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Naujojoje vyriausybėje — dar 
vienas atsistatydinimas 

Vilnius, vasario 6 d. (BNS) 
— Ūkio ministras Eugenijus 
Maldeikis antradienį nusiuntė 
vyriausybes vadovui atsistaty
dinimo* pareiškimą ir pasi
prašė išleidžiamas nemokamų 
atostogų iki vasario 13 dienos, 
kol j Lietuvą grįš prezidentas, 
kuris galės patenkinti jo atsi
statydinimo pareiškimą. 

Ministrus skiria ir atleidžia 
prezidentas premjero teikimu. 

Anot atstovo spaudai, E. 
Maldeikio atsistatydinimo pa
reiškimą premjerui Rolandui 
Paksui nuvežė pasiuntinys. 
Pasak vyriausybės kanceliari
jos senbuvių, Lietuvoje toks 
pareiškimo įteikimo būdas yra 
gana neįprastas — paprastai 
atsistatydinantys ministrai 
tai padaro asmeniškai, susiti
kę su ministru pirmininku. 

Apie sprendimą atsistaty
dinti 42 metų E. Maldeikis 
pranešė pirmadienį vakare 
Liberalų sąjungos valdybos 
posėdyje. Jis pareiškė atsista
tydinąs iš pareigų, norėdamas 
užtikrinti vyriausybės darbo 
pastovumą, pradėtų reformų 
tęstinumą bei dėl asmeninių 
motyvų. 

Tai jau antras kartas, kai E. 
Maldeikis atsistatydina iš mi
nistro pareigų, nepasibaigus 
vyriausybes įgaliojimams. Pir
mą kartą jis tai padarė 1999 
m. rudenį, prieštaraudamas 
vyriausybės sutarčiai su JAV 
bendrove „Williams Interna
tional" dėl bendrovės „Ma
žeikių nafta" akcijų pardavi
mo. Tuomet jis taip pat ėjo 
ūkio ministro pareigas tuome
tinėje R. Pakso vyriausybėje. 

Praėjusią savaitę Vyriausio
ji tarnybinės etikos komisija 
(VTEK) nusprendė, kad E. 
Maldeikio elgesys per sausio 
viduryje įvykusį vizitą Mask
voje nesukėlė viešųjų ir pri
vačių interesų konflikto, ta
čiau drauge pabrėžė, kad mi
nistras pažeidė įstatymais ir 
vyriausybės aktais numatytą 
vizitų organizavimo bei vedi
mo tvarką. 

Premjeras Rolandas Paksas 
antradienį penkioms dienoms 
nemokamų atostogų išleido at
sistatydinti nusprendusį ūkio 
ministrą Eugenijų Maldeikį ir 
vėliau teiks jo pareiškimą iš ' 
atostogų sugrįšiančiam prezi
dentui. E. Maldeikį laikinai 
pavaduos ministras Henrikas 
Žukauskas. 

Premjero atstovas spaudai 
Rimvydas Paleckis antradienį 
sakė, kad R. Paksas nedarys 
kliūčių ūkio ministro atsista
tydinimui. 

Dar pirmadienį ryte R. Pak
sas sakė, kad nesieks Maldei
kio atsistatydinimo. Kitokios 
nuostatos laikėsi liberalų ben
drininkai valdančiojoje koali
cijoje socialliberalai ir prezi
dentas, pareiškę nusistebė
jimą R. Pakso sprendimu pasi
likti E. Maldeikį vyriausybėje. 

Lietuvos liberalų sąjungos 
atstovai kol kas neįvardija ga
limų kandidatūrų į ūkio mi
nistro postą ir siūlo palaukti 
iš atostogų sugrįžtančio prezi
dento Valdo Adamkaus. 

Antradienį spaudos konfe
rencijoje Seime Liberalų są
jungos valdybos narys Jonas 
Čekuolis teigė, jog dar yra 
anksti įvardyti galimas kandi
datūras į ūkio ministro postą. 
Palyginęs ūkio ministro Eu
genijaus Maldeikio atsistaty
dinimo istoriją su televizijos 
„muilo opera", kurios serijos 
nutrūksta pačioje įdomiausio
je vietoje, siūlė žurnalistams 
„laukti kitos serijos". J. Če
kuolis spaudos konferencijoje 
pakartojo, jog ūkio ministras 
E. Maldeikis atsistatydino 
savo apsisprendimu, kad ne
apsunkintų tolesnio vyriau
sybės darbo. Liberalo teigimu, 
ministro apsisprendimui įta
kos neturėjo ir pirmadienį 
premjerui įteiktos specialiųjų 
tarnybų pažymos dėl ministro 
kelionės į Maskvą aplinkybių. 
Jis taip pat pažymėjo, jog ūkio 
ministro istorija davė pamoką, 
kad vyriausybė turi dirbti dar 
skaidriau ir atviriau. 

Lietuvoje reikšminga tampa 
„ketvirtoji valdžia" 

Vilnius, vasario 6 d. (Elta) 
— Koalicinei Naujosios politi
kos sąjungai besimokant val
stybės valdymo meno, ži-
niasklaida įrodė turinti dides
nę patirtį šioje srityje ir 
dažnai perkeltine prasme su
prantamą „ketvirtosios val
džios" sąvoką pavertė tikro
viška. 

„Po paskutinių trijų savaičių 
žodžius 'ketvirtoji valdžia' ga
lima drąsiai rašyti be ka
bučių", sakė Vilniaus universi
teto Tarptautinių santykių bei 
politikos mokslų instituto va
dovas Raimundas Lopata. 

Koalicinei vyriausybei dar 
neišdirbus ne 100 dienų, mini
strų kabinetas skaičiuoja jau 
dviejų, strategiškai svarbias 
sritis valdančių ministrų ne
tektis — del viešųjų bei pri-
vačiųjų interesų nesuderinimo 
atsistatydino susisiekimo mi
nistras Gintaras Striaukas, 
atsistatydinimo pareiškimą 
jau yra parašęs ir ūkio mini
stras Eugenijus Maldeikis. 

Būtent žiniasklaidoje skel
biama informacija vertė spe
cialiąsias tarnybas bei kitas 
institucijas daugiau domėtis 
E. Maldeikio vizitu į Rusijos 
sostinę, ir būtent žiniasklai
doje buvos skelbiamos minist
rą sukompromituoti galinčių 
dokumentų kopijos. 

Pasak R. Lopatos, pasikeiti
mai vyriausybėje dabartinei 
valdžiai davė kelias pamokas, 
tačiau ar iš jų bus pasimoky
ta, kol kas sunku pasakyti. 

Pirmiausia ministrų pasikei
timo istorijos nusmukdė libe
ralų populiarumą, nes kai ku
riais momentais išryškėjo jų 
nesugebėjimas valdyti valsty
bės. „Jiems teks įrodyti, kad 
'atsarginių' komandos suolelis 
tikrai yra ilgas, o Rolandui 
Paksui — paneigti tas kalbas, 
kad jis be Maldeikio ir Liongi
no yra politiškai nepajėgus", 
įsitikinęs politologas. 

Kitas svarbus momentas yra 
tas, kad tokios skandalingos 
istorijos parodė ne tik nesu
gebėjimą valdyti situacijos, 
bet „ir nesugebėjimą orientuo
tis pasaulinėje politikoje. Tuo 
metu, kai iš valdžios reikalau
jama tiek reformų, tiek politi
nio stabilumo, to nebuvo su
gebėta išlaikyti", mano R. 
Lopeta. 

Dėl susidariusios situacijos 
subtilioje padėtyje atsidūrė ir 
koalicijos bendrininkai social
liberalai, kurie dabar turi vie
nintelę išeitį — aiškiai įvar
dyti savo politinę strategiją ir, 
jos laikantis, veikti. .Jeigu 
jiems rūpi 2002 metai (prezi
dento rinkimai), tuomet gali
ma tikėtis tam tikrų viražų, 

L~j Tėvynėje pasižvalgius 

vos verslininkų 
joms. 

Susitikimą organizavo- Lie
tuvos pramoninkų konfedera
cijos prezidentas Bronislovas 
Lubys. Rusijos verslininkų de
legacijai vadovauja Rusijos 
pramoninkų ir verslininkų są
jungos prezidentas Arkadij 
Volskij. Jame ketina dalyvauti 
įtakingos Rusijos energetinės 
bendrovės „JES Rossii" valdy

bos pirmininkas Anatolij Čiu-
bais, dujų bendrovės „Gaz-
prom" bei naftos bendrovės 
„LUKoil" vadovybės atstovai, 
kitų Rusijos energetikos ir 
transporto firmų atstovai. 

J Vilnių buvo kviečiamas ir 
Rusijos energetikos ministras 
Aleksandr Gavrin, tačiau pir
madienį buvo pranešta, jog 
prezidentas Vladimir Putin jį 
atleido dėl kuro ir energetikos 
krizės Tolimuosiuose Rytuose 
ir Sibire. 

Abejonės dėl energetikų 
susitarimų neturi pagrindo 

sukliudyti Lietuvai uždaryti 

Vasario 6 dieną Vilniuje prasidėjo dviejų dienu pasitarimas lietuves ir Rusijos ekonominio bendradarbiavimo klausi
mais. Pirmosios dienos diskusijose dalyvavo (iš kairės) Rusijo6 pramoninkų ir verslininkų sąjungos viceprezidentai 
Sergej Bekov ir Aleksandr Kiseliov, Lietuvos Pramoninkų konfederacijos prezidentas Bronislovas Lubys ir viena iš 
renginio organizatorių, Lietuvos Seimo narė Kazimiera Prunskiene Gedimino Žilinsko IEIUI nuotr 

Seimo vadovas nedalyvaus 
susitikime su rusų verslininkais 

Vilnius, vasario 6 d. (BNS) vos verslininkų organizaci 
— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas atsisakė dalyvauti 
trečiadienį Seime rengiamame 
susitikime su įtakingais Rusi
jos verslininkais. 

Dar pirmadienį viena iš su
sitikimo organizatorių, Seimo 
narė Kazimiera Prunskienė 
žadėjo, jog Seimo pirmininkas 
susitikime pasakys sveikinimo 
kalbą. K Prunskienė teigė, 
jog A. Paulauskas pakeitė sa
vo planus dėl „kažkokios išvy
kos". Tačiau Seimo vadovo at
stovo spaudai Vytauto Ma
kausko teigimu, A. Paulausko 
trečiadienio dienotvarkėje jo
kių susitikimų nenumatyta, o 
visą dieną jis ketina praleisti 
namuose, „dirbdamas su do
kumentais". 

A. Paulauskas įpareigojo pa
sakyti sveikinimo kalbą Seimo 
pirmininko pavaduotoją Ar
tūrą Skardžių. Jis sakė, kad 
paruoš trumpą kelių minučių 
trukmės sveikinimo žodį. 

BNS žiniomis, A. Paulaus
kas tik išvakarėse sužinojo, 
kad iš jo tikimasi sveikinimo 
žodžio ir suabejojo būtinybe jį 
tarti. 

Susitikimo organizatorė K 
Prunskienė teigė nedramati
zuojanti to, jog Seimo vadas 
atsisakė dalyvauti susitikime. 
Ji teigė, jog tai nėra Seimo 
„politinis renginys". „Tai 
praktinis ekonominis susitiki-
mas",*sakėji. 

Susitikime Rusijos ir Lietu
vos atstovai kalbėsis apie ben
dradarbiavimo galimybes 
energetikos srityje, tranzito, 
geležinkelių ir uosto paslaugų 
įkainių, muitinių darbo, im
porto bei eksporto problemas, 
taip pat turizmo skatinimą ir 
vizų režimo supaprastinimą. 

Pasak K. Prunskienės, Sei
mas pasirinktas kaip neutrali 
vieta, priimtina visoms susiti
kime dalyvaujančioms Lietu-

tačiau, jeigu valstybė — jie vi
somis išgalėmis turi stengtis 
stabilizuoti situaciją", pažymi 

Vilnius, vasario 6 d. (BNS) 
— Seimo užsienio reikalų 
komitetas (URK) sveikintų, jei 
pasirašant penkiašalę sutartį 
dėl Baltijos valstybių, Rusijos 
ir Baltarusijos energetikos si
stemų lygiagretaus darbo, bū
tų išsklaidytos visos abejonės, 
jog susitarimas gali sutrukdy
ti Lietuvai įsijungti į Vakarų 
energetinę sistemą. 

Tai po Seime antradienį įvy
kusio uždaro URK susitikimo 
su Ūkio ministerijos ir 
sietuvos energijos" vadovais 
sakė komiteto pirmininkas Al
vydas Medalinskas. 

Porą valandų trukusiame 
susitikime, kuriame dalyvavo 
ūkio viceministras Nerijus Ei
dukevičius bei „Lietuvos ener
gijos" laikinasis vadovas Dan-
giras Mikalajūnas, buvo smul
kiai išnagrinėtos trečiadienį 
numatomo pasirašyti pen-
kiašalio susitarimo aplinkybės 
ir galimos pasekmės. Abejo
nėms išsklaidyti, URK nuo
mone, reikėtų patikslinti vie
ną sutarties punktą. BNS 
žiniomis, „Lietuvos energija" 
pirmadienį pateikė pasirašan
čioms šalims susitarimo pa
taisą, kad nebus ribojama Lie
tuvos teisė pasitraukti iš su
sitarimo ir prisijungti prie 
Vakarų energetines erdvės. 

URK pirmininkas A. Meda
linskas pažymėjo, jog pataisų 
yra pateikusios ir kitos susita
rimą pasirašančios šalys. 

Praėjusią savaitę Tėvynės 

Lietuvai 
Ignalinos jėgainę, nes ji ne
priklauso susitarimą pasi
rašančiai „Lietuvos energijai". 

URK pirmininkas pažymėjo, 
jog ketinamas pasirašyti susi
tarimas negali būti viršesnis 
už priimtus įstatymus, nes jį 
pasirašys ne valstybės, o ūkio 
subjektai: „Lietuvos energija", 
Latvijos „Latvenergo", Estijos 
„Eesti Energia", Baltarusijos 
„Belenergo" ir Rusijos „JES 
Rossii". 

* Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas santūriai 
vertina ūkio ministro Eugeni
jaus Maldeikio atsistatydini
mą, tačiau neslepia, kad šis 
sprendimas per ilgai užtruko. 
A. Paulauskas nežino ūkio 
ministro atsistatydinimo prie
žasčių, tačiau mano, kad E. 
Maldeikio sprendimą nulėmė 
tai, kad ministras „suvokė vi
są atsakomybę". Paprašytas 
įvertinti ūkio ministro žings
nį, sakė: „Kai viskas įvyko, 
kam čia džiaugtis". „Išsi
sprendė, ir taškas. Emocijos 
nereikalingos bendram dar
bui", sakė A. Paulauskas. Jis 
teigė neturįs informacijos, ar 
E. Maldeikio atsistatydinimą 
nulėmė pirmadienio popietę 
premjerui pateiktas Valstybės 
saugumo departamento ir 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
bendrai parengtas dokumen
tas apie E. Maldeikio vizitą į 
Rusiją. (BNS) 

* Seimo nariu transporto 
lėšų mažinimą įteisinanti įs
tatymo pataisa naujų projektų 
sąraše išbuvo tik dvi savaites. 
Po to projekto autorius social
liberalas Vytautas Kvietkaus-
kas ją atsiėmė. Paklaustas 
apie priežastis, kodėl pakeitė 
nuomonę ir atsiėmė projektą, 
atsakė: „Frakcija liepė". (Eita) 

* Dešimt Lietuvos pilie
čiui praėjusį savaitgalį mik
roautobusu išvykusių į Vokie
tiją, Lenkijoje pateko į krau
pią avariją. Netoli Poznanės 
„Ford Transit" vairuotojas A. 
Radzevičius įvažiavo į prieš
priešinę kelio juostą ir rėžėsi į 
sunkvežimį MAN. Vietoje žu
vo Varėnos rajono gyventoja 
G. Didikienė. Ligoninėje mirė 
ukmergiškė R. Černyšova ir 
kaunietis K. Simonovičius. 
Sužeisti buvo marijampolietis 
vairuotojas A. Radzevičius, 
vilkaviškietis V. Staneika ir 
kaunietis D. Pasažą nskas. 

Garsaus krepšininko žmona 
JAV teismo nuteista kalėti 

R. Lopata akcentuodamas, jog sąjungos - konservatorių frak-
pirmiausia koalicijos bendri
ninkai turi siekti geresnio su
sikalbėjimo. 

Instituto vadovas skeptiškai 
vertina valdžios pasikeitimo 
galimybę. „Problema yra ta, 
kad kiti šiuo metu nelabai 
norėtų to imtis", sakė R. Lopa
ta. Jo nuomone, bene pagrin
diniu tokios prielaidos veiks
niu taip pat yra artėjantys 
prezidento rinkimai, iki kurių 
politinės jėgos nori galutinai 
sudaryti savo valdžios „pira
mides". 

cija pareiškė, kad planuoja 
jamas pasirašyti susitarimas 
gali sutrukdyti Lietuvai inte
gruotis į Vakarų energetinę 
sistemą bei palaipsniui nu
traukti Ignalinos atominės 
elektrinės veiklą. 

Lietuva įstatymu yra įsi
pareigojusi nutraukti atomi
nės elektrinės I bloko darbą 
iki 2005 metų, o 2004 metais 
apsispręsti dėl II bloko už
darymo datos. 

A. Medalinsko teigimu, 
penkiašalis susitarimas negali 

Hillsboro, Oregon, vasa
rio 6 d. (AP-BNS) — JAV Ore
gon valstijos teismas nuteisė 
32 dienas kalėti lietuvių 
krepšininko Arvydo Sabonio 
žmoną Ingridą Sabonienę dėl 
kaltinimų du kartus vairavus 
automobilį neblaiviai. 

NBA lygos Portland „Trail 
Blazers" klubo vidurio puolėjo 
žmona L Sabonienė pirma
dienį teisme pripažino jai pa
teiktus kaltinimus. Atsižvel
gus į I. Sabonienės šeimyninę 
padėtį, įkalinimo bausmė jai 
gali būti pakeista namų areš
tu tokiam pačiam laikui. 

„Turite keturis mažamečius 
vaikus ir privalote suimti save 
į rankas. Manau, suprantate 
ir nenorite prarasti savęs bei 
šeimos, o taip nutiks, jei ne
nustosite vartoti alkoholio", 
teisme kalbėjo teisėja Nancy 
Campbell. Teisėja įspėjo kalti
namąją turint rimtą problemą 
dėl alkoholio vartojimo. 

Teisme I. Sabonienė nesakė 
nieko daugiau, išskyrus kelis 
atsakymus „taip" į teisėjos 
klausimus. A. Sabonis žmonos 
teisme nedalyvavo. 

Be to, teisėja N. Campbell L 
Sabonienei skyrė 3,000 dole
rių baudą ir 3 metams atėmė 
teisę vairuoti automobilį. Taip 
pat jai skirtas 3 metų ban
domasis laikotarpis. 

Pagal teismo nutartį, I. Sa
bonienė neturi teises savava

liškai palikti Oregon valstijos. 
Jai tai pat uždrausta pirkti ar 
turėti alkoholinių gėrimų. Pa
sak L Sabonienės advokato, iš 
Sabonių šeimos namų buvo 
išgabenti visi alkoholiniai gėri
mai. 

Kaltinimas dėl neatidaus 
vairavimo I. Sabonienei teis
me buvo atmestas. 

Nuteistoji turi pradėti atlik
ti bausmę, tai yra atvykti į 
kalėjimą, vasario 13 d. Proku
rorai teigia, jog tikriausiai jai 
bus skirtas namų areštas. To
kiu atveju I. Sabonienės buvi
mo vietą rodytų prie kojos 
pritvirtintas elektroninis švy
turys. Apie asmens pasišali
nimą iš namų policija būtų 
įspėjama garsiniu signalu. 

Pirmą kartą I. Sabonienė, 
vairavusi automobilį neblaivi, 
buvo sulaikyta praėjusių metų 
gegužės viduryje, kai paviešėti 
į Portland buvo atvykę A. Sa
bonio tėvai. Tąkart jai vyks
tant į mokyklą atsiimti vaikų, 
policijai apie krepšininko žmo
ną, keistai vairuojančią auto
mobilį, buvo pranešta telefo
nu. Nepaisydama teismo nu
tarties nevairuoti išgėrus al
koholio, antrą kartą L Sabo
nienė buvo sulaikyta prie vai
ro neblaivi praėjusių metų 
gruodžio pradžioje. Krepši
ninko žmona, kuriai buvo ką 
tik sukakę 30 metų, buvo su
stabdyta netoli savo namų. 

* Kauno miesto neeili
niame tarybos posėdyje 
planuojama prieš laiką iš pa
reigų atleisti merą, jo pirmąjį 
pavaduotoją ir vieną valdybos 
narį- Tą pačią dieną ketinama 
išrinkti naująjį miesto vadovą 
bei pirmąjį jo pavaduotoją. 
Kadangi Kauno miesto meras 
Gediminas Budnikas, viceme
ras Kazimieras Starkevičius ir 
valdybos narys Kęstutis Mikė
nas yra parašę atsistatydini
mo pareiškimus, jų atleidimo 
procedūra turi įvykti pritarus 
miesto tarybos nariams. Šiam 
tikslui meras G. Budnikas 
sušaukė neelinį Kauno miesto 
tarybos posėdį. Spėjama, kad 
Lietuvos laisvės sąjungai ant
rą kartą po savivaldybių rin
kimų susidraugavus su Nau
jąja sąjunga (socialliberalais) 
ir laimėjus tarybos narių bal
sų daugumą, naujuoju meru 
taps socialliberalas Erikas Ta
mašauskas, pirmojo pavaduo
tojo postas atiteks G. Budni
kui. 

* Vyriausioji rinkimu ko
misija Finansų ministerijai 
siūlo paskirstyti politinėms 
partijoms pirmojo pusmečio 
lėšas — 262,000 litų. 

* Je i ši pavasari nebus 
rasta apie 3 milijonus litu 
Dzūkijos regiono miškus už
puolusiems pušiniams pelėd-
galviams sunaikinti, pušy
nams gali grėsti ekologinė ka
tastrofa, sako Aplinkos minis
terijos specialistai. 

* Pakruojo rajono apy
linkės teismo nuosprendis, 
kuriuo naminio alaus statinę 
šventėms nusipirkęs žmogus 
buvo nuteistas kalėti 2 metus, 
nustebino Aukščiausiojo teis
mo (AT) teisėjus. Pasirodo, jog 
Lietuvos AT buvo žemesnių 
instancijų teismams išsiunti
nėjęs konsultacijas, kuriose 
nurodoma, kad naminio alaus 
gamyba nėra nusikaltimas. 

* Vyriausiasis valstybi
nis veterinarijos inspekto
rius Kazimieras Lukauskas 
įsakymu uždraudė į Lietuvą 
importuoti galvijus ir jų pro
duktus, maltą mėsą, kiaulių 
pažandės, visų rūšių produk
tus bei jogurtus, kurių sudė
tyje yra gyvūnines kilmės že
latinos. Taip pat neleidžiama 
importuoti į Lietuvą gyvu
liams šerti skirtos mėsos ir 
kaulų miltų, kraujo miltų, pa
šarų priedų, kurių sudėtyfe 
yra perdirbtų gyvulinių balty
mų. Tokių apsaugos priemo
nių imtasi siekiant išvengti 
pavojingos gyvulių ligos — 
smegenų kempinliges — gali
mo paplitimo Lietuvoje. <Eitai 
Policija vėl gavo pranešimą 
telefonu apie keistai vairuo
jamą automobilį. 

Kaip ir spėjo vietos parei
gūnai, pirmasis I. Sabonienės 
prasižengimas praėjusių metų 
viduryje buvo grąžintas į teis
mą ir svarstomas iš naujo kar
tu su antruoju. Gegužės mė
nesį jos kraujyje aptikta 0.23 
promilės alkoholio, gruodį — 
0.26. Oregon valstijoje vairuo
jant automobilį leistinas alko
holio kiekis kraujyje — 0.08 
promilės. 

KALENDORIUS ~ 
Vasario 7 d.: Jomante. Moze, Ra

mutis. Ričardas, Romualdas. Vilgau-
das. 

Vasario 8 d.: Sv Jeronimas Emili-
ani; Daugvilė. Domantas. Honoratas. 
Jogintas, Nirma, Saliamonas (Salys> 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

MALONŪS ĮSPŪDŽIAI IŠ 
TRUMPOS VIEŠNAGĖS 

„PANEMUNĖJE" 
Nors ir be Nemuno, bet taip 

vadinosi Australijos lietuvių 
skautų rajoninė stovykla š.m. 
sausio 3-13 d. vykusi Camp 
Kariong stovyklavietėje, maž
daug 50 km nuo. Sydney mies
to. Stovyklautojai čia susirin
ko iš Adelaide, Brisbane, Can-
berra, Geelong, Melbourne ir 
Sydney miestų. Prisidėjo 
skautai ir iš kitų kraštų, atvy
kę į gruodžio pabaigoje vykusį 
Jaunimo kongresą bei Austra
lijos Lietuvių dienas. Stovyk
lautojų skaičius svyravo tarp 
115 ir 130 asmenų, kas Aus
tralijos lietuvių telkiniams yra 
gana daug. 

Vasaros stovykla sausio pra
džioje, man, vos vos išspru
kusiai iš Čikagoje siaučiančių 
pūgų, atrodė kažkas neįtikėti
no, kažkas nerealaus, kaip ir 
tas pilkai žalsvas eukaliptų 
miškas, ruda, šiurkšti žolė ir 
9 5 T (38°C) karštis. Tačiau, 
dulkinu keliu pati beeidama, 
išvydus pastovyklių , pala
pines, pasijutau, kaip čikagiš-
kame „Rakė". 

Pataikiau atvykt laisvalai
kio metu, todėl galėjau susi-
pažinti/atsipažint su vadovais, 
nes jie, kaip paprastai, tą 
„laisvą" laiką naudojo pasita
rimams. 

„Panemunės" viršininkas sk. 
vytis Jeronimas Belkus, adju
tante ps. Kristina Cox-Rup-
šienė, programų vedėja ps. fil. 
Elena Kiverytė-Erzikov, skau
tų vyčių pastovyklės vadovas 
s. Gediminas Sauka, vyres
niųjų skaučių būrelio vadovė 
vyr. sk. Laura Belkienė, sar
gybų viršininkas s. Arvydas 
Zduoba, rajono vadijos kores
pondentas ir stovyklos foto
grafas j.v.s.fil. Vytautas Vait
kus, registraciją vedė vyr. 
skautė Dovilė Užubalytė-
Zduobienė. Stovyklavo ir LSS 
Australijos rajono atstovė v.s. 
Rasa Statkuvienė, vadovauda
ma skaučių pastovyklei. Kiti 
pastovyklių vadovai: Alex Ta-
lanskas, Kajus Kazokas, Liu
da Popenhagen, Audrey Mar-
kowskei. 

Brolis Vaitkus pasišovė ap
rodyti man stovyklą, tai ir iš
žygiavome kepures užsivožė 
nuo negailestingos saulutės. 

Camp Kariong yra 90 akrų 
eukaliptų miško plotas, per 
kurj teka mažas Rats Creek 
upokšnis. Tokiame karštyje 
tas upeliukas, manau, buvo 
vertas gražesnio pavadinimo 
galbūt „Atgaivos", tik ne 

„Žiurkės". 
Maždaug nelygiu keturkam

piu išvestas takas juosia visą 
stovyklavimo plotą, „išspin-
duliuodamas"mažus takelius į 
pastovyklės. Pastovyklės nedi-
dutės, gali sakyt, „atkovotos" 
iš aštrių brūzgynų po krum
pliuotomis eukaliptų šakomis. 

Stovyklavietėje yra ir didelis 
pastatas su sale-valgomuoju 
(telpa arti 100 asm.), didžiule 
virtuve (dujų viryklės) ir šal
dytuvais. Netoliese yra ir „ba
rakas" su dideliais miegamai
siais ir dviaukštėmis lovomis; 
tualetai, dušai. Žodžiu, sto
vyklauk sau patogiai ir lyjant 
(nė lašo!) ir sningant (juokau
ju, juokauju!). Bet „Panemu
nės" skautai, be abejo, kaip 
skautams dera, miegojo pala
pinėse. 

Dėmesį atkreipė pastovyklių 
pavadinimai. Prisimenant ne
seniai Sydney mieste įvykusią 
olimpiadą, pastovyklės pasiva
dino lietuvių sportininkų var
dais: Šarūno Marčiulionio, Ar
vydo Sabonio, Editos Pučins
kaitės, Dianos Žiliūtės, Ed. 
Palubinsko. Stovykloje taip 
pat buvo vykdomos olimpiadų 
dienos. 

Skiltyse gi vyravo gamta — 
ir karštų, ir šaltų kraštų gy
vūnai: „Ereliai" ir „Lapės", 
„Pumos" ir „Panteros", „Vil
kai" ir „Peteliškės". Buvo čia 
ir „Skorpijonų" ir „Asilų" (! 
Manau, jie buvo protingesni, 
negu tas pavadinimas). Vil
kiukų ir skaučių skiltys vadi
nosi — „Žalčiai", „Gyvatės", 
„Vorai" (vaje! vaje!). 

Apie vorus kalbant, juokauti 
negalima. Jų Australijoj daug 
ir beveik visi nuodingi: vienų 
įkandimas nemirtinas, kitų — 
mirtinas. Štai ir šioje stovyk
loje buvo atsitikusi nelaimė: 
vieną vadovą įkando nuodin
gas voras. Reikėjo greitosios 
pagalbos ir ligoninės. Gerai, 
kad tas skausmingas įvykis 
baigėsi laimingai— skautas 
pasveiko. 

Ankstyvą popietę stovyklau
tojai rinkosi Mišioms (Trijų 
Karalių šventė) į Baden-Po-
well vardu pavadintą lauko 
koplyčią. Čia, nuo saulės baltu 
kapišonu galvą apdengęs, mū
sų laukė kun. Egidijus Arna-
šius. Tai jaunas linksmas že
maitis iš Telšių vyskupijos 
paskirtas Australijos lietuvių 
sielovadai. Jo pamokslas apie 
„Dievą-Skautą", sutverusį tur
tingą ir įvairią gamtą mums 

Sesė skautininke rodo: „Šiuo keiiu eik 
m. sausio 6 d. 

džiaugtis, globoti ir mylėti, ir 
apie Tris Karalius ir lietuviš
ką paprotį jų vardus kreida 
ant durų žymėti, buvo labai 
tikslus ir jaunimui supranta
mas. Deja, jo žodžiai buvo ver
čiami į anglų kalbą. Vertėjos 
pareigas gerai atliko v.s. Rasa 
Statkuvienė. Klausydama gal
vojau, kad lengva mums, gy
venantiems dideliuose lietuvių 
telkiniuose. kaip Čikaga, 
džiaugtis, jog mūsų jaunimas 
daugiau kalba ir supranta lie
tuviškai. Čia lietuvių, paly
gint, nedidelė saujelė, visi išsi
sklaidę milžiniškuose atstu
muose; susitikimai, susibū
rimai retesni, mažesni, mišrių 
vedybų daugiau. Reikia tik la
bai džiaugtis, kad tas jauni
mas ir jų tėvai buriasi po lie
tuviškais ženklais, glaudžiasi 
prie lietuviškų tradicijų ir or
ganizacijų, vertina savo šak
nis. 

O dainuoja jie lietuviškai ge
rai! Teko pasėdėti ant rąsto 
prie „Panemunės" laužo, pa
klausyti ir padainuoti kartu. 
Ir maloniai prisiminti 50 sto
vyklų ir laužų be skaičiaus. 
Visi jie liepsnojo ne prie Ne
muno, bet liepsnojo karštai, 
kurstomi su noru, entuziaz
mu, vis pagalvojant apie Lie
tuvą, vis norint būti kartu, ar 
juokiantis, ar verkiant... 

Mano „padūmojimus" apie 
senus laikus per Mišias nu
traukė netikėtas „maldinin
kas" — didžiulis goanna drie
žas, atlervojęs „pabendrauti". 
Kadangi stovyklautojai tuos 
driežus kasdien sutinka be-
smaguriaujančius maisto at
liekomis, tai didelio sujudimo 
nebuvo. Bet aš, tokio sutvėri
mo nemačiusi, sekiau jį iš pas
kos su foto aparatu. Driežas, 
kyščiodamas savo jautrų lie
žuvėlį, nieko nebodamas, nu-
šleivpjo tiesiai prie altoriaus, 
apėjo aplink porą kartų (šiek 
tiek išmesdamas iš pusiausvy
ros kun. Egidijų) ir nušlamėjo 
sausais lapais į mišką. Ką gi, 
ir jis, gyvūnėlis, atėjo pagar
binti savo Sutvėrėją. Be to, jis 
nenuodingas, labai juokingas 
ir surenka maisto trupinius. 

Vakarop teko dalyvauti įžo
džiuose ir vėliavos nuleidime. 

prieisi lietuvišką "Panemunę"'., Camp Kariong, NSW Australia, 2001 
Nuotr. Nijolės Užubalienės 

Skautai vyčiai „Panemunės" stovykloje. Tretias \i kairės — vadovas Gediminas Sauka 
Nuotr N. L'žubalienėn 

RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONO 2001 m. VEIKLOS 

PLANAS 
Kovo 4 d. — Kaziuko mugė 

Los Angeles šv. Kazimiero 
parapijoje. 

Kovo 17 d- — 2:30 v.p.p. 
Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijoje Tarptautinė skautavi-
mo diena (Internatonal Day of 
Scouting). 

Balandžio 28 ir 29 d. — 
Šv. Jurgio šventės iškyla 
Emma Wood State Beach 
Park, Ventura, CA. 

Birželio 27-liepos 8d. — 
Vasaros stovykla „Rambyno" 
stovyklavietėje, Big Bear, CA. 

Lapkričio 18 d. — Los An
geles lietuviško skautavimo 
50 metų Jubiliejaus šventė.-. 

Čia viskas buvo atliekama lie
tuvių kalba. Paukštytės įžodį 
davė apie penketas kandi
dačių, skauto — rodos, apie 
10. Ir vienas „gintarėlis", pa
keldamas vieną pirštuką ir 
gaudamas baltą kaklaryšį. 
Laukiau prityrusių skautų 
įžodžio, bet jo nebuvo. Čia su
žinojau keistą praktiką, kuria 
nepatenkinti skautai vyčiai. 
Būtent, atrodo, iš Lietuvos 
atėjusi ceremonija prityrusių 
skautų įžodį duoti naktį, prie 
laužo lyg jie duotų pagrindinę 
skauto vyčio priesaiką. Tas be
reikalingai išpučia ir taip jau 
didelį trylikmečio, keturiolik
mečio berniuko ego ir sukas-
dienina skautų vyčių tradici
jas. Prityrusio skauto įžodį 
kandidatai duoda dieną, prie 
vėliavos, kaip ir skautai bei 
vilkiukai Reikia tikėtis, kad 
ši nepedagogiška praktika ne-
išsivystys į bereikalingą tradi
ciją. 

Prisiminus skautus vyčius, 
noriu pažymėti, kad tai labai 
gausus ir šaunus būrys ir 
jaunų, ir pagyvenusių brolių. 
Kiek girdėjau, džiaugiamasi, 
kad jų veikla labai pagyvėjusi. 
Jie labai puikiai pasirodė 
vėliavų nuleidime, gražiai uni
formuoti ir savo lazdas pa
puošę gyvuliukais-kimštinu-
kais, daugiausia koalų meš
kiukais. 

Taigi tiek iš „Panemunės" be 
Nemuno Australijos seses-
broliai gyvuokit, budėkit ir 
širdies kamputy laikykit to
limą Par.omune prie Nemuno! 

Sesė Nijolė 

P.S. tiesivaišinant brolio 
Viktoro Žliterio gurmetine va
kariene, teko susipažinti ir 
pasikalbėti su broliu Linu Vai-
ciulevičium, net iš Tasmani
jos! Jis papasakojo apie ten 
pagarso: įsį lietuvį Truchaną, 
foto-merv.ninką ir gamtininką, 
per ank-'.i ŽUVUSĮ baidarei ap
virtus. Brolis Linas siunčia 
linkėjimus v.s Birutei Banai
tienei ir kitiems Amerikoje 
skautaujantiems broliams ir 
sesėms. 

N. 

HARTFORDO SKAUTŲ 
KAZIUKO MUGĖ 

Hartfordo skautijos 
cine Kaziuko mugė S 

tradi-
v. Tre

jybes parapijos salėje, 53 Capi-
toi Ave., ruošiama sekmadie
nį, kovo 4 d. Atidarymas 9:45 
vai. r. 

Kaziuko mugėje, kaip visuo
met, bus įvairiausių rankdar
bių, medžio drožinių, lietuviš
kų knygų, paveikslų, gintaro 
dirbinių, lietuviškų lėlių, audi
nių ir kt. Veiks ir visų mėgs
tami laimėjimai ir žaidimai 
vaikams, kuriuos praves mū
sų jaunieji vilkiukai ir paukš
tytės, padedami vadovių ir 
mamyčių. Valgykla veiks nuo 
11:30 vai. r. Bus galima pasi
vaišinti lietuviškais pietumis. 
Kava ir pyragais galėsite 
gardžiuotis nuo pat ryto. 
Kviečiame visus atsilankyti, 
maloniai praleisti sekmadienį 
bendraujant su skautais ir se
niai bematytais draugais ir 
pažįstamais, o taip pat parem
ti skautišką veiklą. Lauksime 
visų! Mugė veiks iki bus lan
kytojų. 

KAZIUKO MUGĖ 

Detroito „Baltijos" ir „Ga
bijos" tuntų Kaziuko mugė 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre ruošiama 
kovo 4 d. 

Čikagos skautų ir skaučių 
Kaziuko mugė PLC, Lemonte, 
vyks kovo 4 d 

Clevelando skautų ir skau
čių Kaziuko mugė ruošiama 
kovo 18d. 

Hartfordo skautijos meti
nė Kaziuko mugė sekmadienį, 
kovo 4 d., Šv. Trejybės parapi
jos salėje. 

Los Angeles skautų ir 
skaučių tuntų Kaziuko mugė 
Šv. Kazimiero parapijos kieme 
ir patalpose ruošiama kovo 4 
d. 

Toronto skautų ir skaučių 
Kaziuko mugė kovo 4 d., sek
madienį, pirmą kartą bus ren
giama Anapilio salėje. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LrrHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily eicept Sundays and Moodays, legal Holidays, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26 th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Soriety. 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
II. 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and addrtional mailing offices. 
Subacription Rates: $100.00. Foreign oountries $115. 
Postmaster Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago. IL 60629-5589. 
Matjpdajni palto išlaidas, pakvitavimų ui prenumeratą nesiurtfiame. Prie 
pavardes ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

DRAUGO prenumerata yra mokama ii anksto. 
Metams 1/2 metų 3 mėn. 

JAV $100.00 $60.00 $38.00 
Kanadoje'ir kitur ]"W.Š.) $115.00 $65.00 $45.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 $45.00 $33.00 
Kanadoje ir'kitup (U!s.) $65.00 $50.00 438.00 
Uiaakant i Lietuvą: 
Oro pastų $500.00 $250.00 
Reguliariu paštu $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro pastų $160.00 $85.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ka nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

or. Hunas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

6645W. Stanley Ave., Berwyn, IL 
60402, tel. 706 -484 -1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

„SIETUVOS" DRAUGOVES 
SUEIGOS 2001 METAIS 

Sausio 20 d., šešt., sueiga 
nuo 1-4 val.p.p. Ateitininkų 
namūose.Lemonte. 

Vasario 10 d., šešt., nuo 1-
4 val.p.p. Ateitininkų namuo
se, Lemonte. 

Kovo 17 d., šešt., nuo 2-5 
vai. p.p. PLC posėdžių kmb. 

Balandžio 7 d., šešt., nuo 
1-4 v.p.p., Ateitininkų namuo
se, Lemonte. 

Gegužės 26 d,, šešt., nuo 
1-4 vai. p.p. Ateitininkų nam., 
Lemonte. 

Birželio 16 d., šešt., nuo 1-
4 vai. p.p. Ateitininkų nam., 
Lemonte. 

Liepos 22 d., sekm., nuo 
12-5 vai. p.p. Ateitininkų 
nam., Lemonte, draugovės ir 
artimųjų gegužinė. 

Rugpjūčio 18 d., šešt., nuo 
1-4 vai. p.p. Ateitininkų 
nam., Lemonte. 

Rugsėjo 22 d., šešt., nuo 1-
4 vai. p.p. Ateitininkų nam., 
Lemonte. 

Spalio 20 d., šešt., nuo 1-4 
vai. p.p. Ateitininkų nam., Le
monte. 

Lapkričio 17 d. šešt., nuo 
1-4 vai. p.p. Ateitininkų nam., 
Lemonte 

Gruodžio 9 d., sekm., nuo 
12-5 vai. p.p. draugovės šven
tė Ateitininkų nam., Lemonte 

GAVĖNIOS 
SUSIKAUPIMAS 

Kovo 10 d. — Gavėnios Su
sikaupimas Ateitininkų na
muose. Ruošia Akademinio 
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
rius ir Ateitininkų namų val
dyba. 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

4647 W. 103 S t . Oak. Lawn, IL 
Tel. 706-422-6260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

905SS.Roberts Rd., Hickory HHIs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbam* lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 775-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTŲ, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Centerfor Health, 

1200 S. York, Elmhurst IL 60126 
630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
Felkm: American Academy of 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

(219) 947-5279 
F « (219) 947-6236 

320W.61stAve. 
Hobart,IN 46342 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 706-349-0887. 
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Už vykusio naujadaro „ži
niasklaidą", kuris buvo „nu
kaltas" išeivijoje ir visų lietu
vių mielai priimtas, slypi ne 
viena reikšmė. Yra dvi žmonių 
grupės su savo požiūriu į 
žiniasklaidą ir žiniasklai-
dininkus. Vieniems atstovauja 
praėjusios kadencijos Seimo 
narys Arimantas Juvencijus 
Raškinis, rengės pataisas vi
suomenės informavimo įstaty
mui ir norėjęs sugriežtinti ži-
niasklaidininkų darbo sąlygas 
bei apginti teisę į privataus 
gyvenimo neliečiamybę. Jis 
nesurado tiek rėmėjų, kad pa
taisos būtų priimtos. Prieš jas 
pasisakė liberalioji visuo
menės dalis, kuri šiandien 
nuo žiniasklaidas smurto ken
čia pati, ir net prezidentas, 
kartais tampantis savotiška 
žiniasklaidos manipuliacijų 
auka. Kas teisus? Abiejose per-
sėse yra tiesos, bet nė vienoje 
— visos. Žiniasklaidą — yra 
toks pat verslas, kaip ir kiti, o 
verslas būna visoks — nei ge
ras, nei blogas; jis savininkui 
duoda pelną: kas daugiau mo
ka, tam verslininkas ir tar
nauja. 

Neseniai kalbėjausi su vienu 
Kauno aktoriumi, kuris sakė: 
štai mano pažįstamas straips
nį viename iš laikraščių nusi
pirko už 25,000 LT. Pati pa
žįstu kolegę, kuri į vieną di
džiųjų spaudos banginių buvo 
paviliota gero atlyginimo. Jai 
keletą mėnesių buvo leista 
dirbti taip, kaip ji mokėjo ir 
norėjo. Po to buvo duotas už
sakymas: surinkti apie N, kul
tūros sferų asmenį, neigiamą 
medžiagą. Rinkti kompromi
tuojančią medžiagą vien todėl, 
kad kažkam to reikėjo, ji atsi
sakė. Po dar poros panašių at
sisakymų savininkai sumaži
no atlyginimą tiek, kad jai ne
apsimokėtų ten dirbti, ir po 
metų ji iš redakcijos išėjo savo 
noru. 

Be abejo, yra daug neigiamų 
dalykų, kuriuos išvilkusi į pa
viršių, žiniasklaidą tikrai pel
no pritarimą. Kita vertus, iš 
kur ji ima medžiagą? Vienas 
skeptikas žurnalistas yra pa
sakęs: o iš kur kitur, jeigu ne 
iš jūsų skundų? Nors Seimo 
rinkimų kampanija jau seno
kai pasibaigė, bet purvų srau
tai iš žiniasklaidos tebesrūva. 
Viena vertus gerai, pavyz
džiui, kad susikompromitavęs 
susisiekimo ministras G. 
Striaukas turėjo pasitraukti. 
Bet juk nusikaltimus jis pa
darė ne dabar, o praėjusią ka
denciją, kada užėmė taip pat 
labai aukštą — tos pačios mi
nisterijos departamento direk
toriaus postą. Peršasi išvada, 
kad atkeršijo buvę draugai. 
Jie nepriekaištavo, kai jis tuos 

darbelius darė ir savo žmonos 
bendrovei leido laimėti net 9 
konkursus iš 10. Bet kai tik 
jam buvo pasiūlytos pareigos 
priešininkų vyriausybėje, bu
vo demaskuotas, užpjudžius 
žiniasklaidą. Nesvarbu, ar 
niekadėjas anksčiau, ar vėliau 
išaiškinamas, svarbu, kad tik 
išaiškinamas. Bet blogai, kai 
valstybėje pjudymas tapo nor
ma. Kiek nekaltų žmonių dėl 
to kenčia. Ypač pjudymas ir 
pjautynės paaštrėjo šią kaden
ciją, kai prie valdžios stojo va
dinamoji naujoji politika — vi
sai naujos politinės jėgos. Ga
lima prileisti, kad jauniems 
verslininkams, gerai tvarkiu
siems savo firmas, sunku val
dyti valstybę ir daug netvar
kos kyla iš nemokėjimo. Bet 
galima galvoti ir kitaip: nepa
tenkinta opozicija žūt būt nori 
sukompromituoti dabartinę 
vyriausybę ir užimti jos vietą. 
J darbą paleistos visos prie
monės, o įrankiu pasirinkta 
žiniasklaidą. 

Kai į Lietuvą ėjo „VVilliams" 
bendrovė iš Amerikos, koks 
vyko karas žiniasklaidos ba
ruose! Tiesa, natūralus karas, 
nes ši ūkio šaka labai jau kve
pėjo pinigais. Bet visa ta vel
niava buvo daroma žurnalistų 
rankomis. Net ir knyga per 
dvi savaites apie „Williams" 
esą neteisėtą sandėrį buvo pa
rašyta. Sunku patikėti, kad 
žurnalistė pati turėjo pinigų 
knygai per kelias dienas iš
leisti. Lygiai taip pat neįtikė
tina, kad ir medžiagą rinko, 
naktimis dirbo iš patriotišku
mo. Labiau tikėtina, kad ir 
šiuo atveju grojo dideli kon
kurentų pinigai. Bet šiandien 
tie, kurie tuomet kovojo su 
„VVilliams", jau valdžioje, ko
dėl triukšmas dėl sandėrio nu
slūgo? Kodėl žiniasklaidos už
miršti tie argumentai apie 
valstybės pardavimą, kurie 
buvo naudojami prieš metus? 

Paskutinis triukšmas kilo 
dėl ūkio ministro Eugenijaus 
Maldeikio. Žiniasklaidos jis 
buvo ant rankų nešiojamas, 
kai, protestuodamas prieš su
tartį su „VVilliams", atsisakė 
ministro posto. Šiandien — 
sumintas į purvą dėl sveiku 
protu nesuvokiamų priežasčių 
— kaltinimai kasdien vis kei
tėsi. Iš šono žiūrint, atrodo, 
kad tiesiog vyko kompromi
tuojančios medžiagos paieš
kos. Tai ministras gyveno ne 
Lietuvos ambasadoje, nors jo
kie reglamentai nereikalauja, 
kur jis turėtų gyventi; tai jam 
kelionę organizavo privatus 
asmuo, bet, kai Lietuva pasi
rašinėjo sutartį su „VVilliams", 
tame procese dalyvavo ir šios 
šalies ambasadorius, ir vienas 
JAV senatorius morališkai rė-

Paminklas Korėjos karo veteranams Washington, DC. Vytauto Jasinevičiaus nuotrauka. 

mė tokią sutartį. Galų gale 
kaltinimų, kuriais remiantis 
galima būtų pasmerkti E. 
Maldeikį, iš viso nebeliko. Po 
etikos komisijos išvadų, kurio
se pasakyta, kad jokių asme
ninių interesų neįžvelgta 
(nors tai iš karto buvo žino
ma), premjeras pasijuto akla
vietėje ir kreipėsi į saugumo 
tarnybas išsiaiškinti, ar po šia 
triukšminga akcija nesislepia 
kieno nors didesnis šešėlis. 
Kadangi žiniasklaidą, dėjusi 
tiek pastangų, E. Maldeikiu 
liko nepatenkinta, dabar pa
skleidė gandą, kad pačios eti
kos komisijos pirmininkas yra 
teismo pirmininko (jis skiria 
etikos komisijos pirmininką), 
giminaitis (jų žmonos yra pus
seserės). Taip galima prieiti 
iki absurdo, kuriame penkias
dešimt metų, kada vienas kitu 
nepasitikėjome. Galų gale ky
la klausimas, kokį vaidmenį 
šiandien Lietuvos valstybėje 
vaidina žurnalistai ir visa ži
niasklaidą? 

Štai tuojau po Seimo rinki
mų žurnalistai puolė, dabar 
jau buvusį, vyriausiąjį proku
rorą Kazį Pėdnyčią. Tuo metu 
Panevėžyje buvo nušauti du 
teisėsaugos tarnautojai. Kazys 
Pėdnyčia paskelbiamas „popu
liariausiu" dienos žmogumi ir 
„Žinių radijo" korespondentė 
Sniege Balčiūnaitė padaro su 
juo pasikalbėjimą. Pirmas jos 
klausimas skambėjo maždaug 
taip: „Tai jūs, gavęs antausį 
per vieną žandą, dabar atsu
kote ir kitą?" Ką į šį klausimą 
turėjo atsakyti vyriausias pro
kuroras? Ir ką tai turėjo reikš
ti? Atrodo, kad žurnalistė pir
muoju antausiu galėjo vadinti 
prokuroro Sereikos nužudymą 
prieš keletą metų, o pastarųjų 
pareigūnų nužudymą — kitu 
antausiu, kuriam vyriausiasis 
prokuroras nuolankiai atsuko 
kitą žandą? O ir visi kiti šios 
ir daugelio kitų žurnalistų 

klausimai valstybės pareigū
nams būna iki absurdiškumo 
neprofesionalūs. Be kita ko, į 
jo vietą atėjęs kitas žmogus ir 
daugelis specialistų kalbėjo, 
kad ne vyriausiasis prokuro
ras, arba ne vien jis, kaltas 
dėl blogos kriminogeninės pa
dėties. 0 tautai buvo kalte 
įkalta, kad Pėdnyčia yra nusi
kaltėlis. Kas tuo galėjo būti 
suinteresuotas? O kas žudė 
Panevėžio teisininkus? Ir to 
nepaisant, visuomenės ap
klausose žiniasklaidą yra pa
čioje pasitikėjimo viršūnėje. 

Kai žurnalistai mėsinėja mi
nistru paskirtą žmogų, prikiš-
dami jam vos ne baudą už jau
nystėje .zuikiu" pravažiuotą 
stotelę, pradedi galvoti, kad 
padorus žmogus greitai nebeis 
į jokią valstybės tarnybą. O 
gal kaip tik to ir siekiama? 
Esant tokiai nenormaliai re
akcijai į bet kurio valdininko 
paskyrimą, kitą kadenciją lai
mėjusi politinė jėga vargu ar 
ras kandidatų į valstybės tar
nautojus. Normaliam žmogui 
leistis šiurkščiai, nekultūrin
gai, puolamam žurnalistų, yra 
asmenybės pažeminimas, pa
grindinių žmogaus teisių pa
žeidimas. 

Tai jau pastebi patys žurna
listų kadrų rengėjai. Vienoje 
televizijos laidų Žurnalistikos 
instituto vadovė pati nusis
tebėjo susiklosčiusia padėtimi: 
antro kurso studentas užsie
nyje turi teisę redaktoriui tik 
kavos puoduką atnešti, o Lie
tuvoje jis šokdina per virvutę 
ir moko gyventi bei dirbti vals
tybės ministrą. 

Iš tiesų, yra kuo stebėtis. 
Kai tik žurnalistas prakunta, 
jis tuojau pastebimas ir pa
imamas spaudos atstovu ar 
patarėju į ministeriją, ar kitą 
įstaigą, banką, bendrovę. Į jo 
vietą televizijoje, laikraštyje 
ar radijuje ateina dar nepa
ruoštas jaunas-žalias jauni

mėlis iš studento suolo. Repor
teriais dirba labai jauni, dar 
neapsiplunksnavę žurnalistai, 
kurie neturi savo nuomonės ir 
kuriuos galima lengvai nuvi
lioti paskui bet kurią sensaci
ja kvepiančią informaciją. Ir 
redaktoriai, žinoma, noriau to
kius ima į darbą, nes jie drą
siai leidžiasi ieškoti savinin
kui reikalingos medžiagos, 
naudodami net ir neteisėtas 
priemones. 

Ir nieko Cia nepadarysi, dep
resijos apimtai tautai patinka 
šis pragaras. Jeigu man blo
gai, kodėl turi būti gerai ki
tiems? Karo įstatymai žiau
rūs. Žiaurūs ir įpykusių žmo
nių įstatymui. Šiandieninė ži
niasklaidą, reaguojanti į pas
kalas, kuria anarchijos atmos
ferą. Nebeliko jokių moralinių 
kriterijų. Pagal nekaltumo tei
sę, jeigu neįrodyta, niekas ne
gali tavęs žeminti ir kaltinti. 
To privalo laikytis teismas, 
bet to neprivalo laikytis žinia-
sklaida. Politikai tiesiog patai
kauja, norėdami pakliūti į ek
raną ar laikraščio puslapius, 
išvengti kritikos. Šiandien 
žurnalistai leidžia sau viešinti 
viską, ką tik išgirsta iš supy
kusio kaimyno, bendradarbio 
ar pamestos žmonos. Visai ne
beveikia moralės kriterijai. 
Lengva širdimi drabstomi pur
vais, neįrodžius kaltės, skau
dinami ir nelaimės ištiktieji, 
neetiškai apnuoginama jų 
žaizda. Ir tai tęsis tol, kol pati 
visuomenė nepasibaisės tais 
reginiais, kai jai nustos patik
ti patyčios. Kita vertus — 
spauda — visuomenės veidro
dis. Visos tos laidos, kur vie
šai, net nepridengiant tyčioja
masi iš žmonių, yra visuome
nės apklausų vadovės. Tai ko 
stebėtis, kad tokių laidų ne
mažėja. 

Nukelta į 5 psl. 
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Danutė Bindohienė 

Nesidžiauk laimėjęs, 
neverk pralaimėjęs 

Nemažu naujojo JAV prezi
dento laimėjimu laikoma tai, 
kad pagaliau Senatas patvirti
no jo pasirinkto Vyriausiojo 
valstybės prokuroro — John 
Ashcroft kandidatūrą. Tačiau 
pasigirsta ir pespėjančių bal
sų: nedera per daug džiūgauti 
vienu pasisekimu, kai ateitis 
žada ne vieną pralaimėjimą, 
juo labiau, kad demokratai ir 
respublikonai Atstovų rūmuo
se ar Senate nesudaro aiškios 
daugumos. Prezidentui ne 
kartą ir ne du reikės eiti ta 
skiriamąja ežia ir įtikinti opo
ziciją, kad remtų jo projektus 
bei įstatymus. 

Po balsavimų (58 už; 42 
prieš) kai kurie demokratai 
pasisakė, kad savo balsu pa
rėmė John Ashcroft, nes ne
norėjo pačioje kadencijos pra
džioje prieštarauti prezidento 
pageidavimui. Žinoma, galima 
prileisti, jog tie aštuoni de
mokratai, prisijungę prie 50 
respublikonų, kad susidarytų 
reikiama balsų dauguma ir 
Vyriausias krašto prokuroras 
būtų patvirtintas, tai darė iš 
įsitikinimo, kad Ashcroft toms 
pareigoms tinkamiausias, ne
paisant jo tvirtų — dešiniojo 
sparno konservatoriaus — pa
žiūrų. Antra vertus, juk pasi
teisinti reikia, kad sava de
mokratų partija „perėjusių į 
kitą pusę" nelaikytų išdavi
kais... 

Daugeliui kyla klausimas: 
ar John Ashcroft toms parei
goms tinkamas? Čia nuomo
nių skirtumas ypač ryškus. 
Priešingą nusistatymą garsiai 
ir dažnai reiškė įvairios ame
rikiečių grupės, abejojančios, 
ar konservatyvių pažiūrų, reli
gingas (nebijantis savo įsitiki
nimų viešai parodyti) asmuo, 
atsidūn.s tokiose įtakingose 
pareigose, nemėgins savo as
meniškų įsitikinimų bei verty
bių primesti kitiems. 

Prieš balsavimą ilgai truku
siose ir labai aštriose apklau
sose John Ashcroft, buvęs Mis-
souri valstijos senatorius, to
dėl gerai pažįstamas kolegoms 
Vašingtone, primygtinai kelis 
kartus pabrėžė, kad jis va
dovausis šio krašto įstaty
mais, nors kai kurie ir prieš
tarautų jo sąžinės balsui. Tais 
tvirtinimais neturėjo pagrindo 
netikėti nei respublikonai, nei 
demokratai (kaip pastarieji po 
apklausos sesijų ne kartą 
išsitarė žurnalistams), nes 
John Ashcroft, dirbdamas Se
nate, buvo užsirekomenda
vęs, kaip doras, teisingas ir 
darbštus asmuo. 

Atrodo, tik prez. George W. 
Bush tvirtai tikėjo, kad jo kan

didatas į Vyriausiojo prokuro

ro vietą bus patvirtintas. Da
bar jau ..sviedinukas Ashcroft 
tinklo pusėje" — jam reikės 
darbais įrodyti, kad visos 
baimes ir protestai buvo tik 
muilo burbulas. Pirmasis ban
dymas ateis netrukus, kai jis 
pasirinks žmones, turinčius 
užpildyti svarbiausias vietai 
teisingumo departamente. Nė
ra abejonės, kad jie taip pat 
bus „pakišti po mikroskopu", 
kol pagaliau Senatas patvir
tins, ar atmes. 

Verta prisiminti, kad po Vy-. 
riausiojo valstybės prokuroro 
skvernu glaudžiasi patys svar
biausieji krašto reikalai, įskai
tant įstatymus, laiduojančius 
lygias teises bei apsaugą vi
siems piliečiams (nepaisant 
rasės, religijos, lyties), susiju
sius su imigracija ir valstybės 
mokesčiais, aplinkos bei gam
tinių valstybės išteklių apsau
ga ir kt. Tačiau protesta
vusiems prieš John Ashcroft 
kandidatūrą, atrodo, labiau
siai rūpėjo „moterų apsispren
dimo teisė" ir civilinės teisės. 
Pirmasis atvejis, paprastai iš-
sireiškus, yra moters teisė nu
žudyti savo negimusį kūdiki, 
reikalaujant, kad valstybė ap
mokėtų susidariusias sąskai
tas. Antrasis — susijęs su 
rasine diskriminacija. 

Tai stipriai pabrėžta ir Ash
croft apklausinėjimuose prieš 
balsavimą. (Baigiamasis bal
savimas, kuriuo jis buvo pa
tvirtintas, įvyko š.m. vasario 1 
d.). YpaC garsiai protestavo 
įvairios feminisčių grupės už 
teisę į abortus, nes iš anksčiau 
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buvo žinomos šio senatoriaus 
pažiūros į negimusių kūdikių 
žudymą. Jis taip pat yra pa
sisakęs už stipresnę šauna
mųjų ginklų kontrolę (tas ne
labai patinka ir Texas valsti
jos gyventojams, kurie „bran
gina savo pilietinę teisę apsi
ginkluoti"), prieš homosek
sualus ir kitomis temomis, ku
rios šiuo metu Amerikoje 
„garsiai neminimos". 

Prez. George W. Bush į Bal'-. 
tuosius rūmus įžengė su pa
žadais, kad jis bus .,visų ame
rikiečių prezidentas", neskirs: 

tant jų pagal partijas, rasę, 
lytį, tikėjimą. Vis tik jo kon
servatyvios pažiūros daugeliui 
sukelia nepasitikėjimą — kol 
kas dar nepasitvirtinusį. An
tra vertus, Amerika jau dvi 
kadencijas turėjo liberalių pa
žiūrų vadovą, kuris daugeliu 
atvejų buvo veiksmingas, bet 
daug kur perneiyg nuolaidus, 
pataikaujantis ir tuo padaręs 
kraštui nemažai žalos. Galbūt 
laikas švytuoklei pasvirti į 
kitą pusę. 
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Tas pargriuvo, o 
Dovydas, neturėdamas nuosavo kalavijo, pribėgo prie 
Galvoto, ištraukė jo ginklą ir nukirto galvą. Siaubo 
apimti, filistinai ėmė trauktis, o izraelitai — juos per
sekioti. Dovydas, paėmęs filistino nukirstą galvą, nu
gabeno ją į Jeruzalę. 

Po to žygio Dovydas labai išgarsėjo ir tapo vienu 
žymiausiu Izraelio karvedžiu. Nors karalius Saulius 
buvo Dovydui dėkingas ir net savo dukterį Michalę 
išleido už Dovydo, jam to populiarumo lyg ir pavydėjo. 
Išgirdęs žmonių šnekas apie būsimą karalių Dovydą, 
Saulius nutarė Dovydą nužudyti. Bet Dovydo geras 
draugas Jonatanas, Sauliaus sūnus, jį perspėjo ir Do
vydas pasitraukė į Nobę pas kunigą Ahimelechą, kur 
gavo senąjį Galijoto kalavyą. Tada jis pasitraukė pas 
filistinus, jų karalių Achilą Gato mieste. Bet ir Achi-
šas prisibijojo šio Gaujoto nugalėtojo, ir taikėsi ji 
užmušti. 

Iš bėdos Dovydas ištrūko, pavaizdavęs pamišėlį. Jis 
grįžo į savo kraštą, kur Judo dykumose su keliais šim
tais savo pasekėjų kelis metus gyveno, kaip paprastas 
eilinis banditas, siūlydamas turtingiems ūkininkams 

„apsaugą" už jam duodamą maistą ir rūbus. Vienas jų. 
Nabalas, norėjo pasipriešinti, bet jo žmona Abigailė, 
vyrui nežinant, paruošė Dovydo gaujai didelę siuntą 
maisto, tuo sustabdydama Dovydo planuojamą užpuo
limą. Nabalas, po puotavimo išsipagiriojęs ir tai išgir
dęs, lyg suakmenėjo ir netrukus mirė. 

Dovydas tai palaikė Dievo ženklu, vedė Abigailę, 
nors jau buvo vedęs ir Ahinoamą. Jo pirmąją žmona 
Michalę karalius Saulius jau buvo atidavęs kitam. Do
vydas ir toliau plėšikavo, „gelbėjo" neturtinguosius, 
panašiai kaip ir po daugiau kaip 2,000 metų legendi
nis anglų Robin Hood, ir taip pat gynė juos nuo filisti-
nų. Taip jis dar labiau išgarsėjo tarp Judo genties, ku
ri buvo pati gausiausia Izraelyje. Saulius vis labiau 
suprato ir bijojo, kad Dovydas gali jį nuversti nuo sos
to. Dovydas, gabus mūšiuose ir gudrus politikoje, nu
jautė, kad vieną dieną jis vis vien bus viso Izraelio 
karalius, todėl vengė brolžudiško karo. 

Bodamas dar silpnas, jis vėl, panašiai kaip daug vė
liau mūsų Vytautas pas kryžiuočius, pasitraukė pas fi
listinus, kur karalius Achišas, supratęs, kad Dovydas 
tikrai yra Sauliaus priešininkas, jį ne tik priėmė, bet 
ir paskyrė jį Ziklago srities valdytoju. Ten Dovydas gy
veno apie metus ir plėšdavo gešuritus, gizritus, ame-
lekitus. „Kada tik Dovydas užpuldavo kokią vietovę, 
jis nepalikdavo gyvo nei vyro, nei moters" (1 Sam 27, 
9). Taip Dovydas, bosimasis Izraelio karalius, net 16 
mėnesių gyveno filistinų mieste ir valdė vieną filistinų 

provinciją. 
Kai filistinai pagaliau išsirengė į žygį prieš Izraelį, 

jų karvedžiai nesutiko, kad šalia jų būtų ir Dovydas. 
„Ką čia veikia tie hebrajai?" (1 Sam 29, 3) Jis tuo tar
pu sėkmingai puolė nomadus amalekitus, o karo grobį 
nusiuntė į jį palaikančią Judėjos žemę. Tik ką grįžęs į 
Ziklagą, Dovydas sužinojo apie didelį filistinų laimė
jimą; Izraelio armija buvo sumušta prie Gilboos kal
no. Sunkiai sužeistas karalius Saulius prašė savo 
ginklanešio: „Išsitrauk iš makšties kalaviją ir nudurk 
mane, kad manęs nenudurtų neapipjaustytieji ir ma
nęs neišjuoktų". Bet jo ginklanešys tai daryti atsisakė, 
nes buvo apimtas klaiko. Saulius tad pačiupo savo pa
ties kalaviją ir ant jo užsismeigė. (1 Sam 31, 4). 

Sumuštos Sauliaus kariuomenės vadas Abneris pasi
traukė į Jordano upės rytinį krantą, ir taip visa Izrae
lio šiaurės vakarų sritis liko filistinams. O Abneris pa
kluso Sauliaus sūnui Iš-Bošetui ir pripažino jį kara
liumi. Dovydas grįžo į Hebroną ir, su filistinų sutiki
mu, buvo pateptas Judo namų (pietinės karalystės) 
karaliumi. Karas tarp Sauliaus namų ir Dovydo namų 
tęsėsi ilgai. Tose tarpusavio kovose Abneris užmušė 
Dovydo kariuomenės vado Joabo brolį Asahelį. Tuo 
tarpu Dovydas sudarinėjo sutartis su savo kaimynais 
ir laukė, kol izraelitams nusibos neveiklus karalius Iš-
Bošetas. Pagaliau, kaip ir Dovydas tikėjosi, Abneris su 
juo slapta susitiko, pasiūlė savo ištikimybę ir visą 
šiaurinį Izraelio kraštą. Grįžtant namo. Abnerį pasiti

ko Joabas ir jį mirtinai nudūrė. Joabo brolio mirtis 
buvo atkeršyta. Nors Dovydas viešai gedėjo ir verkė 
Abnerio laidotuvėse, jam vienu priešu liko mažiau. 
Tuo tarpu du Iš-Bošeto kariai, prisėlinę prie miegan
čio savo karaliaus, smogė jam ir, jį užmušę, nukirto. 
galvą. Tikėdamiesi neblogo atpildo, jie atgabeno tą\ 
galvą Dovydui: „Štai čia galva Iš-Bošeto. sūnaus tavo 
priešo Sauliaus, tykusiojo tavo gyvybės" (2 Sam 4, 8/.' 
Nors patenkintas atsikratęs ir savo paskutiniu priešu 
Dovydas norėjo pasirodyti pasipiktinęs ta žmogž 
dyste, ir liepė abu galvą atnešusius karius užmušti, jų 
rankas ir kojas nukirsti, kūnus pakabinti. 

Taip, likę be vadų, šiaurinių Izraelio genčių-vyres
nieji vyko pas Dovydą į Hebroną, kur jis jau buvo ka
raliavęs septynerius metus, ir ten patepė jį viso Izrae
lio karaliumi. Kai kurie istorikai apskaičiuoja, kad tai 
galėję būti 1,000-ji metai prieš Kristaus gimimą. Taip 
sujungęs visas izraelitų gentis, jis ieškojo naujos ben
dros visam kraštui sostinės ir pasirinko Jeruzalę, tarp 
Izraelio ir Judo žemių. Jeruzalė tuomet buvo žinoma 
kaip jebuzitų genties tvirtovė, bet Dovydo kariuomenė, 
užuot veržusis stačiai per stiprias sienas, ją beveik be 
jokio mūšio užėmė per požeminius šulinius. Prasidėjo 
Jeruzalės aukso amžius. 

Netrukus Jeruzalėje išdygo didingi, Tyro amatinin
kų statyti, naujieji Dovydo rūmai. 

Bus daugiau 

• • i J' 
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AK, JEI NE TAS 
BIUROKRATIZMAS! 

ALEKSAS VITKUS 

„Šįmet švęsime Kalėdas pa
gal rusišką paprotį — sausio 7 
dieną", — sako viena lietu
viškos pokarinių emigrantų 
šeimos dukra, desperatiškai 
norėjusi įsisūnyti sau ir savo 
vyrui iš Lietuvos lietuviškus 
našlaičius vaikus! Kodėl sau
sio 7? Argi negražiau būtų 
švęsti šeimos padidėj imą ir 
Kūdikėlio Jėzaus atėjimą į pa
saulį mums taip įprastą 
gruodžio 25? Leiskime jai 
pačiai, mano ilgamečio gero 
draugo dukrai, tai mums 
paaiškinti. 

Mes tik ką grįžome iš Mur
mansko, Rusijos tolimos šiau
rės, kartu su Gregorijumi Igo
riu ir Petru Antanu, dviems 
žvaliais rusų berniukais. Abu 
broliai, vienas aštuonerių, ki
tas — šešerių metų. Juos pa
galiau atradome, jie mums pa
tiko, ir Rusijos vaikų našlaičių 
globos įstaigos, patikrinę mū
sų tinkamumą būti berniukų 
tėvais, mums leido juos su sa
vimi išsivežti į naują gyve
nimą kitoje pusėje Atlanto. 

Tuo ir pasibaigė mūsų ilgai 
trukusios pastangos padidinti 
savo šeimą. O jos prasidėjo jau 
senokai, kai visą Lietuvą iš
važinėjome skersai ir išilgai, 
varstėme daug įstaigų durų, ir 
niekaip negalėjome rasti to 
užburto rakto, kaip lietuvių 
kalba, kurią man taip «*ūpes-
tingai įdiegė mano tėvai, gali
ma būtų susikalbėti su taip 
nesukalbamais ar nenorin
čiais mus suprasti vietiniais 
biurokratais. Praėjo beveik 
metai, ir pagaliau paaiškėjo, 
kad tų biurokratų vertybių 
skalėje rūpestis surasti naš
laičiams vaikams naują, pilną 
šeimos meilės gyvenimą buvo 
toli tos skalės gale. Godumas, 
atrodo, viršijo viską, o jo pa
tenkinti negalėjome, net ne
įstengėme, o gal ir neprisi-
vertėme taip žemai nusileisti 
ir prekiauti vaikais už pini
gus. 

Sunku buvo nuleisti rankas, 
ypač kai gerai žinojom, kad 
Lietuvos prieglaudose ranky
tes tiesia į tavo glėbį ir svajoja 

•apie naują laimingesnį gyve
nimą net 18,000 vaikų! Taip 
beieškant, aišku, teko sutikti 
ir daugiau panašių užjūrio 
porų, bev i l t i šk i besistum
dančių Lietuvos įstaigų kori
doriuose. Ir štai visiškai ne
tikėtai sužinojome apie gali
mybes Murmanske, šimtus 
mylių už arktikos rato, pa
našiai kaip ir šiaurinėje Alias
koje, beveik 1,600 kilometrų 
nuo Lietuvos, netoli Suomijos 
sienos. Ką gi, atkeliavome 
šeimos ieškoti per vandenyną, 
ką tai reiškia dar keli „žings
niai". Žinojome, kad lietu
viukų čia neatrasime, bet — 
noras surasti taip trokštamų 
vaikų buvo nenumaldomas. Ir 
radome, ir džiaugiamės. Leis
kite pasidalinti mūsų to 
ieškojimo išgyvenimais ir 
džiaugsmu. Gal ir jums bus 
įdomu. • 

Viskas prasidėjo jau pereitų 
metų gegužės mėnesį, kai 
pirmą kartą teko pamatyti 
mums pasiūlytų vaiką nuo
traukas, kurios, galima saky
ti, tuojau mūsų širdis ir suvir
pino. Ar jie tikrai galėtų būti 
mūsų? Po gan ilgų formalumų 
ir nemažo popierizmo, Mur
manske atsiradome gruodžio 
2. Mūsų viešbučio vardas 
J'olar Sunrise" tikrai neatiti
ko tikrovės, nes čia, tolimoje 
šiaurėje, jau buvo užėjusi po
liarinė naktis, trunkanti apie 
50 dienų, kol vėl horizonte 
baliai pasirodo išblyškusi sau
lė. Bet mes juk atvykome ne 
saulės ieškoti. 

Murmanskas yra didžiau

sias už arktikos rato pasaulyje 
miestas, maždaug pusės mili
jono gyventojų, žinomas kaip 
svarbus uostas, per kurio 
neužšalantį uostą Antrojo pa
saulinio karo metu į Sovietų 
Sąjungą plaukė milijardų 
vertės taip dosniai dalinama 
Amerikos karinė pagalba. Pa
lyginant netoli, maždaug tiek 
pat į šiaurę, yra ir Vorkuta, 
kurios žiaurios praeities sto
vyklose ir kasyklose dirbo, 
kentėjo ir mirė tūkstančiai lie
tuvių (taip pat ir šio straips
nio autoriaus broliai — A.V.). 
Prisiminėme čia ir pereitą va
sarą įvykusią Rusijos povan
deninio laivo ^Cursk" nelaimę, 
kai kartu su laivu nuskendo 
118 jūrininkų. O mes čia atvy
kome gelbėti ne tik jaunų gy
vybių, bet ir jų sielų. 

Mums, nemokantiems rusų 
kalbos, labai keistai atrodė 
rusiška iškaba virš -vietinio 
restorano: „Pectopan". Stebė
tis kitais dalykais nebuvo ir. 
laiko, nes jau gruodžio 4 muši 
nuvežė prie iš Suomijos te
kančios upės Tuloma prisi-
glaudusio kaimelio, kuriame 
buvo našlaičių prieglauda. 
Nors tai buvo šiokiadienis, 
abu vaikučiai nėjo į mokyklą, 
ir nekantriai laukė mūsų at
vykstant. Kokie jie buvo dro
vūs ir nedrąsūs, atrodė taip 
lengvai pažeidžiami. Tokie 
jautėmės ir mes. 

Berniukai mus apkabino, o 
mūsų ausis pasiekė jų tyliai 
tarti žodžiai „mama" ir „papą". 
Jie rodė savo mokyklinius dar
belius, o mes nuotraukomis 
juos supažindinome su jų nau
jais giminėmis ir su mūsų 
namu. Netrukus jau žaidėme 
šaškėmis, o mažasis Petriukas 
išdidžiai demonstravo savo su
gebėjimus, kaip ilgai jis gali 
išstovėti ant galvos, "yresny-
sis Igorius mus stebino, kaip 
lengvai iš vienos paveiksliukų 
knygos jis atrasdavo daiktų 
vardams jau angliškus atitik-
menis.Gruodžio 7 tapome tik
ra oficiali šeima. Teismo pro
cedūra užtruko tik dvi valan
das. Be teisėjo dar dalyvavo 
prokuroras, sekretorė, prie
glaudos direktorė ir, žinoma, 
vertėja. Didelę laiko dalį pra
leidome, atsakinėdami į klau
simus ir klausydami paaiški
nimų apie atsakomybę, kurią 
čia šiandien prisiėmėme. Ste
bėjomės kaip rimtai, bet grei
tai, viskas buvo atlikta, ir at
siminėme kryžiaus kelius Lie
tuvoje. 

Teko susitikti su viena mi-
sijonierių pora iš Amerikos, 
Tulsa, Oklahoma, kurie jau 7 
metai Rusijoje, ir dabar Mur
mansko apylinkėse rūpinasi 
našlaičiais bei šiaip gatvės 
vaikais. Mums papasakojo, 
kaip vaikai kartais pabėga iš 
prieglaudų, verčiasi prie 
viešbučių pardavinėdami laik
raščius ar atvirutes, net uosto 
klijus, kad taip nejaustų šalčio 
ar alkio. Ar ne panašiai ir 
mūsų Lietuvoje tėvų apleisti 
vaikai vargsta? O biurokratai, 
saugodami savo tarnybas ar 
laukdami kyšių, tų vaikų ne
nori atiduoti geresniam liki
mui. Vyresni vaikai vagiliauja 
ar net pereina prie prostituci
jos. Aplankėme ir pastatą, kur 
mūsų naujieji sūneliai buvo 
gyvenę. Apleistas, lentomis 
užkaltas, lyg kadaise gaisro 
paliestas, o nykioje laiptinėje 
dabar įsikūrę kažkieno kati
nai. Apkabinusi vaikus, tik ty
liai atsidusau ir ištariau pra
našo Izaijo (61) žodžius: „Vieš
pats patepė mane, kad neš
čiau gerąją naujieną vargdie
niams". 

Šeštadienį, gruodžio 9, vai
kai atsisveikino su prieglauda 

ir savo mokyklos draugais. 
Aprengėme juos naujais, at
sivežtais, vakarietiškais rūbe
liais, nors dydžiai ir ne visai 
tiko. Pasiėmėme ir visą vaikų 
turtą: kelios nuotraukos, kai 
kurie mokyklos namų darbai 
ir įvairūs jų sveikatos patikri
nimo įrašai. Plačiu snieguotu 
keliu per beržyną grįžome 
viešbutin, kur abiejų berniukų 
laukė visiškai nauja patirtis: 
amerikietiškas „bubble-bath". 
Greitai prie to pripratę, jie 
netrukus abu įnirtingai taš
kėsi ir vartėsi, kaip patyrę 
maži ruoniukai. 

Sekmadienį nuvykome pas 
tą amerikietį misijonierių. Čia 
visų parapijiečių buvome pri
imti į jų tarpą, kaip ypatingi 
svečiai amerikiečiai. Vaikus 
krikštijant Šv. Mikalojaus ka
tedroje, kurį laiką įsivieš
patavo sąmyšis, kol išsiaiški
nom, kad, pagal rusų paprotį, 
vaiko antruoju ar viduriniuoju 
vardu tampa tėvo vardas. Jei 
tėvas yra Petras, vaiko viduri
nis vardas pasidaro Petrovich. 
Tęsėsi ilga, mums mažai su
prantama, krikšto apeiga, po 
kurios buvo visų, net ir 
kūdikių, priimama komunija. 
Tikėjom, kad Dievas viską su
prato. 

Rytojaus dieną atskridome į 
Maskvą. Berniukai negalėjo 
atsistebėti lėktuvo įrengimais, 
siūlomais valgiais ir maloniu 
patarnavimu, o mes džiau
gėmės po poliarinės nakties 
vėl išvydę saulės šviesą. 
Maskvoje praleidome keturias 
naktis, o per tą laiką vaikai, 
ištisas valandas sėdėdami 
prieš televizorių, greitai susi
pažino su amerikietiškais 
McDonald's maltiniais, Coke 
ir kitais „stebuklais", ret
karčiais smaguriaudami įvai
riais, dar jiems neragautais 
vaisiais, riešutais, šokoladu ir 
gėrimais. 

Kad gautų Amerikos vizas, 
vaikų sveikata turėjo būti dar 
kartą patikrinta Amerikos 
konsulo pripažinto oficialaus 
ruso gydytojo. Čia turėjau pui
kią progą palyginti rusų gydy
tojų ir mano profesijos patyri
mus. Pasiuntinybėje pama
tėme, kad tą dieną savo nau
jiems vaikams vizų panašiai 
laukė net 60 nekantrių ameri
kiečių Šeimų. 

Pagaliau penktadienį, gruo
džio 15, įsėdome į lėktuvą, ir 
po trumpo sustojimo Zuriche, 
po 22 valandų kelionės atsira
dome Washingtone. Čia mūsų 
laukė mano tėvai, kurie dar 
šiek tiek prisiminė, jau nuo 
1944 metų nenaudotą, rusų 
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Ir žiemą galima rasti malonumų. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka. 

kalbą, taip mums padėdami 
susikalbėti su mūsų ^ūsiu
kais". Aš tikrai manau, kad 
jiems dar ilgai bus sunku su
prasti, kodėl jų nauji tėvai to
kie nevykę, kad net nesupran
ta paprasčiausių rusiškų žo
džių. Tuo tarpu seneliai, ži
nodami kelis rusiškus žodžius, 
aiškiai atrodė gudresni. 

Eina dar tik pirmos jų sa
vaitės Amerikoje. Abu berniu
kai kartais smarkiai susibara, 
rusiškai subarbena, bet grei
tai ir susitaiko. Kai Kalėdoms 
pastatėme didelę, gražiai iš
puoštą eglutę, vaikų nustebi
mui nebuvo galo. Gavę ka
lėdines dovanas, jie paprašė 
adatos ir siūlų, ir išsiuvo (!) 
ant jų savo vardus, Petriukas 
— kirilicos, o Gregory — jau 
lotyniškomis raidėmis. Po 
Naujų metų abu pradės lanky
ti mokyklą, kur yra ir speciali 
klasė angliškai dar nemokan
tiems vaikams. O aš tuo tarpu 
dėkoju Dievui, kad Jis leido 
man pagaliau sukurti savo 
šeimą, aplinkiniais, nors tik 
gal Jam vienam supranta
mais, keliais. 

* Lietuvoje daugėja žmo
nių , užsikrėtusių Žmogaus 
imuniteto sindromo (ŽIV) vi
rusu, tačiau didelio protrūkio 
nėra. Lietuvoje užregistruotas 
271 žmogus, užsikrėtęs ŽIV vi
rusu. Iš jų penkien- ŽTV nu
statytas jau šiais metais. Re
miantis oficialia statistika, 
100,000 Lietuvos gyventojų 
tenka maždaug 6 užkrėsti as
menys. Kaimyninėse valstybė
se situacija yra kur kas pras
tesnė. 100,000 gyventojų Lat
vijoje tenka apie 33, Estijoje 
— apie 23, Rusijos Karaliau
čiaus srityje — daugiau kaip 
330 ŽIV užsikrėtusių žmonių. 
Užkrėstųjų skaičius Lietuvoje 
yra pats mažiausias Europoje. 

(BNS) 
* Nedarbas Lietuvoje 

saus į i šaugo dar 0.5 punk
t o ir pasiekė naują rekordą — 
13.1 proc., pranešė Lietuvos 
darbo birža. Tai didžiausias 
kada nors Lietuvoje buvęs ne
darbo lygis. Vasario 1 d. vals
tybėje buvo 235,100 bedarbių -
9,200 daugiau nei prieš mė
nesį. 55 proc. bedarbių yra vy
rai, 45 proc. — moterys. <BNS) 

NAUJA JAV LB EKONOMINIŲ REIKALŲ 
TARYBA PRADEDA VEIKLĄ 

JAV LB Krašto valdybos po
sėdyje, įvykusiame š.m. sausio 
22 dieną buvo patvirtinta JAV 
LB Ekonominių reikalų tary
ba (ERT). Tarybos pirminin
kui Liūtui K. Jurskiui pasiū
lius, ją sudaro nariai: dr. Ste
pas Matas, inž. Algis Gulbi
nas, dr. Jonas E. Armonas, 
Vytautas Januškis, Ingrida 
Bublienė (Lietuvos garbės 
konsule), Gabrielius Mironas 
ir inž. Vytautas Alksninis. Ta
rybos patarėjais pakviesti dr. 
Petras Avižonis, inž. Romas 
Bričkus ir inž. Algis Vasys. 

JAV LB Ekonominių reikalų 
taryba buvo įkurta, siekiantį 
ekon6mikos srityje talkinti ne
priklausomybę atgavusiai Lie
tuvai. Pagalba Lietuvos versli
ninkams, teikta kartu su Lie
tuvos ambasada JAV-se, ruo
šiant ekonominio vystymo 
konferencijas, tarpininkaujant 
Lietuvos verslininkus suvesti 
su amerikiečiais gamintojais, 
registruojant JAV-se esančius 
lietuvius verslininkus, infor
muojant Lietuvos verslo atsto
vus apie JAV-ių valdinių in
stitucijų bei fondų teikiamas 
paslaugas užsienio verslinin
kams. Per dešimt nepriklauso

mo gyvenimo metų Lietuva 
yra padariusi didelę pažangą 
verslo srityje: įkurti konsula
tai, išmokta naudotis tarptau
tiniais fondais, pagerinta lie
tuviškų gaminių kokybė bei 
išvaizda, išmokstamos tarp
tautinės prekybos taisyklės. 
Tačiau manoma, kad ERT-bos 
talka dar galėtų būti veiks
minga verslo plėtros klausi
mais ir tarpininkaujant Lietu
vos smulkiems verslininkams 
su užsieniu. Smulkaus verslo 
kūrimas Lietuvai svarbus, sie
kiant sukurti, krašto pasto
vumą laiduojančią, vidurinę 
klasę. 

Naujoji ERT-ba planuoja 
savo veiklą su Lietuvos versli
ninkais riboti pradinių kon
taktų užmezgimo tarpininka
vimu su amerikiečiais versli
ninkais. Užmezgus pirminius 
ryšius, JAV LB ERT-ba atsiri
botų nuo tolimesnio tarpinin
kavimo verslo eigoje. JAV LB 
Krašto valdyba įpareigojo 
ERT-bą paruošti tarybos na
rius ir Lietuvos verslininkus 
saistantį dokumentą, kuriuo 
JAV LB-nė būtų atribota nuo 
galimos atsakomybės, teisinės 
ir finansinės. 

JAV LB ERT-ba ruošiasi pa
laikyti ryšius su Lietuvos am
basada JAV-se. Ambasados 
ekonominis skyrius (vadovau
jamas min. dr. Nijolės Žam
bą i tės) yra pasisiūlęs teikti in
formaciją apie kintančius Lie
tuvos verslo įstatymus. Savo 
ruoštu ERT-ba yra pasiruo
šusi su ambasada keistis ver
slo žiniomis bei informacija 

JAV LB ERT-bos pirminin
ku yra profesionalas inžinie
rius Liūtas K. Jurskis, nuo 
1987 m. mechaninės ir elekt
ros inžinerijos projektavimo 
bendrovės „Navesink Techni-
cal Services, Inc." savininkas. 
Jis palaiko artimus ryšius su 
Lietuvos mokslo ir verslo sri
ties darbuotojais. Aktyviai 
reiškiasi tarptautinėje Rotary 
organizacijoje, 1998-1999 me
tais buvo jos apygardos vado
vu. Jis talkino Lietuvai, atku
riant Kauno miesto Rotary 
klubą. Per Rotary organizaci
joje turimas pažintis L. J u n 
kis organizuoja ekonominę-
profesinę paramą Lietuvai. L. 
Jurskis gyvena New Jersey 
valstijoje. 

JAV LB Iaf. 
(Teresė Gečienė) 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAI8YMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR GYVYBES DRAUOMAS. 
Agentas FrartZapofc k Off.Mgr. Aukso 

S Kana kaba Katuvtikai. 
FRANKZAPOUS 

32081/2 Waat9«h8traet 
Tai. (708)424-8654 

(773) 681-8864 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

ttaBfeS 

T^REALTORS 
•pKMBJ 98> Wfl 

NMK(7M)4a-riM 

wm 
RIMAS LSTANKUS 

•Gretas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkaro© ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Window VVashen Needed! 
40.000 per year. We need 100 crcws. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's Hcense and trans-
portation. Mušt be fluent in Enelisb. 
LA. McMahoo Window VVashing. 
TeL 800-820-6155. 

STASYS' CONSTRUCriON 
Staliaus darbai, tusių, vonių ir 
virtuvių. įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "stdings", 

•soffits", "decks*. 'gunars", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Bermti8, M 630-241-1912 J 

Aleunder J. Mockus, 
LTD 

Realtor* 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja (vairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
773-7<7-«65S nob.: m.2S*-S3»3 

F«x773-7*7-«M« 

Hair Sty ttsts— Earn More 
Des Plaines Salon is seeking 

hcensed cosmetologists 
who want great pay and 

benefits. If you're customer 
focused and growth oriented. 

CalI: 847-317-1382, 
after6PM. 

ATTENTION1MM1GRANTS! 
Canada and Australia 

are accepting applicants for 
Permanent Residence! 
For free information call: 

1-773-282-9500. 
GTS concentrating in immigration 
www.immigration-service.com 

Medicinos įstaigai VVheding, 
EL, reikalingas masažistas. 

Privalo turėti Amerikoje 
išduotą leidimą. Skambinti 

tel. 847-392-8080. 

METŲ PRADŽIOS APMASTYMAI 
Sutikome naujuosius metus, 

sulaukę dvidešimt pirmojo 
amžiaus. Laikas bėga, kaip 
Nemuno bangos pakeliui į 
Baltiją, o mes jame ieškome 
atramos ir gyvenimo prasmės. 
Svarbu pastebėti, kad pereito 
šimtmečio Lietuvos istorijoje 
pirmieji metų mėnesiai paliko 
neišdildomus pėdsakus. 1918 
metų Vasario 16-osios aktas 
įteisino Lietuvos Respubliką 
laisvų valstybių tarpe. Deja, 
po dvidešimties dvejų metų 
toji nuostabi ir stebuklinga 
atsikūrimo fazė buvo plėšrių 
kaimynų panaikinta, sugriau
ta ir sužalota. Sovietinė ir na
cių okupacija, Antrasis pasau
linis karas neliko be pėdsakų 
mūsų valstybės ir tautos tra
giškoje istorijoje, bet, laisva
jame pasaulyje įsikūrę, buvę 
pabėgėliai be paliovos beldėsi 
į didžiųjų demokratijų vadų 
duris, organizavo demonstra
cijas, reikalaudami laisvės sa
vo gimtajam kraštui. Tuo tar
pu išaugo spauda, lietuviškos 
parapijos, veikia iš Lietuvos 
atsivežtosios organizacijos, 
įsikorė ir naujos, kurių pa
grindinis uždavinys yra vie
nyti savo gimtuosius namus 
praradusius tautiečius. 

Todėl Vasario 16-oji yra vi
sada iškilmingai minima vė
liavų pakėlimu, pamaldomis, 

himnu ir akademinėmis pro
gramomis. Graudu, bet ir 
reikšminga paminėti, kad mū
sų didysis aušrininkas dr. Jo
nas Basanavičius mirė Vilniu
je 1927 metų vasario 16-tą 
dieną, tai jo mirties data su
tampa su Lietuvos nepriklau
somybės diena. Būtina pas
tebėti, kad jis pasirašė Lie
tuvos Nepriklausomybės de
klaraciją Vilniuje. 

Po penkerių dešimtmečių 
sovietinės vergovės į mūsų is
torijos reikšmingų įvykių ka
lendorių įtraukėme Kovo 11-
ąją, kai po smurto ir priespau
dos Lietuva vėl tapo laisva. 

Žodžiu, pirmieji naujų metų 
mėnesiai Lietuvos istorijoje 
pasižymi istoriškais įvykiais, 
kurių didžioji dalis yra 
džiaugsminga, tačiau kita da
lis priverčia liūdėti ir susi-^ 
mąstyti. Valio nepriklausomai | 
Lietuvos Respublikai ir am
žiną atilsį dr. Jonui Basana
vičiui. 

Aurelija A. B a l a i a i t i e n ė 

* Lietuvos į s i j u n g i m a s į 
Europos Sąjungą (ES) bran
giausiai kainuos Lietuvos vi
duje krovinius gabenančioms 
firmoms — daugelis jų kolegų, 
užsiimančių tarptautiniais 
pervežimais, jau dirba pagal 
ES reikalavimus. (Etu> 

žiema kviečia pasmaguriauti... Vytauto Sunkaus nuotrauka. 

* 

http://www.immigration-service.com


PRISIMENANT AA, SESERĮ 
M. GERTRŪDĄ EIGELYTĘ 

-

Paprasto ir nuoširdaus geru
mo žmogus ilgai atmenamas. 
Tokiu gerumu švytėjo a.a. se
suo M. Gertrūda Eigelytė, 67 
metus buvusi Nekaltai Pra
dėtosios Švč. M. Marijos se
serų vienuolijos narė. Amžiny
bėn ji iškeliavo iš seserų ve
damų Palaiminto Jurgio Ma
tulaičio slaugos namų esančių 
Putnam, Connecticut, 2001 
metų sausio 7 d., vos įžengusi 
į tretijį tūkstantmetį ir sulau
kusi 92-jų metų. 

Sesuo Gertrūda (Apolonija 
Eigelytė) kilusi iš Utenos, kur 
ir dabar tebegyvena jos sesutė 
Stefanija, priklausanti tai pa
čiai vienuolijai. Ji paskutinioji 
likusi iš gausios Eigelių šei
mos. Tėvai Antanas ir Elzbie
ta. (Daugelavičiūtė) išaugino 6 
sūnus ir 4 dukteris. Jie visi, 
išskyrus ses. Gertrūdą, gyve
no ir mirė Lietuvoje. 

Gimusi 1908 m., gruodžio 13 
d., Apolonija augo ir mokėsi 
Utenoje drauge su savo bro
liais ir seserimis. Užaugusi 
dirbo savo parapijoje, kol 1932 
m. apsisprendė gyvenimą pa
aukoti Dievui. Nuvyko į Mari
jampolę, kur 1933 m. buvo 
priimta į novicijatą. Tuo metu 
lietuvaitės gausiai stojo į po
puliariai vadinamų Vargdie
nių seserų vienuoliją, kurios 
centrinis vienuolynas buvo 
Marijampolės Kriaučiūno gat
vėje visai netoli parapijinės 
Šv. Mykolo bažnyčios. Šioje 
bažnyčioje 1934 metų pradžio
je ses. Gertrūda, drauge su 

GLADIATORIŲ 
KAUTYNĖS 

Atkelta iš 3 psl 
Kažkada gladiatorių 

kautynes, kur vergai ir belais
viai kaudavosi iki mirties, taip 
pat stebėdavo žioplių minios. 
Nedaug nuo gladiatorių kau
tynių skiriasi ir šiandieninė 
žiniasklaida, po kurios peiliu 
gali atsigulti bet kuris pilietis. 
Kada ateis laikas, kada šiuo
laikinės gladiatorių žudynės 
nebeteks žavesio? 

Apskritai Lietuvoje, tikriau
siai ir visame posovietiniame 
pasaulyje, pasibaigus dainuo
jančios revoliucijos laikotar
piui, iniciatyvą visuomenėje 
perėmė labai aktyvus, bet ne
labai kultūringas elementas. 
Jis duoda toną visuomenėje. 
Todėl tiek daug paviršutiniš
kumo, besaikio triukšmo, ne
pagarbos asmens garbei ir gy
vybei. Atrodytų, padoriame 
laikraštyje ar televizijoje 
skamba gatvės kalbos, gatvės 
dainos, padugnių pasaulio 
įpročiai, nusikalstamo pasau
lio berniukų leksikonas ir ki
tos, „porevoliucinės grožybės". 

Tokios tat demokratijos pa
auglystės problemos. 

nemažu jaunų seserų būriu, 
ištarė savo pirmuosius vienuo
linius įžadus, pašvęsdama sa
vo gyvenimą Dievo ir Bažny
čios tarnybai. 

Tų pačių 1934 m. spalio 24 
d. \ Marijampolės bažnyčią iš
kilmingai iš Kauno perkelti 
arkiv. Jurgio Matulaičio palai
kai. Drauge su kitomis seseri
mis ses. Gertrūda galėjo daž
nai nubėgti pasimelsti prie 
vienuolijos įsteigėjo ir globėjo 
sarkofago. Ji nenutuokė, ku
rion kryptim bus nukreipta 
jos gyvenimo upė. 

Pradėjusi savo vienuolinį 
gyvenimą Trijų karalių šven
tėje, ta diena jai taps itin 
reikšminga. Amžinuosius įža
dus teks ištarti Amerikoje 
1940 m. tą pačią Trijų karalių 
dieną. 1984 m. sesuo Gertrūda 
šventė vienuolinio gyvenimo 
50 metų sukaktį Putnamo vie
nuolyno koplyčioje, pakartoda
ma savo pasižadėjimą Dievui. 
Viešpats ir amžinybėn ją pa
šaukė Trijų karalių žvaigždei 
šviečiant. 

Vos įsijungusi į seserų gyve
nimą bei darbus, 1937 m. ses. 
Gertrūda siunčiama į Ameri
ką padėti ten besikuriančiom 
savo vienuolinės šeimos na
rėms. Atvykusioms 1936 m., 
jos dirbo tėvų marijonų veda
moje kolegijoje Thompson, 
Connecticut. Ses. Gertrūda 
joms padėjo dirbti mokyklos 
virtuvėje ir skalbykloje. 1939 
m. seserys persikėlė į savus 
namus, pavadintus Villa Ma
ria su kuklia koplytėle. Šioje 
koplytėlėje ses. Gertrūda 1940 
m. padarė amžinuosius įža
dus, toli nuo Tėvynės ir savo 
artimųjų. Jos sesutė Stefanija 
1938 m. buvo padariusi pir
muosius vienuolinius įžadus 
Marijampolėje, eidama sesers 
pėdsakais. Tolimoje Amerikoje 
ses. Gertrūda atsidavė į Dievo 
rankas, nežinodama, jog tėviš
kės ir savųjų nematys 37 me
tus. Tik 1974 metais vėl teks 
pamatyti jaunystėje paliktą 
Lietuvą ir likusius savo šei
mos narius. 

Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserims Amerikoje įkūrus 
savo centrinius namus Put-
name, ses. Gertrūda čia dirbo 
virtuvėje ir vėliau spaustu
vėje. Seserims atidarius vaikų 
darželius Montrealyje ir To
ronte, ses. Getrūdai ir ten te
ko darbuotis. Čia kūrėsi gy
vastingos lietuviškos parapi
jos pokario emigracijai gausė
jant. Seserys dalyvavo išeivi
jos lietuvių veikloje ir ses. 
Gertrūdai buvo miela į tą lie
tuvišką gyvenimą įsijungti. 
Tad, nebuvo lengva, kai teko 
grįžti į Putnamą, kur 1968 m. 
atidaryti Matulaičio slaugos 
namai. Čia ses. Gertrūda tal
kino slaugymo personalui; jai 
teko globoti vaikščioti pajė
giančius gyventojus. Žmonės 
ją mėgo dėl jos giedrios nuo
taikos, nuoširdumo, kantrybės 
ir paslaugumo. Ji čia išdirbo 
dvidešimtį metų. 

Dienos ir metai bėgo spar
čiai, kupini kasdienos pareigų 
bei rūpesčių. Sunkiausios die
nos ses. Gertrūdai atėjo tada, 
kai pačiai teko gulti į ligonio 
lovą Matulaičio namuose. Iš
tikus kraujo išsiliejimui sme
genyse, ji kurį laiką buvo pa-
raližiuota ir tik didelėmis pas
tangomis atgavo kalbą ir ran
kų bei kojų valdymą. Dešimtį 
metų invalidumo naštą ses. 
Gertrūda pakėlė kantriai, be 
skundų ir dejonių. Visus pa
tarnavimus priimdavo su šyp
sena ir padėkos žodeliu. Do
mėjosi visa kuo ir įvairiuose 
užsiėmimuose bei renginiuose 
dalyvaudavo vežiojamoje kė
dėje. Aplankydavo kitus ligo
nius, ypač ligones seseris, su 
jomis pabendraudama, joms 
paskaitydama i i dvasinio turi
nio knygų. 

Prelatas Aleksandras Goldikovskis su popiežium Jonu Paulium II, Ro
moje, 1986 m. švenčiant Latvijos 800 m krikščionybės jubiliejų. 

AA. PRELATAS ALEKSANDRAS 
GOLDIKOVSKIS 

2001 m. sausio 20 d. į Am
žinuosius namus pagarbiai ir 
su liūdesiu palydėtas prel. A. 
Goldikovskis, išgyvenęs be
veik 95 metus, seniausias Cle-
velando diecezijos kunigas. 

Velionis buvo gimęs 1906 m. 
vasario 14 d., Rygoje, kur 
1941 metais buvo įšventintas 
kunigu. 1944 m. artėjant so
vietų armijai, pasitraukė Vo
kietijon, kur buvo vyskupo Jo-
seph Rancans sekretoriumi iki 
atvykimo į JAV. 1951-1952 
metais, iki atvykimo į Cleve-
landą, dirbo Richmond diece
zijoje. Clevelando diecezijoje 
kun. Goldikovskis dirbo įvai
riose parapijose: kaip vikaras-
klebono pavaduotojas Šv. Ka
zimiero parapijoje 1952-1954 
m., 1954-1959 m. lietuvių Šv. 
Jurgio parapijoje, 1959-1963 
m. lietuvių Dievo Motinos pa
rapijoje ir nuo 1963 iki 1968 
m. Šv. Pranciškaus parapijoje. 
Tais metais paskirtas klebonu 
Šv. Augustino parapijai ir se
kančiais, 1969 metais į Šv. 
Juozupo parapiją, kurioje ti
kintieji buvo lenkai, ispanai ir 
Azijos katalikai. Čia jis klebo
navo iki pasitraukimo pensi
jon 1976 m. 

Kun. Aleksandras Goldi
kovskis iš savo 60 metų kuni
gystės beveik dešimtį metų 
praleido lietuvių parapijose. 
Aptarnaudamas nedidelį lat
vių katalikų skaičių lietuvių 
katalikų bažnyčiose bei dirb
damas kitose parapijose, ryšio 
su lietuviais kun. Aleksandras 
niekada nenutraukė. Buvo 
nuolatinis lietuvių religinių ir 
kultūrinių švenčių bei rengi
nių lankytojas, dosnus aukoto
jas, jautrus lietuvių ir latvių 
kenčiantiems sovietinę okupa
ciją tėvynėje. 

Taip sesers Gertrūdos gyve
nimo kelrodė žvaigždė ją vedė 
įvairiais, nenumatytais keliais 
ir galop išvedė prie amžinybės 
vartų. Jos kūnas atvežtas į 
Putnamo vienuolyno koplyčią, 
kur susirinkusios seserys ir 
apylinkės lietuviai sukalbėjo 
rožinį bei mišparus už miru
sius. Prie maldų prisidėjo ir 
vietos vyskupas Daniel Hart, 
kuris sustojęs prie ses. Gert
rūdos karsto, suteikė pasku
tinį palaiminimą. Sausio 8 d. 
laidotuvių Mišias aukojo pen
ki lietuviai kunigai, o pamoks
lą sakė kun. Antanas Diške-
vičius. Sesers Gertrūdos palai
kai ilsisi vienuolyno Dangaus 
vartų kapinėse. 

S.O.M. 

1987 metais kun. Goldikovs
kis už lietuvių, latvių ir kitų 
tautų pastoraciją JAV ir Ka
nadoje (rekomenduojant kar
dinolui Julijanui Vaivods), po
piežius Jonas Paulius II pa
skyrė jį popiežiaus kapelionu, 
suteikiant jam monsinjoro ti
tulą. 

Prel. Aleksandras Goldi
kovskis mirė 2001 m. sausio 
17 d. Švč. Vincento ligoninėje. 
Laidovuvėmis rūpinosi, Cleve
lando diecezijos ordinaro vysk. 
Anthony Pilla prašymu, Dievo 
Motinos parapija, kur jau 26 
metus sėkmingai dirba jos kle
bonas kun. Gediminas Kijaus-
kas,SJ. 

Penktadienį, sausio 19 d., 
dalyvaujant vysk. A. James 
Quinn, gedulinguose Mišpa
ruose muzikinę — giesmių 
dalį atliko parapijos vargoni
ninkė Rita Čyvaitė-Kliorienė 
ir solistė sopranas Virginija 
Bruožytė-Muliolienė. 

Sausio 20 d., šeštadienį lai
dotuvių Mišiose, kurias celeb-
ravo diecezijos ordinaras vysk. 
Anthony Pilla, švenčiąs savo 
20 metų sukaktį kaip šios die
cezijos vadovas, keturi vysku
pai, arti 40 kunigų, jų tarpe ir 
Šv. Jurgio parapijos klebonas 
Joseph Bacevice. Dalyvavo 
apypilnė šventovė tikinčiųjų. 
Pamokslą sakė Dievo Motinos 
parapijos klebonas kun. G. Ki
jauskas. Į gražų kunigų giedo
jimą su solo giesmėmis jun
gėsi sol. Virginija Muliolienė. 
Vargonų kūrinius atliko muz. 
R. Kliorienė. Palaidotas Visų 
Sielų kapinėse. Po laidotuvių 
kleb. kun. G. Kijauskas visus 
dalyvius pakvietė užkan-
džiams ir pabendravimui į 
„Gintaro" restoraną. 

Visi dalyvavusieji, atsisvei
kinant su mielu prelatu Goldi-
kovskiu gavo ir du specialiai 
Nijolės Kersna'uskaitės reda
guotus MiSparų ir laidotuvių 
Mišių leidinėlius. Graži dova
na Mirusiam Aleksandrui pri
siminti. 

Jautrūs ir širdingi žodžiai, 
išsakyti Dievo Motinos parapi
jos žiniaraštyje (2001.01.21) 
Klebonas G. Kijauskas žvelgia 
į Mirusiojo asmenį: „2001 sau
sio 17 d. prelatas Aleksandras 
Goldikovskis užbaigė savo že
miškąją kelionę ir grįžo į savo 
dangiškojo Tėvo namus. Prela
tas tikrai visa širdimi mylėjo 
ir brangino savo kunigiškąjį 
pašaukimą ir sąžiningai jį 
vykdė beveik 60 metų. Nete
kome gero kunigo, tėviškai 
mus mylėjusio draugo. Mel

džiame Jam džiaugsmo amži
noje Dievo karalystėje". Iš tik
rųjų, tai buvo daugelio lietu
vių mylimas ir laukiamas sve
čias visur ir visada. 

Vacys Rociūnas 

AČIŪ, TĖVE 
GOLDIE, IR 

SUDIE... 
Su mielais, nuoširdžiais 

žmonėmis išsiskirti visada 
sunku. Ypač jei išsiskyrimas 
šiame „ašarų klonyje" yra pas
kutinis... 

Šviesios atminties prelatą 
Aleksandrą Goldikovskį paži
nojau tik keletą paskutiniųjų 
Jo gyvenimo žemėje mėnesių. 
Bet ir jų pakako, kad prisilie
tęs prie Jo šypsenos, atviros 
ir mylinčios širdies, jau nieka
da neužmiršau. 

Šių metų vasario 14-ąją 
Jam būtų sukakę 95-eri. Jis 
labai laukė šio gimtadienio ir 
dažnai klabėjo: „esu be galo 
dėkingas Dievuliui už Jo ma
lones, už visą savo gyvenimą, 
už galimybę sulaukus tokio 
amžiaus aukoti šv. Mišias ir 
melstis". Tarnauti Dievui ir 
žmogui — toks buvo prelato 
credo. Ir iki paskutinės mi
nutės Jis jam liko ištikimas. 
Pastaraisiais metais gyvenda
mas Gatewey namuose, Jis 
kasdien aukodavo šv. Mišias. 
Ir tik, kai kojų skausmai ne
leisdavo stovėti prie altoriaus 
ir atnašauti šv. Auką, Jis ra
tukuose susikaupdavo asme
nine maldai, kurią, kaip ir 
savo skausmus, aukojo Vieš
pačiui už kitus kenčiančius 
žmones. Dievą Jis mylėjo — 
per žmogų. Per į Jį besikrei
piantį patarimo, paguodos, 
maldos ar pagalbos, per tokį 
pat, kaip ir Jis, metų naštos 
pasodintą ratukuose. Ir Die
vas Jį mylėjo — per žmogų: 
prelatą gerbė ir mylėjo tiek 
namų gyventojai, tiek darbuo
tojai. „Our Father", „Father 
Goldie" — taip švelniai Jis 
buvo vadinamas lietuvių, lat
vių, lenkų, slovėnų ir kitų 
amerikiečių, nes beveik 60 sa
vo tarnystės metų jiems sky
rė. Aš nežinau Jo tautybės: 
gal lietuvis, gal lenkas ar lat
vis. Manau, tikroji Jo tarnystė 
buvo krikščionis. Su krikš
čioniška meile ėjo per gyveni
mą, su ja Jis išėjo į Amžinojo 
Tėvo namus. 

Skaudus šis išsiskyrimas. 

DRAUGAS, 2001 m. vasario 7 d., trečiadienis 

PADĖKA 
A - t A . 

JULIUS AUGUSTAITIS 
Šv. Mirė 2001 m. sausio 15 d. Palaidotas sausio 20 d. 

Kazimiero kapinėse. 
Nuoširdi padėka kun. R. Gudeliui už aukotas šv. Mišias 
ir religines apeigas kapinėse ir kun. M. Mykolaičiui už 
maldas koplyčioje. 
Nuoširdžiai dėkojame vis iems, atsilankiusiems 
šermenyse, už aukas šv. Mišioms, už atsiųstas gėles, 
pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir palydėjimą į Amžino 
Poilsio vietą. 
Dėkojame karsto nešėjams. 
Ypatingai nuoširdi padėka laidotuvių direktoriui Donald 
Petkui, mūsų šeimos draugui, kuris visą mūsų skausmo, 
liūdesio ir rūpesčių naštą prisiėmė ant savo pečių. 

Nuliūdę vaikai, motina, sesuo ir visi artimieji . 

Krikšto tėvui 

A. t A. 
STASIUI PATLABAI 

mirus, sunkioje valandoje nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
REGINĄ, dukras REGLNĄ ir IRUTĘ su šeimomis. 

Martiną Žiemelis 

Tina Žiemelytė Fiechtner 

A. t A. 
ONAI GIRNIUVIENEI 

mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame sūnus 
Kęstutį, SAULIŲ, RAMŪNĄ ir visus artimuosius. 

Elvyra ir Pilypas Naručiai bei jų vaikų šeimos 

1 

Mūsų žemiškoji prigimtis ir 
trauka visada sunkiai atsi
sveikina su mielais ir nuošir
džiais žmonėmis. Mums labai 
stigs Jo maldų, patarimų, Jo 
buvimo tarp mūsų. Bet mes, 
tikintieji, turime viltį. Vilia
mės, kad Tėvas Goldie, meldęs 
ir aukojęs šv. Auką ir savo 
skausmus už mus žemėje, ne
paliaus meldęs ir būdamas 
Dievo artumoje. O mes Jam 
linkime Amžinosios šviesos 
Viešpaties Karalystėje. 

Pe t r a s Mackela 

VYSK. A. VAIČIAUS JUBILIEJUS 
Lapkričio 23 d. Telšių vys

kupas Antanas Vaičius šventė 
50 metų kunigystės jubiliejų. 
Jubiliatą sveikino apaštališ
kasis nuncijus arkivyskupas 
dr. Erwin Josef Ender, nunci
jaus patarėjas mons. dr. Geor
ge Antonysamy, Lietuvos Vys
kupų Konferencijos pirminin
kas arkivysk. Sigitas Tamke-
vičius, SJ, vyskupai Juozas 
Žemaitis, MIC, Juozas Preik
šas. Juozapas Matulaitis, Eu
genijus Bartulis, Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos sekre
torius vysk. Jonas Boruta, SJ, 
Telšių vyskupas augziliaras 
Jonas Kauneckas, kunigas iš 
Arnsbergo (Vokietija) Gerhard 
Lange, Vytauto Didžiojo uni
versiteto Katalikų teologijos 
dekanas mons. doc. teol. dr. 
Vytautas Steponas Vaičiū
nas, kan. Bronius Antanaitis, 
mons. Alfonsas Svarinskas, 
Klaipėdos universiteto rekto
rius prof. hab. dr. Stasys Vai
tiekūnas, Telšių rajono meras 
D. Rupšys, Telšių miesto se
niūnas K. Lečkauskas, visuo
meninių organizacijų bei įmo
nių vadovai, kunigai ir kiti 
svečiai iš Telšių ir kitų vysku
pijų-

Pasveikinęs iškilmėje daly
vaujančius karius su Lietuvos 
karių diena, vyskupas A. 
Vaičius paskelbė, kad papildo 
Telšių katedros kapitalą nau

jais kanauninkais, ir iškil
mingai įvedė kapitulos pirmi
ninką kun. dr. J. Šiurį, o kapi
tulos pirmininkas — naujuo
sius kanauninkus. Tada trum
pą įžangos žodį tarė apašta
liškasis nuncijus arkivysku
pas dr. Erwin Josef Ender, ku
ris vėliau taip pat perskaitė 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
laišką Telšių vyskupui 50 m. 
kunigystės jubiliejaus proga. 
Sakydamas homiliją per šia 
proga aukotas šv. Mišias, ar
kivysk. E. J. Ender priminė. 
kad šiandienis vyskupo A. 
Vaičiaus auksinio kunigystės 
jubiliejaus šventimas teikia 
progą iš naujo įsisąmoninti 
pirmuosius ir svarbiausius ku
nigo ir Bažnyčios uždavinius. 
būtent Dievo Šlovinimą ir jo 
didžių darbų skelbimą. Jis dė
kojo šį garbingą jubiliejų šven
čiančiam vyskupui už ištikimą 
bei pasiaukojamą tarnybą per 
tuos 50 kunigiškos veiklos 
metų. 

Po šv. Mišių Telšių vyskupi
jos dvasininkų vardu jubiliatą 
sveikinęs jo augziliaras vysk. 
J. Kauneckas sakė, kad jis ir 
vyskupijos kunigai yra be galo 
dėkingi vyskupui A. Vaičiui už 
jo paprastumo, uolumo, išti
kimybės Bažnyčiai pavyzdį. 
Vysk. J. Kauneckas, prisimin
damas savo vikaravimo Telšių 
katedroje metus, akcentavo. 

kad, nepaisant aukštų pa
reigų, vysk. A. Vaičius kas
dien anksti rytą ateidavo į ka
tedrą, per Mišias klausydavo 
išpažinčių, melsdavosi, po to 
pats aukodavo Mišias, vaka
rais vėl jį matydavęs klausyk
loje. Toks ganytojo uolumas 
stebino ne vieną kunigą. Ypa
tingą vysk. A. Vaičiaus bro
liškumą ir meilę vyskupijos 
kunigai pajuto po jo pasi
ryžimo Lietuvos krikšto jubi
liejaus metais (1987) aplanky
ti visas vyskupijos bažnyčias. 
„Sveikiname ir dėkojame už 
gražų uolumo pavyzdį, garbin
gasis Ekscelencija Jubiliate, 
Žemaičių Ganytojau, mes to 
niekada neužmiršime. Ilgiau
sių Jums metų, tikimės Jus 
pasveikinti ir deimantinio ku
nigystės jubiliejaus proga", — 
baigė savo sveikinimo kalbą 
vysk. J. Kauneckas. 

Po to vysk. A. Vaičių šia 
iškilia proga sveikino rajono ir 
apskrities valdžios. Krikščio
nių demokratų partijos bei 
Tėvynės sąjungos partijos, 
įvairių organizacijų, mokyklų 
atstovai. 

BŽ. 2000 m. Nr. 23 

• Kėdainiai. Lapkričio 6 d. 
Šv. Juozapo parapijoje. Šei
mos centre, lankėsi Kauno 
vyskupas augziliaras R. Nor
vilą ir Kauno arkivyskupijos 
Jaunimo centro atstovas Arū
nas Kučikas. Susitikime daly
vavo Šv. Juozapo parapijos 
klebonas Gintaras Pūras. Kė
dainių dekanas kun. Sigitas 
Bitkauskas, Josvainių parapi
jos klebonas Valdas Pauža, 
Gudžiūnų parapijos klebonas 
Žydrūnas Paulauskas, taip 
pat Kėdainių dekanato Šeimos 
centro bei abiejų Kėdainių 
parapijų jaunimo vadovai. Su
sitikimo metu kalbėtasi su ku
nigais ir jaunimo vadovais 
apie jaunimo problemas. Nu
tarta kuo greičiau įkurti deka
nato Jaunimo centrą, sutarta 
dėl konkrečių ateities planų. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Per WCEV radijo stotį 
1450 kH banga kiekvieną va
karą (išskyrus šeštadienį ir 
.sekmadienį) lietuviškas žinias 
ir muziką transliuoja pati se
niausia Amerikoje radijo laida 
..Margutis". Čia galite išgirsti 
ir daktarų Jono Adomavi
čiaus, Petro Rasučio ir Prano 
Mockaus sveikatos patarimus, 
taip pat daktarų, kuriuos su
būrė dr. Kastytis Jučas, medi
cinos valandėles, katalikų ir 
evangelikų liuteronų religines 
laidas. Broniaus Siliūno pa
saulinės spaudos apžvalgą, 
kun. Juozo Vaišnio lietuvių 
kalbos patarimus, Edvardo 
Šulaičio sporto apžvalgą bei 
kitas įdomias žinias. Greitai 
69 gyvavimo metus švęsianti 
laida visus savo klausytojus 
kviečia į metinę lėšų telkimo 
vakarienę, kuri vyks kovo 10 
d., šeštadienį, 6 val.v. Jauni
mo centro didžiojoje saleje.Tą 
vakarą neteks nuobodžiauti -
svečiams gros populiari liau
diškos muzikos kapela ..Tėviš
ke", vadovaujama nenuilstan-
čiosios Stasės Jagminienes. 
Atvykite, gerai praleiskite lai
ką ir taip paremkite savo lai
dą! Bilietus galite įsigyti 
„Seklyčioje". 

Amerikos Lietuvių Tary
ba praneša, kad ketvirtoji Pa-
baltiečių konferencija vyks š. 
m. kovo 8-10 dienomis Vašing
tone. Konferencijoje bus. proga 
pagvildenti opius Pabaltijo 
kraštus liečiančius klausimus 
ir plėsti ryšius su įtakingais 
valdžios atstovais. Norint pa
sinaudoti papigintomis re
gistracijos ir viešbučio kaino
mis svarbu registruotis prieš 
vasario 15 d. Registruokitės, 
skambindami į JBANC įstaigą 
Vašingtone tel. 301-340-1954; 
faksu 301-309-1406; elektroni
niu paštu jbank@jbanc.org 
Smulkesnę informaciją atrasi
te internete www.jbanc.org 

Skelbimai 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 SPulatki Rd.. Chicago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandas pagal susitarimą 

A D V O K A T A S 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W 63 Street 
Ctucago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo .Draugo') 
TeL 773-284-0100. 

TeL 630-267-0200, Lemont , IL 

Vasario 16 d., penktadienį, 
7 val.v. Pasaulio lietuvių cent
ro Lemonte Bočių menėje vyks 
„Atviro žodžio" forumas. Te
ma - „Lietuva - nepriklauso
mybės dešimtmetis". Kalbės 
Julius Šmulkštys, Zenonas 
Rekašius, Antanas Grina, Jo
nas Pabedinskas, Danutė Bin-
dokienė, Bronius Nainys. Bus 
aptariama Lietuvos padėtis 
politinėje, visuomeninėje bei 
ekonominėje plotmėje po de
šimties metų nepriklausomy
bės atstatymo. Prelegentams 
trumpai pareiškus savo nuo
monę, diskusijose dalyvauti 
bus kviečiama susirinkusi 
publika. „Saulutė", Lietuvos 
Vaikų globos būrelis kviečia 
visus į aktualią ir įdomią va
karonę, kur ne tik pasidalin
sime mintimis, bet ir savo 
atėjimu paremsime vargingai 
gyvenančius vaikus Lietuvoje. 

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas Čikagoje 
prasidės vasario 11 d., sekma
dienį, 10 val.r. vėliavų pakėli
mu prie Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčios. Po to 10:30 vai. 
r. - iškilminga Suma parapi
jos bažnyčioje. Minėjimas vyks 
2 vai.p.p. Maria aukštesnio
sios mokyklos auditorijoje. Pa
skaitą skaitys Lietuvos Res
publikos garbės konsulas Vac
lovas Kleiza. Visi Čikagos ir 
apylinkių lietuviai yra kvie
čiami šiose Vasario 16-osios 
dienos minėjimo iškilmėse da
lyvauti. Minėjimą rengia Či
kagos ALTo skyrius. 

Populiarios arijos ir dai
nos iš pasaulio ir lietuvių ope
ros lobyno skambės Aušros 
Stasiūnaitės (mezzosoprano) 
ir pianistės Gintės Čepinskai-
tės koncerte, kuris vyks vasa
rio 25 d., sekmadienį, 3 val.p. 
p. Jaunimo centre, Čikagoje. 
Koncertą rengia Anatolijaus ir 
Sigitos Šlutų vadovaujama 
Amerikos lietuvių radijo laida. 
Bilietus jau galite įsigyti 
„Seklyčioje". 

\fer*a Jtlnotrl' 
AARP organizacija vyres

niesiems čikagiečiams padeda 
nemokamai užpildyti mokes
čių formas Dolton Library, 
14037 Lincoln Ave. Užpildy
mas vyksta pirmadienį ir an
tradienį rytais iki balandžio 
10 d. Būtina pasiskirti susiti
kimo laiką. Skambinkite tel. 
708-849-2385. 

Advokatas 
J o n a s G i b a i t i s 

Civilines ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie A r e n o * 
Chicago , IL MCSt 
TeL 773-778-8700 

E-mail: GibaitiaOaoLcom 
Ton free 24 hr. 888-778-8742 

Darbo vai. nuo 9 v.r. iki 5 v.v. 
Šettad. 9 v.r. iki 1 v.p.p. 

I Šunų paroda (Internatio
nal Kennel Club of Chicago's 
Dog Show) vyks vasario 22-25 
d. McCormock Olace, Lake 
Shore Drive ar 23rd Street. 

Kasmetinė automobiliu 
paroda vyks vasario 9 d. nuo 
12 vai. iki 10 val.v ir vasario 
10-18 d. nuo 10 val.r. iki 10 
val.v. McCormick Place South. 
Lake Shore Drive at 23rd 

, Street; tel. 630-495-2282 

Indiana Lake apskrities 
ALTo, LB East Chicago apy
linkės ir Lietuvos Vyčių kuo
pos 82 valdybos Vasario 16 d. 
minėjimą rengia vasario 11 d. 
1 val.p.p. VFW salėje, 6880 
Hendricks, Merrillville, IN. 
Maloniai kviečiame apylinkės 
lietuvius dalyvauti šioje šven
tėje. 

Marųuet te Parko lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
narių susirinkimas įvyks va
sario 16 d., penktadienį, 6:30 
val.v. Švč. M. Marijos parapi
jos salėje. Nariai ir svečiai 
kviečiami gausiai dalyvauti, 
nes yra labai daug reikalų ap
tarti. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS ČIKAGOJE 

ALTo Čikagos skyrius Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimą rengia šia tvarka. 
Kaip buvo pranešta, prie Jau
nimo centro šeštadienį jokių 
iškilmių nebus. Vasario 11 d., 
sekmadienį. 10 vai. ryto vėlia
vų pakėlimas įvyks Švč. Mer
geles Marijos Gimimo parapi
jos aikštėje. Vėliavų pakėli
mui vadovaus Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės vado
vybė: Justinas Šidlauskas, va
das, ir vėliavų pareigūnas 
Juozas Gurevičių.-. Dalyvaus 
ir kitos šaulių kuopos: Gen. 
Daukanto jūrų šauliu kuopa 
— vadas Edmundas Vengians-
kas, Klaipėdos jūrų šaulių 
kuopa — vadas Juozas Miku
lis ir ramovenai — pirminin
kas Juozas Mikulis. 

Tuojau po vėliavų pakėlimo. 
t.y. 10:30 vai. ryto, vyks iškil
mingos pamaldos Švč. Merge
lės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Šv. Mišias atna
šaus ir tai dienai pritaikytą 
pamokslą pasakys kun. Ri
mas Gudelis. Pamaldų metu 
giedos parapijos choras, va
dovaujamas muz. Ričardo Šo
ko. 

2 vai. p.p. akademinė minė
jimo dalis vyks Maria aukš
tesniosios mokyklos auditori
joje. Programoje: atidarymas 
(pirm. Evelina Oželienė), vė
liavų įnešimas (Dan Varno 
postas), invokacija — kun. 
Jaunius Kelpša. Nepriklauso
mybės Aktų, mero ir guberna
toriaus proklamacijų skaity
mas. Pagrindinis kalbėtojas — 
garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza. Po to vyks sveikini
mai, aukų rinkimas, rezoliu
cijų skaitymas, vėliavų išne
šimas ir trumpa pertrauka. 
Po pertraukos bus meninė 
programa, kurią atliks Algi
mantas Barniškis ir Vilija 
Kerelytė. Tuo minėjimas ii 
bus baigtas. Minėjimo pro
gramą ves Vida Sakevičiūtė. 

Organizacijos su vėliavomis, 
moterys ir mergaitės (kviečia
mos vilkėti tautiniais drabu
žiais) ir visa lietuviškoji vi
suomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti šiame pagrindinia
me ALTo minėjime. įvertinki
me tą brangią mūsų tautos 
švente. Gausiai dalyvaukime! 

Ant. Repšienė 

mot '> 
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PAGALVOJIMUI 

Savą nepriklausomybe ar! 
valstybę kuria ir sudaro pa
čios susipratusios tautos valia. 

Lietuvių tauta, sukūrusi se
nais laikais savą valstybe, gy
nė, saugojo ir išlaikė ją per il
gus savo politinio gyvavimo 
amžius. 

Istorijos ratas ne visada su
kosi tautai palankia kryptimi. 
Lietuvos žemė patekdavo ne 
sykį j svetimas artimųjų kai
mynų ar kitų kariautojų ran
kas, bet tautos siela ir valia 
atgauti, atkovoti mylimo kraš
to laisvę buvo visada ir yra gy
va, tvirta, nepalaužta. 

Galingiausias veiksnys at
gauti pavergtos tėvų žemės 
laisvei yra ta pati nenugali
mai tvirta tautos valia, sukū
rusi kitados savo galingą val
stybę ir saugojusi ją per ilgą 
amžių eilę. Ryžtinga, gyva 
tau tos valia yra nenugali
mas valstybinės laisvės 
veiksnys. 

Jei mūsų tautos, Lietuvos 
žmonių širdyse bus gyva ir 
plaks, kaip ligi šiol plakusi 
karšta gimtojo krašto meilė, 
jei kiekvienoje šeimoje bus 
gaivinama ir ištvermingai pa
laikoma išsilaisvinimo valia ir 
tvirta viltis, galime būti tikri 
— tikriausi, kad vėl išmuš tė
vynei laisvės ir nepriklauso
mybės valanda, kad lietuvių 
tauta galės sėkmingai vykdyti 
ir atlikti jai Apvaizdos •skirtąjį 
uždavinį pasaulio tautų tarpe. 

K. Šaulys 
Daktaras, preiatas, profeso

rius, rašytojas, Lietuvos Tary
bos narys ir signataras. 

P.S. Kazimieras Šaulys šį 
straipsnį paraše, kai Lietuva 
dar buvo rusų okupacijoje, 
kaip matome, jo pranašystė iš
sipildė, šiandien Lietuva yra 
laisva ir nepriklausoma vals
tybė. 

ŠIA DIENA ILGAI 
PRISIMINSIU 

Šventų Kalėdų šventė .man 
labai patinka. Ji maloni ir 
džiaugsminga. Mes papuošia
me eglute įvairiais papuoša
lais ir lemputėmis. Po kelių 
dienų jau atsiranda kelios do
vanėlės. Kūčių dieną mes visi 
ruošiamės ir tvarkomės. Kai 
atvažiuoja mano teta, dėdė, 
pusbroliukas ir pusseserė, 
mes vaikai einame pažaisti, 
kol mamytė su teta ir močiute 
paruošia stalą. Po valandos 
laiko mes sėdame prie stalo, 
pasimeldžiame už šeimą, už 
maistą, kuris yra ant stalo. 
Kai pasimeldžiame, laužome 
pašventintą duonelę ir tada 
pradedame valgyti. Ant stalo 
yra dvylika patiekalų. Man la
bai patinka kūčiukai, o suau
gusiems patinka šližikai su 
aguonų pienu. Pabaigus valgy
ti, vaikai eina pažaisti, o tė
veliai geria kavą ir kalbasi. 
Kai ateina dvylikta valanda, 
tada atidarome dovanų ryšu
lėlius. Kai išlydime svečius, aš 
su broliuku einu miegoti. Na, 
taip mano Kūčios ir baigėsi. 

Rytą einame į bažnyčią. Po 
pamaldų vėl visa mūsų šeima 
susirenka pas mus pusry
čiauti. Paruošiame skanius 
pusryčius ir vėl susėdame prie 
stalo valgyti. Pavalgius, atsi
lanko pas mus Kalėdų senelis 
ir išdalina dovanėles. Jis jau 
buvo apsilankęs praėjusią 
naktį, kai miegojome ir paliko 
daug dovanų. Kalėdų senelis 
kiek pabuvęs pas mus, išva
žiavo pas kitus vaikus. Po to 
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visi atidaro dovanų dėžutes. 
Būna įvairių dovanų: mažų, 
didelių, pailgų ir kitokių for
mų. Aš su pussesere nubėgu į 
savo kambarį peržiūrėti gau
tas šaunias dovanas. Mano 
broliukas žaidžia su pusbro
liuku naujais žaislais. Tėveliai 
irgi džiaugiasi dovanomis, o 
susėdę — pasikalba. Atrodo, 
kad diena vos prasidėjo, Ū jau 
ir vakaras. Aš šią nuostabią, 
malonią ir džiaugsmingą die
ną, ilgai prisiminsiu. 

Viktorija Biskytė, 
Čikagos Ht. m-los 7 klasės 

mokinė. 

ANTKLODĖLĖ 

Jau seniai nušalo 
Rudeninės gėlės. 
Pilkas žemės grumstas 
Prašo: „Antklodėlės". 

Gula antklodėlė, — 
Baltas baltas sniegas. 
Užsimerkia grumstas 
Ir ilgam užmiega... 

Gražina Ragalevičienė 

MANO TĖTUKAS 

Mano šeima yra labai gera 
ir laiminga. Mes visi kartu 
švenčiame Kūčias ir Kalėdas. 
Mūsų tik pora žmonių gali 
kalbėti lietuviškai, svarbu, 
kad mes esame visi kartu. 

Mano šeimoje Antanas Pau
lius Ulba, mano tėtukas su 
savo žmona, palaiko mūsų šei
mos lietuviškas tradicijas. Jo 
tėvas buvo Leonas, kuris gimė 
1880 m. Jis vedė Petronėlę 
Bagdonaitę, su kuria susilau
kė septynių vaikų. Antanas ir 
jo brolis Jonas buvo dvynukai 
ir jauniausi iš visų vaikų. Jie 
buvo ūkininkai ir gyveno Že-
maitijoje. 

1948 m. rusai-komunistai iš
vežė Antano brolį Juozą, ma
mą ir tėvelį į Sibirą. Ten Leo
nas mirė badu. Po dešimties 
tremties metų, Juozas ir jo 
mama grįžo namo. Antanas 
išvyko 1948 m. į Kanadą ir 
ten susituokė su Regina Priš-
če pi n kai te. Jie susilaukė dvie
jų dukrų ir vieno sūnaus. 

Kai mano šeima apsilanko 
Toronte, aš visada matau, kad 
mano tėtukas visada nori kuo 
daugiau laiko praleisti su šei
ma. Per Kūčias jis išdalina 
piotkeles, o močiutė paruošia 
dvylikos patiekalų maistą. 
Paskiau visi kartu susėdame 
prie stalo ir valgome Kūčių 
vakarienę. 

Audra Valiulyte, 
Lemonto Mairono lit. m-los 
10 sk. mokinė. („Žingsniai į 

pasaulį") 

SEPTYNIOS LAZDOS 

Vienas tėvas turėjo septy
netą sūnų, kurie dažnai tarp 
savęs nesutikdavo. Per pyktį 
ir ginčus nukentėdavo darbas. 
Kai kurie blogi žmones galvojo 
sau pasinaudosią tais jų nesu

tarimais ir po tėvo mirties 
užgrobsią jo palikimą. 

Išmintingas senelis pasišau
kė kartą visus septynis sunūs 
i r padavė jiems septynias stip
riai krūvon surištas lazdas ir 
tarė: „Tam iš jūsų, kuris per-
lauš šį lazdų ryšulį, tuojau at-
skaitau šimtą auksinių". 

Sūnūs vienas paskui kitą, 
mėgino savo jėgas, bet nieko 
nepadarė. Po ilgų tuščių mėgi
nimų sako tėvui: „To ryšulio 
mes niekaip negalime įveikti". 

„Žiūrėkite, kaip lengva", at
sakė tėvas. Jis atrišo ryšulį ir 
labai lengvai sulaužė po vieną 
visas lazdas. „E!.." — sušuko 
sūnūs, „taip tai, žinoma, leng
va; taip ir vaikas perlaužtų!" 

Tada tėvas sūnums pasakė 
tokį prilyginimą „Kaip su šio
mis lazdomis, taip ir su jumis, 
vaikai, darosi. Kol tvirtai lai
kysitės vienybės, visiems savo 
priešams atsispirsite (atsilai
kysite), ir niekas jūsų negalės 
veikti. Bet jei vienybės ryšys, 
turis turi jus jungti, iširs, 
tada ir jums bus, kaip šitoms 
lazdoms, kurios čia sulaužytos 
guli ant žemės". 

Chr. V. Schmido 

— Seneli, ar mūsų katinas 
toksai pat šimtametis kaip ir 
tu, kad ūsai jo tokie ilgi? 

— Ne, Juozuli, mūsų kati
nas dar jaunas. O ūsai padeda 
jam iš miškų ir girių į namus 
pareiti: pakraipo ūsą — ir jau 
žino, kur namai. Nukirpk ka
tinui ūsus — tai tik ratu pas
kui savo uodegą sukasi, lyg 
būtų gudrų protą jau visai 
pametęs. Pelės labai norėtų 
tuos ūsus nukirpti, bet kaip tu 
juos nukirpsi — katinas juk 
niekada nemiega, tik apsime
ta miegąs... 

Leonardas Gutauskas 

GALVOSŪKIO N R 52 
ATSAKYMAS 

1. Aš, 2. dvi, 3 eglė, 4. mė
sos, 5. dovaną, 6. Adventu, 7. 
Jeruzalė, 8. Betliejus. 

GALVOSŪKIO N R 53 
ATSAKYMAS 

Šyla — šilo, dyla — dilo, by
ra — biro, svyla — svilo ir t.t. 
Gali būti ir kiti žodžiai. 

GALVOSŪKIO N R 54 
ATSAKYMAS 

Mato ir Luko evangelijose 
rašoma, kad Jėzus gimė Bet
liejuje. Yra ir kitokių nuomo
nių, tačiau liksime prie minė
tų evangelistų pasisakymo. 

GALVOSŪKIO N R 55 
ATSAKYMAI 

A. Valdovui Vytautui ir jo 
žmonai Julijonai 1430 m. ka
rališkus vainikus siuntė ne 
popiežius ii Romos, bet impe
ratorius Sigismundas Liuk
semburgietis (1368-1437) iš 
Vienos. Popiežius Martynas V 
(1417-1431) Vytauto vainika-
vimosi karališku vainiku ne
pritarė. B. Valdovo Vytauto 
pirmoji žmona buvo Ona. Ji 
mirė 1418.Vm.ll ar 31 d. Jo 
antrosios žmonos vardas buvo 
Juhjona. Vytautas ją vedė 
1418 metais prieš Kalėdas. 
Tuomet jis buvo 68 m. am
žiaus. (L.E. 9-525; V. Sruo
gienės .Lietuvos istorįja", 171 
ir 269 psl.; Mažosios Lietuvos 
Tar. E. 2-713, Vilnius, 1968). 
C. Nemoka skristi lie paukš
čiai: Australuos Strutis (vok. 
Štrausas), N. Zelandijos Kivi-

Kivi's ir ašigalio Pingvinas. D. 
Jūrų erelis Osprey čypsi, kaip 
viščiukas. E. Žodis „pypkė" 
yra kilęs iš lotynų kalbos 
veiksmažodžio „pipare". Šve
dai sako „pipa", anglai „pipe", 
olandai „pijp", vokiečiai „pfei-
fe". 

GALVOSŪKIS N R 71 
(Piešinėlis) 

Perskaitykite, kas parašyta 
rebuse. Sudarė 9 klasės mo
kinys Edmundas Safrono-
vas iš * Vienažindžių kaimo, 
Pasvalio rajono. 

GALVOSŪKIS N R 72 
(Piešinėlis) 

Yra trys keliai, kad būtų ga
lima pasiekti ABC. Suraskite 
kelią, kuris pasiektų C. 

GALVOSŪKIS NR. 73 

Kristaus gimimo laikais, ku
ri buvo žydų kilmės reikšmė? 

GALVOSŪKIS NR. 74 

Šiuos daiktavardžius pa
leiskite tos pačios reikšmės 
veiksmažodžiais: draugystė, 
pyktis, pasisveikinimas, gal
vojimas, mąstymas. Visi šie 
galvosūkiai vertinami 5 taš
kais. 

GALVOSŪKIS NR. 75 

A. Lietuvoje atkurtoji „Bajo
rų sąjunga", kurį ženklą sau 
pasirinko: karaliaus Gedimino 
ar karaliaus Mindaugo „stul
pus"? B. Kuo arklio uodega 
patarnauja muzikai? C. Ką 
reiškia lietuviškas žodis „Stry
kas"? D. Kurios spalvos dangų 
matė astronautai, nusileidę 
ant mėnulio? E. Kuo yra deng
tas šikšnosparnis: plunksno
mis ar plaukais? Už visus tei
singus atsakymus skiriama 10 
t., o už dalinius atsakymus — 
5 t. Atsiuntė kun. dr. E. Ge
rulis. 

— Mama, aš pats pasidariau 
smuiką. 

— Šaunuolis! 0 iš kur gavai 
stygas? 

— Iš mūsų pianino. 

http://1418.Vm.ll

