra 
išleidęs dvi knygas, 1996-ais 
metais novelių rinkinį ir 1998- 
ais romaną „Istorija nuo debe
sies”, režisavęs dokumenti
nius filmus apie Vincą Myko
laitį-Putiną „Einu” ir Punsko 
lietuvius „Punsko novelės” bei 
parašęs dvi pjeses. Pirmoji 
pjesė, parašyta 1998-aisias ir 
tais pačiais metais pastatyta 
Jąunimo teatre, ir yra „Žal
tvykslės” dramos sambūrio 
pasirinktasis „Kaimynas”, Lie
tuvoje iš karto atkreipęs dė
mesį į autorių, davęs jam 
aukštą dramaturginį įvertini
mą. Metais po to išleista ant
roji pjesė „8-230, tai aš” — to
lesnė „Kaimyno” temos varia
cija, kurios eskizas jau pateik
tas šių metų Naujosios dra
mos akcijos festivalyje Vil
niuje.

Iš pirmo žvilgsnio „Kaimy
no” siužetas — kriminalas: 
daugiabučio namo laiptinėje 
trimis šūviais nušautas žmo
gus; įtariamasis — kaimynas. 
Tačiau tai ir viskas, kuo ši 
pjesė primena amerikietiškąjį 
kriminalą. Siužetas — tai vien 
pagrindas, kurio fone atsi
skleidžia spektaklio veikėjų 
vidiniai pasauliai. Jų tuštuma 
ir skurdas parodomas kan
džiais dialogais, kur už trum
pučių frazių slepiasi beviltiš
kumas, vienatvė, priešišku
mas kitaip mąstančiam ir bai
mė. Šokiruoja jau pats pje
sės veikėjų pristatymas, pa
vyzdžiui: Leonas, niekur ne
dirbantis idiotas. Tačiau po 
išoriniu pjesės grubumu tesly- 
pi amžinoji artumo tema — 
žmogaus ėjimas į žmogų; gal 
nesugebėjimas, bet amžinas 
noras atrasti...

Spektaklyje vaidina septyni 
„Žaltvykslės” senbuviai: Arū
nas Žentikas, jau pirmajame 
spektaklyje sukūręs du vaid
menis, Dalia Vaisaitė, įsijun
gusi, statant „Blinkuvos poeto 
pagerbimą”, Giedrė Griškėnai- 
tė Gillespie ir Eglė Juodvalkė, 
nuosekliausiai dirbančios tru
pėje nuo pat jos susikūrimo, 
Pranciškus Ivinskis, pavergęs 
daugelį jau pirmuoju savu 
vaidmeniu — senuoju Dauba, 
ir kaip visada įdomūs bei spal
vingi, „Žaltvykslėje” didžiau
sią vaidybinę patirtį turintys 
Jonas Variakojis su Rima Žu
kauskaite. Džiugina ir tai, kad 
po kiekvieno trupės pasirody
mo atsiranda vis naujų žmo
nių, norinčių vaidinti šiame 
sambūryje. Šalia jau visiems 
žinomų, „Kaimyne” debiutuoja 
keturi trupės naujokai: Neri
jus Baranauskas, Marijus 
Jankūnas, Ramona Lukaus- 
kaitė ir Ramunė Motiekai
tienė. Spektaklio scenografija
— dailininkės Rasos Sutkutės 
rankose, apšvietimas — Juozo 
Ulevičiaus.

Nors, artinantis premjerai, 
visi toli gražu nenusiteikę il
giems pokalbiams, vis tik ne
ištvėriau, neužklaususi reži
sierės Audrės Budrytės, kodėl 
ji pasirinko būtent šią pjesę: 
„Tik perskaičiusi 'Kaimyną’, 
supratau, kad statysime šį 
spektaklį. Pjesėje iškeltos te
mos sujaudino mane: meilė, 
artimumas, kaltė, išpirkimas, 
bausmė, dvasinis gyvenimas 
ar jo stoka. Visa tai pateikta 
neįprastu, nesentimentaliu 
būdu. Dramaturgas nebando 
apdailinti situacijos — jei 
kažkas yra nemalonu, netgi 
šlykštu, tegu taip ir būna; ne
reikia nuo to bėgti, verčiau 
pripažinti, kad taip yra. To
liau kyla svarbiausi klausi
mai: kodėl taip yra, kodėl taip 
atsitinka? Ir žiūrovas gali 
pats spręsti, pats ieškoti atsa
kymų. Pjėsė patiko dar ir dėl 
to, kad jos temos egzistuoja ir 
žaidžia keliose paralelinėse 
erdvėse: pjesė siūlo pamąstyti 
ne vien apie kaimynus-žmo- 
nes, bet ir kaimynes-šalis, kai- 
mynes-tautas. Kaip tarp dau
giaaukščio namo gyventojų- 
kaimynų vyksta didesni ar 
mažesni nesusipratimai, taip 
ir tarp kaimyninių tautų ne
išvengiamai iškyla panašios 
situacijos. Ir daug kas pi įklau
so nuo to, kiek mes iš tikrųjų 
klausomės vienas kito ir kiek 
mums rūpi vienam kito ge
rovė”.

Keletą klausimų bandžiau 
pateikti ir vaidmenų atlikė
jams, bet mane pasitiko pa
slaptinga priešpremjerinė ty
la. O vis tik, ką apie savo vaid
menį galvoja jau antrąkart 
„Žaltvykslės” scenoje pasiro
danti Dalia Vaisaitė?: „Silvija
— striptizo šokėja, moteris gy
venime beviltiškai ieškanti

Režisierė Audrė Budrytė. Jono Kuprio nuotr.

meilės, šilumos ir teisybės. 
Pati pjesė labai šauni, reika
laujanti stipraus aktoriaus at
likimo. Jei sugebėsime per
teikti žiūrovui bent didesnę 
dalį to, ko norime, bus mūsų 
didelis laimėjimas”. O kokie 
Arūno Žentiko atsiliepimai 
apie savąjį herojų? „Leonas — 
keistas žmogus; dūšia jo su
žeista... Visiems atrodo ne 
toks, kaip visi, todėl ir laiko jį 
idiotu, todėl ir leidžia sau jį 
kaltinti bet kuo... Vien todėl, 
kad kitoks, kad suprasti jo ne
gali”.

Ką gi, netrukus spektaklio 
uždanga pati atsiskleis prieš 
mus, ir tik tada galėsime nu
spręsti, kaip mūsų jaunajam 
dramos sambūriui pasisekė 
trečiasis debiutas ir kiek per 
tuos metus išaugo patys akto
riai. Šiuo metu telieka jiems 
palinkėti sėkmingos konku
rencijos su festivalyje dalyvau
jančiais teatrais — veteranais: 
šeštadienį 2 vai. popiet pasiro
dančiu Kanados Hamilton 
„Aukuru”, atvežusiu Vytauto 
Alanto „Šiapus uždangos”, 7 
vai. vak. T. Rutkausko kome

APIE VILTĮ, NEMATOMĄ 
ŠVIESĄ IR MEILĘ VIENAS 

KITAM
Dešimtajame teatrų festiva

lyje Čikagos mėgėjų teatras 
„Žaltvykslė” parodys Marijaus 
Ivaškevičiaus „Kaimyną”. Pas
kutinės repeticijos, scenogra- 
fės Rasos Sutkutės teptuko 
prisilietimai, nevalingi akto
rių atodūsiai... Trečiadienį — 
generalinė repeticija, Lietuvo
je vadinama peržiūra. Pama
tyti kas yra ne taip, pataisyti, 
pakeisti dar bus laiko... Dvi 

*paros, keliolika valandų, ke
lios... Į žurnalistės Reginos 
Oraitės klausimus maloniai 
sutiko atsakyti spektaklio re
žisierė Audrė Budrytė, prieš 
tai pasidžiaugusi, kad jos ak
toriai, dienomis dirbantys vi
sai kitokius, su teatru nesusi
jusius darbus, sugeba susi
kaupti ir daug nuveikti per 
vieno vakaro repeticiją.

— Pasirinkote ne klasiko, 
o mažai kam čia žinomo 
jauno dramaturgo pjesę. 
Kuo ji patraukia?

— Man patiko, kad autorius 
parodo pasaulį tokį, koks jis 
yra, kokį jį mato, nieko ne
gražindamas ir nebjaurinda
mas.

Pjesė labai gili, joje gvilde
nami skausmingi klausimai 
apie lietuvių būdą, įgimtas 
charakterio savybes. Viena jų
— iškreiptas garbės („onoro”), 
liguisto savęs sureikšminimo 
suvokimas — jau gali būti 
pavadinta epidemijos greičiu 
plintančia liga. Kaip gali save
— žmogus arba tauta — page
rint? Tik savikritiškai ištyri
nėjus ir aptarus situaciją. Bet 
prieš tai pravartu ją pamatyti 
„iš šalies”. Kad ir mūsų spek
taklyje. Jame — daugiaaukš
čio namo gyventojai; perkel
tine prasme tai — Lietuva, ap
supta kitų valstybių. Viena 
kaimynė — labai stipri, labai 
galinga, su kita gal nesuta-

dija .Audra giedroje” parody
siančiu Toronto Aitvaru”, 
sekmadienį užbaigiančiu fes
tivalio programą populiariuo
ju Los Angeles Dramos sam
būriu, šiais metais parody
siančiu čikagiečiams A. Škė
mos „Žvakidę”. Prisimenu, 
kaip prieš metus, išėjus į sce
ną „Tuščių pastangų” premje
ros metu, apsalo širdis — jau 
senokai nebuvau mačiusi to
kios sausakimšos Jaunimo 
centro salės ir tokios įvairių 
žiūrovų minios, kurioje iškart 
susivienijo visų išeivijos kartų 
atstovai. Nuostabus vaizdas! 
Tikiuosi, kad ir šioje premje
roje pradžiuginsime savuosius 
aktorius nemažesne meile ir 
dėmesiu, parodydami, kad jie 
dirba ne vien sau, kad mes 
visi esame tos pačios tautos 
vaikai ir mus lygiai taip pat 
jaudina artimumo, meilės, sa
vitarpio supratimo ir ėjimo 
vienam prie kito tema.

Tad iki susitikimo lapkričio 
24-ąją Jaunimo centre. Lau
kiame premjeros, laukiame jū
sų visų.

Violeta Drupaitė

riam... Buitiniu sluoksniu pri
dengta pagrindinė idėja nėra 
iš karto ir aiškiai suvokiama.

Potekstė ir herojų svajonėse 
patekti į Australiją. O, kaip 
gera ten būtų! Įsiklausykit į 
artistės žodžius: „Ir tie pa
garbūs, nuostabūs kaimynai, 
gyvenantys viršutiniuose 
aukštuose, tuomet būtume 
mes!” Maždaug: kai būsim 
Australijoj, tai bus geriau. Bet 
visos problemos į kitą šalį at
seka iš paskos. Nėra to rojaus 
šioje žemėje — nei Amerikoje, 
nei Australijoje...

— Jūsų pasiklausius, ky
la abejonė: ar ne per daug 
tame veikale metaforų? 
Nebijote, kad žiūrovai pa
vargs, jas bešifruodami? 
Kiti pagauti savaitgalio 
tingulio, gal pasitenkins 
lengviausiai atpažįstamos 
buitinės realybės detalė
mis?

— Bijau. Nesu profesionali 
režisierė ir negaliu girtis, kad 
visur tas metaforas sugebėjau 
tinkamai perteikti. Įdomus 
buvo pats darbo procesas. 
Apipavidalinti, išlukštenti 
tam tikrais įvaizdžiais užko
duotą prasmę... Stengiausi. Ar 
pavyko — nuspręs žiūrovai. 
Kai kuriems iš jų gal nepatiks 
stipresni pasisakymai, išsi
reiškimai,, išplaukiantys tie
siog iš tų situacijų, kuriose 
veikėjai atsiduria. Mums 
šlykštu? O ar kas nors pasi
keis, jeigu nežiūrėsim? Tas 
šlykštumas egzistuoja visur: 
nebūtinai vienoj vietoj ar vie
noj šaly. Matėt turbūt ir Ame
rikoj daug žmonių sunkioj pa
dėty. Ach, tas amžinas gyveni
mo prasmės ieškojimas! Daž
nai, deja, nesėkmingas... 
Spektaklis prasideda žodžiais: 
„prieš dvidešimtį metų Lietu
voje...” Galiu tik įsivaizduoti

kaip to laikmečio gyvenimas 
varė į neviltį, o mėginusį kopti 
aukštyn (dvasine prasme) stū
mė atgal, žemyn.

— Tarsi nesufleruojat, re
cepto kaip tapti laimingu, 
kaip atrast tą prasmę?

— Visada yra viltis: dvasin- 
gesnio gyvenimo paieškos. Ne
sakau, kad kiekvienas trokšta 
keliauti tuo keliu, bet, lemties 
stumiami, jame patinam pa
čius tikriausius ir giliausius 
išgyvenimus. Pjesė be jokių 
pamokslų teigia egzistuojant 
ne vien tai, ką mes galime ma
tyti, liesti..., bet ir iš aukščiau 
mums siunčiamą šviesą. Jos, 
įsukti kasdienių rūpesčių rato, 
nepastebim, kartais nenorim 
pastebėti. Atsivėrę jai, pasi
keiskime.

— Žmonės, ieškantys dva
sinių vertybių, dažnai bū
na nelaimingi, lengviau pa
žeidžiami. Lyginant *su 
tais, kuriems laimės viršū
nę atstoja šiltas būstas ir 
sotaus valgio šaukštas... 
Jūs siūlot būti nelaimingu, 
bet tikru?

— Yra toks pasiūlymas, 
drįstantiems jį priimti. Gyve
nimas negali būti be prasmės: 
ji meilėje, artimume. Mes — 
individai, bet visi trokštam 
bendravimo, nuoširdaus prisi
lietimo... Tai — pagrindinė 
pjesės tema. Nenoriu sakyt, 
kad meilė būtinai baigiasi, bet 
kartais žmogus nebegali savęs 
išgelbėti: iliuzija, kad meilė 
išgelbės subyra į šipulius. Be 
galo liūdna. Dėl to man sunku 
buvo apsispręst: statyt ar ne... 
Bet kad taip yra, taip būna...

— Iš savo aktorių jūs ne
galit reikalauti „kaip iš tik
rų” savaitėmis gyventi 
vaidmeniu, pilnai atskleis
ti veikėjo charakterio... Ne
norėtumėt pakviesti į juos 
žiūrėti atlaidžiai?

— Nežinau, ar atlaidžiai. 
Greičiau kaip į gyvenimą kitoj 
erdvėj, kur vyksta kažkoks 
veiksmas, kur egzistuoja ir 
meijė, ir mirtis... Ir priimti tai 
kaip pasakojimą. Aš pati esu 
profesionali aktorė, niekad ne- 
studįjavusi režisūros — tai 
mano pomėgis. Ėmiausi jos ti
kėdama, kad taip geriau iš
moksiu suprasti pjesę, į ją 
įsigilinti, suvokti prasmes, ak
centuoti atskirus momentus.

O reikalauti iš šitų žmonių, 
vakarais suvažiuojančių į re
peticijas... Aš jais žaviuosi! Iš 
tikrųjų pavargę renkasi, bet 
jei reikia, tai daro ir antrą 
kartą, ir ketvirtą, ir šeštą... 
Prašau ant galvos atsistoti ir 
jie sutinka — drįsta atrodyti 
kvailai, nes pasitiki manim, 
supranta, kad tik eksperimen
tuojant teatre gimsta tikri da
lykai.

— Apie juos, savo akto
rius galvodama, ko gero, ir 
apsistojot ties minėta pje
se?

— Negaliu statyt „Karaliaus 
Lyro”, jei neturiu Karaliaus! 
Perskaičius M. Ivaškevičiaus 
„Kaimyną”, pagalvojau apie 
vieną savo aktorių, tinkantį 
vienam iš pagrindinių vaid
menų. Be to, tai veikalas an
sambliui, mūsų kaip sykis vie
nuolika... Man sunku būtų 
statyti pjesę, kur viena žvaigž
dė, o visi kiti — šalutiniai. 
Esam mėgėjų teatras, visi re
petuojantys žmonės vienodai 
trokšta pasirodyti scenoje, ne 
vien porą kartų per visą va
karą, ja prašmėžuoti. Dar ven
giu kam nors iš jų užkrauti 
per didelę atsakomybę — ne 
kiekvienam profesionalui pa
siseka „išvežti” spektaklį.

— Į kokį žiūrovą orienta- 
votės — praprususį, ne itin 
išprususį?.. Repetavot, ko 
gero, numatydama publi
kos reakcijas: čia „spuste
lėjus” suoš juoko banga, 
čia — pabirs ašaros...

— Pernai į mūsų rodytas P. 
Vaičiūno „Tuščias pastangas” 
atvyko daug vyresnio amžiaus 
žmonių. Tikiuosi jų sulaukti ir
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ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
ALROMOBIUO NAMU, SVEIKATOS,

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis Ir Off. k>igr. Auksė 

S. Kana kalba lietuviSkai. 
FRANK ZAPOLIS

3208 1/2 Weet 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8654

Wlndow Washers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans-

Citation. Mušt be fluent in English.
A. McMahon Window VVasning. 

Tel. 800-820-6155.

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.

Reikalinga moteris 
prižiūrėti seną moterį 

Floridoje. Namas ant Atlanto 
vandenyno kranto. 

Skambinti 305-937-4519.

SŪDYTOS SILKĖS IŠ 
KANADOS!

Užsisakykite šventėms 
jau dabar!

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

Skambinkite: 
708-687-5627. 

Pristatome UPS.

Pagyvenusi moteris iš 
Lietuvos ieško darbo 

su gyvenimu.
Tel. 708-442-9099.

PARAMA STUDIJUOJANTIEMS 
ŽURNALISTIKĄ LIETUVOJE

Šiandien didelis dėmesys 
yra skiriamas lietuviškai ži- 
niasklaidai ir jos darbuoto
jams. Lietuvos žurnalistai gan 
dažnai puolami, ir kai kada 
net be reikalo, priekaištaujant 
jiems dėl jų pasiruošimo so
vietmetyje spaudos darbui, 
skirtam daugiau partinei pro
pagandai, o ne teikimui tiks
lios žiniasklaidos. Pas juos per 
maža savikritikos, jie daug 
prisideda prie nuolatinio lietu
vių kalbos darkymo ir t.t.

Yra žinoma, kad Vilniuje
esantis Žurnalistikos institu- «
tas stengiasi ruošti lietuvišką 
žurnalistų prieauglį jau dau
giau pagal Vakarų pasaulio ži
niasklaidos reikalavimus, ski
riant ypatingą dėmesį tyrai 
lietuvių kalbai išlaikyti.

Išeivijoje mirusių trijų žino
mų žurnalistų — Henriko 
Blazo, Vytauto Gedgaudo ir 
Salomėjos Narkėliūnaitės 
— vardais, jų giminių ir drau
gų pastangų dėka, yra įsteigti 
trys premijų fondai remti stu
dijuojančius žurnalistiką Lie
tuvoje. Tuos fondus prižiūri 
Lietuvių žurnalistų 1 sąjungos 
valdyba Amerikoje, o jų pini
gus globoja Tautos fondas. Iš 
tų vardinių žurnalistikos fon-

šį kartą. Vaidina daug naujai 
atvažiavusių — ateis jų drau
gai, pažįstami. Ateis tie, kurie 
pasiilgo lietuviško žodžio sce
noj, kuriems rūpi kas naujo 
Lietuvos dramaturgijoj, tau
tiečių mąstyme.

Pataikauti mišriai publikai 
būtų sunku. Nieko nedariau 
dėl juoko ar ašarų. Svarbiau
sia, kad visa, kas vyksta sce
noje, atrodytų organiška, tik
ra, kad aktoriai kiek įmany
dami stengtųsi įsijausti, su
prasti, perteikti... Jei man, 
jiems ir jums rūpi tikri daly
kai, tai mūsų visų laukia pras
mingas susitikimas.

Dėkoju už pokalbį.
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GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS

0FFC.(773) SM - MM 
HOME (7MI425 - 71M 

MOBIL (773) 590-0205

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

Care ei vers needed!
Home Health Care International 

needs three experienced caregivers. 
Reųuirements include: expenence, 

good English, references, driver 
license. $85 to $120 per day 
depending on aualifications. 
Please call 262-763-2615. 

Work 12 days on and 2 days off.

TAISOME
SKALBIMO MASINAS, 

Šaldytuvus, šildymo 
SISTEMAS, VIRYKLAS.

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS

TEL. 773-585-6624

Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje. Pnvalo turėti 

automobilį. Darbas šiauriniuose 
rajonuose. Skambinti tel. 847- 

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

Susikalbėsite angliškai, rusiškai."'

Willow Springs išnuomojamas
2 miegamųjų butas antrame 

aukšte. Seimininkas apmoka už 
apšildymą. Gyvūnėlius laikyti 

draudžiama. Tel. 708-423-9111,
kviesti Gloriją.

Reikalingas darbininkas
namo vidaus remontui. 

Tel. 773-775-5752.

dų kiekvienais metais pava
sarį bus išmokamos vienkar
tinės premijos po 250 dolerių 
trims pažangiausiems 3-čio ar 
4-tO kurso studentams, ku
riuos parinks ir pasiūlys LŽS' 
valdybai Lietuvos žurnalisti
kos instituto vadovybė.

Stengiamasi, kad šie žurna
listikos fondai išsilaikytų neri
botą laiką. Žinoma, to sie
kiant, reiks jiems papildomų 
įnašų. Kas norėtų juos parem
ti, rašykite čekius Lithuanian 
National Foundation vardu ir 
siųskite sąjungos valdybai —. 
Lithuanian Journalists Asso- 
cation, 71 Farmers Avenue, 
Plainview, NY 11803.

Kęstutis K. Miklas

• Šiauliai. Rugsėjo 1-ąją 
mokslo metai katalikiškoje 
„Sandoros” mokykloje, kaip 
įprasta, prasidėjo šv. Mišio
mis, kurias aukojo vysk. E. 
Bartulis. Per pamokslą gany
tojas ragino moksleivius vado
vautis tikru Kristaus mokslu 
ir visu savo gyvenimu garbinti 
Dievą. Po šv. Mišių buvo 
pašventinta mokyklos vėliava. 
Pasak mokyklos, kurioje da
bar mokosi 285 moksleiviai, 
direktorės E. Rapčienės, ši 
mokykla vis labiau populia
rėja, šalia nuolatinių mokyk
los tikslų, joje įvairiais rengi
niais, akcijomis ar apskritai 
konkrečiu kasdieniu pedagogų 
elgesiu diegiama meilės ver
tybė, ja siekiama gyventi ir 
tobulinti jos suvokimą.

• Skuodas. Skuodo dekano, 
kun. R. Marozo iniciatyva lie
pos 10-16 d. čia buvo surengta 
moksleivių vasaros stovykla. 
„Kuriančioji meile”, kurioje 
dalyvavo dvidešimt šeši VI- 
XII klasių moksleiviai. Sto
vyklautojai galėjo dalyvauti 
šv. Mišiose, žaisti, vykti į įdo
mias išvykas.



LAIŠKAI IR NUOMONĖS
AR TEISYBĖ?

Išgirdome skaudžią žinią — 
nuo gruodžio mėnesio nebe
gausime „Laiškų lietuviams”. 
Nelabai norime tikėti, nes 
mūsų visuomenėje visokių 
gandų netrūksta. O gal t. 
Vaišnys, „LL” širdis ir siela, 
jau tiek sunegalavo, kad nebe
gali redaguoti? Kodėl jėzuitai 
nesuranda kito redaktoriaus? 
Galėtų pasamdyti ir patikimą 
eilinį žmogų, nebūtinai jė
zuitą, nebūtinai kunigą.

Tai tikrai didelis nuostolis 
visiems lietuviams, nes šis 
žurnalas mus lankė tiek metų, 
prie jo esame priaugę: jis mus 
guodė, mokė gražios lietuvių 
kalbos ir krikščioniškų verty
bių. Beje, kaip bus su prenu
meratomis, kurios dar užsi- 
likusios? Ar jėzuitai grąžins 
skaitytojams pinigus. Taip pat 
kyla rūpestis, ar Čikagos Jau
nimo centras „nenukeliaus 
tuo pačiu keliu”, kaip „Laiškai 
lietuviams” — išgirsime vieną 
dieną, kad jėzuitai viską par
davė ir pinigus į Lietuvą 
išsivežė. Juk taip jau daug 
kartų buvo kalbama. Žmonės 
pradeda netikėti jų užtikri
nimais, kai elgiamasi, neatsi
klausus lietuvių visuomenės 
mums svarbiais reikalais.

Veronika Atkočaitienė 
St. Charles, IL

AČIŪ UŽ ČIURLIONĮ!

Noriu padėkoti „Draugui”, o 
ypač šeštadieninio priedo, re
daktorėms už tikrai išsamų ir 
gražų M. K. Čiurlionio 125-ųjų 
gimimo metinių paminėjimą. 
Galima buvo suprasti, kad tai 
„meilės darbas”: prieš festiva
lio renginius turėjome progos 
iš naujo susipažinti arba prisi
minti šį “mūsų tautos genijų, 
su kuriuo per mažai išeiname 
į pasaulį. (Kodėl mes žavimės 
svetimais kūrėjais, o savuo
sius ignoruojame, tarytum jie 
nėra pakankamai geri?)

Norėjau anksčiau parašyti 
(gaila, kad mes svarbius daly
kus vis atidedame) ir pasi
džiaugti Amerikos Lietuvių 
meno draugija, kuri ėmėsi šio 
darbo — rengti Čiurlionio fes
tivalį. Jau vien už koncertą, 
buvusį Jaunimo centre, jie visi 
verti aukso medalių!

Apskritai, neturime jokių 
priekaištų „Draugui”, išsky

rus tai, kad jis pas mus vis 
pavėluoja ateiti. Gyvuokite! 

Monika Skaudžiuvienė 
Indianapolis, IN

NUSIVYLĖME
RINKIMAIS LIETUVOJE

Lietuva, tiek iškentėjusi nuo 
bolševikų okupacijos, tačiau 
per rinkimus pasirodė, kad 
balsavo už kairiuosius ir, kad 
jų pažiūros dar linkusios į ry
tus. Mūsų balsavimas nuėjo 
veltui, nes turbūt nepadėjome 
nei vieno dešiniojo išrinkti. 
Brazauskui vadovaujant, nie
ko ekonomiškai Lietuva nepa
siekė, įdomu, kodėl vėl jį no
rėjo grąžinti į valdžią. Pagal 
statistiką, vos 36 proc. lietu
vių nori, kad Lietuva jungtųsi 
į NATO. Vadinasi jiems nebai
sus tankų barškinimas Lietu
vos pasienyje. Na, gal nėra 
blogio, kad neišeitų. į gerą. Jei 
A. Paulauskas ir R. Paksas 
neatstatys ekonomijos Lietu
voje, tai jiems neliks galimy
bių patekti į prezidentus, o jie 
tikrai Lietuvą nuvestų Luka
šenkos pėdomis.

Stasys Prakapas 
Toronto, Canada

DRAUDŽIA
UNIFORMUOTAM

ŠAULIUI PAGERBTI 
MIRUSĮ

Manoma, kad pagerbti mi
rusį gali kiekvienas. Kartais, 
ar dažnai, net nepažįstami 
dalyvauja laidotuvių apeigose, 
kapinėse, koplyčioje ar kitur.

Skaičiau, kad Lietuvoje mi

rusio Aleksandro Lileikio at
minimui pagerbti, Vilniuje, 
Šv. Teresės bažnyčios koply
čioje, dalyvavo ir būrelis šau
lių, jų tarpe trys uniformuoti. 
Lapkričio 2 d. spaudoje skai
tėme, kad tuos tris šaulius, 
įskaitant garbės šaulį Joną 
Bėdulį, nubaudė Vilniaus 
apskrities šaulių rinktinės va
das V. Geštautas. Norisi pa
klausti: už ką? Laukta Šaulių 
vadovybės atsiprašymo už ne
reikalingą nubaudimą. Bet 
įvyko priešingai: Lietuvos 
Šaulių sąjungos vadas pulki
ninkas Jonas Gečas pasakęs, 
kad tie trys šauliai nubausti 
teisingai. Kodėl?

Ar Šaulių sąjungos vienetai 
Lietuvoje ir užsienyje pritaria 
tokios rūšies nubaudimams? 
Ar šaulių vadovai paklausė 
kurios tautinės mažumos gra
sinimų?1

Algirdas Gustaitis
Los Angeles, C A

* Viename naujausių 
„Lisco” motorlaivių „Dai
na” sėkmingai dirba pirmoji 
Lietuvos laivyne moteris lai- 
vavedė. Laivo kapitono Ado
mo Aleknos teigimu, palyginti 
jauna „Dainos” įgula yra 
darbšti ir draugiška. Joje yra 
ir kol kas vienintelė Lietuvos 
laivybos istorijoje moteris lai- 
vavedė Milda Miltakytė, ei
nanti antrojo kapitono padėjė
jo pareigas. Pasak kapitono, 
puikūs profesiniai šturmanės 
sugebėjimai, darbštumas ir 
tvirtas charakteris padėjo pel
nyti pasitikėjimą ja. A. Alekna 
pastebėjo, jog moterys yra na- 
gingesnės už vyrus daugelyje 
sričių. (Eita)

A. t A.
RIMUI VALAIČIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame tėvui ANTANUI 
VALAIČIUI, seseriai ALDONAI KAMANTIENEI, 
broliams KĘSTUI, ALGIMANTUI, GINTUI ir jų 
šeimoms bei visiems kitiems giminėms ir kartu liūdime.

Vanda Petkienė 

Birutė Poderienė

Aldona ir Antanas Lipskiai 

Irena ir Juozas Rasiai

Laura ir Albertas Valavičiai 

Praurimė ir Leonidas Ragai

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

No one makes round-trip travel to Lithuania easier and more convenient than SAS. 
From Chicago, we offer daily Service to Vilnius with a hassle-free cęnnection via 
Stockholm. When yo'u’re ready to return, you'll enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Find out what a wor1d'of difference SAS 
can make for your next trip. Just call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vvebsite at www.scandinavian.net.

Flight # From To Departure Time Arrlval Time

SK 946 Chicago Stockholm 4:20 pm 735 am +1
SK744 Stockholm Vilnius 9:20 am 11:50 am
SK743 Vilnius Copenhagen 1:40 pm 2:20 pm
SK943 Copenhagen Chicago 3:30 pm 5:40 pm
'Schedule subiet to (.bange withoot noltte.

Scandinavian Airlines

S/tS

A. t A.
MARIJA DAMIJONAITYTĖ 

DAMAITĖ
Mirė 2000 m. lapkričio 15 d., sulaukusi 97 metų.
Gyveno Naperville, IL. Gimė Lietuvoje, Šakių 

apskrityje.
Nuliūdę liko: dr. Reny ir Onutė Damaitė Fielding, 

Krista Fielding, Scott ir Maria Yenerich.
Po iškilmingų laidotuvių a.a. Marija buvo palaidota 

Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Dėkojame visiems, padėjusiems ir prisidėjusiems prie 

laidotuvių. Kviečiame visus prisiminti a.a. Mariją savo 
maldose.

Nuliūdę artimieji.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems liūdną žinią, 
kad 2000 m. lapkričio 11 d. mirė

A. t A.
RIMAS PETRAS VALAITIS

Gyveno Oakland, CA.
Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos šeštadienį, 

lapkričio 25 d. 9:30 v.r. Nepaliaujamos Pagalbos 
Švenčiausios Mergelės Marijos šventovėje, Clevelan, OH. 
Po Mišių pelenai bus palydėti į Visų sielų kapines.

Visus a.a. Rimo Valaičio ir jo šeimos artimuosius 
prašome dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse.

Liūdinti šeima.

A. t A.
ALBINAS KARALIŪNAS

Mirė 2000 m. lapkričio 17 d., sulaukęs 80 metų.
Gyveno Cicero, IL. Gimė Lietuvoje, Ukmergės 

apskrityje. Amerikoje išgyveno 43 metus.
Nuliūdę liko: Algis Kirka su žmona, brolis Bronius 

Lietuvoje ir giminės Kanadoje bei Lietuvoje.
Velionis buvo vyras a.a. Aldonos.
A.a. Albinas priklausė Cicero apylinkės Lietuvių 

Bendruomenei, Cicero Lietuvių namų savininkų draugijai 
ir BALFui.

Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, lapkričio 20 d. 
nuo 3 val.p.p. iki 8 val.v. Nosek laidojimo namuose, 6716 
W. 16 Str., Berwyn, IL.

Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 21 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Šv. Antano 
parapijos bažnyčią, 1501 S. 50 Avė, Cicero, IL, kur 9:30 
vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po 
Mišių a.a. Albinas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji.
Laidotuvių direkt. Jean Vance. Tel. 708-484-7415.

A. t A.
STASYS ZUBRICKAS

Mirė 2000 m. lapkričio 20 d. 8:30 vai. r., sulaukęs 82 
metų.

Gyveno Blue Island, IL, anksčiau Lemonte ir 
Marąuette Parke.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 52 metus.
Nuliūdę liko: sūnus Gunther, marti Eillen, sūnus 

Jurgis su žmona Judith, duktė Birutė Adent, duktė 
Regina Payne su vyru John, duktė Renata su vyru Rene 
Hebert, 7 anūkai, 10 proanūkų.

A.a. Stasys buvo vyras a.a. Hedwig.
Velionis pašarvotas antradienį, lapkričio 21 d. nuo 3 

iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, lapkričio 22 d. Iš laidojimo namų 9:30 
vai. ryto velionis bus atlydėtas į Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vaikai, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direkt. Donai M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

Mano mylimai krikšto dukrai

A. t A.
IRENAI MITKUTEI

per anksti iškeliavus į Dievo namus, jos tėvelius 
CECILIJĄ ir VACĮ MITKUS, brolius, sesutę ir kitus 
artimuosius bei jos mylimą draugą DAVID 
LINDBERG giliai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Aldona Kriaučiūnienė

DRAUGAS, 2000 m. lapkričio 21 d., antradienis 5

http://www.scandinavian.net


6____________ DRAUGAS, 2000 m. lapkričio 21 d., antradienis

Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos Čikagos skyrius buvo 
suruošęs iškylą į Oak Park, kad apžiūrėtų garsaus architekto Frank 
Lloyd Wright gyvenamąjį namą ir kitus jo suprojektuotus statinius. Išvy
ką suorganizavo ir vedė Aurelija Dobrovolskienė. Iš kairės: Aurelija Dob- 
rovolskięnė, Ritonė Rudaitienė, Teodoras Rudaitis, Laima Krivickienė, 
Laima Patašienė, Gintaras (pavardė nežinoma) ir Birutė Mickevičienė.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS SEIMAS

Aktorė Nijolė Martinaity
tė, aktorė Julija Dantienė ir 
aktorius Petras Venslovas su
daro vertinimo komisiją, kurie 
išrinks geriausią aktorę, ge
riausią aktorių ir geriausią 
teatro spektaklį. Žymenys bus 
įteikti ir režisieriui. Visi bus 
pagerbti užbaigtuvių vakarie
nėje lapkričio 26 d., sekma
dienį, 6 v. p.p. Į vakarienę bi
lietai — po 15 dol., juos pra
šoma įsigyti „Seklyčioje”.

ŠIAUDINUKŲ DARYMO 
PAMOKĖLĖS

Kaip ir kasmet, šiemet Bal
zeko lietuvių kultūros muzie
jus vėl kviečia visus, norinčius 
išmokti gaminti šiaudinukus 
Kalėdų eglutei iš baltų plast
masinių šiaudelių. Žaisliukus 
mokins gaminti didelę patirtį 
turinčios meistrės Albina Sa
vickas ir Marįja Škėmaitė. Pa
mokos vyks šeštadienį, gruo
džio 9 d., 10:30 vai. ryt. ir 
12:30 vai. p.p. Mokestis: mu
ziejaus nariams — 7.50 dol., 
ne nariams — 9.50 dol. Mo
kiniams bus duota šiaudelių, 
siūlo ir didelė adata, tačiau 
patiems reikia atsinešti žirk
les, liniuotę ir pieštuką.

Jei turite klausimų ar norite 
registruotis į pamokas, skam
binkite tel. 773-582-6500. Mu
ziejaus adresas: 6500 S. Pu
laski Rd., Chicago, IL.

DEŠIMTOJO TEATRO FESTIVALIO PROGRAMA

2000 m. lapkričio 22 d., trečiadienis, 7:30 vai. vak.
Vakaras su Kauno Valstybinio akademinio dramos teatro 

aktoriumi Petru Venslovu 
Jaunimo centras — kavinė

2000 m. lapkričio 24 d., penktadienis, 7:30 vai. vak.
„Žaltvykslės” teatro studija 

Mariaus Ivaškevičiaus pjesė „Kaimynas”
Režisierė Audrė Budrytė 

Jaunimo centras — didžioji salė

2000 m. lapkričio 25 d., šeštadienis, 2 vai. popiet
Hamiltono lietuvių mėgėjų teatras „Aukuras” 

Vytauto Alanto 3 veiksmų komedija „Šiapus uždangos”
Režisierė Elena Dauguvietytė-Kudabienė 

Jaunimo centras — didžioji salė

2000 m. lapkričio 25 d., šeštadienis, 7:30 vai. vak.
Toronto dramos teatras „Aitvaras”

T. Rutkausko 3 veiksmų komedija „Audra giedroje”
Režisieriai A. Dargytė-Byszkievvicz ir V. Šilinskas 

Jaunimo centras — didžioji salė

2000 m. lapkričio 26 d., sekmadienis, 2 vai. popiet
Antano Škėmos 2 veiksmų drama „Žvakidė” 

Režisierius Algimantas Žemaitaitis
Jaunimo centras — didžioji salė

2000 m. lapkričio 26 d., sekmadienis, 6 vai. vak.
Žymenų įteikimas, vad. Petras Venslovas 

Jaunimo centras — mažoji salė

Dešimtojo teatro festivalio rengėja —
JAV LB Kultūros taryba

Padėkos dienos proga —
šios savaitės ketvirtadienį, 
lapkričio 23, ir penktadienį, 
lapkričio 24 d., „Draugo” re
dakcija, administracija ir 
spaustuvė nedirbs. Šeštadie
ninė laida — su kultūriniu 
priedu — išleidžiama trečia
dienį. Linkime visiems malo
niai praleisti Padėkos dienos 
šventę ir nepamiršti X teatro 
festivalio renginių, kurie pra
sideda jau trečiadienį, lap
kričio 22 d., Jaunimo centro ka
vinėje. Programą atliks sve
čias iš Lietuvos, aktorius Pet
ras Venslovas.

BALFo centrinė įstaiga, 
veikianti „Draugo” pastate, 
šios savaitės ketvirtadienį ir 
penktadienį (lapkričio 23 ir 24 
d.) nedirbs.

Atsiųsta paminėti
„Pensininke” (2000 m. Nr. 

7) patariama, kaip vartoti vi
taminus, tarp jų ir kalcį, kuris 
stiprina kaulus. Taip pat ra
šoma apie inkstų sutrikimus 
ir sadlės nudegimus. Žurnalas 
pateikia ir kitų reikalingų ži
nių - pvz., norint atbaidyti pe
les, aplink namus galima iš
dėstyti mėtos (mint) augalo 
šakeles ir t.t. „Pensininką” 
leidžia JAV LB Socialinių rei
kalų taryba, 2711 W. 71 
Street, Chicago, IL 60629, re
daktorius - Karolis Milkovai
tis.

Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos seimas, įvykęs spalio 
27-29 dienomis, praėjo gana 
sėkmingai. Seimo išvakarėse, 
penktadienio vakare, susirin
ko nemažas būrys tautinės są
jungos atstovų susipažinimui 
ir maloniam pavakarojimui. 
Atstovai atvyko iš Bostono, 
Clevelando, Detroito, Los An
geles ir St. Petersburgo.

Šeštadienį, spalio 28 d., 10 
vai. ryto seimas buvo pradėtas 
iškilmingu posėdžiu Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
patalpose. Seimą atidarė tau
tinės sąjungos Čikagos sky
riaus pirmininkė Matilda 
Marcinkienė. Pasveikinusi su
sirinkusius pakvietė sąjungos 
pirmininką Petrą Buchą tarti 
žodį. Petras Buchas palinkėjo 
seimui būti darbingam ir į 
garbės prezidiumą pakvietė 
garbės konsulą Vaclovą Klei
zą, Lietuvių tautininkų sąjun
gos pirmininką Gediminą Sa- 
kalniką, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirm. Saulių Kuprį, 
Šaulių sąjungos pirm. Mykolą 
Abarių, seimo pagrindinį pas
kaitininką inž. Joną Jurkūną 
ir tautinės sąjungos vicepirm. 
inž. Vaclovą Mažeiką. Toli
mesnę posėdžio programą ve
dė Vaclovas Mažeika. Įspūdin
gai nuskambėjus Lietuvos ir 
Amerikos himnams — vedant 
Margaritai ir Vaclovui Mom- 
kams, pagarbiai padeklamuo
jant porą pritaikytų poeto Ber
nardo Brazdžionio posmelių, 
buvo prisiminti per paskuti
niuosius dvejus metus pas 
Aukščiausiąjį pašaukti net 19 
sąjungos narių. Po to sveikin
tojai žodžiu ir raštu iškėlė tau
tinės sąjungos reikšmę lietu
viškoje visuomenėje ir linkėjo 
jai sėkmės ateityje.

Pagrindinis seimo paskaiti
ninkas inž. Jonas Jurkūnas, 
pats anksčiau buvęs sąjungos 
pirmininku, apžvelgė įvairias 
neigiamas apraiškas arba sū
kurius, kurie dabar vyksta 
Lietuvoje. Kai kurių grupių 
noras mažinti lėšas skiriamas 
kariuomenei kenkia Lietuvos 
pastangoms tapti NATO nare. 
Kokį tikslą turėjo Vilniaus 
universiteto rektorius, taip 
nekorektiškai išsireikšdamas 
prieš Amerikos lietuvius, už
miršdamas ar nenorėdamas 
pripažinti to, ką išeivija atlie
ka ir atliko, padėdama Lietu
vai materialiai ir politiškai? 
Sparčiai vykstanti jaunų žmo
nių emigracija iš Lietuvos 
skaudžiai retina mūsų tautą 
ir neša didelius nuostolius 
tautos gyvastingumui. Bend
rai imant pasireiškiančios ten
dencijos tautiškumą bei pat
riotiškumą žeminti, o kosmo- 
politiškumą skiepyti mūsų 
mažai tautai nieko gero neža
da.

Kaipgi tautinė sąjunga turė
tų elgtis ir ką daryti, kad jos 
veikla nemažėtų? Paskaitinin
kas pateikė konkrečių pasiū Vanda Mažeikienė

Nauja Amerikos lietuvių tautinės sąjungos valdyba. Iš kairės sėdi: Petras 
Buchas, pirmininkas; Irena Dirdienė, sekretorė; Eugenijus Bartkus, vice
pirmininkas. Stovi: Jonas Variakojis, vicepirmininkas; Oskaras Kremeris, 
iždinininkas. >

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ",

lymų, kaip skyriai galėtų pa
pildyti savo gretas ir pagyvin
ti veiklą, įtraukdami jaunes
nių žmonių, ypač kreipiant 
dėmesį į naujai atvykusius. 
Įdomi paskaita visų susirinku
sių buvo atidžiai išklausyta, ir 
paskaitininkas pagerbtas at
sistojimu.

Šeštadienio vakarą Gintaro 
salėje įvyko linksmas pokylis, 
kuriame dalyvavo daugiau 
kaip 130 svečių. Meninę prog
ramą atliko Stasės Jagminie
nės ansamblis. Graži muzika, 
linksmos patriotinės dainos, 
įtraukiant ir visus svečius, su
darė malonią, pakilią nuo
taiką.

Sekmadienio rytą šv. Mišias 
tėvų jėzuitų koplyčioje atnaša
vo kunigas R. Gudelis — už vi
sus tautinės sąjungos čia, 
Amerikoje, ir Tautininkų są
jungos Lietuvoje gyvus ir mi
rusius narius. Pamaldoms iš
kilmingumą suteikė gražus 
Margaritos ir Vaclovo Momkų 
giedojimas.

Seimo darbo posėdžiams pir
mininkavo Rūta Šakienė, My
kolas Abarius ir Juozas Šu
laitis; sekretoriavo Vytautas 
Girnius ir Liucija Mažeikienė. 
Spaudai atstovavo dr. Jonas 
Jasaitis ir Zuzana Juškevičie
nė. Nutarimų komisiją sudarė 
Romas Veitas, Antanas Juod
valkis ir Antanas Mažeika.

Ypatingą pranešimą padarė 
svečias iš Lietuvos, Lietuvių 
tautininkų sąjungos pirminin
kas Gediminas Sakalnikas. 
Jis išsamiai papasakojo apie 
tautininkų veiklą Lietuvoje, jų 
suskilimą ir visišką pralaimė
jimą Lietuvos Seimo rinki
muose, bet vilties tautininkai 
nėra praradę, žada pagyvinti 
veiklą, lankydami skyrius, 
pritraukti daugiau jaunesnių 
ir pasirinkti partnerius, su ku
riais, sudarius koaliciją, būtų 
galima vesti savo atstovus į 
Seimą.

Seimas, išklausęs ir aptaręs 
visų sąjungos pareigūnų, sky
rių ir Lietuvių tautininkų są
jungos pranešimus, išrinko 
naują sąjungos valdybą, kurią 
sudaro: Petras Buchas — 
pirm., Eugenijus Bartkus — 
vicepirm., Jonas Variakojis — 
vicepirm., Oskaras Kremeris 
— ižd. ir Irena Dirdienė — 
sekr. Revizijos komisijon iš
rinkti: Gediminas Biskis, Ma
tilda Marcinkienė ir Laima Si
mutienė. Garbės teisman iš
rinkti: Vytautas Abraitis, An
tanas Mažeika ir Vaclovas 
Mažeika.

Šį seimą globojo ir labai gra
žiai priėmė tautinės sąjungos 
Čikagos skyrius, vadovauja
mas energingos pirmininkės 
Matildos Marcinkienės/ Sky
riaus valdybą sudaro: Zuzana 
Juškevičienė, Irena Dirdienė, 
Kazys Rožanskas ir Kazimie
ras Maldėnas.

„Visų šventųjų” vaikų globos centro vaikai su centro darbuotoja Skaiste ir savanore iš Amerikos Rita Venclo
viene. Aldonos Kamantienės nuotr.

TĘSIAME DARBĄ APLEISTŲ 
VAIKŲ CENTRUOSE VILNIUJE
Mus pasiekė gandas, kad 

„Vaiko vartai į mokslą” sava
norės Lietuvoje, „dirba su nu
sivylimu ir kartėliu”. Tai toli 
nuo tiesos! Esame savanorės, 
todėl anaiptol nedirbame su 
kartėliu. Atvykdamos šių me
tų vidurvasaryje, žinojome, 
kad darbas nebus lengvas, to
dėl nebuvo kuo ir nusivilti.

Pirmajame mūsų darbų ap
rašyme minėjau, kad viename 
mūsų dienos centre yra leng
viau dirbti negu kitame, turiu 
galvoje „Vilties angelo” dienos 
centrą. Čia, Nekalto Prasidė
jimo Vargdienių seselivĮ, Da
lios ir Jolitos, pastangomis, 
vaikai padarė gražią pažangą. 
Jie turi rėmus ir taisykles, pa
gal kurias dirba. Tačiau pa
lengva bandome įveikti ir „Vi
sų Šventųjų” dienos centro 
vaikus, sudominti juos su mū
sų turima moralinių vertybių 
programa. Jau perėjome ben
dradarbiavimo, švaros ir man
dagumo temas būreliuose. Su 
temomis vaikai susipažino per 
pasikalbėjimus būreliuose, te
mai pritaikytus užsiėmimus ir 
žaidimus. Aišku, šių temų 
reikšmę ir mintis reikia kas
dien kartoti ir vaikuose įgy
vendinti. Ar. tai paliks kokią 
sėklą ir ar padarys skirtumą 
vaikų gyvenime, nedrįstame 
spręsti.

„Vilties angelo” centro vai
kai yra supažindinami su liau
dies instrumentais ir muzika. 
Pakvietėme liaudies instru
mentų mokytoją, kuri praveda 
paprasčiausius liaudiškus žai
dimus ir supažindina vaikus 
su kanklėmis, vamzdeliais. 
Mergaitės nepaprastai domisi 
šiais instrumentais ir jų muzi
ka. Aišku, mokytoja nedirba 
veltui. Ji atlyginama iš „Vaiko 
vartai į mokslą” geradarių su
kauptų lėšų.

Prieš kelias dienas kalbėjo
me apie mandagumą ir jo rei
kalingumą gyvenime. Vaikai 
turėjo surasti žodžius ir saki
nius, kurie išreiškia manda
gumą. Turėjau „garbės” vai
dinti labai nemandagų vaiką, 
kuris, atsilankius svečiui iš 
Amerikos, žiūrinėjo jo laikrodį 
ir žiedą, prašė jo turimus 
daiktus atiduoti, klausė, ar 
brangiai tas viskas kainuoja, 
tampė jo švarko kišenėje esan
čią nosinaitę, prašė pinigų ir 
saldainių. Vaidinau tikrą at
sitikimą. Vaikai, stebėdami 
mano blogą elgesį, turėjo skai
čiuoti visus mano nemanda
gius veiksmus, žodžius ir bū
reliuose juos suskaičiuoti, o 
paskui vadovei juos pasakyti. 
Daugiausia surinkę nemanda
gumo veiksmų ir žodžių, buvo 
laimėtojai. Toliau bandėme 
įgyvendinti mandagumo min
tį, žaidžiant „krautuvėlę”. Vai
kai turėjo pasiimti pinigų iš 
banko ir už juos galėjo nusi
pirkti žaislų, saldumynų,
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mokslo priemonių, kurios liko 
jų nuosavybe. Krautuvėlėse 
palikti pinigai sugrįžo atgal į 
banką. Mandagumas buvo 
praktikuojamas, stovint eilėse 
banke ir krautuvėlėse. Jis bu
vo išreiškiamas žodžiais ir 
darbais. Laikėme šį žaidimą 
pavykusiu.

Manome, kad greitu laiku 
abiejų dienos centrų progra
mos susivienodins ir paleng- 

.vins mūsų darbą, nes nereikės 
ruošti atskirų programų 
abiems centrams keturis kar
tus savaitėje.

Vieną vakarą savaitėje kiek
viename centre renkamės 
bendram pasitarimui ir pasi
dalinimui pasisekimais bei 
sunkumais. Šių posėdžių metu 
turime progos daugiau pažinti 
vaikus ir jų šeimas. Baisios 
šių vaikų ir jų alkoholikų tėvų 
istorijos mus pastumia toli
mesniam darbui, kai jau esa- 
rrie pavargę. Gale dienos 
būname ne tik pavargę, bet ir 
išsisėmę.

Vakar viename centre nebu
vo vaikų iš kelių šeimų. Su
žinojome, kad tą dieną buvo 
skirta tų šeimų narių ir jų na
mų „Svarinimui” nuo utėlių. 
Viena daugiavaikė alkoholikė 
motina nesileido, kad jos vai
kai ir namai būtų „nuutėlinti”. 
Ji sakė, kad ji pati taip užau
go, todėl ir jos vaikams taip 
turi būti gerai. Dvi seserys 
maldavo, kad nupirktume jų 
dviejų mėnesių broliukui pie
no formulę, nes broliukas ne
turi ko valgyti. Nupirkome 
vaistinėje tinkamą formulę, 
kurios turėtų užtekti dviem 
savaitėm. O kas toliau? Mer
gaitės labai mums dėkojo. Tik 
mums buvo neaišku, ar jos bu
vo savo alkoholikės motinos 
prigąsdintos nepareiti namo 
be maisto kūdikiui, ar jos pa
čios savo iniciatyva norėjo bro
liuką aprūpinti maistu. Daž
nai, gaudamos šalpą, šios šei
mos pamiršta, kad vaiką gali
ma užaugint ir be formulės, 
atskiedžiant pieną vandeniu 
ar avižinių kruopų klijais. Jos 
turbūt ir nenori žinoti, kad 
gautus iš šalpos vaikų rūbe
lius galima ir sulopyti, ar bent 
išskalbti. Toks jau šių vargšų 
gyvenimas.

Gaila, kad mūsų aprūpinti 
mokslo priemonėmis vaikai, 
dar iš vienas kito ir šį tą pava
gia. Kai esame su šiais vai
kais, vienas žvilgsnis daug pa
sako, apie jų nelaimingą dieną 
ar naktį, praleistą su nu
sigėrusiais ir juos skriau
džiančiais tėvais. Jie būna ir 
apmušti, ir alkani. Dažnas pa
sako, kad valgo pirmą kartą 
tą dieną, o jau būna vėlyva po
pietė.

Šiandien šeštadienis, pra
linksminome penkiolika geres
nio elgesio vaikų, juos išves- 
damos į vaikų teatrą. Tokie

dalykai daugeliui visiškai ne
pažįstami. Tai yra lyg fantazi
ja, kai tuo tarpu už poros va
landų jie atsimuš į skaudžią 
gyvenimo tikrovę.

Pagaliau Vilniaus butuose 
atsirado, jau mūsų seniai 
laukta, šiluma ir jau ne taip 
baisu rytais keltis. Deja, mūsų 
„Visų Šventųjų” dienos centre 
žieminio švarko dar nedrįstu 
nusivilkti. Ten šilumos nėra ir 
neaišku, ar iš viso kada bus. 
Geraširdžio amerikiečio, Er
nesto Račkausko iš Virginia 
valstijos dėka, kitą savaitę, 
taip ta bendrovė žadėjo (pa
žadai dažnai nebūna ištesėti), 
jau bus dedami nauji langai, 
nes iki šiol pūtė vėjas ir šaltis 
per vaikų dienos centro lan
gus.

Prieš savaitę, kai vieno cen
tro vaikai jau išsiskirstė na
mo, į centrą rinkosi vaikų mo
tinos. Tai seselių Beatričės ir 
Jolitos sukviestos motinos, ku
rios čia susirenka darbelius 
daryti, kad papildytų daž
niausiai tuščią jų šeimų iždą. 
Ta proga jos viena su kita su
sipažįsta ir pasidalina savo 
bei vaikų rūpesčiais. Seselės 
pakvietė ir mudvi pakalbėti 
joms apie alkoholio žalą jų 
vaikų gyvenime. Daugiau 
reiktų tėvus šviesti, kad alko
holis paralyžiuoja ne tik juos, 
bet dar daugiau jų vaikus.

Dirbdamos apleistų vaikų 
centruose, daugiausia pajun
tame, kad „pjūtis yra didelė, o 
darbininkų maža”. Šiuo metu 
mums talkina Vida Kazlaus
kaitė ir jaunas, Vilniaus peda
goginio universiteto studentas 
Juozas Kazakevičius. Ieškome 
ir laukiame savanorių Lietu
voje bei iš užjūrio.

Aldona Kaman tienė 

Skelbimai

Pinigai, kalėdiniai maisto 
siuntiniai.

Didelis S98, mažesnis SS5. 
Paskutinis talpintuvas 

3 Karaliams išeina gruodžio Sd. 
TRANSPAK 

Tel. 1 773 838 1050

• 28 centai skambinant į 
Lietuvą, 7.9 cnt. JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savaitę, 
6 sekundžių intervalai. Jokių 
mėnesinių mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Paslauga be apgau
lės. Kreipkitės vakarais lietu
viškai į Quest atstovą su 8 metų 
patirtimi tarptautiniuose ry
šiuose. Tel. 708*386-0556. 
Quest — tai jūsų ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

773-585-9500
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