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Tėvynėje pasižvalgius
* JAV ambasada Vilniuje, 

kaip ir kitos Amerikos dip
lomatinės atstovybės visame 
pasaulyje, dėl juodligės už
krato grėsmės laikinai nu
traukė susirašinėjimą paštu 
su Valstybės departamentu. 
Pašto paslaugos sustabdytos 
po to, kai paaiškėjo, jog Vals
tybės departamento pašto 
skirstymo priemonės yra už
krėstos juodligės sporomis. 
JAV ambasados Vilniuje nau
dojami pašto maišai dabar yra 
tiriami Visuomenės sveikatos 
centro Mikrobiologijos labora
torijoje. „Mes nemanome, jog 
jie užkrėsti, bet mums atrodo 
verta imtis šios atsargumo 
priemonės”, rašoma ambasa
dos pranešime spaudai. ibnsi

* Valstybės saugumo de
partamento (VSD) vadovas 
Mečys Laurinkus sakė, kad 
strateginiuose valstybės ob
jektuose jau įgyvendintos sau
gumo sustiprinimo priemonės, 
tačiau lieka spragų Ignalinos 
atominės elektrinės apsaugoje 
nuo galimo teroristinio išpuo
lio. Paklaustas, ar VSD turi 
naujos informacijos apie vadi
namuosius „miltelių teroris
tus”, gąsdinančius visuomenę 
tariamu juodligės užkratu
M. Laurinkus sakė, kad tikri
namas mėgėjų taip .juokauti” 
ratas, bet įtariamųjų dar nėra. 
Pasak jo, laiškus su milteliais 
siuntinėja „suaugusieji, kurie 
supranta, ką daro”. ibns>

* Įtartinus laiškus bei
siuntinius su milteliais ir 
nežinoma valiuta kaupianti 
Kauno įmonė „Švara” savo ko
lekcijoje jau turi ir vaikišką 
„formulės” tipo mašinėlės mo
delį su nuotoliniu valdymu. Šį 
kiniečių gamybos žaislą Pra
monės prospekto prekybos 
centre „Maxima” savo anūkui 
nupirko viena kaunietė. Pasak 
žaislą anūkui pirkusios močiu
tės, kuri žaislą grąžino, prieš 
atiduodami pinigus, „Maxi- 
mos” darbuotojai išardė dar 
vieną tokią pačią mašinėlę. Ir 
joje rasti tokie patys milteliai. 
Prekybininkų teigimu, jų pa
skirtis — apsaugoti mašinėlės 
vidinius mechanizmus nuo 
drėgmės. (KD, Elta)

* Prezidentūros pareigū
nai rado klaidų įvaikinimą 
apibrėžiančios Hagos konven
cijos vertime, kuriuo remian
tis, prezidento patarėjų nuo
mone, yra skatinamas ne 
įvaikinimas, o vaikų globa. 
Prezidentas Valdas Adamkus 
atkreipė dėmesį, kad Lietu
voje daugėja globotinų vaikų, 
o įvaikinamų — mažėja, ir šį 
aplaidumą mėginama patei
sinti „klaidingai ir tendencin
gai” išverstais tarptautiniais 
dokumentais. „Hagos konven
cijoje nė žodžiu nekalbama 
apie vaikų globą, tačiau lietu- 
viškąjame vertime globa kaž
kodėl atsirado. Angliškas 
tekstas kalba tik apie tinkamą 
įvaikinti šeimą, o mes jį prisi- 
taikėm trumpalaikei globai 
pateisinti ir įvaikinimui apri
boti”, kalbėjo prezidentas: 
Klaidingas konvencįjų normų 
vertimas pateko ir į Lietuvos 
įstatymus, tarp jų — ir į Civi
linį kodeksą. (BNS)

* Utenoje atidarytas Spe
cialiojo ugdymo ir užim
tumo centras, skirtas sutriku
sio intelekto vaikams, kurie 
išauga iki 18 metų ir tam
pa pasmerkti užsidaryti tarp 
savo kambario sienų. (LR,Elta)

* Dauguma Lietuvos gy
ventojų mano, jog Valdovų 
rųmų Vilniuje atstatyti never
ta, o jų pamatus Katedros 
aikštėje reikėtų užkonservuo
ti, liudija visuomenės nuomo
nės apklausa. 58.1 proc. ap
klaustųjų nesutinka, kad už 
valstybės pinigus būtų atsta
tyti Valdovų rūmai, jų atstaty
mui pritaria 26.7 proc., 15.2 
proc. neturėjo savo nuomonės. 
Vilniečiai palankiau vertina 
Valdovų rūmų atstatymo idė
ją, tačiau ir sostinėje pusė vi
sų apklaustųjų pasisakė prieš 
šio projekto įgyvendinimą.iBNSi

* Dalis garsių finansinių
ir ekonominių bylų gali 
nepasiekti teismo, o įvairaus 
plauko finansiniai sukčiai 
išvengs atpildo, nes kai ku
rioms stambioms tokio pobū
džio byloms gresia senaties 
terminas. Tarp tokių bylų gali 
atsidurti ir tyrimas dėl ban
krutavusio Lietuvos akcinio 
inovacinio banko (LAIB), Ben
dra bankrutavusių ar sukčių 
„nustekentų” bankų padaryta 
žala valstybei ir atskiriems 
indėlininkams siekia bemaž 
milijardą litų. (KD,Elta)

* Dėl skurdaus sveikatos
apsaugos reikmėms skirto 
biudžeto gydytojai tvirtina ne
galį vykdyti Hipokrato prie
saikos. „Lietuvos gydytojų 
sąjunga įspėjo, kad už tai yra 
atsakingi ne medikai, o biu
džetą formuojantys Seimas ir 
vyriausybė”, pareiškė šios 
sąjungos prezidentas Liutau
ras Labanauskas. (LR,Elta)

* Spalio 26 d., eidamas
72-uosius metus, mirė nuo
širdus Lietuvos bičiulis, buvęs 
JAV Kongreso narys Gerald 
B. H. Solomon. 1998 m. spalį
G. Solomon už ilgametę para
mą Lietuvai JAV Kongrese 
buvo apdovanotas Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedimi
no II laipsnio ordinu. 1999 m.
G. Solomon pasitraukus iš 
Kongreso, jis ir toliau išliko 
aktyvus Lietuvos bei kitų Bal
tijos valstybių rėmėjas, buvo 
JAV Atstovų rūmų Baltų sam
būrio garbės narys. Kaip vie
nas iš JAV Kongreso delegaci
jos NATO Parlamentinėje 
Asamblėjoje narių, G. Solo
mon daug prisidėjo skelbda
mas Baltijos valstybių narys
tės NATO siekius. ibnsi

* „Kenny Inge yra atleis
tas. Jis daugiau nebesitreni- 
ruos su ‘Žalgiriu’ ir nedaly
vaus varžybose. Per porą 
dienų ketiname baigti tvarky
ti visus formalumi/s”, teigė A. 
Sabonio „Žalgirio” krepšinio 
centro generalinis direktorius 
Ginas Rutkauskas. LKL 
čempionų klubo treneris Algir
das Brazys bei jo asistentas 
Gintaras Krapikas padėkojo 
23 metų 204 cm ūkio puolėjui 
už darbą. North Carolina val
stybinio universiteto absolven
tas atrodė nustebęs, kad atsi
sakoma jo paslaugų.

* Dvi trupės iš Lietuvos 
- Eimunto Nekrošiaus „Meno 
fortas” ir Oskaro Koršunovo 
teatras — iš. Sarajeve (Bosnija 
ir Hercegovina) vykusio tarp
tautinio teatro festivalio 
MESS grįžo net su 8 prizais.
E. Nekrošiaus „Otelas” įver
tintas trimis pagrindiniais 
MESS prizais. O. Koršunovo 
režisuotas spektaklis „Meis
tras ir Margarita” pelnė Sara
jeve penkis apdovanojimus.

(LR.E1U)

Per dvylika metų iš Lietuvos 
emigravo apie 130,000 gyventojų

Vilnius, spalio 30 d. (BNS)
— Lietuvos gyventojų skai
čius, remiantis šių metų vi
suotinio gyventojų surašymo 
duomenimis, nesiekia 3.5 mln. 
Kaip antradienį spaudos kon
ferencijoje informavo Statisti
kos departamento vadovas Al
girdas Šemeta, išankstiniais 
gyventojų surašymo duomeni
mis, dabar Lietuvoje gyvena 3 
mln. 491,000 nuolatinių gy
ventojų. Palyginti su 1989 m. 
surašymo duomenimis, gy
ventojų skaičius sumažėjo 
184,000, arba 5 procentais.

Kaip teigė Statistikos depar
tamento direktoriaus pava
duotojas Petras Adlys, pagrin
dinės gyventojų skaičiaus 
mažėjimo priežastys yra tos, 
kad šių metų surašymas su
teikė galimybę pašalinti sovie
tinio surašymo metu padarytą 
ęentralizuotai padidintą gy
ventojų skaičių. Pasak jo, tuo
met surašymo metu gyvento
jų skaičius Lietuvoje dirbti
nai buvo padidinamas apie 
15,000. Be to, po nepriklauso
mybės atkūrimo neišsiregis- 
travę išvyko apie 50,000 Rusi
jos kariškių.

Gyventojų skaičiaus mažėji
mui įtakos turi ir nesurašyti 
Lietuvos piliečiai, išvykę dirb
ti ar mokytis į užsienį pagal 
turistines vizas ir ten pasilikę. 
P. Adlio teigimu, tokių pilie
čių gali būti apie 120,000- 
130,000.

Beje, palyginti su Estija ir 
Latvija, gyventojų Lietuvoje 
sumažėjo nedaug: Estijoje, 
palyginti su 1989 m. duomeni
mis, dabar gyvena 12 proc. 
mažiau gyventojų, o Latvijoje
— 11 proc. mažiau.

Surašymo duomenimis, da
bar miestuose gyvena 2 mln. 
345,000 žmonių, kaime — 1 
mln. 146,000. Palyginti su 
1989 m. duomenimis, mieste 
gyventojų sumažėjo 142,000, 
kaime — 42,000. Tai siejama
su tuo, kad padidėjo miesto 

■---------- ----- - • ■

* Seimas opozicijos siūly
mu padarė pertrauką įsta
tymo pataisų, siūlančių nebe- 
drausti valstybės lėšomis dva
sininkų ir vienuolių, priėmime 
ir paprašė vyriausybės pateik
tį' išvadą dėl šio pasiūlymo. 
Seimą pasiekė prenyero Algir
do Brazausko laiškas, kuria
me jis pareiškė nepritariąs 
„skubotam Valstybinio sociali
nio draudimo įstatymo ir Val
stybinio socialinio draudimo 
pensijų įstatymo revizavimui 
nurodytu požiūriu", nes jis ne
buvo aptartas su tradicinių re
liginių bendruomenių ir bend
rijų atstovais. ibnsi

gyventojų emigracija į užsie
nio valstybes, be to, kai kurie 
gyventojai keliasi į kaimus.

Šiais metais surašyta 1 mln. 
632,100 vyrų ir 1 mln. 858,700 
moterų, kas atitinkamai su
darė 46.8 proc. ir 53.2 proc. 
gyventojų.

1989 m. tūkstančiui vyrų 
teko 1,113 moterų, o šiais me
tais — 1,139 moterys.

Per 12 metų gyventojų skai
čius mažėjo visuose didžiau
siuose miestuose — Vilniuje profesiją, pajamų šaltinius ir kt.

Rolandas Paksas žvalgosi 
ambasadoriaus darbo

Vilnius, spalio 30 d. (BNS) liausiai vertinamos R. Pakso
— Lietuvos liberalų sąjungos 
(LLS) pirmininko rinkimus 
buv usiam Klaipėdos merui 
Eugenijui Gentvilui pralai
mėjęs buvęs premjeras Rolan
das Paksas gali išeiti iš Seimo.

Liberalų teigimu, R. Paksas 
šiuo metu žvalgosi ambasa
doriaus darbo kurioje nors 
užsienio valstybėje.

Dienraščio „Lietuvos žinios” 
duomenimis, galimybę išvykti 
iš Lietuvos R. Paksas aptarė 
spalio 17-ąją per neoficialų su
sitikimą su prezidentu Valdu 
Adamkumi, kuriam pagal pa
reigas priklauso skirti ir 
atšaukti Lietuvai užsienyje at
stovaujančius diplomatus bei 
suteikti diplomatinius rangus 
šioje tarnyboje nedirbusiems 
asmenims.

Seimo liberalų teigimu, rea-

* Rolandui Paksui atsi
statydinus iš Liberalų frakci
jos seniūnų, baiminamasi, kad 
dalis liberalų gali sukurti 
naują Seimo frakciją. Kai ku
rie aktyviausi R. Pakso ša
lininkai tvirtino, jog palikti 
partijos gretas ir riųkti naują 
Seimo frakciją nėra prasmės. 
Tačiau kiti teigė, jog dabar to
kiam žingsniui labai patogus 
laikas. (R,Elta)

* Sunku patikėti, jog Ro
landui Paksui geriau sektųsi 
kurti naują partįją, juolab kad 
jis jau spėjo pabūti ir konser
vatoriumi. Tuomet prieš šios 
partijos valią iš premjero 
posto pasitraukusiam R. Pak
sui vargu ar įmanomas grįži
mas ir į Tėvynės sąjungą. 
Žinoma, dar lieka galimybė 
jungtis su kuria nors neįta
kinga partija ar dėl kokių vi
daus partinių nesutarimų at
skilusia politine grupe. Tačiau 
vargu ar tokios antrosios R. 
Pakso jungtuvės galėtų pakel
ti dar vienos politinės jėgos 
populiarumą, rašo „Lietuvos 
rytas". (Elta)

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.
šis skaičius sumažėjo 33,700 
ir dabar sostinėje gyvena 
543,000 gyventojų. Kaune gy
ventojų skaičius sumažėjo 
36,800 (gyvena 381,300), Klai
pėdoje — 8,500 (gyvena
194,400), Šiauliuose — 9,900 
(gyvena 135,700), Panevėžyje 
— 4,200 (gyvena 122,300).

Galutiniai surašymo duo
menys bus pradėti skelbti 
pirmąjį 20.02 m. pusmetį. 

. Tuomet bus paskelbti duo
menys apie gyventojus pagal 
lytį, amžių, demografinę elg
seną, etnokultūrinį statusą,

Vašingtonas. JAV vyriausybė pirmadienį paskelbė naują įspė
jimą apie galimus teroro išpuolius prieš Ameriką arba jos objektus 
užsienyje, kurie neva gali įvykti kitą savaitę. JAV teisingumo sek
retorius John Ashcroft sakė, kad administracija turi patikimos in
formacijos apie galimą teroro išpuolį, tačiau negalėjo konkrečiai 
nurodyti nei jo pobūdžio, nei galimų taikinių.

Taškentas. JAV karinių pajėgų centrinės vadavietės viršinin
kas. generolas Tommy Franks, kuris vadovauja JAV kariniams 
veiksmams Afganistane, antradienį paneigė, kad ši karinė opera
cija pakliuvo į aklavietę. Generolas neatmetė jokių galimų karinių 
veiksmų scenarijų, įskaitant sausumos pajėgų dislokavimą. Mano
ma, kad Uzbekistane, kuris ribojasi susiaurės Afganistanu, yra 
maždaug 1,000 JAV karių iš 10-osios Kalnų divizijos. Uzbekista
nas teigia, jog leido jiems naudotis savo oro erdve ir viena oro 
pajėgų baze tik vykdant paieškos ir gelbėjimo operacijas.

Laivas „USS Peleliu”. 2,200 JAV jūrų pėstininkų, esantys tri
jų laivų grupėje netoli Pakistano krantų, pasirengę pradėti opera
ciją Afganistane per 6 valandas nuo tada, kai bus gautas įsaky
mas. „Mes gavome užduotį būti pasirengę įvairioms užduotims, 
apie kurias mums buvo perduota informacija iš vyriausiojo vado, 
ir būtent tokia yra mūsų parengtis”, sakė kapitonas William Je- 
zierski, vadovaujantis Amerikos laivams, kuriuose dislokuoti 15- 
ojo jūrų pėstininkų ekspedicinio dalinio kariai. Šis ekspedicinis 
būrys, kuris rugsėjo pabaigoje atvyko į Arabijos jūros Šiaurinę 
sritį, buvo specialiai rengiamas ir jau padeda šiai operacijai. JAV 
kariuomenės taisyklės draudžia suteikti informaciją, ką jūrų pės
tininkai veikia už savo laivų ribų.

Vašingtonas Žadėdamas apginti amerikiečius „nuo bet kokios

galimybės vadovauti Lietuvos 
ambasadai Kazachstane. Pra
ėjusią vasarą žlugus liberalų 
ir socialliberalų vyriausybei, 
Kazachstane dirbęs ambasa
dorius Virgilijus Bulovas grįžo 
į Lietuvą dirbti vidaus reikalų 
viceministru.

Lietuva kol kas nepaskyrė 
naujųjų ambasadorių ir Suo
mijoje, taip pat Argentinoje 
bei Egipte.

Prieš tapdamas politiku, R. 
Paksas vadovavo statybos 
bendrovei „Restako”, vykdžiu
siai užsakymus Rusijoje. Prieš 
keletą metų Kazachstano sos
tinę iš Alma-Atos perkėlus į 
Astanos miestą, valstybę apė
mė statybų karštligė.

R. Paksas dienraščiui pir
madienį neigė kalbas apie ga
limybę palikti Seimą ir pra
dėti diplomato karjerą, nes jis 
Seime ketina dirbti iki kaden
cijos pabaigos, dar 3 metus.

Praėjusį šeštadienį Panevė
žyje vykusiame neeiliniame 
LLS kongrese partijos pirmi
ninku išrinkus buvusį ūkio 
ministrą E. Gentvilą, R. Pak
sas pirmadienį atsistatydino 
iš Liberalų sąjungos frakcijos 
Seime seniūno ir opozicijos va
dovo pareigų.

R. Paksas, beje, gali kandi
datuoti į Lietuvos neoficialų 
atsistatydinimų rekordą. Per 
savo neilgą politiko kaijerą R. 
Paksui iš valstybės ir partinių 
pareigų teko atsistatydinti 12 
kartų. Per pastaruosius 2.5 
metų jis spėjo du kartus 
pabūti Vilniaus meru, du kar
tus — sostinės tarybos nariu, 
taip pat du kartus — Lietuvos 
premjeru, po vieną kartą - 
prezidento patarėju energeti
kos klausimais, Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservato
rių) valdybos pirmininku, Sa
vivaldybių asociacijos preziden
tu, statybos bendrovės „Res
tako” vadovu ir LLS frakcijos 
seniūnu bei opozicijos vadovu.

grėsmės”, JAV prezidentas George W. Bush pirmadienį įsteigė 
specialią darbo grupę, kuri turi užkirsti įtariamiems teroristams 
kelią į JAV, griežčiau įgyvendindama JAV imigracijos politikos 
numatomus apribojimus. Prezidentas pareiškė, kad jo steigiama 
Foreign Terrorist Tracking Task Force reikalaus iš imigracijos 
tarnybų griežtai apklausti užsieniečius, prašančius vizų mokytis 
JAV, ir patikrinti, ar jie tikrai lanko paskaitas. Devyni iš 19-os 
lėktuvų pagrobėjų, kurie rugsėjo 11-ąją įvykdė teroro išpuolius, at
vyko į JAV teisėtai, kai kurie jų turėjo studentų vizas. Todėl buvo 
pradėta kritikuoti JAV imigracijos politika. Naujoji darbo grupė 
derins veiksmus, kuriais siekiama neįleisti į valstybę žmonių, įta
riamų teroristine veikla. Be to, ši grupė sieks išaiškinti, kur jau 
yra įtartinų užsieniečių, juos sulaikyti, patraukti atsakomybėn ar
ba išsiųsti iš valstybės.

Maskva. Rusijos mokslų akademija (RMA) drauge su JAV Mis- 
souri universitetu kuria naują prietaisą laiškams sterilizuoti, an
tradienį panešė RMA viceprezidentas Genadij Mesiac. Projekte 
dalyvauja ir Branduolinės fizikos institutas Novosibirske. Pasak 
RMA viceprezidento, naujasis prietaisas galės sterilizuoti 200,000 
laiškų per dieną, jis sunaikins bet kurias bakterijas. G. Mesiac 
pranešė, kad. JAV atstovai kreipėsi į RMA, prašydami padėti su
kurti tokį prietaisą.

Jeruzalė. Izraelio kariuomenė antradienį pranešė išvedusi savo 
pajėgas iš autonominių palestiniečių teritorijų centriniame Gazos 
Ruože, į kurias jos buvo įsiveržusios ieškodamos palestiniečių, ap- 
šaudžiusių iš minosvaidžių žydų naujakurių gyvenvietę. Dešimtys 
žydų gyvenviečių, pastatytų užimtose palestiniečių žemėse Vaka
rų Krante ir Gazos Ruože, yra vienas pagrindinių nesutarimo ob
jektų izraeliečių ir palestiniečių konflikte.

Vatikanas Sunerimęs dėl Artimuosiuose Rytuose nesibaigian
čio smurto, popiežius Jonas Paulius II antradienį susitiko su Yas- 
ser Arafat ir paragino palestiniečius bei žydus sudėti ginklus ir 
grįžti prie derybų stalo. Popiežius maždaug ketvirtį valandos as
meniškai kalbėjosi su palestiniečių prezidentu savo darbo kabine
te. Pokalbio metu Y. Arafat pareiškė, jog yra priešiškas bet ko
kioms „terorizmo” formoms. Šios kelionės metu Y. Arafat siekia 
Europos valstybių paramos jo reikalavimui, kad Izraelis visiškai 
išvestų kariuomenę iš okupuotų teritorijų.

Haga. Buvęs Jugoslavijos prezidentas Slobodan Miloševič ant
radienį, antrą bylos svarstymo dieną, vėl stojo prieš Jungtinių 
Tautų (JT) karo nusikaltimų tribunolą Hagoje. Teismą jis pavadi
no „farsu" ir teigė, kad Tribunolas elgiasi tarsi „protiškai ir fiziš
kai atsilikęs 7 metų vaikas”. S. Miloševič sakė, kad Tribunolas 
kursto terorizmą, nukreiptą prieš serbus, o jį patį persekioja. Nu
šalintasis Jugoslavijos prezidentas labai emocingai išreiškė panie
ką Tribunolui, kurį apibūdino kaip „neteisėtą NATO instrumen
tą’.

Murmanskas. Rusijos vicepremjeras Ilja Klebanov, kuris vado
vauja povandeninio atominio laivo „Kursk" nelaimės priežasčių 
tyrimui, pareiškė, kad nelaimę sukėlė vienos iš laivo torpedos 
sprogimas. Tačiau kalbėdamas tuo metu, kai iš laivo liekanų vis 
dar buvo traukiami žuvusių jūreivių kūnai, I. Klebanov dar visiš
kai nepaneigė galimybės, kad branduolinis povandeninis laivas 
galėjo susidurti su nežinomu objektu. „Kursk” per mokymus Ba
renco jūroje pernai nuskendo po to, kai laive nugriaudėjo du spro
gimai. Žuvo visi 118 laive buvusių jūreivių. Kas privertė sprogti 
torpedą dar nežinoma. Tai galėjo būti susidūrimas su išoriniu ob
jektu, įskaitant II pasaulinio karo miną, arba „nestatutinė padė
tis pačios minos atžvilgiu”.

Vladikaukazas, Šiaurės Osetija. Dviem granatomis ginkluo
tas kaukėtas užpuolikas antradienį įsiveržė į Vladikaukazo vaikų 
polikliniką ir paėmė įkaitais visus^SJęje^bimisių^žmmiupJar^ju

U‘i1ku’. p° ’lgM £7bMkalendorius
kaltelis įkaitus paleido, tačiau " ■ - ............ m
grasino susprogdinti neva iš Spalio 31 d.: Benignaa, Ltaeilė, 
anksto užminuotą 9 aukštų gy- Mąstvilas, Sargė, Tanvilė, Volfgan- 
venamąjį namą, jei negaus 5 Halkmeen šventė (JAVO. 
mln. dolerių Ginkluotes tero- Lapkričio 1 du Visi Šventieji 

ristas paspruko Audriu«> °5rdaut“- Kicenąs. Utini-
jus, Milvyde, Vaiva, Žygaudas.
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SKAUTYBĖS
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

JUOZAS LUKAITIS — 
AUSTRALIJOS KARALIŠKO 

ATSARGOS LAIVYNO 
KARININKAS (COMMANDER)

Skautas vytis, ps. Juozas Lukaitis, 
RFD, RANR karininkas.

2001 metais liepos 1 d. Juo
zui Lukaičiui suteiktas Kara
liško Australijos Atsargos lai
vyno (angliškai — Royal 
Australian Navy Reserve arba 
„RANR”) „Commander” laips
nis. Šiuo metu jis eina direk
toriaus pareigas ir yra atsa
kingas už Atsargos laivyno 
ryšius su visuomene ir tiesio
giai atsiskaito RANR genera
liniam direktorui Commodore 
Karei de Laat, kuris vadovau
ja RANR ir yra vyriausias 
Australijos Atsargos laivyno 
karininkas, Generaliniam di
rektoriui Commodore Karei de 
Laat atsiskaito trys direkto
riai, ir vienas iš jų yra Juozas 
Lukaitis. Visi karininkai prik
lauso atsargos Laivyno štabui.

Šis paskyrimas ir pareigos 
reiškia, kad Juozas Lukaitis 
yra vienas iš aukščiausio ran
go RANR karininkų Australi
joje.

RANR sudaro 6,000 as
menų, ir jo metinis biudžetas 
— maždaug 8 milijonai dole
rių.

Juozas Lukaitis tarnybą Ka
rališkame Australijos Atsar
gos laivyne pradėjo 1983 me
tais turėdamas jaunesniojo 
leitenanto laipsnį ir baigęs 
Karališko Australijos Laivyno 
(RAN) mokyklos HMAS 
„Crewell” karininkų kursus. 
HMAS „Lonsdale” išklausęs 
jūreivystės ir navigacijos pa
skaitas ir atlikęs pratybas lai
vuose HMAS „Bayonet”, 
HMAS „Jervis Bay” ir HMAS 
„Tobruk”, 1987 metais Juozas 
Lukaitis gavo laivo kontrolės 
posto prižiūrėtojo diplomą 
(„Bridge Watchkeeping Certi- 
ficate”). Po to sekė tolesni na
vigacijos kursai HMAS „Wat- 
son", po kurių buvo paskirtas 
„Watchkeeper” į HMAS „Cur- 
lew”. 1988 metais jam suteik
tas leitenanto laipsnis.

Iki 1991 metų Juozas Lukai
tis ėjo skyriaus karininko pa
reigas HMAS „Lonsdale”, bu
vo atsakingas už Melboumo 
uosto skyriaus orkestrą, dirbo 
vyresniųjų jūreivių vadovau
jančiu instruktoriumi ir navi
gacijos karininku iki Melbour- 
no uosto skyrius nutraukė sa
vo veiklą.

Po to sekė tarnyba laivuose 
HMAS „Warmambool” ir 
HMAS „Shepparton" — Juo
zas Lukaitis buvo navigatoriu
mi, HMAS „Warmambool” ir 

“HMAS „Ipswich” — vykdan
čiuoju karininku

Baigęs tolesnius kursus, 
1996 metais Juozas buvo pa
aukštintas Lieutenant Com
mander laipsniu. Jam buvo 
pasiūlytos ir jis priėmė Atsar
gos jūrų operacijų ir pratybų 
karininko pareigas Viktorijoje 
— tai vyriausios atsargos jūrų 
karininko pareigos Viktorijoje.

1998 metais Juozas Lukaitis 
apdovanotas Atsargos Kariuo
menės ordinu.

1999 metais Laivyno štabas 
paskyrė Juozą Lukaitį RANR 
Generalinio direktoriaus kad
riniu karininku (Informacijai) 
su užduotimi — leisti ir pla
tinti laikfaštį „Karališko Aust
ralijos Atsargos laivyno ži
nios” („Reserve News”), kuris 
išeina kas dvi savaites 20,000 
tiražu ir platinamas Vyriausy
bėje ir gynybos pajėgose.

Dukart Juozas tarnavo 
HMAS „Cerberus” laive kaip 
teisinis karininkas ir keletą 
kartų Jūros štabe kaip opera
cijų karininkas, planuojant 
Karališko jūros laivyno kari
nes pratybas Azijoje ir Pietų 
Ramiajame vandenyne.

Be jo įsipareigojimų Austra
lijos Karališkam atsargos lai
vynui, Juozas gerai žinomas 
advokatas ir notaras, turi sa
vo įstaigą Hawthorn. Jis yra 
veiklus paskautininkas, Vyčių 
būrelio vadas Melbourne. Dai
nuoja grupėje „Kaimo daini
ninkai”. Juozas Lukaitis vedęs 
Julie ir turi dvi dukras — 
Martą 14 metų, mokosi Ge- 
nozzano gimnazijoje ir Olivią 
11 metų, šiais metais baigia 
Our Lady of Victories parapi
jos pradinę mokyklą ir du sū
nus — Daniel 20 metų stu
dentą Monash universitete ir 
Sam 17 metų, mokosi Xavier 
gimnazijoje.

Audrius Žilinskas 
„Tėviškės aidai”. 2001.10.19
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Los Angeles

Lapkričio 18 d. — Los An
geles skautavimo 50 metų ju
biliejinė šventė.

Las Vegas, NE
Lapkričio 2-4 d. — Aka

deminio Skautų sąjūdžio vi
suotinis suvažiavimas ir bend
ra metine šventė „Luxor” 
viešbutyje, Las Vegas, NE.

Philadelphijoje

Gruodžio 9 d. — Philadel- 
phijos skautų tradicinės 
kūčios 12 vai. Šv. Andriejaus 
parapijos salėje.

Čikagoje

Lapkričio 3 d. — „Nerijos” 
tunto Vėlinių iškyla ir plauki
mo iškyla ūdrytėms.

Lapkričio 17 d. — „Sie
tuvos” skautininkių ir vyr.. 
skaučių dr-vės sueiga 1-4 vai. 
p.p. Ateitininkų namuose, Le
monte.

Gruodžio 7 d. — „Nerijos” 
jūrų skaučių tunto šeimų 
Kūčios.

Gruodžio 8 d. — „Nerijos” 
tunto išvyka į „Holy Family 
Vilią”.

Buvusios „Nerijos" tunto ūdrytės, dabar jau ASS filisterės Taiyda Rudaitytė-Chiapetta, Linda Mikučiauskaitė ir 
Jūratė Jankauskaitė Zubinienė džiaugiasi būsimomis ūdrytėmis Arianna Chiapetta, Maya Chiapetta ir Arija 
Simonaityte. Nuotrauka naujos mamytės j.ps Alytės Gražytės-Simonaitienės.

SVEIKINAME S. FIL. PROF. 
VYTAUTĄ ČERNIŲ

Ypatingu renginiu — Jubi
liejine Konferencija Vytauto 
Didžiojo universitete, Kaune, 
buvo paminėtos dvi prasmin
gos sukaktys: Pedagoginių 
studijų dešimtmetis ir šių stu
dijų Centro įkūrėjo prof. Vy
tauto Černiaus 75-sis gimta
dienis.

Konferencija vyko š.m. bir
želio 28 d., kurios metu buvo 
pristatyta ir šių metų Vydūno 
fondo stipendininkė.

Ištrauka iš Pedagogikos 
Centro leidinėlio:

„1990-1991 metais Lietuva 
judėjo. Buvo kratomasi pri
mestos svetimos ideologijos ir 
valstybinės santvarkos. 1991 
metais atkurtame Vytauto Di
džiojo universitete rinkosi mo
kytojai į trijų savaičių kursus.

Kursų, o tuoj pat ir Centro, 
pagalbininkai buvo prof. V. 
Černius (direktorius) ir doc. 
M. Teresevičienė (pavaduoto
ja). Profesoriui padėjo jo įgyti 
mokytojo, mokyklos psicholo
go, grupinės psichologijos dės
tytojo patyrimai.

Per įvairius, ypatingai vasa
ros, kursus perėjo keli šimtai 
mokytojų, kurie, savo ruožtu, 
įvairiose Lietuvos vietose pa
dėjo savo kolegoms.

Pamažu Centras pradėjo 
įtraukti ir kitas užduotis, susi
jusias su edukologija. Besilan
kantieji Centro kursuose pra
dėjo domėtis tolimesnėmis

Gruodžio 9 d. — „Sietu
vos” skautininkių ir vyr. skau
čių dr-vės šventė nuo 12-5 
vąl. p.p. Ateitininkų namuose, 
Lemonte.

Sausio 13 d. — Tradicinė 
jūrų skautų ir skaučių Klai
pėdos dienos iškilminga suei
ga PLC, Lemonte.

Sausio 26 d. — Jūrų skau
tų ir skaučių ruošiama slidi
nėjimo iškyla.

Vasario 16 d. — „Nerijos” 
tunto jūrų skaučių savaitga
linė iškyla.

Vasario 24 d. — Vydūno 
fondo 50 metų Jubiliejinė 
šventė Jaunimo centre.

Kovo 3 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių tradicinė 
Kaziuko mugė.

Kovo 9 d.— „Nerijos” jūrų 
skaučių tunto iškyla.

Balandžio 27 d. —
„Nerijos” jūrų skaučių tunto 
iškyla.

Gegužės 12 d. Paskutinė 
prieš atostogas „Nerijos “jūrų 
skaučių tunto vienetų sueiga 
ir gėlių išpardavimas.

Liepos 19-28 d., Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla 
Rako stovyklavietėje, Custer, 
MI.

Kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, Rako stovykloje Jūros dieną prie ežero 
aukojo Sv Mifiias ir pasakė pamokslą jūros skautams.

studijomis. Siekiant patenkin
ti Šį poreikį buvo pradėta 
rengti magistrantūrines edu
kologijos studijas. Taip Centre 
tęstines edukologijos magist- 
rantūros studijas baigė 47 ab
solventai”.

Vytautas Černius gimė Ma
žeikiuose. Lietuvių gimnaziją 
baigė 1946 m. Doerverden sto
vykloje, Vokietijoje. 1946-1948 
m. studijavo Pabaltijo, 1948- 
1951 m. Muensterio universi
tetuose. 1951 m. atvyko į JAV. 
1953 m. baigė Bostono univer
sitetą. 1957 m. Chicagos u-te 
gavo magistro laipsnį ir 1966 
m. — Ph.D iš mokyklinės psi
chologijos. Profesorius Temple 
universitete Philadelphijoje. 
Daugelio straipsnių, leidinių 
autorius, lietuvių Mokslo ir 
Kūrybos "Simpoziumų, ASS 
stovyklų, studijinių suvažiavi
mų programų dalyvis.

Atvykęs į Chicagą ps. fil. Vy
tautas Černius tuoj įsijungė į 
skautiškąją veiklą. 1954 m. 
vadovavo oro skautų draugo
vei „Lituanicos” tunte, buvo 
Korp! Vytis Chicagos skyriaus 
valdyboje.

1955 m. ir 1956 m. ASS žie
mos stovyklų viršininkas bei 
pirmosios „Lituanicos” tunto 
stovyklos Rako stovyklavietėje 
viršininkas. 1957 m. ASS žur
nalą „Mūsų Vytis” redaguo
jant s.fil. Eugenijui Vilkui, 
brolis Vytautas buvo red. pa

vaduotoju.
1961-1963 m. — Lietuvių 

Skautų Brolijos Garbės gynė
jas.

1990 m. atkūrus nepriklau
somą Lietuvą s.fil. prof. Vy
tautas Černius išrinktas į Vy
tauto Didžiojo universiteto 
steigiamąjį seimą.

Nuoširdžiai sveikindami 
Brolį Vytautą deimantinės su
kakties proga, klausomės jo 
žodžių: „Laužus besekdami, 
būsime pastebėję juos esant 
puikia auklėjamąja priemone. 
Čia ugdomas draugiškumo 
jausmas, susiklausymas, mei
lė savam vienetui. Čia bevai- 
dinant lavinasi vaiko fantazi
ja, vaidybiniai gabumai, 
įprantama visuomeniškai 
reikštis ir bendrauti. Čia be
kylant į žvaigždėtą dangų dai
noms ir tarp besiblaškančių

VIEŠNIA „IŠ VADOVĖLIO”
v.s. Nijolė Užubąlienė šių. 

metų pavasarį praleido Lietu
voje. Iš tos mielos kelionės 
mūsų sesė rašytoja dalinasi 
„Širvintoje” (2001 m. birželio 6 
d.) tilpusiu gražiu brolio skau
to parašytu straipsneliu. AN

Su išeivijos rašytojais bei jų 
kuriniais mes dažniausiai su
sipažįstame tik iš knygų. Šį 
kartą buvo kitaip. Labai nu
stebome, kad nešinas septin
tos klasės literatūros vadovė
liu į klasę įžengęs mokyklos 
direktorius paklausė: „Kas ji?”

Skaityti mokėjom visi, tad 
garsiai perskaitėme užrašą po 
nuotrauka — Nijolė Jankutė. 
Priminęs šiek tiek jos biografi
jos direktorius tarė:

— Ji dabar vieši Lietuvoje, o 
rytoj atvažiuos į mūsų mo
kyklą.

Apsidžiaugėm, kad turėsim 
viešnią „iš vadovėlio”. Išsaugo
dami mūsų mokyklos tradici
jas, pasikvietėme ir jųodiškie- 
čius.

Susitikimas vyko pačioje 
gražiausioje mokyklos vietoje 
— Literatų kiemelyje. Kartu 
atvyko rašytojos jaunystės 
draugė — mokytoja E. Nenor- 
tienė, kuri tarpininkavo ren
giant šį susitikimą.

Pasveikinę rašytoją mūsų 
mokytojo-poeto A. Kryžanaus- 
ko posmais, paprašėme papa
sakoti apie save, apie kūrybinį 
kelią.

Prieš akis lyg gyvi iškilo 
1944-ųjų metų įvykiai, emig
racija į Vakarus, sunki gyveni
mo pradžia kitur, didelis troš
kimas išsaugoti lietuvišką žo
dį.

Po gražių prisiminimų pasi
pylė klausimai. J klausimą, 
kodėl rašytoja pasirinko skai
tytoją vaiką, išgirdome ne
tikėtą atsakymą: „Rašyti vai
kams pradėjau tada, kai gimė 
dukrytė. Neturėjom tada lie
tuviškų knygų vaikams (tik 
apie spaliukus ir pionierius), o 
taip norėjosi juos auklėti lietu
viška dvasia”.
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerlorsurgeryandbreasthealth.com

žiežirbų beaidint šūkiams, 
juokui, prie besmilkstančių 
žarijų klausant paslaptingų 
legendų, padavimų ir užsisva
jojus girdint gamtos alsavimą 
— kyla Grožio ir Gėrio pajuti
mas ir troškimas. Tad,lai dega 
laužai Tavo, Mano ir mūsų vi
sų malonumui, džiaugsmui ir 
gėriui!”

AN
Iš „Skautų aidas” 2001 Nr. 5

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

Rašytoja v.s. Nijolė Jankutė-Užu- 
balienė.

Nijolė Jankutė mano, kad 
kurdamas rašytojas turi jausti 
didelę atsakomybę. Kūriniuo
se turi nugalėti Gėris. O meni
ninkas (ar rašytojas, ar daili
ninkas, ar muzikas) turi turėti 
sąžinę ir moralę.

Pasivaikščiojusi po mokyklą, 
viešnia tarė: „Kokia maža, bet 
jauki mokykla! Palyginus su 
mūsų vaikais, Jūs nieko ne
turite. Bet kartu turite daug 
daugiau negu jie — smagu 
matyti ir jausti, kad materiali
niai dalykai, kurie baigia už
valdyti ir pražudyti pasaulį, 
čia, Lietuvos kaime, neužgožia 
žmogaus, ypač mokytojo, dva
sios”. •

Sužinojusi; kad mažos mo
kyklos po truputį uždaromos, 
rašytoja nuliūdo, prisiminda
ma, kiek daug energijos ir 
dvasinių jėgų reikėjo, kada 
svetimame krašte norėjo iš
saugoti tėvų kalbą ir lietuviš
ką kultūrą.

Rašytojos dėmesį patraukė 
būrelis skautų. Pasirodo, pati 
rašytoja yra skautė, o Čika
goje labai gilios lietuvių skau
tų tradicijos.

Tai buvo greičiausiai pralė
kusios akimirkos mano gyve
nime. Širdyje dar ilgai išliks 
prisiminimai apie susitikimą 
su išeivijos rašytoja Nijole 
Jankute.

Vidas Bradulis
Lietuvių kalbos būrelio na

rys, „Kerniaus” draugovės 
„Vyturėlių” skilties skiltinin- 
kas, 9 kl. mokinys.

Iš „Skautų aidas” 2001 Nr. 5

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, lt 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for Health.

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

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

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA

320 W. 61at Ave. (219)947-6279 
H^«rtJNJ6342__F«j219į947ė236

Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 

Tai. 706-349-0667. 
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 

Nuolaida naujai atvykusiems.

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN

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

6645W. Stanley Avės Berwyn, IL 
80402, tel. 708-484-1111.

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus Kalbame lietuviškai.

STOVYKLAUSIME RAKĖ

Čikagos skautų ir skaučių 
2002 metų vasaros stovykla 
Rako stovyklavietėje, Custer, 
MI, vyks liepos mėnesį. Pra
dėsime stovyklauti penktadie
nį, liepos 19 d. ir baigsime 
sekmadienį, liepos 28 d. Pra
šoma šią datą pažymėti savo 
ateinančių metų kalendoriuo
se, kad pagal tai galėtumėte 
derinti kitus savo įsipareigo
jimus. Daugiau žinių bus pa
teikta sudarius būsimos sto
vyklos vadovybę ir stovyklinę 
programą.

http://www.centerlorsurgeryandbreasthealth.com
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JONAS DAUGĖLA
Vos rusai pavergė Lietuvą, iš 

pirmųjų dienų pirmiausia pa
naikino privačią nuosavybę. 
Buvo suvalstybinti visi ūkiai, 
prekybos ir pramonės įmonės, 
o mūsų žmonės paversti ko
lektyvinių ūkių ir tų valstybi
nių įmonių vergais. Tiems, ku
rie šiai sistemai daugiau ar 
mažiau priešinosi, teko iške
liauti į Sibiro taigas.

Atstačius mūsų šalies ne
priklausomybę, naujos vyriau
sybės visų pirma stengėsi at
statyti privačios nuosavybės 
teises ir įteisinti tikruosius 
šių nuosavybių savininkus. 
Tuo pačiu buvo pradėta bol
ševikinės valdžios nusavinto 
turto privatizacija.Tik labai 
gaila, kad pirmųjų vyriausy
bių pareigūnai neturėjo paty
rimo, tad privatizacijas ruošė 
ir jas vykdė greitomis. Tai su
darė daug maišaties ir žmonės 
šią privatizaciją pavadino 
„prichvatizacijos” vardu.

Privatizuojant valstybinį 
turtą, mūsų vyriausybė dėjo 
pastangas į Lietuvą pritraukti 
kiek galima daugiau užsienio ša
lių kapitalo. Tik labai gaila, kad 
investicijoms buvo sudarytos 
labai nepalankios sąlygos ir 
daugelis valstybių, investavę 
savo kapitalą į Lietuvos ūkį, 
nusivylė — įmones uždarė 
arba jas iškėlė. Lietuvoje liko 
tik bedarbių minios. Užsienio 
investicijų ieško ir naujoji 
Brazausko vyriausybė. Šiam 
reikalui į Vilnių buvo sukvies
ta per 70 Vokietijos ir D. Bri
tanijos verslininkų. Įvykft- šių 
užsienio svečių konferencija. 
Tai buvo pirmasis naujojo Lie
tuvos premjero pasirodymas 
Užsienio atstovams. Konferen
cija išsamiai aprašyta „Lie
tuvos ryte” (2001.09.26).

Užsienio atstovai tikėjosi 
gauti plačią informaciją, kokia 
bus tos vyriausybės programa 
užsienio investicijų klausimu. 
Tačiau premjeras, užuot dės
tęs šią programą, pradėjo girti 
pavergimo metus ir komunis
tinės Rusijos nuopelnus Lietu
vai bei jos ūkiui. Jis džiaugėsi, 
kad tais vergijos metais buvo 
sukurtas našus Lietuvos ūkis 
ir pastatyta daug naujų, di
džiulių prekybos bei pramonės 
įmonių. Jis taip pat nušvietė 
labai teigiamą Lietuvos kas
dieninio gyvenimo gerovę.

Klausytojai kantriai klausė
si šio bolševikinio laikotarpio 
garbinimo, bet vis laukė, kada 
gi gaus nors kiek informacijos 
apie šių dienų investavimo 
sąlygas. Bet šiuo reikalu 
prenyeras nerado reikalo kal
bėti. Antroje savo kalbos da
lyje jis pradėjo smulkiai dės
tyti savo nuopelnus Lietuvai

ŽVILGSNIAI
NIJOLĖ JANKUTĖ

Nr.21
Duok Die, kad tų dorybių jai 
ir toliau nepritrūktų, nes- šių 
dienų Lietuvoje leisti žurna
lą, kuris nerašo apie vagystes, 
žmogžudystes, apie seimūnų 
skandalus, apie naųjųjų mili
jonierių žmonų garderobus ir 
net neturi „veiksmingo sekso” 
patarimų skyriaus, tikras „de
ficitas”. Taip „Dienovidis” ir 
kita panaši kultūrinė — rim
toji spauda skaitytojų turi ma
žai ir verčiasi labai sunkiai.

Grįždama iš „Dienovidžio”, 
užsukau į universitetą pasi
žiūrėti bibliotekos durų, ku
rios dar nebaigtos, sako, sukė- 
lusios emocijų audrą. Pagrin
dinė priežastis — jų kaina, 
kažkur apie vieną milijoną li
tų! Kita galbūt ir neprausta
burniškumu pasižymėjęs rek
torius, panorėjęs šių durų sta
tyba įsiamžinti. Gerai nors 
tiek, kad jis šiuo metu lauke

ir jos žmonėms komunistinės 
vergijos metais.

Jis gyrėsi, kad daug kelių 
buvo pravesta ir didžiulių na
mų bei įmonių pastatyta tik jo 
pastangomis. Jis išrūpino, kad 
Lietuvoje būtų įrengta atomi
nės energijos elektros gamyk
la. Tik rusai norėjo šią įmonę 
pastatyti Kintuose ir tuo pa
čiu užteršti Kuršių marias, 
bet grynai jo užsispyrimu, 
įmonė buvo pastatyta Ignali
noje.

Prenyeras užsienio atsto
vams taip pat pasigyrė, kad jis 
labai vertina lietuvių kalbą. 
Tvirtino, kad, ir išvykęs į ki
tas šalis, ar dalyvaudamas 
tarptautinėse konferencijose, 
jis kalba tik lietuviškai. Visi 
kiti gali jo kalbų klausytis per 
vertėjus. Šioje konferencijoje 
jis irgi kalbėjo lietuviškai.

O, be to, premjeras dar kon
ferencijos dalyviams pasigyrė, 
kad 1989 m. jam teko net 18 
kartų važiuoti į Maskvą ir tar
tis su aukštais Rusijos komu
nistų partijos pareigūnais. La
bai įdomu, ar jis ir tada su 
tais aukštais rusais šnekučia
vosi lietuvių kalba?

Premjeras užsienio prekybi
ninkams labai apgailestavo, 
kad lietuvių kalba nėra lite
ratūros, kurioje būtų aprašyti 
Lietuvos ūkio laimėjimai bol
ševikų vergijos metais. Jis pa
žadėjo paruošti tokią istorinę 
knygą, kuri galėtų būti išvers
ta ir į kitas kalbas.

PAILGĖJO VALSTYBINĖS REIKŠMĖS 
OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Vyriausybė parengė naują, 
du kartus ilgesnį valstybinės 
reikšmės ir rizikos objektų 
sąrašą, įtraukdama į jį dujo
tiekius bei naftotiekius ir kai 
kurias, ūkiui ypač svarbias 
naftos, geležinkelių, telekomu- 
nikacij ų bendroves.

Tačiau tai yra tik formalus 
vyriausybės žingsnis, nes visi 
tik dabar oficialiai įtraukiami 
į sąrašą objektai jau anksčiau 
atsidūrė valstybės apsaugos 
akiratyje — per pastaruosius 
aštuonerius metus, praėjusius 
nuo pirmojo tokio sąrašo pa
rengimo.

Jei vyriausybė patvirtins 
nutarimo projektą, Lietuvoje 
bus 88 (dabar yra 48) valsty
binės reikšmės objektai. Jais 
laikomi tokie pastatai ir stati
niai, kurie karinių konfliktų 
ar antpuolių atvejais gali būti 
pasirinkti kaip bombardavimo 
taikiniai ir kurių sugriovimas 
sutrikdytų valstybės valdymą, 
ūkio sistemos ar vienos kurios 
valstybei svarbios ūkio šakos

ne tik už šitų, bet ir už Uni- 
versitas Vilnensis durų, mat, 
jau seimūnas. Seime jis geriau 
pritinka. Tik policininkai turi 
pasisaugoti, kad, apsvaigęs 
savigarba, nesuvažinėtų!

O durys, nepaisant balsų už 
ar prieš, labai įspūdingos, 
sunkios, žalvarinės (?), viršuje 
iškalti poeto Marcinkevičiaus 
žodžiai — nuostabiai tiksli ir 
jaudinanti dedikacija:

„Tiems žmonėms, žodžio
stogą kilusiems,

Toms knygoms, mūsų lopšį 
supusioms...*

O toliau — tų nepamirš
tamųjų „žodžio stogadengių” 
vardai:

Martynas Mažvydas—Mika
lojus Daukša

Karaliaučiaus Universite
tas—Vilniaus Universitetas 
(1579)

Konstantinas Sirvydas—

Aleksoto tiltas per Nemuną Kaune. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.
LR AMBASADORIUS JAV LANKĖSI BOSTONEVeik visi 70 užsienio preky

bos įmonių atstovai su šypse
na palydėjo šią pirmąją prem
jero kalbą. O vienos didelės 
„Vereins und Westbank” ats
tovas W. Siemann tą konfe
renciją taip įvertino: „Premje
ro kalba tikrai nebuvo skirta 
tam, kad pakviestų kiek gali
ma daugiau užsienio verslininkų 
investuoti Lietuvoje”.

Ši kalba rodo, kad premjeras 
Brazauskas, kuris anksčiau 
buvo ir prezidentas, dar vis 
gyvena raudonosios Stalino 
saulės ilgesio kankinamas. 
Bet vis dėlto jis Lietuvoje lai
mi demokratiškus laisvus rin
kimus ir jo vardas vis dar pir
mauja populiarumo lentelėse.

Bet girios paukštis vis tiek 
visada į girią žiūri.

veikimą.

Svarbiausiais valstybės val
dymo organais laikomi Sei
mas, Prezidentūra, Vyriau
sybė, Užsienio reikalų, Krašto 
apsaugos, Vidaus reikalų, 
Ūkio Finansų, Sveikatos ap
saugos ministerijos, Valstybės 
saugumo departamentas, Valstybės 
sienos apsaugos tarnyba.

Valstybinės reikšmės ūkio 
subjektais laikoma Ignalinos 
atominė elektrinė, Kauno ir 
Kruonio hidroelektrinės, „Lie
tuvos dujų” magistralinis du
jotiekis ir „Mažeikių naftos” 
magistralinis naftotiekis, Bū
tingės terminalas, naftos per
pumpavimo stotis Biržuose, 
bendrovė „Klaipėdos nafta”, 
Vilniaus mazuto saugykla, 
visi oro uostai, valstybinis jū
rų uostas, Vilniaus, Klaipė
dos ir Šiaulių geležinkelio sto
tys, „Lietuvos telekomo” pa
statas Vilniuje ir tarptautinė 
telefonų stotis Kaime.

Sąraše taip pat yra valstybi-

Kristijonas Donelaitis
Simonas Daukantas—Mo

tiejus Valančius
Jonas Basanavičius—Jurgis 

Bielinis
Vincas Kudirka
Žvilgsnis į

Televizįją: buliai, 
matadorai ir „Dviračio

’Šuo’ ”
Prisivaikščiojus Vilniaus 

gatvėmis ir prisivažinėjus au
tobusais bei mikriukais, va
kare prisėsti traukdavo sofa 
prieš televizorių. Prisižiūrėjau 
visokių įdomybių apie kurias 
čia ir papasakosiu.

Populiariausia, daugelio 
mėgstama ir atidžiai žiūrima 
programa, tai „Dviračio šou”. 
Kadangi lietuviškai parašytas 
angliškas žodis „show” labai 
supanašėja į šunį, tai noriu 
šią programą taip ir vadinti. O 
ji įdomi, juokinga ir labai kan
di, visai kaip šuo!

Programos vedėjas Vytautas 
Šerėnas „Dviratį” puikiai vai

Spalio 27-28 d. LR ambasa
dorius JAV Vygaudas Ušackas 
lankėsi Bostone, kur dalyvavo 
lietuvių, latvių ir estų bend
ruomenių surengtame Baltijos 
draugystės vakare (Baltic 
Friendship Bali), skirtame pa
žymėti Baltijos kraštų nepri
klausomybės pripažinimo de
šimtmetį.

Baltijos draugystės renginį 
pasveikino Massachusetts 
valstijos gubernatorė Jane 
Swift. Jos atsiųstoje prokla
macijoje pranešama, kad spa
lio 27 d. Massachusetts valsti
joje paskelbta Baltijos laisvės 
diena bei pažymima, kad Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos na
rystė NATO prisidėtų prie 
saugumo ir pastovumo Euro
poje sustiprinimo. Tai, pasak 
gubernatorės J. Swift, yra 
valstybinis JAV interesas.

V. Ušackas padėkojo lietu
vių, latvių ir estų bendruome
nėms už daugiau kaip prieš 10 
metų suteiktą paramą, atku
riant bei įtvirtinant Baltijos 
šalių nepriklausomybes. Pa
žymėjęs, kad kova už laisvę 
dar nebaigta, jis paragino tęs
ti bendrą veiklą, Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai siekiant pa-

nis archyvas, monetų kalykla, 
Lietuvos bankas ir jo filialai, 
Lietuvos radijas ir televizija, 
vyriausybinių ryšių centras, 
Vilniaus visuomenės sveikatos 
centro mikrobiologijos labora
torija.

Išplėstą rizikos objektų są
rašą sudaro 178 pastatai ir 
statiniai bei 48 objektai. Da
bar galiojančiame sąraše yra 
82 statiniai ir 31 karinis ob
jektas.

Sąraše yra valstybiniai Lie
tuvos tiltai, geležinkelio sto
tys, transporto mazgai, viadu
kai, užtvankos, kuro bazės, 
miestų šilumos tinklai, elek
tros pastotys. (BNS)

ruoja, nepamesdamas pusiau
svyros. Jo padėjėjas G. Rup
lėnas ir akt. Kazlauskaitė pa
deda jam minti „ironiškus pe
dalus”. „Dviratis” linksmai ir 
negailestingai „pervažiuoja” 
Lietuvos valdžią nuo neiški- 
laus seimūno iki Seimo pirmi
ninko, vis gerai krimstelėda
mas, nebūtų gi „šou-šuo”! Še
rėnas — versatilus „dvirati
ninkas”: jis puikiai kalba viso
mis Lietuvos tarmėmis ir sve
timų kalbų akcentais. Jis taip 
pat lengvai „persikūnija” iš 
vieno „per dantį traukiamo” 
asmens į kitą. Čia jis Kėdai
nių milįjonieriu8 (ir jau sei
mūnas!) Uspaschik, spaudžius 
iš agurkų „teųuilla agurkov”, 
čia jis plonabalsis metereolo- 
gas, prajuokinąs žiūrovus 
keistomis oro prognozėmis.

Kitos dvi įdomios programos 
tai „talk-shows” „Arena” ir 
„Korida”, neveltui pavadintos 
ispaniškais bulių rungtynių 
vardais. Jose labai rimtai ir 
piktai susiremia aštrios nuo
monės svarbiais klausimais.

kvietimo į NATO 2002 metais. 
V. Ušackas informavo, kad 
spalio 24 d. JAV Kongrese bu
vo pristatytas „Laisvės sutvir
tinimo aktas 2001” (Freedom 
Consolidation Act 2001), ku
riame pasisakoma už tolesnę 
NATO plėtrą. Jis paragino 
Amerikos baltus siekti šiam 
aktui kuo didesnės Kongreso 
narių paramos.

Ambasadorius pasidžiaugė, 
kad šių metų Baltijos drau
gystės vakare dalyvauja Ame
rikos lenkų bendruomenės 
atstovai, kurie aktyviai pade
da Lietuvai ir kitoms Vidurio 
Europos valstybėms pasinau
doti istorine galimybe tapti 
laisvų ir demokratinių šalių 
sąjungos dalimi. „Dešimties mi
lijonų Amerikos lenkų patir
tis, įgyta siekiant Čekijos, 
Lenkijos ir Vengrijos narystės 
NATO, bei jau dabar Lietuvai 
ir kitoms Baltijos šalims tei
kiama parama, yra reikšmin- 
gū •

Amerikos lenkų paramą Lie
tuvos kelyje į NATO V. Ušac
kas, drauge su Bostono lietu
vių apygardos pirmininku 
Gintaru Čapu, taip pat aptarė 
spalio 28 d. susitikime su Len
kijos garbės konsulu Bostone 
M. Lesniewski-Laas, Lenkų 
kultūros fondo prezidentu A. 
Pronczuk ir kitais vietos lenkų 
bendruomenės atstovais.

Apsilankymą Bostone V. 
Ušackas pabaigė susitikimais 
su Massachusetts valstijos lie
tuvių, latvių ir estų bendruo
menių vadovais bei dalyvavi
mu šv. Mišiose.

R. Kačinskas

* Lietuvoje daugėja tu
ristų iš Lenkijos. Lenkijos 
turizmo agentūroms paskel
bus 2001-uosius Lietuvos me
tais turistų srautas Vilniuje 
išaugo 25 proc. (VŽ.Elta)

„Arenos” moderatorius Arū
nas Valinskas, o „bulius” akt. 
Oželytė. Jai žodžio kišenėje 
ieškoti nereikia: kandi ir iš
kalbi. „Matadorai” — svarsto
mo klausimo žinovai, taip pat 
su griežtomis ir svariomis 
nuombnėmis. Vieną vakarą 
buvo diskutuojama mirties 
bausmė. Tarp „buliaus”, „ma
tadorų” ir žiūrovų užvirė 
įtempta kova. Už mirties 
bausmę pasisakė 2,458, prieš 
795. Kita „karšta” tema buvo 
daugiavaikės motinos: ar 
gerbtinos, ar pasigailėtinos? 
Nors „bulius” tvirtai laikėsi 
nuomonės, kad daugiavaikės 
motinos tik pasigailėtinos, bet 
„matadorai” jas gerbė 246 bal
sų persvara. Panašiai „talk- 
show” „Koridai” vadovauja 
madinga, daili aštrialiežuvė 
Rūta Grinevičiūtė.

Dar viena, jau lengvo sti
liaus ir daug juoko sukelianti, 

rograma — „Klausimėlis”, 
inoma, esu jai šališka, nes 

vedėjas pusbrolio sūnus Juras 
Jankevičius. Bet ir be manęs,

DRAUGAS, 2001 m. spalio 31 d., trečiadienis 3

Danutė Bindokienė

Ar nedelsiant reiškia 
tuojau pat?

Turbūt nesunku suprasti, 
tad „dabar yra dabar”, b tarp 
„nedelsiant” ir „tučtuojau” 
skirtumo nėra. Atrodo, kad 
abejonės kyla tik Izraelio už
sienio reikalų ministrui Shi- 
mon Pėrės, kuris, šį mėnesį 
oesilankydamas Vašingtone, 
spalio 23 d. Izraelio žurnalis
tams aiškino, kad tai reiškia 
— „kai tik bus įmanoma”...

Kaip žinome, buvo kalbama 
apie kietus JAV Valstybės de
partamento perspėjimus, kad 
Izraelis turi nedelsiant su
stabdyti savo tankų ir kariuo
menės įsiveržimus į palesti
niečių teritoriją! Tą patį per
spėjimą tiesiai šviesiai pakar
tojo ir prez. George W. Bush, 
primindamas, kad toks Izrae
lio elgesys yra žalingas Ame
rikos siekiams — ir, rodos, ne
reikėtų nė aiškinti, kokie tie 
siekiai yra. Tokią „karčią pi
liulę”, be abejo, Izraeliui nu
ryti buvo nelengva. Jau kiek 
anksčiau, kai JAV preziden
tas vienoje kalboje užsiminė, 
kad Vašingtonas būtų nieko 
prieš Palestinos valstybę, Iz
raelio vyriausybė reagavo la
bai piktai, tarytum pamiršusi, 
kad, kaip tik nuolatinės Ame
rikos paramos (piniginės, mo
ralinės bei kitokios) dėka, Iz
raelio valstybė buvo sukurta 
ir šiandien taip stipriai — net 
arogantiškai — laikosi.

Kadangi Amerikai šiuo me
tu ypač svarbu palankiai nu
teikti musulmonų šalis, nuo
latiniai neramumai tarp pa
lestiniečių ir žydų, Izraeliui 
pažeidžiant jau palestinie
čiams grąžintų teritorijų ribas, 
kiršina arabų pasaulį ir didi
na neapykantą Vašingtonui, 
kuris beatodairiškai rėmė ir 
teberemia žydus. Nepaslaptis, 
kad JAV-ių vadovybė, pradė
jusi bombardavimus Afganis
tane, vaikšto labai siaūra ežia 
tarp laimėjimo ir pralaimė
jimo, juo labiau, kad karas, 
atrodo, užsitęs kur kas ilgiau, 
negu planuota. Yra gyvybiš
kai svarbu, kad prieš Ameriką 
neatsisuktų musulmonų kraš
tai, kurių palankumas apskri
tai labai trapus.

Pirmasis pasibaisėjimas te
roristų išpuoliais New Yorke 
bei Vašingtone rugsėjo 11 d. 
jau spėjo gerokai nublukti ir 
dabar palankumo švytuoklė 
pradeda vis labiau svyruoti 
tarp noro remti Ameriką ir 
lojalumo saviesiems, t.y. mu
sulmonams. Galima spėti, kad 
toji švytuoklė netrukus pra
dės stipriau krypti į „savųjų” 
pusę, ypač sklindant žinioms, 
kad „Amerika žudo civilius

„Klausimėlis” daugelio labai 
mėgstamas.

Juras gatvės praeiviams už
duoda tik vieną retai vartoja

Svečiuose pas „Dienovidį" ir red. Aldoną Žemaitytę

gyventojus, dar labiau griau
na jų vargingą gyvenimą ir 
artėjant žiauriai Afganistano 
žiemai, murkdo kraštą į neap
sakomą skurdą”. Viena kita 
labdaros siunta, lyg manna, 
byranti iš tų pačių šaltinių 
kaip ir bombos, vargiai savo 
misiją atliks, nes jau dabar ta 
libų propaganda deda daug 
pastangų įtikinti gyventojus, 
kad maisto ir vaistų siuntos iš 
Amerikos yra užnuodytos 
tai dar vienas būdas žudyti 
nekaltus žmones...

Izraelio vyriausybė reika
lauja, kad JAV priverstų pa
lestiniečių vadą Yasser Arafat 
sustabdyti visus smurto veiks 
mus prieš žydus — tuomet 
bus galima vėl susėsti prie de
rybų stalo ir galbūt pasiekti 
kažkokių susitarimų pašto 
vesnės taikos link. Tačiau ir 
Arafat žodžiai ne visuomet 
būna veiksmingi, nes jau pra 
lieta per daug kraujo, patirta 
skriaudų ir neapykanta žy
dams nebesustabdoma vien 
žodžiais. Juo labiau, kad iš Iz
raelio pusės nematyti per 
daug geros valios. Todėl prezi
dento G.W. Bush žodžiai nu
stebino ne tik Shimon Pėrės, 
bet Izraelio premjerą Ariel 
Sharon ir, žinoma, visą tautų. 
Tai kažkas nauja, nesitikėta, 
jau, rodos, nusistovėjusiuose 
JAV-Izraelio santykiuose.

Visgi spalio 28 d. norom 
nenorom Izraelio tankai pra
dėjo „žygį atgal” iš Betliejaus 
ir, kitų palestiniečių vietovių 
Kariuomenės daliniams įsa
kyta „nesiginti, jeigu palesti
niečiai ir į jus šaudys”. Toki 
įsakymą davė pats premjeras, 
nors visgi pridūrė, kad ka
rinės pajėgos savo uždavinius 
vykdys (reikalui esant — net 
sustiprins) kitose vietovėse, 
jeigu tik susidurs su palesti
niečių smurto veiksmais.

Amerikoje atliktos gyven
tojų apklausos liudija, kad Iz
raelio klausimas kol kas 
problemų nesukelia — di
džioji dalis mano, kad. Va
šingtono politika yra gera. 
Tačiau jau pasigirsta ir 
nemažai priešingų nuomonių. 
Manoma, kad dabar Izraeliui 
nelaikąs „kąsti į ranką, kuri 
jį glosto”. Taika Artimuosiuo
se Rytuose padėtų Amerikai 
laimėti daugelio musulmonų 
kraštų palankumą, kuris šiuo 
metu ypač svarbus. Užuot 
vien kaltinęs Arafat, Izraelio 
premjeras turėtų peržvelgti 
savo politiką palestiniečių at
žvilgiu. Taika Palestinoje, ga
li būti pasiekta, tik abipu 
sėmis pastangomis.

mo žodžio klausimėlį, pvz. fil
harmonija. Kas tai? Žmonių 
atsakymai prajuokintų ir tra- 
pistų vienuolį. (B d.)
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NAUJĄ KOALICIJĄ RYŽOMĖS 
KURTI SIEKDAMI STABILUMO

A I

Spalio viduryje Čikagoje 
lankėsi gausi Lietuvos vals
tybes delegacija, kuri dalyva
vo JAV LB 50-mečio minėjimo 
renginiuose. Delegacijai vado
vavo Seimo vicepirmininkas 
Artūras Skardžius, kuris 
yra taip pat ir Socialliberalų 
frakcijos, įeinančios į vaL 
danCiųja koaliciją, narys. 
Svečias sutiko atsakyti į

Draugo” klausimus.

- Seimo procedūrų ir eti
kos komisijos buvusioji 
pirmininkė Dalia Teišers
kytė yra spaudai pareiš
kusi, kad, Seime susidarius 
dabartinei daugumai, bu
vo padaugėję skundų jos 
komisijai. Kaip Jūs tai pa
komentuotumėte? Ar tai 
kultūros stoka, ar ideologi
nio susipriešinimo rezulta
tas?
- Naujoji koalicinė dauguma 

dirba ne daugiau kaip 100 
dienų. Pirmojoje koalicijoje su 
liberalais buvo sudėtinga dirb
ti dėl to, kad ankstesnėje koa
licijoje turėjome tik apie pusę 
balsų. Opozicija, nesvarbu, ar 
tai buvo kairioji, ar dešinioji, 
stengėsi destabilizuoti padėtį. 
Nors liberalai palaikė glau
džius ryšius su konservato
riais, bet nei dešinieji, nei kai
rieji mums nesuteikė jokio li
mito, kad turėtume persvarą 
svarstomais svarbiais klausi
mais. Opozicija stengėsi žūt 
būt sugriauti koaliciją. Antroji 
koalicija yra žymiai stabilesnė 
- didesnis Seimo narių 
skaičius, yra valdančiosios 
koalicijos persvara. Dabar ir 
išvykus kam nors į komandi
ruotę ar dėl kitų priežasčių 
nedalyvaujant posėdžiuose, 
galima labai nesunkiai priimti 
svarbius įstatymus. Opozici
joje turime buvusius partne
rius - liberalus ir konservato
rius. Kyla daug nepagrįstų 
klausimų, kuriuos opozicija 
kelia vien dėl to, kad oponuoti, 
nors turime vieną bendrą 
tikslą - kuo skubiau priimti 
taip šaliai reikalingus įstaty
mus. Opozicija daro destruk
tyvų darbą, visai neat
sižvelgdama į tai, kad šalis 
laukia šių įstatymų. O etikos 
komisija nepasakyčiau, kad 
nagrinėjo daug svarbių prob
lemų. Daugiausia tai ne
reikšmingos šalies ir parla
mento gyvenime problemos. 
Tiesiog kažkas kažkam kažką 
pasakė, įžeidė ir esant dide
liam opozicijos aktyvumui, ko 
nebuvo per visas kadencijas... 
Reikia derinti nuomones ir 
koalicijos viduje, nes negalima 
vadovauti komandiniu princi
pu ir įsakinėti savo frakcijai. 
Ir vyriausybėje dirba abiejų 
frakcijų deleguoti ministrai. 
Tokiu būdu koalicijos darbas 
tarnauja demokratijai, tai 
leidžia išsamiau išnagrinėti 
įstatymus ir juos priimti.

- Ar netrukdo Seimo dar
bui pozicijos ir opozicijos 
ginčai? Ar ginčai nepa
kenkia pačiam svarsto
mam dalykui?

Šiandien turime centro 

kairiąją poziciją ir centro 

dešiniąją opoziciją, todėl pri

imant įstatymus jaučiamas 
didelis opozicijos spaudimas, 
sakyčiau, kartais net destruk
tyvus. Destrukcija pasireiškia 
tuo, kad svarbūs įstatymai yra 
arba atmetami, arba trukdo
ma juos priimti, o dėl įsta
tymų nebuvimo negali jais 
naudotis visa visuomenė. Tai 
yra tam tikras trukdis.

- Jūs turite didelę dau
gumą, kaip gali mažuma 
jums sutrukdyti?

- Matot, yra gan sudėtinga 
statuto reglamentuota įsta
tymų priėmimo procedūra. 
Galima opozicijos vardu daryti 
pertrauką, svarstant klau
simą įvairiose stadijose, gali
ma teikti daug siūlymų, pa
taisų, kurie taip pat turi būti 
svarstomi. Iš dalies nėra ir 
blogai. Vienintelis blogis, kad 
tai užtrunka laiko. Be abejo, 
turint didelę persvarą, ne
sudėtinga tuos įstatymus 
priimti. Bet šitai norėčiau ver
tinti kaip pozityvą - tai pade
da - tiek koalicinė dauguma, 
tiek stipri opozicija - padeda 
išsamiau išnagrinėti įstaty
mus ir juos nušlifuoti.
- O kaip dėl etikos komi

sijos?
- Nenorėdamas sumenkinti 

jos reikšmės per tuos metus 
naujojo Seimo, turiu pasakyti, 
kad jos sprendimai yra reko
mendacinio pobūdžio. Kolegę 
Teišerskytę gerbiu kaip inteli
gentišką moterį, kolegę, Seimo 
narę. Ši komisija - tai ne tik 
etikos, bet ir procedūrų. Klau
simai, kuriuos ji nagrinėja, 
priklauso nuo besikreipian
čiųjų. Kartais kreipiamasi 
vien dėl to, kad kreiptis. Priė
mus Seime tam tikrą spren
dimą ir pamačius, kad nepa
vyksta išlaikyti savo'pozicijos, 
dažnai yra apeliuojama į Sta
tutą, o statutas, kaip ir daugu
ma įstatymų, netobulas ir la
bai daugelio ginčytinų atvejų 
nereglamentuoja, todėl atsi
randa spraga, ir mūsų oponen
tai pasinaudoja - buvę kolegos 
liberalai, iš kurių keletas ne 
pirmą kartą yra Seime, ir kon
servatoriai, kurie praktiškai 
beveik visi ne pirmą kartą 
Seime ir yra gerai susipažinę 
su statutu. Žinant tuos ne
tobulumus, galima apeliuoti į 
dviprasmes tam tikro straips
nio interpretacijas, ir tai suda
ro precedentą kreiptis į 
procedūrų ir etikos komisiją 
dėl procedūrinio pažeidimo, ne 
tik dėl etikos.

- Socialliberalų koalicija 
su liberalais buvo trumpa
laikė. Galima sakyti, kad 
jūsų pasirinkimas buvo 
klaidingas. Dėl antrosios 
koalicijos: kai prieš Seimo 
rinkimus A. Brazauskas 
jus kvietė, jūs nesutikote. 
Ar esate tikras, kad ir šita 
koalicija išliks, o juk trum
palaikės koalicijos ir trum
palaikės valdžios valstybei 
yra nenaudingos.
- Be abejo, nenaudinga 

dažna kaita, o ypač vyriausy
bių kaita. Šiuo metu vidurkis 
- vienai vyriausybei - vieneri 
metai. Pirmąją mūsų koaliciją 
vertinu teigiamai. Tai koalici
ja, kuri negreitai pasikartos, 
turiu galvoje parlamentarų 
potencialą. Deja, buvo vidiniai 
nesutarimai Vyriausybėje ir 
tai, ką šiandien akivaizdžiai 
demonstruoja mūsų kolegų 
liberalų skilimas - t.y. prenye- 
ro problema ir nenorėjimas 
matyti tos problemos. Libera
lai frakcionupjasi viduje. Tai 
privedė prie to, kad negalė
jome priimti įstatymų, laiku 
nebuvo priimami sprendimai 
formuojant pačią vyriausybę, 
ilgai buvo delsiama skiriant 
valstybinių įmonių valdymo

KVIEČIAME Į LIETUVIŠKOS 
MUZIKOS ANSAMBLIO ,AINIAI” 

KONCERTĄ
Šių metų lapkričio 8-27 die

nomis su savo nauja nuotai
kinga koncertine programa 
pas mus svečiuosis lietuviškos 
muzikos ansamblis „Ainiai” 
iš Lietuvos, Kauno miesto. 
Tai nuostabus profesionalus 
kolektyvas, šiemet pažymin- 
tis savo kūrybinės veiklos de
šimtmetį. Ansamblio įkūrėjas 
ir meno vadovas - birbyninin
kas, kompozitorius Jonas Ur
bonas. Kolektyvą sudaro 6 
profesionalūs muzikantai, bai
gę Lietuvos Muzikos akade
miją ir kiekvienas grojantis 
keletu instrumentų. Koncer
tuose skamba daugiau kaip 
20 lietuviškų instrumentų: 
birbynės, kanklės, ragai, sku
dučiai, lumzdeliai, skrabalai ir 
t.t., o taip pat klasikiniai ins
trumentai: akordeonas, smui
kas, mušamieji ir kiti. Koncer
tams ansamblis kviečia žy
mius Lietuvos dainininkus. 
Šioje koncertinėje kelionėje 
po Jungtines Valstijas an-

organus. Tai šaliai buvo ne
naudinga. Šioje koalicijoje tai 
padaryti pavyksta greičiau, 
gal dėl premjero ryžtingumo. 
Matydami tai ir norėdami, 
kad būtų stabilumas, mes 
ryžomės kurti naują koaliciją. 
Mes save laikome centristine 
partija ir esame savo vietoje - 
turime darbo sutartį, nesame 
susilieję su socialdemokratais. 
Turime bendrą Vyriausybės 
programr įą vykdom ir koali
cijos rėmuose bandysime ją 
įgyvendinti.
- Malonėkite prisistatyti 

„Draugo” skaitytojams. Į 
politiką atėjote iš kur?
- Iš verslo. Esu baigęs Pa

nevėžio antrąją vidurinę mo
kyklą, Panevėžyje ir dabar dar 
gyvena mano mama. Baigiau 
Vilniaus inžinerinį statybos 
institutą (dabar Gedimino 
technikos universitetas). Esu 
inžinierius ekonomistas. Lai
kau save vilniečiu, nes 
didžiąją dalį gyvenimo pralei
dau Vilniuje. Rinkimus laimė
jau Alytaus 30-ojoje vienman
datėje rinkimų apygardoje. 
Šeimoje auginame 3 vai
kučius: Mantą, Tautvydą ir 
Kotryną. Žmona Snieguolė. 
Iki atėjimo į Seimą buvau 
prekybos susivienijimo „Vai
siai ir daržovės”, jungiančio 
importuotojus prekybininkus, 
besiverčiančius šviežiais vai
siais ir daržovėmis, preziden
tas. Turėjau keletą įmonių. 
Būdamas Seimo nariu negaliu 
vykdyti verslo, kai kurias 
įmones esu pardavęs. Žmona 
taip pat dalyvavo versle.

Seime, kaip pirmininko pa
vaduotojas, esu atsakingas už 
Seimo kanceliarijos darbą, 
taip pat esu Biudžeto ir fi
nansų komiteto narys.

Dėkojame už pokalbi.
Kalbėjosi

Audronė V. Škiudaitė

Lietuviškos muzikos ansamblis „Ainiai”, pasiruošę gastrolėms Amerikoje.
Reikia pažymėti, kad „Ainiai” 
su didžiuliu pasisekimu po 
keletą kartų koncertavo dau
gelyje Europos šalių: Vokieti
joje, Lenkijoje, Anglijoje, 
Prancūzijoje, Rusijoje, Ukrai-

samblį lydės Lietuvos Nacio- noje, Švedijoje, o į Norvegiją 
nalinio operos ir baleto teat- ansamblis buvo kviečiamas
ro solistai Rasa Juzukonytė 
ir Česlovas Nausėda bei Kau
no Muzikinio teatro solistas 
Juozas Janušaitis. Keletą dai
nų žada padainuoti ir ansam
blio birbynininkas Edmundas 
Gumuliauskas. Būtina pažy
mėti, kad solistai Č. Nausėda 
ir J. Janušaitis šiemet taip 
pat švenčia jubiliejų — savo 
kūrybinės veiklos 20-metį. 
Todėl ansamblis „Ainiai” su 
šiuo duetu paruošė programą, 
skirtą šioms sukaktuvėms pa
žymėti. Kokia bus „Ainių” 
koncertinė programa? Kon
certai bus dviejų dalių, kurių 
metu skambės 26 įvairi lie
tuvių liaudies ir Lietuvos 
kompozitorių sukurtos dainos 
ir muzikiniai kūriniai. Kon
certuose skambės lyrinės dai
nos „Sugrįžtu”, „Vai gražu”, 
„Jaunystei”, patriotinės
„Lietuva”, „Su Vytautu” ir 
„Oi, tu Lietuva Tėvyne”; ži
nomos liaudies dainos „Sau
lutė nusileido” ir „Subat- 
vakarėlis”; jumoristinės
„Kur buvai, Jonai?” ir „Kon 
saka?” — visų ir nesuminėsi. 
O kur dar smagios polkos ir 
liaudies šokiai, tokie kaip 
„Smuiko polka”, „Telšių 
klumpakojis” bei visų mūsų 
gerai žinomos ir mėgiamos 
„Vakaruškos”! Kaip matote, 
muzikos ir dainų gausumu ir 
įvairove ansamblis „Ainiai” 
žadą patenkinti kiekvieno 
žiūrovo skonį bei lūkesčius.

Tai jau antroji kolektyvo 
viešnagė Amerikos žemyne. 
1996 metais „Ainiai” su pa
sisekimu koncertavo Čikago
je, Los Angeles ir kituose Va
karų Amerikos miestuose bei 
Kanadoje. Šį kartą „Ainiai” 
koncertuos rytinėje Jungtinių 
Valstijų dalyje ir surengs 9 
koncertus. Busimiesiems kon
certų klausytojams pateikia
me miestus, dienas ir organi
zatorių pavardes bei jų telefo
nus. Savo koncertus „Ainiai” 
pradės lapkričio 10 dieną Va- bus, tik subėga, pasitaria ir 
šingtone (Dina Kopilevič, tel. jau kas norg sugalvota.

O, mokytojai, koks sunkus202-234-5860 xl9). Po to jie 
koncertuos Philadelphijoje 
(11/11, Teresė Gečienė, tel. 
215-938-0783), Putname (IV 
14, seselė Paulė, tel. 860-928- 
7955), Bostone (1V16, Aidas 
Kupčinskas, tel. 508-668- 
2167), Hatforde (1V17, Dana 
Grąjauskaitė, tel. 869-657- 
9067), Elizabeth (1V18, Rim
gaudas Radzevičius, tel. 973- 
439-1169), Cleveland (1V23, 
BALFas pirm. Vincas Apa- 
nius, tel. 440-729-0843), De
troite (1V12, klebonas Aloyzas 
Volskis, te. 248-827-7071) ir 
kelionę užbaigs koncertu Či - 
kagoje (11/25, Pasaulio lietu
vių centras, tel. 630-257- 
8787). Mieli tautiečiai, mes tu
rime retą progą pasiklausy
ti šio lietuviško muzikos an
samblio tikrai gerų koncertų.

net 4 kartus. Prašome visus 
pasirinkti jums artimesnį 
miestą ir atvykti į „Ainių” 
koncertą.

Dabar kreipiamės į New 
Jersey ir New Yorko lietuvius 
ir jų svečius. Jums skirtas 
„Ainių” koncertas vyks sek
madienį, lapkričio 18 dieną 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
salėje, 216 Ripley Place, Eli
zabeth, NJ. Koncerto pradžia 
1:30 p. p. Kad nereikėtų kon
certo klausytis alkaniems, 
tuoj po šv. Mišių parapijos 
svetainėje galėsite pavalgyti 
lietuviškų patiekalų. Jauno
sios lietuvaitės žada paga
minti skanius cepelinus ir ki
tokius valgius. Kol valgysime, 
galėsime pabendrauti su an
samblio muzikantais ir daini
ninkais, iš arčiau susipažinti 
sų lietuvių liaudies instru
mentais. Prieš koncertą ir per
traukos metu veiks baras.

Neabejoju, kad koncertas 
sutrauks gausų būrį ne tik 
vidutiniosios ir vyresniosios 
kartos lietuvių, bet ir „trečio
sios bangos” lietuvių — mūsų 
jaunimo. Tai visiems gera 
proga prisiminti savo tėviš
kės dainas — smagias ar liūd-

MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITE
Daug metų dalyvavau moky

tojų studijų savaitėje, bet 
kiekvieną kartą randu vis ką 
nors naujo, kasmet vis kitaip 
stebėtino grožio. Slenkant me
tam mūsų buvusiųjų mokytojų 
jėgos sumažėjo, bet kyla kitos 
jėgos, pilnos energijos, pilnos 
įvairių planų. Štai organizaci
nis komitetas: Laima Apana- 
vičienė, Kristina Bandžiulie- 
nė, Renata Butauskienė, Jū
ratė Dovilienė, Audronė Elvi- 
kienė, Aida Smalinskaitė-Har- 
ris, Marytė Newsom, Eglė No
vak ir Nomeda Vaičaitienė, o 
komiteto pirmininkas — veik
lus mokytojas Jonas Kavaliū
nas. Sunku ir aprašyti jų dar-

jūsų darbas, koks nedėkingas. 
Kas vertina mokytojus, kas 
skiria jiems garbės ženklus ar 
ruošia pagerbimą? Juk ir Jė
zus Kristus buvo tik mokyto
jas, o visuomenė pasmerkė Jį 
mirti ant kryžiaus. Ko jūs ga
lite tikėtis? Sutiktas gatvėje 
mokinys net nenori jūsų pa
sveikinti.

Atvažiavau į Dainavą sek
madienio, rugpjūčio 5 d. popie
tę, beveik prieš vakarienę. Po 
vakarienės studijų atidarymas 
ir vadovybės pristatymas. Mo
kytojų kursus rengia JAV LB 
Švietimo taryba. Didelį darbą 
atlieka Švietimo tarybos pirm. 
Dalilė Polikaitienė, bet didin
giausią darbą — organizacinis 
komitetas.

Jau pernai metais sustiprin-

SKELBI
Paslaugos

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBIUO, NAMU SVEIKATOS.
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis Ir Off Mgr Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 Weet 95th Street 

Tel. (708) 424-8854 
(773)581-8654

STASYS' CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; “sidings",

“soffits”, “decks", “gutters", plokšti 
ir “shingle“ stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis,

, tel. 630-241-1912. .

Ieško darbo

Moteris galėtų prižiūrėti
pagyvenusius lietuvius arba 
vaikus. Šalia lietuvių kalbos, 

moka lenkiškai ir rusiškai. 
Tel. 773-743-1740, kviesti Adą.

nas, bet visada mums arti
mas ir mielas širdžiai, visada 
alsuojančias neblėstančia lie
tuviška dvasia. Tai viena iš 
retų progų supažindinti ir pa
čius mūsų mažiausiuosius su 
jų tėvų ir senelių palikimu. 

Tegul mūsų vaikai taip "pat 
žino, kas yra kanklės, birbynė, 
kaip skamba skudučiai. At
važiuokite patys ir atsiveskite 
į koncertą savo vaikus. Jiems 
bilietų pirkti nereikės. Vaikai 
iki 13 metų koncertą galės 
klausytis veltui. Jaunimui 
nuo 13 iki 19 metų koncer
tas taip pat daug nekainuos. 
Jiems bilietai bus po 6 dol. 
Visiems kitiems bilieto kaina' 
bus tik 12 dol. Dėl bilietų 
prašome kreiptis pas Juliją 
Jesaitienę tel. 908-241-3491 ir 
pas Rimgaudą Radzevičių tel. 
973-439-1169. Prašom at
kreipti dėmesį į tai, kad bilietų 
bus tik 300, nes, deja, parapi
jos salė daugiau žmonių su
talpinti negali.

Laukiame visų koncerte.

Koncerto organizatoriai 
Elizabeth, NJ

ti Mokytojų kursai Dainavoje 
lituanistine programa. Buvo 
užsimota išrūpinti Illinois uni
versiteto Čikagoje, kur veikia 
Lituanistikos katedra, įskai
tas kursų dalyviams. Pastan
gos buvo tęsiamos ir šiais me
tais; pagaliau gautas sutiki
mas.

Dainavoje taip pat vyksta 
kursai norintiems mokytis lie
tuvių kalbą. Kursų vadovas — 
mok. Vytautas Jonaitis; jam 
padeda A. Sakalaitė ir E. Cd- 
rienė. Šie kursai turi gerą pa
sisekimą, daug lankančiųjų.

Štai jau pirmadienis. Ke
liamės visi savanoriškai, mū
sų žadintojas V. Jonaitis pra
migo. Jau vyksta mankšta, ki
ti jau bėginėja, kun. Kęstutis 
Kevalas jau pasiruošęs pamal
doms, laukia maldininkų. Visi 
skubame į koplyčią šv. Mi
šioms. Po pamaldų, jriu laukia 
kitas judėjimas. Vėliavų pakė
limas, pusryčiai ir vėliau pa
skaitos, paskaitos...

Paskaitos vyko didžiojoje sa
lėje. Labai gerai suorganizuo
tos. Stalai sustatyti pusrutulio 
pavidalu. Kiekvienas lankyto
jas turi savo vietą. Ant stalų 
padėtas sąsiuvinys, pieštukas 
ir kiti reikmenys. Vienas iš 
klausytojų turi laikrodį, pa
skaitų tvarkaraštį ir pritai
kytą ženklą — paskaitų laikas 
reguliuojamas. Pakelia ženklą 
ir tavo paskaita jau baigta. 
Štai prof. R. Šilbąjoris pa
stebėjo ženklą ir nudžiugo: „O 
aš turiu dar dvi minutes, dar 
daug galiu pasakyti”. O čia at-

Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS

onc.rnji auti 
HOME (7M) 425-71S0 

MOHL 0731 S90-0205

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

Siūlo darba

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai., 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

Window Washers Needed! 
40,000 per year. We need 100crews. 
No exp. necessary. WiU train. Mudt 
have valid dri ver’ s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L. A. McMahon Window Wi 
Tel. 800-820-6155.

* Aukštos kvalifikacijos 
Lietuvos specialistus išlai
kyti gimtinėje turėtų padėti 
užsienio investicijos, pirma
dienį lankydamasis Amerikos 
prekybos rūmuose pareiškė 
prezidentas Valdas Adamkus. 
Prezidentas sakė tikįs, kad 
Seimas ir vyriausybė sugebės 
susitarti dėl užsienio investici
joms palankių mokesčių siste
mos pokyčių. V. Adamkus tei
gia remiąs vyriausybės siekį 
naikinti biurokratines kliūtis 
Lietuvoje ir tęsti ekspremjero 
Andriaus Kubiliaus pradėtą 
darbą pagal „Saulėtekio” pro
gramą, kuria siekiama gerinti 
verslo sąlygas. <bns>

sakymas: — „Tik dvi minu
tes”. Toks sutvarkymas pa
skaitų — kiekvienas gauna 
savo laiką. Visos paskaitos 
įdomios, gerai paruoštos, kiek
vienas nori parodyti savo pasi
ruošimą.

Štai jau baigėsi paskaitų lai
kas, jau pietūs. Visi išalkę, vi
si skuba į valgyklą, o stalas 
apkrautas maistu. Po pietų 
poilsio laikas. Visi skirstosi — 
vieni maudytis, kiti žaisti, kiti 
meškerioti. Visur judėjimas.

O vaikučiai tokie mažyčiai ir 
jie randa užsiėmimą. Štai vai
kutis iškėlęs puoduką pieno 
kartoja: „Mama, pienas prarū
gęs, negaliu gerti”, — patrau
kė mano dėmesį. Priėjau ir 
klausiu: „Ar tikrai pienas pra
rūgęs?” O jis man sako: „Tik
rai pienas prarūgęs”. Netoli 
stovėjo jo mama. Aš sakau: 
„Mama, pienas prarūgęs* vai
kutis negali gerti”. Ji numojo 
ranka ir sako: „Jis toks šneku
tis”. Klausiu: „Kiek metų tam 
šnekučiui?” Ji atsako: „Dveji 
su puse”. Pagalvojau — „Ge
ras šnekutis”.

Poilsio laikas pasibaigė. Prie 
virtuvės dar duoda užkandį. 
Visi skuba, nes tai įeina į sa
vaitinį mokestį. Vėl prasideda 
užsiėmimai, paskaitos, laikas 
greit bėga. Štai ir vakarienė. 
Prieš vakarienę vėliavų nulei
dimas, maldos. Po vakarienės 
labai trumpa pertrauka — 
pasivaikščiojimas. O kiti jau 
ruošiasi vakarinei programai; 
geros būna programos, gerai 
paruoštos. Žiūriu — po pro
gramos visi renkasi į salę. Ma
nau: „Eisiu pažiūrėti”. Nuste
bau; stalai apkrauti sausai
niais, buteliukais, kitur pieno 
butelis stovi. Juk tai naktipie- 
tis. Viskas už tą pačią kainą. 
Taip ir prabėgo dvi dienos, tfii- 
kalai taip susiklostė, kad tu
rėjau išvažiuoti. Kaip gaila 
buvo palikti Dainavą, tokį 
mielą kraštą, o kiek daug me
tų čia praleista ir kiek gražių 
prisiminimų!

Pranė Masilionienė
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MONSINJORUI 
K. VASILIAUSKUI ANAPILIN 

IŠĖJUS
K. Vasiliauskas užgeso Vil

niaus ligoninėje nesulaukęs 
spalio 14-osios ryto. Jam ėjo 
80-ieji. Spalio 17 d., tūkstan
čių žmonių palydėtas, jis at
gulė Vilniaus Antakalnio ka
pinių Menininkų kalnelyje.

Keletas ištraukų iš monsin
joro K. Vasiliausko paskutinio 
pasikalbėjimo „Lietuvos ry
tui” (10/19). Klausimas: „Pasi
rinkęs dvasininko kelią, atida
vęs visą gyvenimą jam tobu
linti, ar nesigaili pamatęs sa
vo bejėgiškumą— juk pasau
lis netapo nė kiek geresniu? 
Ar nekyla minčių, kad tas 
darbas tebuvo tik Sizifo dar
bas?” Monsinjoras sako, kad 
šis: „Klausimas man labai 
skaudus. Iš tikrųjų jaunystėje 
buvau didesnis optimistas. 
Maniau, kad turėsiu daugiau 
galimybių padėti žmonėms 
tapti šviesos pasaulio pilie
čiais.

Realybė rodo, kad šiame pa
saulyje, kur jaučiasi net blo
gio triumfas, mano dvasinė 
veikla dažnai nepasiteisina. 
O įvykiai Amerikoje rodo, kad 
šėtono karalystė ant slenks
čio”. Tačiau monsinjoras išliko 
ištikimas savo jaunystės pa
šaukimui. „Tegu nedaugeliui 
žmonių padėjau tapti šviesos 
karalystės piliečiais. Tegu tik 
truputį padėjau. Kito, pras- 
mingesnio, gyvenimo būdo sau 
aš nežinau”.

Kažin, ar begalima tikėti 
dvasininkų skelbiamomis tie
somis ir Dievo meile, kai pa
saulyje vykdomi teroro aktai 
su Dievo vardu lūpose? „Man 
atrodo, kad dažnai neteisingai 
suprantama ta Dievo meilė. 
Žmogus dažnai Dievui giriasi:
‘ Aš tą ir tą dėl Tavęs pada- 
riauu.jQ.-T u priekaištauji — ne
myliu Tavęs. Mes taip neap
kenčiame bedievių, kad trokš
tame juos išgaudyti ir sude
ginti ant karščiausio laužo, o 
Tu sakei — mes nemylim Ta
vęs. Fanatizmas — didžiau
sias Dievo meilės priešas. Kas 
man yra meilė Dievui? Tai 
reiškia suprasti dievybę kaip 
tobulumo pilnatvę ir priartėti 
prie jos”. O šiandien monsin
joras pataria mums: „Saugo
kimės netikrų pranašų. Pas 
mus toks metas, kai jie atei
na. Senosios vertybės panie
kintos, o naujosios — tik pini
gai ir pramogos. Grožis, gė
ris, teisingumas paniekinti. O 
juk pramoginė kultūra yra 
kultūros saulėlydis. Būties

Mons. K. Vasiliausko laidotuvės Antakalnio kapinėse spalio 17 d.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka

rūpesčius užgožė buities 
rūpesčiai”.

Kurie gerbėme, netgi mylė
jome monsinjorą K. Vasiliaus
ką buvome nustebinti ar nu
liūdinti, kai jis 1997 m. buvo 
staigiai atleistas iš katedros. 
Kaip gi dabar, praėjus laiko 
tarpsniui, kalbėjo apie šį įvy
kį pats monsinjoras?

„Yra oficiali nuostata — kai 
dvasininkas sulaukia 75 me
tų, jis rašo pareiškimą. Aš pa
rašiau tą pačią dieną, balan
džio 9-ąją, ir įteikiau arkivys
kupui, dabartiniam kardinolui 
Audriui Juozui Bačkiui. Jis 
galėjo atmesti, galėjo paten
kinti. Mane atleido tą pačią 
dieną. Aš žinojau, kad arki
vyskupui bus džiaugsmas, kai 
aš pasitrauksiu, nes mūsų li
nijos buvo skirtingos. Su kar
dinolu Vincentu Sladkevičiu
mi visą laiką buvome ‘są
mokslininkai’. Bet nenorėčiau 
akcentuoti, kad mano ir arki
vyskupo nuomonių skirtumai 
buvo svarbiausia priežastis. 
Požiūrių skirtumas buvo labai 
didelis, bet neturiu teisės apie 
tai plačiau kalbėti. Man buvo 
svarbus gyvas bendravimas su 
žmonėmis. Aš norėdavau, kad 
vaikai ateitų prie altoriaus, 
susiglaustų. O arkivyskupas 
manė, kad toji aukštoji presbi
terija, kur jis meldžiasi, skirta 
tik aukštiems dvasininkams, 
ir tik jis turi teisę ten būti. 
Net tėvai būdavo išvaromi už 
kolonų. Man neįdomu, jeigu 
jau vaikams vietos nebėra. 
Kai išėjau iš arkikatedros, 
pasijutau, lyg išėjęs iš ne
laisvės namų. Iš tiesų arki
katedroje nesijaučiau savo vie
toje. Čia reikėjo būti ir šeimi
ninku, tvarkyti buitinius rei
kalus. O man visada buvo 
svarbiau dvasiškai bendrauti 
su žmonėmis. Todėl Šv. Mika
lojaus bažnyčioje esu kaip žu
vis vandeny”.

Žurnalistė teigia: „Bijau ei
ti į bažnyčią, nes bijau... ku
nigų. Kartais jie atrodo šven- 
tesni už patį Viešpatį. Ar ti
kinčiųjų nuoširdžios maldos 
bažnyčioje neatbaido jos tar
nų puikybės? Ypač dabar, po 
Atgimimo, kai dvasininkai ta
po neklystančiais teisėjais”.

Monsinjoras atsako: „Kuni
gai, kurie neišvengė puiky
bės, mano turį tiesos mono
polį ir esą šventesni už kitus, 
daro didžiausią nuodėmę ir 
atstumia tikinčiuosius. Mes 
norime būti šventi, bet esame

f paskutinę kelionę palydint monsinjorą Kazimierą Vasiliauską, Mišias arkikatedroje aukojo Vilniaus arki- 
vysk. metropolitas, kard. Audrys J. Bačkis. Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotr.

toli nuo viršukalnių”. 
Paskutinis klausimas: „Ar

darau nuodėmę, jei, užuot 
ėjusi į bažnyčią, pakalbu su 
Viešpačiu, prisiglaudusi prie 
medžio? Kam reikalingas tar
pininkas tarp žmogaus ir Die
vo, jei tarpininkui dažnai ne
svetimos visos žemiškos nuo
dėmės?”.

„Nenuostabu, kad mąstan
čiam žmogui nesinori tarpi
ninko, kuris už jį bendrautų 
su Dievu. Prisimenu vieno 
prieškario poeto eilėraštį: 
‘Viešpatie, tu mane išleisk iš 
bažnyčios, kur tiek daug auk
so, smilkalų ir kur numiršta
me aš ir tu’. Literatūros vaka
re jo klausėsi ir Vincas My
kolaitis-Putinas, ir vyskupas 
Mečislovas Reinys. Jie reaga
vo tolerantiškai”.

*♦*
Ištrauka iš rengiamos spau

dai, knygos „Išeivijos kultū
ros istorijos apybraiža. ‘Gran
dinėlė' — kultūros istorijos 
dalis”. Aprašomi įvykiai buvo 
1990 metais, kada buvo ren
giamasi Lietuvos Pirmajai 
tautinei dainų šventei.

„Grandinėlė” atskrido į 
Maskvos Šeremetjevo oro uos
tą ketvirtadienį. Lietuvos at
stovui Rusijoje E. Bičkauskui 
sutikus, grupė buvo pamaitin
ta Lietuvos respublikos at
stovybės vaišių salėje (tam 
reikalui reikėjo tą salę „iškau
lyti”, o padėjo — „vieninteliai 
pralaužė blokadą”) Vorovskio 
gatvėje ir, vakare įsodinta į 
traukinį, išdundėjo Vilniun, 
kur juos sutiko Lietuvos kul
tūros centro darbuotojai.

Prieš išvykstant į Vilnių 
Aleksandra Sagienė „Grandi
nėlės” vardu paprašė manęs 
katedroje užsakyti šv. Mišias. 
Niekada nebuvau tokiu rei
kalu kada nors rūpinusis ar 
susidūrusi, niekada nebuvau 
jo atlikusi. Atskridusi penkta
dienio vėlų vakarą iš Mask
vos į Vilnių (buvau pasiliku
si baigti tvarkyti įvairius at
siskaitymų reikalus), šešta
dienio rytą nuskubėjau kate
drom Einant į vidų pro šoni
nes duris, mane sustabdė mo
terėlė ir maloniai pasiteiravo 
— kur, pas ką, kokiu reikalu. 
Trumpai supažindinau ir ji 
mane nukreipė zakristijon.

Kada paskutinį kartą lan
kiausi zakristijoje? Prieš de
šimtmetį? Kai tariausi dėl 
savo vaikų krikšto Šv. Mikalo
jaus bažnyčioje — juos krikš
tijome vėliau, abu kartu, kai 
gavome išsvajotą butą Šeški
nėje. Tą kartą bendrauti su 
kunigu buvo labai paprasta - 
buvo džiaugiamasi kiekvienu 
kataliku...

Taigi: „Laba diena. Į ką ga
lėčiau kreiptis šv. Mišias už
sakyti?” Vikrus, nors ir pa
gyvenęs, atskubėjo zakristijo
nas. Tarpe šokėjų, balerūnų 
visada buvo pilna tokio sukir
pimo žmogelių. Todėl buvo iš

kart aišku, su kuo kalbu. Net
rukus malonėjo prieiti ir jau
nas, jau ryškėjančiu pilvuku, 
vilkintis ilgą sutaną, vikaras..

— Laba diena, kunige. Sa
kykite, ar galėčiau užsakyti 
šv. Mišias Amerikos lietuvių 
šokėjų grupei „Grandinėlei” iš 
Clevelando?

— Pas mus mišios užsako
mos prieš pusę metų, — nu
kirto kaip kirviu.

— Bet, kunige, jie negalėjo 
to padaryti prieš pusę metų, 
nes tai tik viena užsienio lie
tuvių grupė, kuri pralaužė 
blokadą. Niekas net nesitikė
jo, kad atvyks. Gal galite 
išimties tvarka...

— Aš jums sakau — prieš 
pūsę metų. Ir išvis, kaip jūs 
sveikinatės?! Tikriausiai tai 
dar ir sekmadieniais dirbate!

— O, atleiskite! Taip, taip. 
Turėjau pasakyti: „Garbė Jė
zui Kristui”, —sumišusi ve
blenau, laiku atsiminusi, jog 
suklydau pasisveikindama... 
Bet, labai prašau atsižvelkite 
į Amerikos lietuvių pageida
vimą — juk jie turi tokią tra
diciją, kur benukeliauja — vi
sur dalyvauja šv. Mišiose ir 
prašo palaiminimo savo būsi
mai viešnagei. Tai gal kokios 
išimties keliu...

Ne, — nukirto, — pasakiau, 
kad prieš pusmetį. Pas mus 
tokia tvarka.

Kunigas bandė gėdinti, bar
ti. Čia užpykau ir aš ant to jau
no, kaip mintyse pavadinau, 
piemens, atsakiau griežtai: 
„Kunige, prašau nešaukti ant 
manęs, mes su jumis ne ko
kiame komjaunimo susirin
kime ir aš jums ne piemenė”. 
Apsisukau ir išėjau. Atsisto
jau prie kolonos ir galvoju — 
ką aš pasakysiu Sagienei, Sa- 
giui, „Grandinėlei”. Ką?! Pri
eina ta pati moterėlė ir klau
sia —ar pavyko susitarti. Sa
kau -r- ne. Tada ji man sako 
— einame. Nuėjome į bu
dinčio būdelę, ar kambarėlį, 
ar kampelį, atitvertą nuo 
praėjimo stikline siena ir sa
ko man: „Tikriausiai klebonas 
bus jau atsikėlęs po pogulio 
miego. Skambink jam, gal kas 
išeis”. Susukau duotą telefoną 
ir išpilu tiradą: „Laba diena. 
Atsiprašau, kad trukdau. Esu 
tokia ir tokia iš Kultūros mi
nisterijos ir turiu tokį prašy
mą”. Išdėstau reikalą ir pridu
riu — „Ir aš sekmadieniais 
dirbu”.

Klebonas Vasiliauskas labai 
ramiu balsu man paaiškino — 
girdi, taip, mišias užsisakyti 
mūsų bažnyčioje reikia prieš 
pusmetį, bet čia visai kita si
tuacija ir jis sako man, kuo 
aš vos galiu patikėti: „Taip, 
mes aukosime šv. Mišias ir, 
tarp kitų, paminėsime „Gran
dinėlę”, nes kitaip jau per vė
lu ir kitaip negalime. Na, o 
dėl sekmadienio — tai ir mes 
dirbame. Juk mes esame baž
nyčios darbininkai". Padėko
jusi klebonui, budinčiajai, tar

si su sparnais išlėkiau į Žvė
ryną (Vilniaus miesto rajo
nas), pas „Grandinėlę” su 
džiugia žinia — šv. Mišios 
bus aukojamos, paminint ir 
„Grandinėlę”! >

Sekmadienio rytą išsiruošė
me katedron. Pavėlavome — 
buvo blokados metas ir trolei
busai kursavo vis rečiau ir re
čiau. Kai įėjome, vikaras sakė 
pamokslą. Būdamas sakyk
loje, jis aiškiai matė, atėjusią 
jaunų žmonių grupę, ir turėjo 
suprasti, jog tai amerikiečiai.

Atėjo laikas priimti Komu
niją. Ją dalino dviese: vikaras 
ir klebonas. Išsirikiavome 
eilėje, o Komuniją dalinantys 
ėjo per žmones. Stovėjome 
greta „Grandinėlės” šokėjų — 
juos praleisdami prieš save. 
Vikaras, priartėjęs prie pat 
manęs, apsisuko ir nuėjo. Ma
no septyniolikmetė Jurga, 
kuri žinojo, kas įvyko vakar, 
net aiktelėjo: „Mama, tai 
koks jis kunigas?? Atsakiau: 
„Tylėk...” Klebonas K. Vasi
liauskas suteikė mums Komu
niją.

****
Nuo to įvykio, praėjo dau

giau nei dešimtmetis. Mirė 
monsinjoras K. Vasiliauskas. 
Kai perskaičiau jo paskutinį 
interviu „Lietuvos ryto” žur
nalistei, prisiminiau, kaip 
negražiai kunigas buvo išleis
tas iš katedros. Prisiminiau, 
kokia aplinka jį supo, kokie 
kolegos kunigai paliko jo vie
toje, nes savo kailiu buvau 
patyrusi, kas atėjo į jo vietą.

Pabaigai — poeto Justino 
Marcinkevičiaus žodžiai, pasa
kyti prie monsinjoro kapo duo
bės: (...) Kas suskaičiuos, kiek 
šioje žemėje yra jo paguostų, 
nuramintų, išteisintų, sutvir
tintų, pažadintų. Jis ėjo visur, 
kur buvo šaukiamas, neatstū- 
mė nė vienos rankos, kuri tie
sėsi, nė vienos širdies, kuri 
ieškojo supratimo, paguodos, 
atleidimo”. Kiek tokių Dievo 
tarnų sutikome savo gyveni
me?

Ligija Tautkuvienė

ALYTUS
f

• įsibėgėjant „Atgaivink”
programai, Šv. Angelų Sargų 
parapijoje rugsėjo 30 d. lan
kėsi laikinai einantis Vatika
no apaštališkojo nuncijaus pa
reigas mons. dr. George An- 
tonysamy. Per susitikimą su 
tikinčiaisiais garbus svečias 
pabrėžė tikėjimo ir parapijų 
atsinaujinimo reikšmę dabar
tiniame Bažnyčios gyvenime, 
sumos metu meldėsi už miesto 
tikinčiuosius, pasakė homiliją. 
Po šv. Mišių svečią sveikino 
meras V. Kirkliauskas, „At
gaivink” programos dalyviai. 
Susitikime dalyvavo šlovinimo 
grupė iš Vilniaus „Dievo mė
nuliai”, parapijos jaunimas.
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„Anapus saulės mes susitiksim”

PADĖKA 

A. f A.

NAPOLEONAS SABALIŪNAS
Mūsų brangus Vyras, Tėvas. Senelis ir Prosenelis mirė 
2001 m. rugpjūčio 29 d.
Dėkojame prel. I. Urbonui už maldas koplyčioje, už šv. 
Mišias ir paguodžiantį pamokslą.
Nuoširdi padėka kun. Alg. Paliokui už palydėjimą į 
kapines ir paskutinį palaiminimą. Muz. Faustui ir Povilui 
Strolioms už jautrias giesmes. Dėkojame grabnešiams už 
paskutinį patarnavimą.
Ačiū aukojusiems šv. Mišioms, už gėles, už. pareikštą 
užuojautą žodžiu, raštu bei spaudoje. Dėkojame už jūsų 
visų moralinę bei materialinę paramą.
Ačiū visiems, taip gausiai dalyvavusiems išlydint 
Napoleoną į Amžinuosius Namus.
Dėkojame Petkus Lemont darbuotojams už rūpestingą 
aptarnavimą.

Regina, Irena ir Gina

* Vyriausybė patvirtino 
pavyzdinius nevalstybinių 
mokslo įstaigų nuostatus, taip 
pradėdama kurti privačiomis 
lėšomis išlaikomų mokslo įs
taigų teisinę bazę. Nevalstybi
nės mokslo įstaigos yra tos, 
kurias savo lėšomis steigia 
Lietuvos ir užsienio valstybių 
fiziniai bei juridiniai asmenys, 
vykdantys mokslinius tyri
mus. Tokia įstaiga gali būti 
steigiama, jei joje dirba bent 
vienas mokslininkas, turintis 
tyrimams atlikti reikalingą la
boratoriją, informacijos apdo
rojimo priemones. Privačias 
mokslo įstaigas registruos 
Švietimo ir mokslo ministeri
ja, kuriai kiekvieną pavasarį 
bus privalu pateikti praėjusių
jų metų veiklos ataskaitą. <bns>

* Popiežius Jonas Pau
lius II naujuoju apaštaliniu 
nuncijumi Baltijos valstybėms 
spalio 25 d. paskyrė arkivys
kupą Peter Stephan Zurbrig- 
gen. Vatikano atstovas Lietu
vai, Latvijai ir Estijai gyvens 
Vilniuje. Šveicarijoje gimęs 58 
metų P. S. Zurbriggen darbą 
Vatikano diplomatinėje tarny
boje pradėjo 1975 m. Jis dirbo 
Bolivijoje, Vokietijoje, Urugva
juje, Prancūzijoje, Pietų Afri
koje, Indijoje ir Mozambike. 
Iki paskyrimo į Lietuvą P. S. 
Zurbriggen buvo apaštaliniu 
nuncijumi Gruzijoje, Armėni
joje ir Azerbaidžane. Nuncijus 
turi Kanonų teisės daktaro 
laipsnį, moka vokiečių, italų, 
prancūzų, ispanų ir anglų kai 
bas. BNS'

i
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
30-JI LIETUVIŲ FOTOPARODA 

ČIKAGOJE

Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje,
Brighton Parke, Visų Šventų
jų ir Vėlinių dieną šv. Mišios 
lietuviškai bus aukojamos 10 
vai.r.

Madų paroda „Rudens 
simfonija” Pasaulio lietuvių * 
centro didžiojoje saleje vyks 
lapkričio 11 d., sekmadienį, 12 
vai. Matysite naujausias ma
das, rudens spalvas ir jų de
rinius. Turime daug rūbų iš 
Lietuvos. Pamačius puošnius 
apdarus bus daug lengviau 
nutarti, kaip mes norime pasi
puošti artėjančiom šventėm. 
Skanų maistą paruoš A. Šoliū- 
nienė, bus malonus patarnavi
mas, namuose kepti tortai bei 
pyragaičiai. Stalus ar vietas 
reikia užsisakyti paskambinus 
Žibutei Pranskevičienei tel. 
630-257-0153 arba Dainai Si- 
liūmenei tel. 630-852-3204. 
Madų parodą rengia PLC ren
ginių komitetas.

Virgis Norkus, gyvenantis 
Naperville, IL, prasitęsdamas 
prenumeratą, „Draugą” parė
mė 100-dol. auka. Didžiai dė
kojame už dosnumą’

Union Pier Lietuvių 
draugija pradeda naujus 
draugijos metus metiniu narių 
susirinkimu ir Padėkos dienos 
švente lapkričio 4 d., „Ginta
ro” vasarvietėje, 1 v. p.p. (Mi
čigano laiku). Visi apylinkės 
nariai ir svečiai kviečiami įsi
jungti į draugijos veiklą. Dėl 
smulkesnės informacijos pra
šom skambinti Viktorijai 
Juodgudienei (616) 469-4826 
arba Mildai Rudaitytei (616) 
469-0231.

Alfonsas Pažiūra iš Oak
Park. CA. a. a. Vlado Pažiūros 
atminimui „Draugui” paauko
jo 100 dol. Dėkojame už jūsų 
dosnumą!

Lucina Migala, WCEV ra
dijo programos direktorė, kal
basi su Juozu Polikaičiu ir 
Mindaugu Baukumi, Cicero 
LB apylinkės pirmininku, apie 
JAV LB 50-metį 1450 AM ra
dijo bangomis < tomis, kurio
mis girdite „Margučio” radijo 
programą) ketvirtadienį, lap
kričio 1 d., 6:35 vai. p.p.; penk
tadienį, lapkričio 2 d., 9:05 
val.v; pirmadienį, lapkričio 5 
d., 4:35 vai.p.p. Paklausykite!

Panevėžiečių klubo meti
nis narių susirinkimas šau
kiamas lapkričio 11 d. 12 vai. 
Jaunimo centre. Prieš susirin
kimą 10 vai.r. tėvų jėzuitų ko
plyčioje bus aukojamos šv. Mi
šios už mirusius panevėžiečius 
klubo narius. Kviečiami daly
vauti ir neseniai atvykę pa
nevėžiečiai.

Pasaulio lietuvių centro 
kalėdinė mugė vyks gruo- . 
džio 1-2 dienomis centro di-’ 
džiojoje salėje. Jei turite pre
kių, kurias norite parduoti, 
reikia tik išsinuomoti stalą- 
vietą. Skambinkite Aldonai 
Palekienei tel. 708-448-7436. 

„LITUANICA” ŽAIS 
KETVIRTADIENĮ

Praėjusį sekmadienį turėjo 
būti baigtos „Metro” lygos 
„major” divizijos rudens ratas. 
Tačiau dėl įvairių priežasčių 
visoms komandoms dar reikia 
sužaisti vienas, dvejas ar tre
jas atidėtas rungtynes.

Todėl lygos vadovybė sten
giasi šį reikalą išspręsti, su- 
ruošiant susitikimus savaitės 
laikotarpyje. „Metro” lygos 
prezidentas Joe Zyzda pirma
dienį pranešė, kad „Lituani
cos” vyrų vienuolikė turi rung
tyniauti šį ketvirtadienį, lap
kričio 1 d., 8 vai. v., sužai- 
džiant spalio 14 d., „išlytą” su
sitikimą prieš „Green-White” 
ekipą.

Kaip atsimename, tada 
rungtynės turėjo įvykti Le
monte. Tačiau tą sekmadienį 
rungtyniavo tik rezervinės su
dėtys („Lituanica” laimėjo 2- 
1), o pagrindinės sudėtys dėl 
prasidėjusios audros negalėjo 
išeiti aikštėn.

Beje, „Green-White” koman
da po 6 rungtynių turi 4 taš
kus (įtarčių santykis 5-7) ir 
yra IX vietoje (iš 10 koman
dų). „Lituanicos” vyrų sąskai
toje 7 taškai po 6 rungtynių 
(įvarčių santykis 15-15). Taigi 
mūsiškiai pagal šiuos duome^ 
nis turi pranašumą.

Ketvirtadienio rungtynės 
bus žaidžiamos Mt. Prospect 
miestelio Majewski Metro par
ko aikštėje, kuri turi dirbtinį 
apšvietimą. Kviečiami lietu
viai žiūrovai, kurie galėtų pa
raginti mūsiškius pergalei.

E. Šulaitis
PASKAITA BALZEKO 

MU ZIEJU J E
Spalio 19 d. Lietuvių kultū

ros Balzeko muziejaus audi
torijoje, garbės konsulo S. Bal
zako pageidavimu, šių eilučių 
autorius Čikagos lietuviams 
pravedė paskaitą „Lietuvos 
Šaulių sąjungos ir krašto ap
saugos atkūrimas 1988-1991 
m.”. Kalbėtojas susirinku
siems papasakojo, kaip 1988 
m. Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio renginių viešajai 
tvarkai palaikyti buvo įsteigti 
LPS saugos būriai, kurių na
riai vėliau tapo pirmaisiais 
šauliais, savanoriais, KAD 
darbuotojais, pasieniečiais... 
Susirinkusiems buvo papasa
kota apie Šaulių sąjungos at
kūrimo detales, KAD įsteigi
mą 1990 m. kovo mėn., 1991 
m. tragiškus sausio mėnesio 
įvykius, Savanoriškosios kraš
to apsaugos tarnybos ir Č. Ja- 
zersko vadovaujamos moko
mosios kuopos, kuri vėliau 
tapo MPB „Geležinis Vilkas’ 
pagrindu, įkūrimą, rugpjūtio 
mėn. komunistinio pučo die
nas. Po paskaitos buvo atsaky
ta į dominančius klausimus.

Ta proga muziejaus vesti
biulyje buvo atidarytos dvi fo
to parodos: šių eilučių auto
riaus — „Lietuvos Šaulių są
jungos atkūrimas 1989-1990" 
ir KASP Tauro apygardos 
4-osios rinktinės viršilos R. Ei
dukevičiaus „Lietuvos kariuo
menės kasdienybės".

Stasys Ignatavičius

Štai jau greitais žingsniais 
artėja 30-oji kasmetinė lietu
vių fotografijos paroda. Šį kar
tą bus švenčiamas ir mažas 
jubiliejus, nes tai gana apvali 
skaitlinė. Parodos atidarymas 
jau čia pat — penktadienį, 
lapkričio 2 d., 7:30 vai. v. 
Čiurlionio galerijoje.

Parodos oficialus rengėjas — 
Budrio lietuvių fotoarchyvas, 
o mecenatas — Budrio lietu
vių fotoarchyvo fondas, vado
vaujamas dr. Mildos Budrie
nės. Tačiau čia pirmuoju 
smuiku groja fotomenininkas 
Algimantas Kezys. Šis ener
gingas vyras, nepaisant, kad 
spalio 28 d. jau spėjo atšvęsti 
savo 73-ąjį gimtadienį, ne tik 
kad ne taip seniai parsivežė 
daugumą parodos eksponatų 
iš Lietuvos, bet ir ruošia stam
bų parodos katalogą — albu
mą. Beje, šis albumas pasiro
dys kiek vėliau, o parodos ati
darymui yra ruošiamas 8 psl. 
leidinėlis.

A. Kezys mums papasakojo 
apie pirmąją parodą, kuri bu
vo suruošta 1972 metais tada 
Čikagoje vykusio Lietuvių jau
nimo kongreso rėmuose. Ta 
paroda gražiai nusisekė ir su
kėlė susidomėjimą išeivijos fo
tografų tarpe. Todėl buvo nu
tarta panašias parodas rengti 
kasmet.

Dėl suprantamų priežasčių 
tuomet šiose parodose galėjo 
dalyvauti tik užsienyje gyve
nantys lietuviai fotografai. 
Bet laikui bėgant į dalyvių ei

Lietuviu opera gyvuoja ir 
puoselėja lietuvių kultūrą išei
vijoje jau penktą dešimtmetį 
savo dosniųjų rėmėjų dėka. 
Metinio vajaus metu ne vienas 
iš jų, atsilygindami už laimė
jimų bilietus, operos paramai 
ir šiais metais prideda didesnę 
ar mažesnę auką. Irena 
Kriaučeliūnienė atsiuntė 400 
dolerių, dr. Jorge ir Sofija Ga
lante Lietuvių operą parėmė 
250 dol., o dr. Kostas ir Mary 
Jablonskiai paaukojo 200 dol. 
Gražus būrys rėmėjų atsiuntė 
po šimtą dol. ar mažiau. Ope
ros vajaus ir pokylio vadovas 
Jurgis Vidžiūnas už paramą 
dėkoja visiems aukotojams; jų 
pavardės bus surašytos operos 
„Lucia di Lammermoor” prog
ramos leidinyje.

Paskaitos Baltoko lietuvių kultūros muziejuje pranešėjai - Romas Eidu
kevičius (kairėjei ir Stasys Ignatavičius R. Dil, nuotr.

Paskaitos apie Lietuvos šaulių sąjungos ir kraite apsaugos atkūrimą klausytojai. R. Dili nuotr.

les pradėjo įsijungti ir foto
menininkai iš tėvynės. O Lie
tuvai atstačius nepriklauso
mybę, jų skaičius dešimterio
pai išaugo ir dabar jis jau ge
rokai viršija Š. Amerikoje ar 
kituose kraštuose gyvenan
čiųjų skaičių.

Šiemet įvyksiančioje paro
doje, kurios tema „Žmogaus ir 
gamtos ruduo,' vakaras”, su 
savo darbais pasirodys 155 
fotografai. Dauguma jų — Lie
tuvoje gyvenantys profesiona
lai ir fotomėgėjai. Tačiau yra 
ir fotografų, gyvenančiųjų 
JAV, Kanadoje, Rusijoje, Uk
rainoje, darbų. Šalia suaugu
siųjų, bus matomi ir jaunųjų 
fotografų bandymai.

Kaip ir ankstesniais metais 
parodos lankytojai galės bal
suoti už geriausias fotografi
jas. Daugiausia balsų surin
kusieji fotografai, gaus pinigi
nes dovanas, kurias skiria 
anksčiau minėtas Budrio Lie
tuvių fotoarchyvo fondas.

Čia minima fotoparoda yra 
vienintelė tokio pobūdžio pa
roda išeivijoje ir jos nepamaty
ti ypač Čikagoje gyvenantiems 
mūsų tautiečiams būtų nema
žas nuostolis. Todėl raginame 
visus nepraleisti šios retos 
progos ir kviečiame atvykti šio 
penktadienio vakarą į Čiurlio
nio galeriją, įsikūrusią Jauni
mo centro rūmuose. Čia nuo 
tos galerijos sienų į lankytojų 
akis kris žmogaus ir gamtos 
rudenį bei vakarą bylojančios 
fotonuotraukos. Ed. Šulaitis

Patricia Kamarauskas,
gyvenanti Brookfield, IL, 
Draugo fondo antrojo laipsnio 
garbės narė, šių metų DF ru
dens vajui atsiuntė 1,000 dole
rių prie ankstesnių 3,400 dol. 
įnašų. Didžiajai mūsų Draugo 
fondo mecenatei reiškiame 
nuoširdžią padėką.

Atsiųsta paminėti
„Skautų aido” žurnalas

(2001 m. rugsėjo-spalio nu
meris) rašo apie skautiškas 
stovyklas Dainavoje, Rakė, 
lietuvių skautų gyvenimą 
Amerikoje, Lietuvoje ir kitose 
šalyse. Žurnalo redaktorė - 
v.s. Alė Namikienė, administ
ratorė v.s. Albina Rama
nauskienė, 4613 W. 106th 
Place, Oak Lawn, IL 60453-
5246.

Liga, pavadinta Ligų san
kaupa X (angį. Sindrom X),
kartais dar žinoma kaip insu
linui atspari liga ar medžiagų 
apykaitos negerovė, gali su
kelti daug lėtinių ligų, įskai
tant širdies smūgį ir antrojo 
tipo diabetą. Kaip ją pažinti 
perskaitysite „Pensininko” 
(2001 m. Nr. 6) žurnale, kuris 
pasakoja apie įvairiausius 
sveikatos sutrikimus ir jų gy
dymo būdus. Čia yra ir klau
simų-atsakymų skyrelis, dva
sinės atgaivos kertelė. „Pen
sininko”, kurį leidžia JAV LB 
Socialinių reikalų taryba 
(2711 W. 71 Street, Chicago, 
IL 60629), redaktorius - K. 
Milkovaitis, administratorė- 
Elena Sirutienė.

2001-2002 m. mokslo metų Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojai abėcėlės tvarka (ne visos mokytojos pate
ko į šią nuotrauką): mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė, Virginija Bužėnienė, Laima Apanavičienė, Vilija 
Aukštuolienė, Dainora Baliutavičienė, Vida Baliutavičienė, Jolanta Banienė, Daiva Blažiulionienė, Renata Bu- 
tauskienė, Renata Bužinauskytė, Ona Cvilikienė, Hedvina Dainienė, Virginija Dargis, Silvija Eglynaitė, Ilona 
Garkevičiūtė, Dalia Gedvilienė, Jolanta Gudėnaitė, Rūta Jautokienė, seselė Laima Kabišaitytė, Evelina Kara
lienė, Laima Kataržienė, Edita Kibildienė, Virginija Melone, Nijolė Pupienė, Genė Razumienė, Milda Razumai- 
tė, Giedrė Starinskienė, Rosita Strazdienė, Audronė Survilienė, kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, Jolana Valaitie
nė, Rolanda Varnauskienė, Laima Viršinskienė, Rasa Zakarauskienė, Vilija Powell, Kristina Badaraitė, Agnė 
Blažiulionytė, Giedrė Elekšytė, Loreta Gintautienė , Rasa Miliūnaitė. Dalios Badarienės nuotr.

VAIKAI — MUSŲ TAUTOS ATEITIS
...tautos didybė nematuoja

ma žmonių skaičiumi, kaip 
žmogaus didybė nematuojama 
jo ūgiu; vienintelis matas yra 
jo išprusimas ir dorovė...

V. Hugo
Spalio mėnesį Čikagos litua

nistinės mokyklos bendruo
menė pakvietė moksleivių tė
velius į pirmąjį šiais mokslo 
metais tėvų susirinkimą. Aki
vaizdu, kad dauguma Čikago
je ir apylinkėse gyvenančių 
lietuvių yra neabejingi vaikų 
ateičiai ir nemažai dėmesio 
skiria savo atžalų lietuvybės 
puoselėjimui. Susirinkime da
lyvavo patys aktyviausieji tė
veliai. Ilgametis tėvų komiteto 
narys Jonas Butauskas trum

Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai su mokytojais pirmąją mokslo metų dieną prie Jaunimo centro.
Kristinos Badaraitės nuotr.

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS

AURELIUS BUTVILAS
Tel. 312-580-1217

135 S l/Salle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
aukos nuo 4/17/2001 iki 10/15/2001

$500 Dr. Alina ir Vandelinas Domanskis.
$200 A.B. ir I. Lesevičiutės.
$100 Joana Krutulis, Brighton Parko namų savininkai, 

Viktorija Valavičienė, Sofija Galante, Elena 
Briedis, Lilija Ignatonis, Zuzana Pupienė.

$50 Aldona Eidukonienė, Aldona Mažeikienė, R.
Jelionis, Paulina Vaitaitienė, Ada Sutkus, Birutė 
Briedienė, Margarita Momkienė, Mikalina 
Petrošius, Birutė Jasaitis, N. ir V. Aukštuoliai, 
Viktorija Karaitienė, Emilija Gorėnienė.

$40 Dalia Vakselis, Emilija Kielienė.
$35 Valerija Korsauskienė, Julija Smilgienė.
$20 Genovaitė Musonis, Vanda Mažeikienė, Aldona 

Lekeckienė, Genė Blinstrubienė, Marįja 
Katkienė, Ona Abromaitienė, Aldona 
Sobieskienė, Aldona Slonskienė, Agnietė Malela, 
Elena Sirutienė, dr. Česlovą Bačinskienė, Ona 
Mažfonytė, Pranutė Skrodienė, Elena Blandytė. 

$15 Vera Bubnienė, Natalija Rauckinas, Florence 
Kastienė, N. Dumbrys, Regina Kreivėnienė, 
Raminta Marchertienė, Genovaitė Giedraitienė.

Lietuvos Dukterų draugija nuoširdžiai dėkoja 
už aukas, kurių dėka mes tiesiame pagalbos ranką 

vargstantiems.

pai apžvelgė praėjusių mokslo 
metų tėvų komiteto veiklą, 
pasidžiaugė augančiu mokinių 
skaičiumi, darniu pedagogų 
kolektyvu. Štai šiemet į moky
tojų gretas įsiliejo buvusios 
ČLM abiturientės Kristina 
Badaraitė ir Rasa Miliūnaitė, 
jau antrus metus mokykloje 
sėkmingai darbuojasi pagal
binė mokytoja Giedrė Elek
šytė, kuri pedagoginio “darbo 
paslapčių mokosi iš savo ma
mos — mokytojos. Auga jau
noji lietuvių išeivijos peda
gogų karta...

Visuotinio susirinkimo metu 
tėvai pasiskirstė pareigomis, 
buvo aptarti einamieji reika
lai, numatytos tėvų komiteto

ADVOKATAS
GINTARAS P. ČEPĖNAS
6436 S.Pulasld Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

darbo kryptys. Išrinktas nau
jasis tėvų komitetas: Renata 
Mikalauskienė, Vidas Poškus, 
Lina Puskoriūtė, Sigita Au- 
gustinienė, Ilona Karosienė, 
Neringa Imšienė, Jolanta Kili
kevičienė, Eimuntas Šuopys, 
Jonas Butauskas, Dovilė Rus- 
citti. Patvirtintas ir klasių glo
bėjų sąrašas.

Mokyklos direktorė Jūratė 
Dovilienė ir visas pedagogų 
kolektyvas daug vilčių sieja su 
naujojo tėvų komiteto veikla. 
Juk tik vieningai auklėdami ir 
mokydami vaikus, iš šio jau
nuolyno išauginsime tėvynę 
Lietuvą mylinčius, jos praeitį 
ir tautos istoriją bei tradicijas 
gerbiančius piliečius...

Jolanta Banienė
ČLM atstovė spaudai

• 30-osios kasmetinės 
(jubiliejinės!) lietuvių foto
grafijų parodos atidarymas 
įvyks Šį penktadieni, lapk
ričio 2 d., 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, 
5620 S. Claremont Ave„ Chi
cago. Parodą rengia Budrio 
lietuvių fotoarchyvas. Visi kvie
čiami.
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