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„Mažeikių naftą” persekioja 
nelaimės

Prie Būtingės terminalo 
išsiliejo nafta

Vilnius, lapkričio 26 d. 
(BNS) — Likviduojant naftos 
išsiliejimo Būtingės terminale 
padarinius, Baltijos jūroje su
rinkta apie 12 kubinių metrų 
naftos (apie 9.6 tonos), pra
nešė terminalą valdanti ben
drovė „Mažeikių nafta”.

Teršalai Baltijos jūroje buvo 
pastebėti penktadienio naktį, 
kraunant Norvegijos tanklaivį 
„Catherine Knutsen”.

Pasak pranešimo, Klaipėdos 
uoste atliekas ir išsiliejusius 
produktus surenkant! ben
drovė „Transfosa” „Mažeikių 
naftą” informavo, kad gelbė
jimo laivas „Šakiai” į specialų 
laivą „Fauna” išpylė 76 kubi
nius metrus vandens ir naftos 
mišinio. Šiame mišinyje buvo 
apytiksliai 12 kubinių metrų 
naftos.

Pirmadienį narai, dirbantys 
Būtingės terminalą aptarnau
jančiame laive „Smit Sulawe- 
si”, tęsia darbą prie jūrinės 
dalies plūduro povandeninių 
naftos žarnų.

Povandeninė žarna, iš ku
rios į jūrą ištekėjo nafta, prieš 
ją gabenant į krantą nuodug
niai apžiūrai ir tyrimui, yra 
atjungiama nuo plūduro. Sek
madienį narai išplovė žarną, 
visa joje likusi nafta buvo 
grąžinta į terminalo talpas.

Sekmadienį po pietų termi
nalo ir Lietuvos gelbėjimo tar
nybų specialistai baigė naftos 
valymo darbus atviroje jūroje 
ties Lietuvos krantais. Ap
žvalgos iš oro metu teršalų 
jūroje nepastebėta.

Įvykiu Būtingės terminale 
susirūpino premjeras Algirdas 
Brazauskas ir Generalinė pro
kuratūra. Premjeras sudarė 
darbo grupę naftos išsiliejimo 
Būtingės terminale priežas
tims ir mastui ištirti. Genera

Garsioje dingusių mažeikiškių 
byloje — naujos prielaidos

Vilnius, lapkričio 24 d. 
(BNS) — Pareigūnai Lietuvoje 
rado žiauriai sudarkytus tri
jų vyriškių lavonus, kurie, 
kaip manoma, gali būti beveik 
prieš pusantrų metų dingusių 
buvusio „Mažeikių naftos” va
dovo, 45 metų verslininko Ge
dimino Kiesaus, jo 20 metų 
sūnaus Valdo ir 38 metų vai
ruotojo Alfonso Galmino palai
kai.

Kaip šeštadienį rašo dien
raštis „Lietuvos rytas”, oficia
liai dar nepatvirtinta, jog su
rasti būtent šių pernai liepą 
dingusių mažeikiškių kūnai, 
mat jie — be galvų.

Generalinė prokuratūra tei
gia dar negalinti patvirtinti, 
kad netoli Panevėžio rasti pa
laikai yra pernai vasarą din
gusių mažeikiškių. Genera
linės prokuratūros atstovas 
spaudai Vidmantas Putelis 
pirmadienį sakė, kad mažei
kiškių pagrobimą tiriantys pa
reigūnai dar nėra gavę spe
cialistų oficialių išvadų. V. Pu
telis drauge patvirtino, kad 
yra rimto pagrindo manyti, 
jog iš žemės iškasti smarkiai 
suirę palaikai yra būtent din
gusių mažeikiškių.

Spaudos teigimu, po ilgai 
rengtos prokuratūros bei poli
cijos pareigūnų operacijos 
paaiškėjo, kad mažeikiškius 
pagrobė ir nužudė žiaurumu 
garsėjanti Panevėžio „talpi
nių" gauja.

linė prokuratūra, susirūpi
nusi, kad tai nebe pirmas naf
tos išsiliejimas terminale, pas
tarąjį įvykį pavedė ištirti 
Klaipėdos apygardos proku
ratūrai. Nuo 1999 metų, kuo
met buvo pradėtas terminalo 
naudojimas, penktadienį įvy
kusi nelaimė yra trečioji.

„Mažeikių naftos” 
įrenginyje — sprogimas
Lapkričio 24-osios vakarą 

įvyko sprogimas vieno iš 
„Mažeikių naftos” perdirbimo 
gamyklos produktų valymo 
įrenginių krosnyje ir kalnine. 
Sprogimas gaisro nesukėlė, 
įvykio metu žmonės nenu
kentėjo. Gamyklos gamybos ir 
avarinės tarnybos reagavo 
operatyviai, sustabdė įrenginį 
ir užtikrino teritorijos sau
gumą. Naftos perdirbimo cik
las nesustabdytas, nes „Ma
žeikių naftoje” yra du panašūs 
įrenginiai. Įmonės specialistai 
tiria įvykio priežastis. t

Dėl šio sprogimo „Mažei
kių naftos” bendrovė buvo pri
versta 15 proc. sumažinti naf
tos perdirbimo apimtis, pirma
dienį rašo dienraštis „Lie
tuvos rytas”.

„Mažeikių naftos” generali
nis direktorius James Sheel 
teigė, kad tyrimas rodo, jog į 
krosnių kuro sistemą pateko 
nenustatytas kiekis benzino. 
Krosnis kūrenama dujų mi
šiniu, tačiau į šį mišinį pateko 
benzino, kuris nespėjo 3udcgti 
ir susprogo krosnyje bei ka
mine.

J. Sheel tvirtino, kad šešta
dienio įvykis neturėtų padary
ti kokios nors didesnės įtakos 
Lietuvos degalų rinkai. Per 
parą dabar perdirbama apie 
17,000 tonų žaliavos. Be to, 
„Mažeikių nafta” turi pakan
kamai produkcijos talpų su 
degalais.

Lapkričio 23d. Vilniaus ant
rosios apylinkės teismas bau
džiamojoje byloje dėl Kiesų bei 
A. Galmino nužudymo suėmė 
tris „tulpinių” gaujos narius. 3 
mėnesiams leista suimti 35 
metų Virginijų Baltušį ir 33 
metų Sigitą Raišelį. 40 metų 
Algimantas Vertelka suimtas 
10 parų. Pernai po Kiesų ir jų 
vairuotojo dingimo A. Vertel
ka jau buvęs suimtas, bet po 
kurio laiko dėl įkalčių stokos 
paleistas, V. Baltušiui ir S. 
Raišeliui pateikti kaltinimai 
dėl tyčinio nužudymo sunki
nančiomis aplinkybėmis.

Dienraščio žiniomis, sulai
kytų „tulpinių” yra ir daugiau. 
Pareigūnai taip pat turi infor- 
macįjos, jog šie asmenys yra 
prisidėję prie dar kelių nusi
kaltimų įvykdymo.

Oficialiai dėl pasikėsinimo į 
Kiesus bei A. Galminą ieško
mi trys panevėžiečiai — taip 
pat „tulpinių” gaujos nariai —
26 metų Giedrius Liubartas,
27 metų Egidįjus Bučys bei 
33 metų Andrius Andrušaitis. 
Jiems jau pareikšti kaltinimai 
dėl bendrininkavimo, prievar
taujant Kiesų turtą. Ketvirto
jo' kaltinamojo — 35 metų 
Romualdo Čeponio policijos 
pareigūnams tik per plauką 
nepavyko sulaikyti. Šių metų 
gegužės 19 d. netoli Panevėžio 
jis buvo pakliuvęs į pasalą, 
tačiau bandė pasipriešinti, 
todėl buvo nušautas.

Lapkričio 23-iosios — Karių dienos — proga Lietuvos sostinėje Vilniuje, Katedros aikštėje, lapkričio 22 d. buvo 
surengta iškilminga rikiuotė, kurioje dalyvavo Lietuvos kariuomenės daliniai. Rikiuotę stebėjo aukščiausi vals
tybės vadovai, užsienio valstybių diplomatinio korpuso atstovai, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio nariai, visuome
nė. Šiuo metu Lietuvos kariuomenėje tarnauja 12,900 šauktinių ir tikrosios karo tarnybos karių bei 11,300 sa
vanorių.___________________________________________________________________________ Kęstučio Vanago (Elta) nuotr

Tėvynėje pasižvalgius
* JAV bendrovės „Wil- 

liams International” valdo
ma „Mažeikių nafta” nu
sprendė nemokėti palūkanų 
Finansų ministerijai už su
teiktą paskolą. Iki lapkričio 
mėnesio Finansų ministerijai 
„Mažeikių nafta” turėjo su
mokėti 10.59 mln. litų pa
lūkanų, bet ši suma ministeri
jos sąkaitos nepasiekė. Vy
riausybė yra paskolinusi įmo
nei 1.15 mlrd. litų. (LR,Elta)

* Pora Seimo narių pano
ro už valstybės pinigus page
rinti susisiekimą su savo sody
bomis Aukštaitijoje. Kazimie
ra Prunskienė ir Rolandas Pa
vilionis, turintys namus Šven
čionių rajone, pasiūlė iš vals
tybės biudžeto skirti beveik 
milijoną litų kelio Labanoras- 
Švenčionėliai pertvarkos pro
jektui parengti. Vyriausybė 
turės apsispręsti, ar ši parla
mentarų užgaida bus įgy
vendinta. (KD,LŽ,R,Elta)

* Seimo narys, liberalas 
Eligijus Masiulis Valstybi
nei tabako ir alkoholio kontro
lės tarnybai kitąmet iš biu
džeto pasiūlė nebeskirti nė li
to. Seimūną nustebino tai, jog 
daugiau nei 1.1 mln. litų ki
tiems metams iš biudžeto pa
prašiusi Tabako ir alkoholio 
kontrolės tarnyba nesugebėjo 
paaiškinti, kokiems tikslams 
pinigai bus naudojami, ilr, eiui

* Vilniaus centre paleista 
kulka mirtinai sužalojo Lietu
vos bokso federacijos prezi
dentą Remigijų Daškevičių. 
Sostinės kriminalistai dėl 
Kauno nusikalstamo pasaulio 
garsenybe laikyto „Daškės” 
nužudymo sulaikė du asme
nis, tačiau jokių kaltinimų kol 
kas jiems pareikšti nesiren
giama. Spėjama, kad R. Daš
kevičių galėjo nužudyti sam
domas žudikas.

Manoma, kad visi šie as
menys yra prisidėję prie Kiesų 
bei A. Galmino nužudymo. 
Kiesai ir jų vairuotojas dingo 
2000 m. liepos 6 d. pakeliui iš 
Vilniaus į Mažeikius. Kitos 
dienos rytą vieno Vilniaus 
Laisvės prospekto namo au
tomobilių aikštelėje buvo ras
tas G. Kiesaus automobilis. 
Per keletą dienų po 
mažeikiškių dingimo buvo 
paimta per 100,000 litų iš 
Kiesų bankų sąskaitų.

* Seimo vicepirmininkai
Vytenis Andriukaitis ir Čes
lovas Juršėnas nepažeidė eti
kos, vykdami į Rygą limuzinu, 
kai kiti Seimo nariai į tą patį 
renginį nuvažiavo autobusu. 
Tokį sprendimą priėmė Seimo 
Etikos ir procedūrų komisija, 
apsvarsčiusi Liberalų frakci
jos nario Rimvydo Vaštako 
skundą. Komijos pirminin
kas Algimantas Salamakinas 
pranešė, jog automobilio ke
lionės išlaidas apmokės Balti
jos Asamblėjos (BA) sekreto
riatas. Seimo kanceliarijos Fi
nansų skyrius BA sekretoria
tui pateikė 368.60 Lt sąskaitą 
už limuzino kelionę. Komisija 
paprašė Seimo valdybos ap
svarstyti, ar tikslinga parla
mentui nuomotis 4 limuzinus, 
ir savo išvadas pateikti komi
sijai. (BNS)

* Iki Lietuvos prezidento 
rinkimų likus lygiai 13 mė
nesių, Seimo konservatorių 
vadovas, netrukus savo 
45-metį švęsiantis Andrius 
Kubilius praėjusį šeštadienį 
tapo pirmuoju oficialiai iš
keltu kandidatu į prezidento 
postą. A. Kubiliaus teigimu, 
naujas valstybės vadovas tu
rėtų būti atsakingas už mo
dernios valstybės kūrimą.

* Istorikai tikina, kad Kau
ne, Muitinės ir Aleksoto gat
vių kampe, XV-XVI amžiuose 
buvo Jogailaičių rezidencija, 
tačiau įrodyti tai iki galo netu
ri pinigų. (KD,Elta)

* Lietuvos vežėjai dėl kon
trabandos bei pažeidimų 
muitinėje paskelbti nepatiki
mais Europoje. Pakvipus tarp
tautinėmis bausmėmis, Lietu
vos vežėjų asociacija „Linava” 
sugriežtino reikalavimus savo 
narėms. <vž,eiu>

* Lietuvos liberalų sąjun
gos idėja sudaryti daugumą 
opozicinių partijų vienijančią 
šešėlinę vyriausybę žlunga. 
Todėl liberalai sudarys savo 
šešėlinį ministrų kabinetą ir 
parengs alternatyvią vyriau
sybės programą. (KD,LR,Elta)

* Austrijos sostinėje
įvykusiose Tarptautinės 
sportinių šokių federacijos 
(IDSF) pasaulio klasikinių šo
kių varžybose daugkartiniai 
Lietuvos čempiofiai Arūnas 
Bižokas ir Edita Daniūtė iš 
Kauno „Sūkurio” klubo užėmė 
II vietą. (KD,Elta)

* Lietuvoje lapkričio 23- 
iąją minint Kariu dieną,
prezidentas Valdas Adamkus 
Prezidentūroje surengtoje cer
emonijoje suteikė generolo 
laipsnį Lietuvos lauko pajėgų 
vadui, kitiems karininkams 
dovanojo vardinius ginklus bei 
teikė valstybės apdovanoji
mus. Sausumos pajėgų vadui 
pulkininkui Valdui Tutkui 
prezidentas suteikė brigados 
generolo laipsnį. V. Tutkus ta
po antruoju generolu, šiuo me
tu tarnaujančiu Lietuvos ka
riuomenėje. Rugpjūtį kariuo
menės vadui J. Kronkaičiui, 
turėjusiam brigados generolo 
laipsnį, prezidentas suteikė 
generolo majoro laipsnį. <bnsi

* JAV teisėsaugos pa
reigūnai labai susidomėjo 
tragiškos avarijos, kurioje lap
kričio 19 d. prie Čikagos žuvo 
trys lietuviai, aplinkybėmis. 
Amerikos policiją nustebino 
faktas, kad vienas žuvusiųjų 
turėjo suklastotą pasą.

(LR, Eite)
* 10 Seimo narių kreipėsi 

į generalinį prokurorą An
taną Klimavičių, prašydami 
atsakyti į jų klausimus dėl nu
manomo politinio spaudimo 
buvusio premjero Adolfo Šle
ževičiaus byloje. Pareiškimą 
pasirašė Liberalų, Tėvynės są- 
jungos-konservatorių frakci
joms ir mišriai Seimo narių 
grupei priklausantys parla
mentarai. Savo prašymą jie 
aiškina tuo, jog prokuroras Al
gimantas Kliunka lapkričio 14 
d. televizijos laidoje „Spaudos 
klubas” pareiškė, kad, tiriant 
buvusio premjero A. Šleževi
čiaus bylą, jam buvo daromas 
aukštų pareigūnų spaudimas. 
Laidoje buvo teigiama, kad 
prie neteisėto spaudimo buvo 
prisidėjęs tuometinis generali
nis prokuroras Kazys Pėdny
čia. (BNS)

* Aukštaūgis Lietuvos 
ekonominės plėtros agentū
ros vadovas Vytas Gruodis 
prasiskėlė kaktą į žemas Pre
zidentūros kavinės lubas. Jam 
prireikė medikų pagalbos. 
Nuo žemų Prezidentūros kavi
nės bei įvairių praėjimų lubų 
ne kartą lengvai nukentėjo 
aukštesnio ūgio žmonės. Vieno 
darbo kabineto lubos Preziden
tūros kanceliarijoje yra per 
žemos net 1.61 metro ūgio 
darbuotojai. Pakelti lubų ne
leidžia paminklosaugininkai, 
aiškindami tuo, kad pastatas 
yra kultūros paveldo objektas, 
kuriame atlikti kokių ic-ą pa
keitimų neleidžiama. <bnsi

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

Pakistanas -JAV jurų pėstininkai pirmadienį įkūrė bazę Šiau
rės sąjungas dar neužimtoje Pietų Afganistano teritorijoje, kad ga
lėtų pratęsti savo operaciją ir surasti įtariamą teroristų vadą Osa
ma bin Laden bei sutriuškinti jo gynėjus. Dar neseniai Afganista
ną valdžiusio Talibano pasipriešinimas mažėja, o JAV remiama 
Šiaurės sąjunga praneša, kad jo kariuomenė užėmė paskutinį šio 
judėjimo bastioną šiaurėje — Kundūzo miestą. JAV jūrų pėstinin
kai, nepaleidę nė vieno šūvio, užėmė oro uostą, esantį pėr smogia
mąjį nuotolį nuo paskutinės ir pagrindinės Talibano bazės — Kan
daharo miesto. Šis oro uostas taps baze, leisiančia permesti į Afga
nistaną daugiau kariuomenės, šarvuotos technikos bei atsargų

Islamabadas. Talibanas pirmadienį pareiškė „iki paskutinio 
atodūsio” kovosiąs su JAV pajėgomis bei patvirtino, kad aukščiau
sias talibų vadas, mula Mohammad Omar tebėra paskutinėje šio 
judėjimo citadelėje Pietų Afganistane — Kandaharo mieste, pra
nešė „Afghan Islamis Press”.

Quetta, Pakistanas. Aukščiausiasis Talibano vadas, mula Mo- 
hammed Omar paskyrė ilgametį patikėtinį mulą Akhtar Mo- 
hammed Usmani naujuoju savo pavaduotoju ir įpėdiniu. Jeigu M. 
Omar’ui kas nors atsitiktų, vadovavimą Talibanui perimtų A. M. 
Usmani, kuris, kaip ir M. Omar, vengia viešumo. Vienintelį savo 
interviu jis davė daugiau kaip prieš 4 metus.

Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush pirmadieni pa
ragino Irako vadą Saddam Hussein leisti į valstybę sugrįžti Jung
tinių Tautų ginkluotės tikrintojams, kad butų nustatyta, ar Bag
dadas nekuria masinio naikinimo ginklų. G.W.Bush tai sake, žur
nalistams komentuodamas pranešimus, kad Irakas gali tapti kitu 
JAV vadovaujamo karo prieš terorizmą taikiniu. Paklaustas, kas 
įvyks, jei S. Hussein atsisakys įsileisti ginkluotės inspektorius, 
prezidentas atsakė: „Jis sužinos”. 1998 m. gruodį išvijęs ginklų 
tikrintojus, Bagdadas atmetė 1999 m. gruodį JT Saugumo Tary
bos priimtą nutarimą, kuriuo siūloma atšaukti tuoj po įsiveržimo j 
Kuwaitą Irakui paskelbtas sankcijas, jei bus leista sugrįžti gink
luotės inspektoriams ir bus visiškai su jais bendradarbiaujama.

Vašingtonas. JAV firma „Advanced Cell Technology Inc.” sek
madienį pranešė sėkmingai klonavusi žmogaus embrioną kamie- 
ninėms ląstelėms gauti. Be to, pasinaudoję partenogeneze (gemalo 
vystymusi iš neapvaisintos moteriškos lytinės ląstelės) Massachu- 
setts įsikūrusios biotechnologijos firmos mokslininkai aktyvavo 
neapvaisintą kiaušinėlį, kad suformuotų embrioną, kurio kamie- 
ninės ląstelės išsivystė į vienam pacientui reikalingo audinio ląs
teles. Firma tikisi, kad eksperimentas padės sukurti daugybę gy
dymo būdų —nuo parkinsonizmo iki vaikų diabeto.

Vašingtonas. Baltieji rūmai pimadienį paragino Kongresą už
drausti žmogaus klonavimą. Baltųjų rūmų atstovas spaudai Ari 
Fleischer paragino Senatą greičiau pritarti įstatymo projektui, ku
rį kiek anksčiau šiais metais patvirtino Atstovų rūmai, kuriuo bū
tų uždraustos visos žmogaus klonavimo rūšys, tarp jų — „terapi
nis klonavimas”, vykdomas tiriant embriono kamienines ląsteles. 
Pagal šį įstatymo projektą žmonių klonavimas, kurio metu gimsta 
vaikai arba išsivysto embrionai, panaudojami medicinos tyri
mams, būtų federalinis nusikaltimas.

Maskva. Rusija tikisi pasiekti tokio bendradarbiavimo su NA
TO, kurioje ji pagrindiniais klausiniais turės vienodą balso teisę 
su kitomis sąjungos narėmis, pareiškė užsienio reikalų ministras 
Igor Ivanov. Duodamas interviu valstybinei televizijai. RTR po 
praėjusią savaitę įvykusio NATO generalinio sekretoriaus George 
Robertson vizito į Rusiją, 1. Ivanov pareiškė, jog priimant bet ko
kius susitarimus dėl Rusijos ir NATO ryšių išplėtimo, valstybės 
turi įsipareigoti atsižvelgti į viena kitos nuomonę. Tačiau I. Iva- 
nov taip pat žadėjo, kad Maskva nemėgins pasinaudoti jokia nau
ja institucija. įsteigta vietoj dabartinės NATO ir Rusijos nuolati
nės bendrosios tarybos, kad trukdytų NATO veiklai.

Kathniandu. Po tris dienas trukusio smurto siautėjimo, kurio 
metu žuvo beveik 230 žmonių, daugiausiai maoistų sukilėlių, Ne
palo karaliaus Gyanendra pirmadienį visoje valstybėje paskelbė 
nepaprastąją padėtį. Surengdami daugelį antpuolių prieš saugu
mo pajėgų postus, sukilėliai sužlugdė liepos mėnesio pabaigoje pa
skelbtas paliaubas su vyriausybe, kuriomis buvo siekiama taikiai 
sureguliuoti konfliktą.

Vašingtonas. Juodligės sporų, atsiųstų laiške JAV senatoriui 
demokratui Patrick Leahy, yra tiek daug, kad jomis buvo galima 
apkrėsti 100,000 žmonių, sekmadienį televizijai NBC patvirtino 
pats įstatymų leidėjas. Laiškas, gautas paštu lapkričio 16 d., „iki 
šiol neatplėštas, nes jame yra tiek daug juodligės sporų, kad kol 
kas nežinoma, ką su juo daryti ir kokiu būdu sporas išlaikyti kaip 
įrodymą”, laidoje „Meet the Press” sakė senatorius. JAV federali
nio tyrimų biuro mikrobiologas pranešė, kad voke yra „milijardai 
juodligės sporų”.

Jeruzalė. Pirmadienį į Izraelį atvyko dū aukščiausio rango 
JAV taikos pasiuntiniai — Valstybės sekretoriaus pavaduotojas 
Artimųjų Rytų reikalams William Bums ir atsargos generolas An 

.thony Zinni, kurie sieks atnaujinti įstrigusį Izraelio bei palesti
niečių taikos procesą. Derybos esą turėtų remtis jau esančiomis, 
JAV remiamomis gairėmis.

Ryga. Apie naują Latvijos ir Rusijos santykių fazę galima bus 
kalbėti tik tada, kai Rusijos pareigūnai liausis priekaištavę Rygai, 
mano Latvijos prezidentė Vaira Vykė-Freiberga. „Tą akimirką, 
kai jie liausis, mes galėsime pasakyti, kad Rusijos ir Latvijos san
tykiai išties įžengė į naują fazę ir kokybiškai pasikeitė”, sakė pre
zidentė. „Latvijos pareiga — dirbti su pažangiomis, pragmatiško
mis, demokratiškai nusiteiku
siomis Rusijos jėgomis, kurios 
supranta abipusę dvišalių san
tykių ir normalaus ekonominio 
bendradarbiavimo naudą”, ma
no prezidentė.

KALENDORIUS
Lapkričio 27 d.: Girdutė, Girvy- 

dė, Maksimas, Virgilįjus, Vylius.
lapkričio 28 d.: Jokūbas, Rim

gaudas, Rytas, Steponas, Valerijonas.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
ŠTAI KODĖL REIKIA SKIEPYTIS NUO 

INFLUENSOS I'

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Kai staiga sukarščiuosi 102-
104 laipsniais, kai galvasopė 
ir neišpasakytus nuovargis — 
silpnumas su stipria raumenų 
gėla ims varginti ir nežinosi 
dėl ko — greičiausiai bus in- 
fluensa, čia vadinama „flu”. 
Aišku, jautiesi blogai.

Tuo laiku nei dirbti, nei 
žaisti negalėsi. Greičiausiai 
gulsies lovon trims ar ilgiau 
dienom. Bet ir po trijų — sep
tynių dienų pagijęs, vis dar 
jausies kaip žemę pardavęs — 
savaitėmis. Kartais dar ir nu
siminimas ims varginti.

Nedaug mūsiškių supran
ta, kad influensa yra kur kas 
daugiau, negu minėti negeru
mai— ji giminiuojasi su gy
vybei pavojumi. Dėl to tik 
saujelė mūsiškių saugosi nuo 
influensos. O štai kada reikia 
rimtai šalintis nuo tokio viru
so.

Štai kas yra influensa.
Tai virusinė liga, apimanti 
kvėpavimų. Yra trys pagrindi
nės influensos virusų rūšys — 
A, B ir C. Ir tik A ir B suke
lia influensos epidemijas. 
Kasmet apie 50 milijonų 
amerikiečių ji susargdina ir 
mirtį priartina net 40,000, su
keldama komplikacijas. Pa
vojingasis virusas A.

Kiti influensos negerumai. 
Tik retkarčiais influensa už
gula nosį ir sukelia čiaudulį. 
Slogos sukeltas burnos 
skausmas nyksta po 2-3 die
nų, o influensos sukeltas bur
nos skausmas pablogėja po po
ros ar trejeto dienų. Taip pat 
raumenų skausmas influensos 
esti didesnis, negu dėl kitų 
ligų karščiuojant. Taip pat 
žemutiniai kvėpavimo takai 
esti influensos apimti, kas su
kelia sausą kosulį, kuris gali 
virsti labai stipriu.

Kartais ir virškinimas už
puola, ypač pas vaikus. Tada ve- 
miama, viduriuojama. Kai in
fluensa atsiranda žemiau dir
žo, tada iš maisto nieko kito 
neimama, kaip arbata ir van
duo.

Tik šitoks influensos nege
rumas nesumaišytinas su 
skrandžio virusu, kas visai ne
panašus į influensinį viduria
vimą ir eina be karščio, be 
skausmų ir nuovargio.

Kaip prilimpa influensa? 
Ji plinta kaip sloga, nuo as

Alytaus mieste paminklas partizanei motinai, nešančiai palaidoti savo 
mirusį vaiką Pranės Šlutienės nuotrauka.

mens prie asmens, virusu 
užkrėstais ore lašeliais kosint, 
čiaudint ar net šiaip pasišne
kant. Jos virusas plinta taip 
pat per apkrėstas rankas ir 
šiaip daiktus.

Influensa, kaip sloga, gali 
persiduoti nuo tokių apsikrė
tusių žmonių,, kurie dar netu
ri pasireiškusių šios ligos ne
gerumų. Inkubacinis laikas — 
tai yra nuo apsikrėtimo jos 
virusu kol pajunti sergąs — 
gali būti viena diena ar trys. 
Tuo metu, dar nesirgdamas, 
gali ir kitus apkrėsti tuo vi
rusu. O kai pradėjai sirgti 
— esi užkrečiantis dar per 
tris — penkias dienas.

Ar galima apsisaugoti 
nuo influensos?

Aišku, kad galima, kasmet 
pasiskiepijant savaitėmis 
prieš influensos pradžią. Tai 
žymiai sumažina galimybę 
susirgti influensa. Pasaulyje 
tyrinėtojai seka influensos vi
rusų kaitą prieš kiekvieną 
tos ligos laikotarpį. Tokių 
skiepų gamintojai pagamina 
pritaikytus skiepus, kurie 
saugo nuo naujai pakitusių 
tos ligos virusų.

Kodėl reikia kasmet skie
pytis?

Influensa virusai savo pri
gimtimi nėra pastovūs. Jie 
dvejopai keičiasi — palaips
niui ir greitai. Kiekvienu 
kartu jie gali apriboti gautą 
nuo pereitais metais skiepo 
atsparumą ir užimti kvėpa
vimo organus, sukeldami in- 
fluensą. Tas prigimtas, influ
ensos virusų nepastovumas 
yra priežastis, kodėl žmonės 
suserga influensa vienais me
tais, o kitais ne, kodėl jie ser
ga sunkiau vienais metais, 
negu kitais ir kodėl reikia 
skiepytis kasmet naujais skie
pais, idant labiausiai apsisau
gotum nuo influensos.

Kodėl valdžia rūpinasi 
apsauga nuo influensos?

Kiekvienų metų gegužės 
mėnesį čionykštis ligų sukon- 
troliavimo ir nuo ligų apsau
gos centras išleidžia viešą pa
reiškimą, patariantį apsau
goti nuo influensos liguistuo
sius, kurių gyvybei gresia tos 
ligos komplikacijos. Norima 
atkreipti dėmesį tų, kuriems 
gresia didelis pavojus ir ku
riems skiepai (vaccine) gali

Gydytojai ir kitas medicinos personalas, atlikęs akių patikrinimą ir akinių pritaikymą Vilniuje „Sostinės
Pranės Šlutienės nuotr.dienų" metu.

geriausiai pasitarnauti. Nau
joji technika ir gausesnis kie
kis skiepų gamintojų įgalino 
visiems pasiskiepijimą.

Kas turi skiepytis nuo in
fluensos?

Pagal minėtą ligų sukon- 
troliavimo ir nuo ligų apsau
gos centrą šiems asmenims 
gresia rimtos komplikacijos 
nuo influensos. Todėl jiems 
tokie skiepai reikalingiausi:

1. Kuris yra daugiau kaip 
šešių mėnesių amžiaus ir ser
ga vėžiu ar atsparumą — imu
nitetą slopinančia liga (kaip 
HIV) imantieji vaistus, slopi
nančius atsparumą ir maži
nančius kūno apsaugą nuo 
infekcijos.

2. Kiekvienas vaikas ar su
augusysis, sergąs chroniška 
širdies ar plaučių liga, cystic 
fibrosis, cukralige, inkstais, 
mažakraujyste ar sunkia ast
ma.

3. Vaikai tarp 6 mėnesių ir 
18 metų, ilgalaikiai gydomi 
aspirinu (kurie serga jaunat
višku reumatoidiniu artritu). 
Tokie gali gauti Reye’s sind
romą — gyvybei gresiantį 
negerumą, kai jie susirgs in
fluensa, imdami aspiriną.

4. Sulaukęs 65 metų ir vy
resnis.

5. Sergą ilgalaikėm negero
vėm ir besirandą prieglaudose 
ar chroniškai negaluojančių 
buveinėse.

6. Dirbą ligoninėse, prie
glaudose ar chroniškai ser- . 
gančių buveinėse.

7. Patarnautojai, kurie pri
žiūri ligonių namuose sun
kiai sergančius.

8. Vaikas ar suaugęs, kuris 
gyvena su asmeniu, kuriam 
gresia didelės komplikacijos 
nuo influensos. ‘

Ar reikia skiepyti vai
kus?

Apskritai, nereikia skiepyti 
nuo influensos vaikus. Bet jei 
nutari dvylikametį ar jaunes
nį vaiką skiepyti — jam rei
kia tik „split-virus vaccine”. 
Tai pakeisti viso viruso skie
pai. Jie kiek brangesni ir 
mažįau sukelia pašalinio vei
kimo.

Jaunesni negu 9 metų, ku
rie nebuvo dar skiepyti, turi 
gauti du kiekius „split-virus 
vaccine” vieno mėnesio tarps
nyje, antrąjį skiepą prieš 
gruodžio mėnesį.

O kas neturi skiepytis 
nuo influensos?

Tokie skiepai yra pagamin
ti iš virusų, augintų ant kiau
šinio, todėl, kuris yra stipriai 
alergiškas kiaušiniui, negali 
skiepytis.

Karščiuoją asmenys pirma 
turi pasigydyti karštį suke
liančią ligą, tada tik apsau
gai skiepytis — kitaip gali 
negauti tikros apsaugos.

O kaip su sunkume esan
čiomis?

Kai sergi sunkia liga ir in
fluensos komplikacija gali pa
didinti pavojų — skiepykis ir 
nėščia būdama. Bet, jei esi di
deliame pavojuje ir būsi pir
mame ir antrame trimestre, 
kai influensa atsiras, nelauk
dama skiepykis.

Nors gydydytojai vengia 
nėščioms duoti bet kokius 
vaistus, influensos skiepai 
nieko blogo neteikia pas jas 
esančiam vaikui.

Kaip veiksmingi influen-

sos vaistai?
Jie 70-80 proc. veiksmingi 

ir veiksmingiausi jauniems. 
Apsauga tęsiasi vienus me
tus, todėl skiepykis kasmet, 
nors ir virusai daug nesikei
čia nuo vienų metų iki kitų.

Influensos skiepų sukel
ti negerumai

Biologiškai negalima susirg
ti A influensa nuo skiepų, nes 
juose virusai yra negyvi. Skie
pai tik pakelia asmens atspa
rumą, tada skiepų pagaminti 
antikūniai nužudo gyvus in
fluensos ligos virusus.

Tik kartais skiepai sukelia 
slogoms panašius negerumus. 
Tas esti dėl per didelio jaut
rumo skiepų sudedamoms 
dalims.

Atsimintina, jei nepasiskie
pijęs gausi viso stiprumo in- 
fluensą,, aišku, sūkiai sirgsi. 
Todėl daug geriau kiek paslo- 
guoti nuo skiepų, negu stip
riai influensa sunegaluoti.'

Ar gausi pašalinę reak
ciją?

Dažniausiai nuo skiepų 
menkai parausta ta vieta ar 
kiek paperšti. Tas praeina 
po dienos kitos.

Kada skiepytis nuo in
fluensos?

Sloga mus vargina visada, 
o influeųfa tik žiemos metu. 
Ji būdingai prasideda lapkri
tyje ir gruodyje, nyksta kovo 
— balandžio mėnesiais.

Skiepykis tarp spalio 15 ir 

lapkričio 15. Nepatartina 
laukti influensos pradžios su 
skiepijimu, nes praeina dvi 
savaitės, .kol kūnas pagamina 
atsparumą influensos viru
sams. 'o

Viešosios sveikatos prižiū
rėtojai pataria skiepytis, net 
ir influensai siaučiant tiems, 
kurie yra dideliame pavoju
je.

Kur gaunami skiepai 
nuo influensos?

Už mažą kainą skiepija 
daugelis „public-health cli- 
nics” ir „halth maitenance or- 
ganizations” ir be atlyginimo 
didžiosios įstaigos skiepija. 
Čikagoje prie Kedzie gatvės 
teikiami skiepai netoli 63 gat
vės Senjorų namuose. Pa
vieniai gydytojai irgi skiepija. 
Medicare dengia išlaidas.

Ką daugiau man veikti, 
saugantis nuo influensos?

Jei esi vienas tų miegalių, 
nepasiskiepijusių laiku nuo 
influensos, gali imti vieną iš 
dviejų prieš virusus vaistų: 
Amantadine hydrochloride ar 
Rimantadine hydrochloride. 
Abu saugo tik nuo A viruso, 
tai su receptu gaunami bran
gūs vaistai. Jie saugo kūną 
70-90 proc. Visgi tie vaistai 
turi būti imami laike 48 va
landų nuo susirgimo pra
džios ir kasdien, kol influensa 
siaučia aplinkoje. Vaistai ne 
taip veikia kaip skiepai — ne
teikia ilgalaikės apsaugos. 
Vaistai gali sutrumpinti li
gos eigą, sergant A virusu 
tiems, kurie turėjo skiepytis, 
bet nesiskiepijo.

Vaistai irgi sukelia paša
lines negeroves

Kai kurios dviejų minėtų 
vaistų sukeliamos negero
vės atsiranda dažniau per 65 
metų asmenims. Tai smege
nims poveikis — nervuotu- 
mas, baimingumas, sunkumas 
koncentruotis ir kvaistamu-

mas.
Gali ir skrandis sunegaluoti 

— pykinti ir netekti apetito. 
Tai nedideli negerumai ir jie 
gali pranykti, toliau imant 
minėtus vaistus.

Išvada: Nėra jokie juokai 
su ta influensa. Ji gali suluo
šinti savaitėmis. Todėl laiku 
skiepykimės šiais ir kitais me
tais.

Šaltinis: Jane E. Brody. 
„Jane Brody’s Cold and Flu 
Fighter”. 1995

REIKIA DAUG GERTI

Vien tik mūsų organizmo 
odoje yra sukaupta 13 procen
tų vandens. Reikia stengtis, 
kad šis kiekis nesumažėtų, 
nepakenktų sveikatai. Tačiau 
organizmui nepavyksta iš
vengti drėgmės, t.y. vandens, 
praradimo. Tai net būtina, pa
šalinant nereikalingas me
džiagas.

Svarbu ne tik ką, bet ir kaip 
gerti. Geriau gerti dažniau, 
bet lėtai, gardžiuojantis. Ma
žiau, bet dažniau. Prieš sunkų 
darbą, treniruotę, varžybas, 
kai teks išlieti nemažai pra
kaito, būtina iš anksto išgerti 
stiklinę vandens. Dar vieną 
stiklinę — po to.

Vanduo — ne tik sveikata, 
bet ir grožio šaltinis. Sausa, 
netekusi daug drėgmės, oda 
greičiau raukšlėjasi, sensta. 
Kad taip neatsitiktų pernelyg 
anksti, riekia nelaukti nema
lonių pokyčių, įprasti papildy
ti vandens atsargas organiz
me. Dviguba nauda — nuolat 
keičiamos nestiprios aroma
tingos vaistažolių arbatos. Jų 
nereikia saldinti, nereikia ger
ti labai atšaldytų ar karštų.

SVEČIAI IŠ RUANDOS
Liepos pabaigoje — rugpjū

čio pradžioje Lietuvoje su vie
nuolikos vaikų ir jaunuolių 
grupe lankėsi misionierius iš 
Ruandos kun. Hermanas Šul
cas. Jaunimas iš Ruandos lie
pos 26-29 d. dalyvavo Lietuvos 
evangelikų liuteronų jaunimo 
centro organizuotoje evange
lizacinėje ekumeninėje sto
vykloje Būtingėje. Vaikai ir 
paaugliai kartu su kunigu 
savo šokių programą atliko 
ir Pakutuvėnuose vykusioje 
pranciškonų tretininkų sto
vykloje. Kun. Hermanas Šul
cas su stovyklautojais dalijosi 
savo išgyvenimais apie prieš 
kelerius metus Ruandą išti-

Dalia vaikučių, globojamų Alvito Šv. Kazimiero nameliuose. Pagal galimybes, vaikai palaiko ryšius su tėvais. 
Vaikučiais rūpinasi Alvito klebonas kun. Vytautas Kajokas. Nameliuose dar neįrengta vonia, tualetas, trūksta 
baldų. Onutės Šulaitienės nuotrauka.
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kusią tragedijų, kalbėjo apie 
tos šalies dabartinę politinę 
padėtį. Šiuo metu jo globoja
moje stovykloje glaudžiasi 
apie 700 našlaičių.

Kun. Hermanas Šulcas su 
jaunimu apsistojo jo senelio 
žemėje, Kėkštų kaime (Kretin
gos r.) įrenginėjamoje Jauni
mo sodyboje. Čia jis lietuvių, 
ruandiečių ir vokiečių kalbo
mis aukojo pirmas šv. Mišias. 
Jas filmavo viena pagrindinių 
Vokietijos televizijų, kurios 
kūrybinė grupė jau septintus 
metus renka medžiagą filmui 
apie kun. Hermano Šulco mi
sionierišką veiklą karų nu
niokotoje Ruandoje ir atgau
toje senelio žemėje Lietuvoje. 
Misionierius kunigas viliasi, 
jog į namus tėviškėje dar spės 
sugrįžti jo mama.

Pasižiūrėti afrikiečių atlie
kamų šokių susirinko gausus 
būrys žmonių iš aplinkinių 
kaimų. Didžiulėje cirko pala
pinėje įrengtose dirbtuvėse 
vaikai galėjo kūrybiškai save 
suvokti, pažaisti įvairių žai
dimų. Ateityje čia bus organi
zuojamos jaunimo ir vaikų 
stovyklos. BŽ, 2001 m. Nr. 17

* Trąšų'gamintoja „Lifo
sa” per aštuonis šių metų 
mėnesius patyrė 48 mln. litų 
nuostolių. Šiemet „Lifosa” dia- 
monio fosfato, pagrindinės 
savo produkcijos, pagamino 
dvigubai mažiau negu pernai. 
Šios gamyklos įrenginiai 
buvo pritaikyti perdirbti tik 
vienos rūšies fosfatinę žaliavą, 
o ji gaunama tik vienintelėje 
Rusijos šachtoje. Žinodami, 
kad „Lifosa” iš kitur žaliavos 
gauti negali, tiekėjai ją nuolat 
brangino. Lietuvos rinkoje jau 
įsitvirtino nauja „Lifosos” pro
dukcija — dikalcio ir monokal- 
cio fosfatai. Jie naudojami 
gaminant pašarus bei jų prie
dus gyvuliams. Europos Są
jungos valstybėse uždraudus 
kaulų miltų vartojimą, paša
rinių fosfatų suvartojimas ge
rokai padidėjo. Siekdama la
biau išplėsti prekybą su toli
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MARIUS KATILIUS, M.D.
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Valandos pagal susitarimą
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KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652
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DR. L. PETREIKIS 
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9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-0965 
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ARASŽUOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
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Tel. 312-337-1285

esančiomis valstybėmis bei at
sigabenti daugiau žaliavos 
jūrų keliais, „Lifosa” rengiasi 
pastatyti terminalą Klaipėdos 
jūrų uoste. (LR,Elta)

ww.centertofsur9eryandbreasti1ealth.com


APIE SUSITIKIMĄ SU JAV 
LIETUVIAIS

Spalio viduryje JAV Pasau
lio lietuvių centre (Lemonte) 
įvyko Lietuvos Respublikos ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
atstovų komisijos (toliau — 
komisijos) posėdis. Jame dide
lis dėmesys skirtas Lietuvos 
mokslo ir švietimo klausi
mams.

„Valstiečių laikraščio” re
dakcijos žurnalistas B. Šaknys 
susitiko su komisijos darbe 
dalyvavusiu švietimo ir moks
lo ministru dr. Algirdu Mon
kevičiumi, pasidalijusiu minti
mis apie šio renginio reikšmę.

— Gerbiamasis ministre, 
kuo Jums reikšminga pas
taroji kelionė į užjūrį?

— Kaip ir kiekvienoje ke
lionėje, taip ir šioje, patyriau 
daug malonių akimirkų, susi
pažinau su įdomiais žmonė
mis. LR Seimo ir JAV Lietu
vių Bendruomenių atstovų 
komisįjos veikla, mano nuo
mone, labai reikšminga visai 
lietuvių tautai — tiek tėvy
nėje, tiek išeivijoje. Komisija, 
įkurta 1997-aisias, kasmet 
rengia po keletą posėdžių, ku
rie vyksta Lietuvoje arba JAV, 
sprendžia aktualius mūsų 
valstybei klausimus. Šįkart 
ypač didelis dėmesys skirtas 
Lietuvos mokslui, Rytų Lietu
vos švietimui, taip pat litua
nistiniam švietimui užsienyje. 
Paliestos ir kitos aktualijos — 
Lietuvos vaikų, jaunimo so
cialiniai reikalai ir įvaikini
mas, prisimintas Lietuvos gy

ventojų genocidas, kalbėta 
apie Lietuvos stojimo į NATO 
ateitį.

— Kaip Jus sutiko ir pri
ėmė JAV lietuviai?

— Nepaprastai nuoširdžiai 
ir už taj jiems esu labai dė
kingas. Jų geranoriškumas ir 
nepaprastas rūpinimasis tėvy
ne Lietuva — labai akivaiz
dus, ir mes turėtume to iš jų 
pasimokyti. Taip pat labai 
vertinu ir jų teisingas įžvalgas 
dėl kaį kurių mūsų klaidų, dėl 
negerovių. Visais svarstomais 
klausimais padariau praneši
mus, pristačiau naujausius 
vadovėlius, dalyvavau diskusi
jose. Ypatingai svarbus buvo 
komisijos JAV LB krašto val
dybos patariamosios tarybos 
posėdis, kuriame buvo svars
tomi Lietuvos mokslo ir stu
dijų sistemos reformos klausi
mai.

— Ar numatyti konkretūs 
darbai?

— Komisija priėmė konkre
čias rezoliucijas. Tarpininkau
jant S. Bačkaičiui, pradėtos 
derybos dėl Lietuvos mokslo 
institutų bendradarbiavimo 
su JAV universitetais ir insti
tutais siekiant įgyvendinti 
Lietuvos mokslo ir technologi
jų baltosios knygos nuostatas.

JAV ir Lietuvos mokslinin
kai dalyvavo darbo grupėje ir 
parengė rezoliuciją, kurioje 
numatyta 12 svarbių nuos
tatų, turinčių esminę įtaką ir 
tolesnei Lietuvos mokslo plėt-

A.P.P.L.E. bendrijos narė, padagogė Ritonė Rudaitienė su Lietuvos Re
spublikos švietimo ir mokslo ministru dr. Algirdu Monkevičium, jam lan
kantis Čikagoje š.m. spalio viduryje.

rai. Įgyvendinus šias rezoliuci
jas, Lietuvos mokslas tvirtai 
įsilietų į pasaulio mokslo ter
pę, turėtų ženklų poveikį vals
tybės ekonominiam ir sociali
niam kilimui.

— Jums teko bendrauti 
su vyresniąja Lietuvos 
mokslininku išeivijos kar
ta?

— Mane sužavėjo JAV lie
tuvių mokslininkai, labai ge
rai pažįstantys Lietuvos 
mokslo raidą, norintys ją pra
turtinti savo darbais ir patirti
mi. Susitikau su iškiliais 
mokslininkais, dirbančiais 
JAV universitetuose ir mokslo 
institucįjose. Ne mažiau įdo
mūs pokalbiai buvo ir su jau
naisiais lietuviais, jau įsitvir
tinusiais JAV mokslo pasau
lyje. Pasakysiu, jog kai kurie 
nemažai pasiekę ir perspek
tyvūs. Vienas šios keliones 
tikslų ir buvo išsiaiškinti su 
jais, kokios galimybės būtų su
sigrąžinti juos į Lietuvą. Tai 
nelengva, nes kol kas nega
lime pasiūlyti tokių gyvenimo 
sąlygų, moksliniam darbui rei
kalingos šiuolaikinės įrangos. 
Tačiau jie — mūsų tautos vai
kai ir mūsų pareiga nenu
traukti su jais bendravimo 
gijų, rengtis jų priėmimui Lie
tuvoje. Ne vienas pareiškė no
rą kuo greičiau grįžti. Rengia
mas projektas dėl lietuvių 
mokslininkų susigrąžinimo iš 
išeivijos į Lietuvą. Jį remia 
prezidentas Valdas Adamkus, 
pritarė ir premjeras Algirdas 
Brazauskas. Manau, jog kiek
vienas gabus mokslininkas 
šiuo metu mums ypač reika
lingas.

Sutariau kiekvieną vasarą 
susitikti su JAV jaunaisiais 
mokslininkais. Jie priėmė ma
no siūlymą jau šiuo metu ben
dradarbiauti bendruose pro
jektuose. Manau, tai didžiau
sias mano šios keliones pasie
kimas.

— Ką dar įdomaus pa
matėte, patyrėte?

— Lankiausi Maironio litua
nistinėje šeštadieninėje mo
kykloje Lemonte. Bendravau 
su mokytojais, mokiniais, da
lyvavau net pamokose. Čia 
mokosi daugiau kaip 400 
moksleivių. Linksmi, nuotai
kingi. Pagalvojau, jog jie tu
rėtų kuo daugiau bendrauti su 
Lietuvos vaikais, vieni kitus 
gražaus, gero pamokyti.

Įspūdingas buvo susitikimas 
Čikagos Jaunimo centro litua
nistinėje mokykloje. Malonu, 
kad dabartiniai išeiviai irgi 
leidžia vaikus į lituanistines 
mokyklas, ieško, kartais gal ir 
nedrąsiai, kelių į garbingus 
išeivijos kultūrinės veiklos ži
dinius.

— Kokį bendrą 
liko mūsų senoji

— Nepakartojamą.
Ritonės ir Teodoro 
šeimoje. Atvykę

AR PAGALIAU OMON SUSILAUKS 
BAUSMĖS

apygardos užpuolimas, Šalčininkų pasie-
pradėjo iš 

buvusių 
bylą. ku- 

kakmami nuakalh-
Laecuvą.

Prieš lessmu stojo buvę 
OMON karmmkv — 39 metų 

Skliaras ir 42 
Petrauskas. 

Abu jie yra Lantnms piliečiai.

Bylą iri kančios SSRS vi
daus reikalų sumstenjos Ypa- 
ungosKK pask_m.es milicijos 

būna. vadinamojo OMON, 
darbumcrų nusikalstamų 
veiksmų pneš Lietuvą Gene

raline prokuratūra baigė tirti 
rugseų 1 15 temų bylą yra su
jungtos visos Lietuvos tei
sėsaugos bawrr~ i-tosios bylos, 
iškeltos OMON smogikams 
nuo 1991 sl sausio 14 d. iki 
1991 rugp0čx 19 <L Į tei
siamą^ posec. ketinama 
kviesta 76 oičmius ieškovus, 

jų atsaovus. taip pat nu- 
uentenusasaasius ir liudytojus.

Tarp badytojų yra buvęs 
AukMsasaas Tarybos-Atku
riamojo Sensc deputatas Zig
mas Vaišvila, rųcmetmis vi
daus reikalų ministras Marijo
nas Misrukocus ir kiti to meto 
auksu valstybes pareigūnai.

Vilniaus OMON būriui in- 
knminoajamss Lietuvos VRM 
Policijas akademijos pastato 

ViTnmuitinės 

ir Medminkų pos
tų užpaobms. Krašte apsau
gos departamento autobuso

tais.

ir

nio užkardos Tabariškių posto 
užpuolimas, Zarasų pasienio 
užkardos ir Zarasų muitinės 
Smėlynės posto užpuolimas, 
Valstybinio telegrafo ir telefo
no centro Vilniuje užėmimas.

A Skliarui pareikšti kaltini
mai dėl antivalstybinių orga
nizacijų kūrimo ir aktyvaus 
dalyvavimo jų veikloje, kenki
mo Lietuvai, diversijos, smur
to prieš pareigūną, svetimo 
turto sužalojimo ar sunaikini
mo tyčia ir kitų nusikaltimų. 
E. Petrauskui yra pareikšti 
kaltinimai dėl antivalstybinių 
organizacijų kūrimo, smurto 
prieš pareigūną ir svetimo tur
to sunaikinimo ar sužalojimo 
tyčia.

Pasak Generalinės proku
ratūros, kaltinamieji savaran
kiškai priiminėjo sprendimus, 
įsakinėjo pavaldiems milici
ninkams.

Tuo tarpu buvę OMON Vil
niaus būrio vadovai, Rusijoje 
gyvenantys Boleslovas Maku- 
tinovičius ir Vladimiras Raz- 
vodovas, kurie įtariami įvykdę 
ne mažiau kaip 15 nusikal
timų prieš Lietuvos valstybę 
ir jos pareigūnus, Lietuvos 
teisėsaugai kol kas nepasie
kiami. Lietuva kreipėsi dėl B. 
Makutinovičiaus ir V. Razvo- 
dovo išdavimo, tačiau Rusijos 
teisėsauga juos išduoti atsisa
ko, aiškindama, kad jie yra 
Rusijos piliečiai. Pagal Lietu
vos ir Rusijos teisinės pagal
bos sutartį, šalys savo piliečių 
neišduoda.

Kitų išvykusių iš Lietuvos 
OMON smogikų buvimo vietos 
nenustatytos.
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Danutė Bindokienė

„Darbininką s ” 
atleidžiamas iš darbo?

GYVENIMAS BE TĖVYNĖS
Iš vokiečių kareivio Heinricho Rossmano — 

lietuvių partizano „Povo” dienoraščio

Nr.9 HEINRICHAS ROSSMANAS

Kuo daugiau prabėga laiko vėl su
tvarkant šį mechanizmą — pasaulį, tuo daugiau atsi
randa žmonių, kuriems sunku arba visai neįmanoma 
gyventi, viešpataujant rusams ir komunizmui. Dėl to 
daug jaunimo vėl išsikasa iš žemės ar šiaudų ginklus 
ir išeina į mišką pas partizanus, kur gyvena Bitinas ir 
Žvirblis. Mes, partizanai, — ne palaida bala, o patyru
sių vadų gerai organizuotas dalinys. Bitinas, kuris jau 
seniai tapo mūsų mažo „skruzdės” dalinio vadu, vy
resniųjų vadų buvo atšauktas, kad gautų aukštesnes 
pareigas štabe. Jis dar kartą atėjo pas mus į miško 
bunkerį nusifotografuoti ir atsisveikinti su senais ko
vos draugais. „Galbūt mes negreit pasimatysime”, — 
pasakiau jam. „Galbūt”, — pratarė Bitinas ir užvėrė 
duris.

Praėjo dar viena savaitė. Sėdėjome ir pusryčiavome. 
Viršuje pasigirdo pažįstami žingsniai, po to —.stiprus 
barškinimas į duris. Tai buvo Marytė. Anupras pakilo 
į viršų ir iš jos sužinojo liūdną žinią: šiandien švintant 
prie X kaimo buvo smarkus rusų ir partizanų susišau
dymas. Rusai rado bunkerį, pilną partizanų. Visi trys 
pagalvojome, kur Bitinas. Juk jis šiąnakt turėjo eiti

! fcbrūs žmonės išsau- 
tak gimtąją kalbą, bet 

dvasią. Tokie 
— auksutis lietuvių

tautas igodas. į kurį galime ne 
tik remti bet privalome jį 
ir bnagEŪ aangoti.

Įdomūs ir iv esmingi buvo 
pokafln sa Tautas fondo pir- 
nuninkti Jurgiu Valaičiu. Tau
tas feodo parama Lietuvai ne- 
įą MMy m a ir dvasine, ir mo
raline prasme. Švietimo ir 

labai de- 
faodtri. asmeniš

kai Jmgįat Valaičiui už tokią 
Lietuvos

taap pat

n su lietuvių 
Lietuvių fbn- 

remia Lietuvos

mus ir
esti. Gaila, negaliu 
tuu šioje kelionėje 

Tariu visiems 
lietuvišką 
pranešime

knesšųos posėdyje teigė Jur
gis Vaiasss. kad, dirbdami su- 

jegomis.

,2001 tu. 
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pas ūkininką į vadų 
jo, ar eis, ar ne. Taigi 
išėjo pas ūkininką, o ne 
keletas dienų, per tą laiką kelis I
atnešė skirtingų žinių: rusai lyg i 
tizanus, o du pabėgo į mišką, lyg i 
tizanus'ir dvi merginas, 
tama mergina atėjo verkdamos Šą 
kad rusai aptiko
Bitinas su Serbentu 
jome, kad ši drama įvyko už 4-5'

zanų niekam i 
aikštėje.

Serbento bunkeris 
tas. Auštant! 
pasiūlymą 
granatos. Buvo 
ir mes 99 proc.
Vakare Anupras 
miško parneštų 
iš kurio noriu išversti 
rankų žuvo: 
slapyvardžiai 
Meteoras ir

Iš visų naminių gyvulių 
mes laikėme karvę. Ją 
vakarą į sutartą vietą 
rūgusio pieno. Vieną ■yM 
nigų nusipirkome ii

* Trečiadienį į Vilniaus 
Rotušės aikštę atvežta pirmo
ji sostinėje Kalėdų eglutė. Eg
lutę iš Pabradės miškų 
urėdijos į sostinės Rotušės 
aikštę atvežė bendrovės „Vil
niaus Zunda" darbuotojai. 40 
metų amžiaus eglės aukštis — 
15 metrų, kamieno skersmuo 
— 30 centimetrų. Sostinės 
Kalėdų eglutės dailininkės 
Filomenos Linčiūtės-Vaitie- 
kūnienės sukurtais žaislais 
papuoš UAB „Scenos techninis 
servisas” darbuotojai. Gruo
džio 1 d. įvyks tradicinis 
šviesos ir muzikos renginys — 
sostinės Kalėdų egles įžiebs 
Vilniaus meras Artūras Zuo
kas. Tuo pačiu metu įsižiebs 
girliandos Gedimino pros
pekte. Vilniečius ir miesto 
svečius Kalėdų eglutės džiu 
gins iki sausio 10 dienos

* „Baltic Mansion Ho
tels”, beveik prieš 3 metus iš
sinuomojusi žemės sklypą prie 
Seimo ir žadėjusi čia įrengti 
aukščiausios klasės viešbutį 
ir toliau vilkina projektą.

(VŽJllta)

Amerika išgyvena netikru
mo metą, o vienas ryškiausių 
jo įvaizdžių — ekonomikos pa
matų supurtymas. Nors jau 
turis laikas didžiosios įmonės 
jei bendrovės žarsto užuomi
nas apie mažėjančias paja
mas, ketinimą keltis už vals
tybės ribų, kad būtų galima 
pasisamdyti pigesnės darbo 
jėgos, bet kulminacinį tašką 
tie „atsidūsėjimai” pasiekė po 
rugsėjo 11-osios. Nepaisant 
atsargių pasisakymų, kad kai 
kas tą šiurpią tragediją pa
naudojo saviems tikslams, kol 
niekas negali durti pirštu į 
užrašą ant sienos, spėliojimai 
spėliojimais ir lieka.

Visgi nedarbo procento 
kreivė sparčiai šauna aukš
tyn, baugindama ir eilinius 
gyventojus, ir verslininkus, 
kurie kalėdiniu laikotarpiu ti
kėjosi papildyti kišenes. Bau- 
jjina bedarbių skaičiaus gau
sėjimas besirūpinančius var
guolių šelpimu, nes jau Pa
dėkos dieną labdaringosios 
valgyklos buvo perpildytos 
ieškančiais „duonos kasdieni
nės ir šilto viralo dubenėlio”, 
o žiema dar net neprasidėjo...

Nėra abejonės, kad darbo 
netekimas sukrečia ne tik patį 
darbininką, jo šeimą, bet rati
lais nubanguoja per plačią 
visuomenę. Šiomis dienomis 
toks įvykis sujaudino ir lietu
viškąją bendruomenę. Tik 
darbininkas, kuriam gresia 
„darbo netekimas” rašomas 
didžiąja raide. Tai visiems 
Amerikos lietuviams pažįsta
mas lietuviškas laikraštis — 
„Darbininkas” — pastaruoju 
metu (nuo 1951 m.) leistas t. 
pranciškonų Brooklyn, NY. 
Kaip oficialiai lapkričio 24 d. 
rašytame laiške praneša JAV 
LB Krašto valdybos pirm. Al
gimantas Gečys, „Darbinin
ko” dienos suskaičiuotos — 
nuo 2002 m. sausio 1 d. jo lei
dyba sustabdoma.

Tėvai pranciškonai savo 
sprendimą remia (kuo gi dau
giau!) finansinėmis nesėkmė
mis, kurios kamuoja laikraš
čio leidybą. Kaip ir visa kita 
užsienio lietuvių spauda, 
„Darbininkas” per pastaruo
sius kelerius metus patyrė 
nuolatinį skaitytojų bei rė
mėjų skaičiaus mažėjimą, ne
atsirandant naujų, kad pa
dengtų bent dalį susidariusių 
išlaidų. Pranciškonai * pamini 
padidėjusias pašto išlaidas, 
personalo algas, persiorgani
zavimą į kompiuterinę sis
temą ir panašias priežastis, 
kurias gerai pažįsta visi lietu
viškos spaudos darbuotojai. 
Galbūt čia turėjo nemažai

įtakos ir nesklandumai bei ne
sutarimai su Nevv Yorko lietu 
vi.ais dėl Kultūros židinio, bet 
ieškoti kaltininkų šiuo metu 
— bergždžias reikalas. Visa 
užsienio lietuvija, be abejo, 
pajunta netekties kartelį, nes 
„Darbininko” leidybos sustab
dymas dar kartą akivaizdžiai 
įrodo, koks trapus lietuviškojo 
išlikimo rūmas, kurį metų 
metais statome, tikėdami, kad 
jame ras saugų prieglobstį lie
tuvių kalba, papročiai, tradi
cijos ir apskritai lietuvybe. 
Laiko ratai negailestingi: per
važiuoja ir sutraiško viską, 
kas nespėja pasitraukti iš ke
lio, pasikeisti, prisitaikyti...

„Darbininkas” beveik vien
metis su „Draugu”. Įkurtas, 
kaip Lietuvių katalikų darbi
ninkų šv. Juozapo draugijos 
organas, pradėjo eiti 1915 m 
rudenį Boston, Mass. Pra
džioje buvo leidžiamas tris 
kartus per savaitę po keturis 
puslapius. Pirmasis „Darbi
ninko” redaktorius buvo ka
nauninkas F. Kemėšis. Re
daktoriumi ilgus metus dirbo 
prel. K. Urbonavičius, kitiems 
redakcijos nariams nuolat 
keičiantis. Pasiekusi Ameri
kos krantus po Antrojo pasau
linio karo, lietuvių pabėgėlių 
banga „Darbininką” sutiko 
jau Brooklyn, NY Inuo 1951 
m.). Jo redakcijoje atsirado 
mums gerai pažįstami žmo
nės: prof. Juozas Brazaitis, Si
mas Sužiedėlis, Paulius Jur
kus, kun. V. Dabušis ir kiti.

Tai, galima sakyti, buvo 
laikraščio žydėjimo metai, at- 
spindėdami ir gyvą New Yor
ko bei apylinkių lietuvių veik
lą, ir t. pranciškonų įnašą. 
Įkūrus Kultūros židinį, lietu
viškasis gyvenimas Brooklyne 
virte virė, kol ir jį užspaudė 
metų eigos krūvis. Visų pirma 
toje kovoje už būvį krito Kul
tūros židinys ir visa, kas jame 
sukaupta: sportuojančio jauni
mo klegesys, Maironio lit. mo
kyklos šeštadieniai, lietuvių 
šventės, renginiai, pobūviai, 
susirinkimai. Jeigu dar KZ 
epizodo puslapiai būtų už
versti kažkokiu kitu — krikš
čionišku, lietuvišku — pobū
džiu, galbūt taip skaudu ne
būtų: viskas juk turi pradžią 
ir pabaigą. Tačiau teismai, 
kaltinimai ir visi kiti nešva
rumai, kupinais kibirais pila
mi ant vieni kitų galvų, pali
ko žaizdas, kurios ilgai ne
užgis. „Darbininkas” yra dar 
viena auka kovoje, kurioje re
tai kas išeina laimėtojais. O 
tai yra didžiulis nuostolis vi
sai lietuviškajai visuomenei...

pjautume mėsai. Aš nešiau maiše druską, o Anupras 
už ragų vedė karvę. Ją papjovėme, mėsą pasūdėme.

Nuo Bitino ir kitų draugų žūties praėjo trys savai
tės. Mes jų nepamiršome, o už pralietą kraują atker

ta šios 1947 m. liepos 17 d. tragedijos artimes- 
kaimų gyventojai pasidalijo į dvi skirtingas gru- 
Dauguma tikrai gailėjo trijų jaunų žmonių, kurie 

už savo tėvynės laisvę ir jos idėjas paaukojo gyvybę. 
Kiti vaizdavo užjaučiančius, bet kokie buvo iš tiesų, 
neaišku. Mes tiksliai žinome, kad rusai aptiko bunkerį 
ne atsitiktinai, bet jis buvo išduotas. Taip pat žinome, 

i ir komunistai turi savų žmonių, kurie kaime 
kuklias ir savarankiškus piliečius, bet iš tik

rųjų tarnauja okupantams. Lygiai taip pat ir pas mus 
yra kurie mieste apsimeta komunistais, bet

yra jų priešai. Vakar mes užmaskavome savo 
pasodinome eglučių, pabarstėme spyglių, 

ir Žvirblis visą dieną valė ginklus, kad sute- 
susitiktų su kitais partizanais. Aš likau 

mano batai visiškai suplyšo. Ėmiau maši- 
maždaug tokio turinio atsišaukimus:

draudžiame gyventojams dalyvauti šių išdavikų 
i, kurie sąmoningai išdavė, taip pat nužudė 

i mūsų brolius ir draugus. — Lietuvių partizanų

Kiekvieną dieną tampa vis aiškiau, kad yra žmonių, 
be uždarbio žemės ūkyje, dar turi šalutinių pa- 
kurios galbūt didesnės ir lengviau gaunamos 

i dirbant su plūgu, kurie pasikliauja enkavedistų ir 
jų lietuvių agentų pažadais ir galvoja, kad jų, kaip

šnipų, darbas laikomas griežčiausioje paslaptyje ir 
niekada neiškils viešumon. Be to, galėjo būti išaiškinti 
tie, kurie kiekvieną smulkmeną pranešinėja mieste 
milicijai, kuri už mūsų septynių draugų kraują įsidėjo 
į kišenę pašėlusį užmokestį, kurie toliau nori turtėti 
kitų ir mūsų gyvybės sąskaita, jeigu jų gėdingam už
siėmimui neateis galas. Bet su jais buvo baigta grei
čiau, negu aš tikėjausi. Atėjęs Anupras man papasako
jo, kad X kaime nušauti du, o už pusantro kilometro 
iššaudyta visa šeima: tėvas, motina ir sūnus. Juos su
varė į rūsį ir ten sušaudė, be to, buvo paimti visi gyvu
liai ir maisto produktai, pagaliau išdaužyti visi langai, 
t.y. atkeršijo už mūsų septynių draugų mirtį.

Kitos dienos vakare aš nuėjau į sutartą vietą pietų 
Mūsų šeimininkas pranešė, kad šiąnakt partizanai 
nušovė penkis ar (antras skaičius neįskaitomas — red. 
post.) žmones, o šiandien miške rusai ieškojo partiza
nų. Ir viena, ir kita man nebuvo naujiena: viena žino
jau, kito tikėjausi. Žinojau, kad dabar rusai tris dienas 
ieškos mūsų. Bet kaip išsigando gyventojai ir kaip bu
vome patenkinti mes, kad tarp gyventojų išplatinti 
lapeliai padarė šimtaprocentinį poveikį. Nė vienas 
žmogus, net jų artimieji, nedalyvavo šių išdavikų lai
dotuvėse.

Mes turime ne tik maitintis, bet ir rengtis, mums 
reikia baltinių, apavo, švarkų, uniformų. Bet kur gau
ti? Tam reikalingi pinigai. Mes darome taip: ateiname 
pas ūkininką ir klausiame, kiek jis turįs arklių. Atsa
ko — du. O kiek nuosavų? Vienas, atsako jis, kitas — 
valdiškas. (B d.)
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Pasaulis yra gražus, nes jo 
Kūrėjas yra neišsenkamo gro
žio versmė. Nuostabos kupina 
gamta ir kiekvienas atskiras 
kūrinys, t) žmogus — visos 
kūrybos viršūne Žvelgiant į 
atskirų asmenų talentus, 
įgimtas savybes, tenka tik dė
koti Viešpačiui. Deja. Kartais 
į šį nuostabų kūrinį įslenka 
pavydo, išdidumo srovele, no
ras naudoti kumštį, pamirš
tant, esantį šalia savęs, taikų 
ir ramų kaimyną. Panašios 
nuotaikos kartais užvaldo pla
tesnius grupes ir net tautas. 
Ši piktžole pavergia ne tik as
menis, bet skleidžiasi ben- 
druomenese ir tautose. Pasi
darome nepajėgūs pastebėti 
talentus, groži. nuostabą ki
tuose asmenyse. Tad, ką be
kalbėti apie atskirų tautų dva
sinius kultūrinius lobius! Kaip 
kiekvienas asmuo, taip kiek
viena tauta, lyg atskiras 
žiedas, savitom spalvom, for
mom, suspindi nepakartoja
mom varsom, kulturmiu pajė
gumu. Tautos, kaip skirtingi 
vienetai, turi ne tik valsty
bines ribas, bet ir dvasines 
aukštumas, kurios pasiektos 
per šimtmečius, o nueitas ke
lias lieka nepakartojamas lai
mėjimais ir pralaimėjimais.

Kaip atskiro asmens gyve
nime besikeičiantys įvykiai jį 
br&ndina ir praturtina, taip ir 
tautų, kurias neišvengiamai 
paliečia negandos bei sunkūs 
gyvenimo kryžiai, tai brandos 
medžiaga, jei tinkamai panau
dojama istorijos bėgyje. Tie 
kietumai, dygliai ir aštrūs ak
menys keliaujantiems tautų 
vaikams1 palieka ilgai negy- 
jančias žaizdas.

Per šį šimtmetį tauta kelia
vo trigubu kryžiaus keliu. Tie 
keliai labai skirtingi, aštrūs. 
Kaip šiuos erškėčiuotus takus 
panaudojome ir panaudosime 
dabartyje bei ateityje, priklau
so nuo kiekvieno mūsų. Kai 
dvi „kietos” ideologijos pradėjo 
plakti Europą, Lietuva buvo 
suspausta tų abiejų grandi
nių. Kai žmogų puola plėšrus 
žvėris, jis bėga, nes mato, 
neapsigins. Bėglį stiprina vil
tis, o gal apsigins nuo aštrių 
dantų? O gal galės grįžti į 
savąją pastogę? Deja, įvyko ki
taip. Bėgliai atsidūrė gatvėse 
be pastogės, duonos plutelės 
tarp kulkų ir padangių dūžių, 
pralenkiančių žaibus ir naiki
nančias audras. Per pusę 
šimtmečio to grįžimo nebuvo, 
o nuosavos pastogės liko be 
durų ir langų. Pasiliko juoda 
kančia. Bėglio likimas labai 
duobėtas ir sielvartingas. 
Skurdus svetimos duonos ga

Mėtinėje Šventėje Putnnme, Am. liepos 22 d Av MiAios buvo aukojamas atviroje gamtoje. Aukojimo dovanas 
atoeAe t 'h Shimkus ir sės M Iorėta Aukas priima kun Tomas Karanauskas ir kun Rapolas Krasauskas. 
DeAinėje sol Maryte Bizinkauskaitė. Nuot.r. Lilės Kulblenės

balėlis ir dovanoti apdriskę 
rūbai. Ši pagalba buvo iš
laikyti gyvybę ir nedaug ką 
pradžiugindavo. Visa parama 
buvo būrimasis kartu, padėti 
vienas kitam atkasti griuvė
siuose užverstus tautos kultū
rinius lobius, surasti, kad ir 
menką darbelį, pradžiuginti 
raminančiu žodeliu. Visų pas
tangomis kibti į religinę tauti
nę kultūrą sukurti ’vilį, kad at
laikysime sunkų tautos ir 
savo kryžiaus kelią. Kiekvieno 
bėglio istorija yra tautos isto
rija, užpildanti pasaulio bib
liotekas.

Antrasis kelias buvo jėga 
atplėštų, su ginklais varomų, 
vos spėjusių paimti duonos 
plutelę. Dažniausiai tai vyko 
vidurnakti, kada kelionėje jie 
troško ne tik vandens lašelio, 
bet alpo, išgąsdinti neteisybės, 
kokios pasaulis nebuvo ma
tęs. Netekę savų pastogių ir 
šeimos narių, patekusių aklon 
nežinion. Tai buvo kruvinos, ne
sibaigiančios kančios, kelias, 
gyvybės netekimas ir lavono 
išmetimas pakelėje, jį palikus 
be karsto, be kapo. Ką iš
gyveno likusieji šeimos nariai, 
to niekas neišsakys, težino tik 
vienas Dievas. Ar šitai žūčiai 
baisiam tremties klane dan
gus liko kurčias? Bėgliai ir 
tremtiniai dėjo tvirtus pama
tus tautos nepriklausomybei 
ir jos valstybingum i.

Trečioji tautos dalis liko, be
sislapstanti apgriuvusiose pa
šiūrėse, išdegintų namų griu
vėsiuose ir miškų tankmėse. 
Kiekviena minutė buvo kanki
nystės būsena, ne tik alkio, 
bet ir baimės, ir nuojautos, 
kada gyvybė bus svetimos kul
kos nuskinta. Nesuskaičiuo
jama partizanų žūtis. Jų kan
čios skaudžiai lietė ir bėglių, 
tremtinių ir tėvynėje likusių 
širdis... Per ‘ebuklą iškilo 
Sąjūdis ir „Bai jos kelias”, tai 
jungė visus keliautojus... Šis 
kelias tiesėsi ne akmeninis, 
bet gyvų žmonių rankomis ir 
širdimis.

Šiuose trijuose keliuose 
kentėjo visas tautos kūnas. 
Kuriame daugiau iškentėta, 
nepatikrinti ar pasverti. Kaip 
kiekvienas kankinys skirtin
gai išgyvena žvėries dantis ar 
kardo kirtį, bet jie visi kanki
niai, paaukoję save Dievui, 
tėvynei ir visos žmonijos dva
siniam kilimui. Taip ir šio tri
gubo mūsų tautos ir jos vaikų 
kelio negalima lyginti — kuris 
pranašesnis ar vertingesnis? 
Visi kartu ašarom, krauju, 
neišsakoma kančia ruošė 
tautą laisvėn. Šitais keliais 
ėjusiems atlygio nėra šioje

Kalvarijos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje susirenka nemažai žmonių, ypač jaunimo, nes tame rąjone gyve
na daug jaunų šeimų. Parapijos klebonas yra labai progresyvus, įjungęs jaunimą į skaitymus bažnyčioje ir kitą
veiklą.

VIEŠPATIES DIENA

33 eilinis sekmadienis
Besibaigiant liturginiams tik Izraeliui. Po išėjimo pra- 

metams, Bažnyčia kviečia našai sako, jog visos pasaulio 
mus kreipti žvilgsnį į Viešpa- tautos privalo ruoštis tai die-

Pranės Šlutienės nuotrauka.

nas Jėzaus įspėjimas: „žiūrė
kite, kad nebūtumėte suklai
dinti (...). Jūs neikite paskui 
juos!” Bažnyčios istorijoje nuo
lat kalbama tai apie optimis
tinį pavasarį, tai apie žiemos

ties dieną. Biblijoje ši sąvoka nai. šią dieną bus teisiami be- sąstingį. Daugelis nuolat svy-

reiškia Dievo įsikišimą į savo 
tautos istoriją. Jau Sinajuje 
Dievas pasirodė kaip tas, ku
ris įžengia į laiką. Viešpats 
vadovauja šiam laikui iki di
džiosios Viešpaties dienos, ku
ri drauge bus ir laikų pabaiga. 
Prieš žydų išėjimą iš Egipto ši 
paskutinė diena buvo taikoma

žemėje, neverta jo ieškoti, o 
tik dėkoti Dievui, kad, šių 
kančių dėka, tauta išlais
vinta. Kirstus prisikėlimu 
įrodė, kad kiekviena kančia 
„Prisikėlimo šaknyse” — lais
vės maistas.

Kančios keliai yra pergalės 
keliai. Dėkokime Dievui, kad, 
einančius Kryžiaus keliais, 
mus stiprino Kristaus įspaus
tom pėdom. Kančioje įžvelki
me „Prisikėlimo šaknis”. Vil
tingai ir vieningai kibkime at
statyti sunaikintas sodybas, 
apgriautus miestus, giliu ti
kėjimu, malda ir atgaila nu
plaukime kruvinus kelius, kad 
ateinančios kartos atrastų 
juos pašventintus Kristaus 
žodžiu ir pavyzdžiu, kuris yra 
vienintelis ir amžinas apsau
goti žmoniją nuo pragariškų 
ideologijų. Kristaus pavyzdžiu 
tarkime žodžius, kuriuos Jis 
pasakė, mirdamas ant kry
žiaus: — „Tėve, atleisk jiems, 
nes jie nežino, ką daro”. Mi
nėtų ideologijų kūrėjai yra ne
laimingiausi žmonijos vaikai 
istorijoje. Tad junkimės visi su 
„Prisikėlimo šaknelėm” širdy
se ir kasdieniame gyvenime. 
Kančios keliai yra pergalės ke
liai!

Sės. Marija Palmyra

dieviai ir teisiųjų engėjai. Ta
čiau Dievo bičiuliams ši diena 
reiškia pergalę. Ši diena nie
kuomet nesibaigs: bijantiems 
jo vardo patekės teisumo sau
lė, skleidžianti gydančius 
spindulius. Ši biblinė viltis pa
grindžia krikščioniškąją viltį. 
Krikščionys šią viltį išreiškia 
pirmąją savaitės dieną pava
dindami Viešpaties diena.

Bažnyčia yra bendrija tų, 
kurie „su meile laukia jo pa
sirodant” (2 Tim 4, 8). Apašta
las Paulius savo žemiškosios 
kelionės pabaigoje mažiau kal
ba apie Kristaus grįžimą. 
Apaštalas nesiliauja kovojęs 
su svąjotojais ir pasaulio pa
baigos pranašautojais. Bažny
čios gyvenimas privalo būti 
meilingas Kristaus laukimas, 
tačiau šis budėjimas neleidžia 
pasišalinti nuo pasaulio parei
gų. Priešingai, Bažnyčia budė
dama žmonijos naktyje privalo 
laikyti degantį vilties žiburį 
(Mt 25, 1-13). Apaštalas Pau
lius duoda tesalonikiečiams 
praktinių patarimų. Jis pata
ria ne pasiduoti teisingumui ir 
dykinėjimui, bet darbuotis ir 
vykdyti visuomenines parei
gas. Tinginiams Paulius skiria 
kietus žodžius: „kas nenori 
dirbti, tenevalgo”. Apaštalas 
Petras įpareigoja krikščionis 
būti visuomet pasirengusius 
„įtikinamai atsakyti kiekvie
nam klausiančiam apie jumy
se gyvenančią viltį” (1 Pt 3, 
15).

Evangelijos ištraukos apie 
paskutinįjį teismą pradeda ir 
užbaigia liturginius metus. 
Šiose scenose glaudžiai susi
pynę keli dalykai: Jeruzalės 
sugriovimas, pasaulinės ka
tastrofos ir tiesioginiai artė
jančios pasaulio pabaigos 
ženklai. Galime išskirti tris 
Jėzaus įspėjimus, kurių kryp
tis yra ta pati.

Pirmasis įvykis, kurį išgyve
no patys evangelistai ir jų 
bendraamžiai, — Jeruzalės 
sugriovimas. Per visą pasaulio 
istoriją nebuvo įvykę baisesnio 
dalyko. „Tuomet bus didelis 
suspaudimas, kokio nėra buvę 
nuo pasaulio pradžios iki da
bar ir kokio daugiau nebebus”, 
— kalbėjo Jėzus (Mt 24, 21). 
Šį istorijos įvykį teisingai su
vokti kliudė vadinamoji „šven
tyklos ideologija”. Jėzus, kaip
kadaise Jeremijas (Jer 7, 8), • konfesijos bandė nustatyti 
skelbęs pirmosios šventyklos Kristaus antrojo atėjimo datą.
sunaikinimą, nori parodyti 
tikrąją jos prasmę.

Šventykla žydams buvo ta
pusi nelyginant pats Dievas. 
Apsišaukėliai pranašai aiškin
davo žmonėms, jog šventykla 
negali žūti, nes ji kilusi tiesio
giai iš Dievo. Tokiems taikyti-

ruoja tarp baimės ir vilties. Ir 
štai Kristus kviečia mus su
vokti mūsų gyvenamąjį Baž
nyčios laiką. Jis sako, kad vi
sais laikais buvo ir bus ne
tikrų pranašų ir mesijų.

Toliau išvardijamos katas
trofos. Esama tokių gamtos 
nelaimių, kurioms žmogus ne
gali pasipriešinti: žemės dre
bėjimai, audros, uraganai, po
tvyniai ar sausros, sukelian
čios badą, ligas, epidemijas. 
Gali būti tokių katastrofų, dėl 
kurių kalti patys žmonės. Tai 
karai, maištai, žudynės, etni
niai valymai, rasinė neapy
kanta. Šiais atvejais galioja 

Jėzaus įspėjimas: „Nenusigąs
kite. Visa tai turi pirmiau 
įvykti, bet dar negreit galas”. 
Šiais žodžiais nemenkinama 
tų katastrofų reikšmė ir įspė
jama, jog jos neaplenks ir 
krikščionių. Tačiau krikščio
nis, net ir sunkiausiomis si
tuacijomis privalo laikytis įsi
šaknijęs tikėjime, kad yra Die
vas, viešpataujantis visuose 
pasaulio įvykiuose.

Trečioji Jėzaus minima si
tuacija skiriama tikintiesiems. 
Jie nepraeina pro istoriją nie
kam neužkliuvę. Jėzus, be ga
lo mylėjęs žmones, sulaukė iš 
jų ir begalinės neapykantos. 
Jis skelbia savo Bažnyčiai tą 
pačią dalią: Jei persekiojo ma
ne, tai ir jus persekios”. Perse
kiojimas yra bene slėpinin
giausia kančia. Peržvelgę Bib
liją įsitikinsime, kad persekio
jimas yra neatskiriama tikin
čiojo pašaukimo dalis, net bū
tina misijos įvykdymo sąlyga. 
Persekiojimai nesiliovė ištisus 
du Bažnyčios tūkstantmečius. 
Juose Bažnyčia įžvelgia savo 
autentiškumo, malonės ženklą 
ir galiausiai džiaugsmo šalti
nį. Jėzus sako, kad persekio
jimų kilmė gali būti įvairi, ta
čiau jis išskiria valstybės va
dovų ar valdininkų vykdomą 
persekiojimą. Kitas persekio
jimų šaltinis kyla pačių tikin
čiųjų šeimose. Tokiais atvejais 
galioja Viešpaties įspėjimas: 
„Būkite ištvermingi”. Ateis 
laikas, kai Viešpats duos „to
kios iškalbos bei išminties, kai 
negalės nei atsispirti, nei 
prieštarauti nė vienas jūsų 
priešininkas”. Persekiojamie-' 
siems skirtas devintasis Kalno 
palaiminimas.

Kai kurios krikščioniškosios

Tokie bandymai kyla iš pažo
dinio Biblijos interpretavimo. 
Nuo antrojo amžiaus prieš 
Kristų iki antrojo krikščioniš
kosios eros amžiaus judaizmą 
ženklino stipri apokaliptinė 
dvasia. Šią dvasią palaikė 
nuolatiniai persekiojimai, bu-
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Turiu Čikagos miesto leidimą. 
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vo paplitę apokaliptiniai raš
tai, kuriuose pasaulio istorija 
vaizduota simboliškai labai 
glaustai. Pagrindinė šių apo- 
kaliptinių raštų mintis yra 
galutinė Dievo pergalė prieš 
blogio jėgas. Kai kurie šių raš
tų autoriai buvo taip nuožmiai 
persekiojami, jog vylėsi greita 
pasaulio pabaiga. Tačiau pa
baigos artumas laike nebuvo

RAGINA LAIKYTIS PAGARBOS IR 
TOLERANCIJOS

Spalio 18 d. Vatikane buvo mus. Popiežiškosios migrantų
paskelbtas popiežiaus Jono 
Pauliaus II laiškas 88-osios 
pasaulinės migrantų dienos 
proga. Pasaulinė migrantų ir 
pabėgėlių diena įvairiose ša
lyse minima skirtingu laiku. 
Dokumente krikščionys ragi
nami pagarbiai ir toleran
tiškai elgtis su imigrantais ir 
pabėgėliais, išpažįstančiais 
kitus tikėjimus. Bažnyčia ra
gina didžiąsias tautines ben
drijas ir tautines mažumas 
eiti dialogo keliu, nepasiti
kėjimą pakeisti pagarba, o at
metimą — svetingumu. Ypač 
parapįjų bendruomenės turi 
tapti susitikimo vietomis ir 
taikaus sambūvio „laboratori
jomis”. Anot popiežiaus, tik 
vaisingas dialogas . gali ap
saugoti nuo „religinių karų 
šmėklos”.

Popiežius savo tekste pri
minė, kad tose šalyse, kur 
krikščionys sudaro mažumą, 
jiems turi būti garantuojama 
religijos laisvė. Pasak Šven
tojo Tėvo, vesti dialogą ne vi
suomet paprasta. Tikrojo dia
logo prielaida yra aiškus savo 
tikėjimo paliudįjimas gerbiant 
kitatikių sąžinės sprendimą. 
Dokumente sakoma, jog dialo
gas negali „slėpti dialogo do
vanos”, bet privalo ją parodyti.
Šia prasme popiežius įžvelgia
„nauju pastoracinių situacijų”, f vietos.
į kurias reikia atkreipti ypa
tingą dėmesį. Greta karitaty- 
vinės pagalbos Bažnyčia turi 
pasiūlyti pabėgėliams ir imi
grantams taip pat tikėjimo do
vaną. Tačiau tai turi būti vyk
doma atsižvelgiant į ypatingo 
jautrumo reikalaujančius as
pektus. Spaudos konferenci
joje, vykusioje pristatant nau
jąjį dokumentą, Popiežiško
sios tarpreliginio dialogo tary
bos narys mpns. Felbcas An- 
thony Machado akcentavo, 
kad šis dokumentas skaityti
nas atsižvelgiant į konfliktų 
bei įtampų kontekstą, dar 
paaštrinusį religinius skirtu-
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kalbą, kartu gyventi. Darbą
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Pristatome UPS.

pagrindinis dalykas, tuo la
biau norėta pabrėžti tos lau
kiančiųjų vilties stiprumą.

Bažnyčios žinios, 2001 m. Nr. 20

tarybos narys kun. Angelo 
Negrini sakė, kad rugsėjo 
11-osios padariniai naujai at
skleidė dialogo būtinybę. Po
piežiškosios migrantų tarybos 
pirmininkas arkivyskupas 
Stephenas Fumio Hamao pri
tarė imigracijos kontrolės į 
Vakarų šalis sugriežtinimui. 
Pasak arkivyskupo, valstybės 
turi teisę sugriežtinti imigra
cijos taisykles, tačiau drauge 
privalo garantuoti atvykė
liams religijos laisvę.

BŽ, 2001 m. Nr. 21

„GIEDANTIS KRYŽIUS"

Spalio 4-ąją šv. Pranciškaus 
dieną, Vilniuje, netoli Rusijos 
ambasados, atidengtas šv. 
Pranciškui dedikuotas „Gie
dantis kryžius”. Šio kryžiaus 
autorius dailininkas Gytenis 
Umbrasas, paklaustas, kodėl 
pasirinkta ši vieta, atsakė, 
kad būtent čia ’ būriuojasi 
paukščiai prieš išskrisdami 
žiemoti į šiltuosius kraštus. 
„Šio projekto idėja radosi prieš 
10 metų, — sakė Gytenis Um
brasas, — kai pirmą kartą at
siverčiau Šventąjį Raštą”. Su
manyta statyti kryžius įvai
riose Europos vietose kelyje 
nuo Vilniaus iki La Vernos — 
Pranciškaus stigmų gavimo

Spalio 4 dieną kryžiaus 
šventinti atvykęs brolis pran
ciškonas Julius Sasnauskas 
sakė, kad simboliška yra tai, 
jog kryžius atidengiamas bū
tent Sv. Pranciškaus dieną, 
kuri paskelbta ir Tarptautine 
gyvūnų gynimo diena. „Pran
ciškus šlovino Viešpaties 
kūrinįjoją, o mums, — sakė 
kun. Julius, — šia kryžius te
bus prisikėlimo ir vilties 
ženklas”. Kryžiaus atidengimo 
šventėje dalyvavo didelis bū
rys žmonių, daugiausia meni
ninkai, giedojo Šv. Pran
ciškaus Asyžiečio (bernardinų) 
bažnyčios choras.



- LAIŠKAI IR NUOMONĖS
• ČEKISTŲ „TIESA”
U VIRŠESNĖ UŽ DVIEJŲ 

‘'AUKŲ LIUDIJIMUS

Dvejus metus vieną mūsų 
politinę kalinę Mariją Kiner
taitę-Laugalienę, visą savo 
jaunystę paaukojusią kovai už 
Lietuvos laisvę, 1949 m. suim
tą, tardytą, kalintą Kauno 
saugumo rūsiuose, be teismo 
išsiųstą ilgiems lagerio me
tams Magadane, persekioja 
sovietinis poetas Vacys Reime- 
ris. Jis padavė šią 79 metų 
laisvės kovotoją į teismą už 
tąi, kad savo prisiminimų 
knygoje „Jaunystė ir rezisten
cija” ji prisiminė, mačiusi V. 
Reimerį saugume ir parašė 
šiuos sakinius: „Mane tardė 
saugumietis rusas. Kadangi 
nemokėjau rusų kalbos, atei
davo vertėjas. Tai buvo tarybų 
Lietuvos rašytojas Vacys Rei
meris”.

Ukmergės apylinkės teismo 
teisėjas Rinaldas Adamonis 
priėmė sprendimą, kad poli
tinė kalinė paneigtų šiuos sa
kinius, paneigtų tai, ką išgy
veno, matė ir atsimena. Net 
Aukščiausias teismas šio 
sprendimo nepakeitė — paliko 
galioti.

Jeigu mes, Laisvės kovoto
jai, elgtumės taip, kaip akty
vus V. Reimeris, tai jis jau 
būtų spėjęs pirmus dešimt 
metų atsėdėti kalėjime už visa 
tai, ką padarė Lietuvai. Už ką 
V. Reimeris gauna I laipsnio 
valstybinę pensiją? Nesupran
tame, kaip nepriklausomos 
Lietuvos teismas nesugebėjo 
įrodyti, kad jis turėjo ryšių su 
KGB, nors byloje buvo pakan
kamai duomenų apie šio as
mens kolaborantinę veiklą. 
Lietuvos teismai visiškai igno
ravo kalinės Onutės Žukaus- 
kaitės-Kavaliauskienės liudiji
mą apie tai, kad ji V. Reimerį 
mačiusi KGB savo tardymo 
dėl poezijos metu (38 ir 39 by
los lapai).

Pareiškiame, kad teisėjas 
Rinaldas Adamonis negalėjo 
būti objektyvus. Jo tėvas Atgi
mimo metais tarnavęs Mask
vai, dirbęs Ukmergės KGB 
poskyrio viršininku. Sūnus ne
gali atsakyti už tėvo nuodė
mes, tačiau šis teisėjas netu
rėjo moralinės teisės nagrinėti 
šią bylą. Dabar galime tvirtin
ti: KGB-istų sūnūs vėl teisia 
tuos, kuriuos prieš pusę am
žiaus teisė KGB-istai.

Pinigų sumą, kurią užsipra
šė V. Reimeris už įžeistą gar
bę, sumokėjo politinių kalinių 
bendrija „Kolyma”. Tad gal 
jau pakaks iš mūsų tyčiotis. 
Pasirodo — ne. Teisėjas Rinal
das Adamonis surašė paneigi
mo tekstą, kurį anstolės Ma
riją Kinertaitę-Laugalienę 
verčia išspausdinti „Lietuvos 
ryte” ir pačiai pasirašyti. Tai 
jau žmogaus teisių pažeidimas 
r— kaip galima prievartauti 
rašyti tai, ko nebuvo. Šiuo me
tu politinei kalinei anstolės 
grasina paskirti iki 5,000 litų 
baudą, ji vėl kviečiama į teis
mus.

Mes reikalaujame palikti 
Mariją Kinertaitę-Laugalienę 
ramybėje ir nebekankinti jos. 
Pagrindinis mūsų gyvenimo 
tikslas pasiektas — Lietuva 
laisva. Tai kodėl negalime ra

diniai joje gyventi, kodėl mus 
vėl verčia kariauti su įsigalin
čia netiesa, melu ir pažemini
mu? 1949 m. Marijos Ki- 
nertaitės-Laugalienės byloje 
trūksta protokolų. Čekistų su
darytose bylose niekada nenu
rodyta, kad buvo mušama, 
kankinama ir žudoma. Negali
ma juose viskuo tikėti. V. Rei- 
įmeris sako netiesą (kaip ali
bi), kad jis nemokėjęs rusų 
kalbos, nors tuomet vertė rusų 
jpoezįją. Kodėl dviejų kalinių 
įtikinami liudįjimai apie susi
tikimus su V. Keimeriu KGB 
institucįjose atmetami?

Negalime nusilenkti tiems, 
kurie prieš 50 metų stovėjo 
okupantų pusėje, jiems tarna
vo kaip V. Reimeris. Jis turi’ 
atgailauti už padarytas 
skriaudas Lietuvai, o ne reika
lauti, kad iškentėjusi, niekada 
nemelavusi ir nepardavusi 
savo sąžinės politinė kalinė 
paneigtų savo prisiminimus. 
Prašome prezidento apginti 
šią moterį, kuriai ne taip se
niai įteiktas Vyčio kryžiaus 4- 
ojo laipsnio ordinas už amži
natilsį jos vyro Vytauto Lau- 
galio nuopelnus Lietuvai.

Šis atvejis — ne atsitiktinis. 
Teismo sprendimai remiasi 
okupacinės čekistinės veiklos 
teisėtumo ir teisingumo pag
rindu. Tai jau tapo mūsų kovų 
istorijos, visų garbės ir orumo 
byla. Mes niekada nesutik
sime paneigti to, kas buvo. Ko
laborantas Lietuvos Laisvės 
kovoje negali būti teisus.

Vilnius. 2001.10.21.
Lietuvos partizanai — Vyčio 

Kryžiaus ordino kavalieriai:
Jonas Čeponis (Vaidevutis), 

Bronislavas Juospaitis (Direk
torius), Jonas Kadžionis (Bė
da), Mons. Alfonsas Svarins
kas (Laisvūnas), Vytautas 
Balsys (Uosis), Juozas Armo- 
naitis (Triupas), Povilas Pe- 
čiulaitis (Lakštingala), Antosė 
Garšvienė (Milda), Antanas 
Garšva (Vytenis), Antanas 
Gabužis (Dobilas), Albinas 
Skučas (Amba), Jonas Kedas 
(Žilvinas), Antanas Petrikonis 
(Laivas), Kęstutis Diržys (Ku
dirka), Apolonija Purlienė 
(Rugiagėlė), Petras Gatavec- 
kas (Šturmanas), Aleksas Vai
telis (Rimtutis), Jonas Matu- 
kevičius (Danielius), Antanas 
Kazakevičius (Narsutis), Kazi
mieras Savičius (Sakalas, 
Uranas), Vytautas Nanartonis 
(Nainys), Vincas Žukauskas 
(Putinas), Steponas Stepona
vičius (Daktaras), Antanas 
Pažėra (Aušra), Jadvyga Bar- 
tašienė (Daktaras Dolitlis).

PAGARBA LIGIJAI 
TAUTKUVIENEI

Ligijos Tautkuvienės raši
niai, tai kaip švieži vėjo pūs
telėjimai „Drauge”. Juos vi
suomet malonu skaityti, nes 
eina iš „širdies” ir skelbia 
tiesą, kaip ją ji išgyvena.

Visai be reikalo ją laiškų 
skyriuje užsipuola. Ji aprašė 
kan. Vasiliauską taip, kaip jis 
ją palietė jų susitikime. Tai 
labai vaizdžiai parodė, koks 
žmogus buvo šis kunigas: di
dis gerasis žmonių Ganytojas. 
Todėl, nors jis nebuvo nei kar
dinolas, nei vyskupas, žmonių 
jo laidotuvėse buvo tūkstan
čiai. Iš trijų straipsnių apie 
kan. Vasiliauską, jos buvo 
reikšmingiausias ir labiausiai 
girtinas.

Net ir tie katedroje jos su
tikti „žmogeliai” pasirodė 
didesnės dvasios negu kated
ros vikaras, tikriausiai pasi
ruošęs kopti į aukštumas. Gai
la, kad jo pavardės nežinome, 
galėtume pasekti, kaip jam 
ateityje klosis. Tokie — 
tai Lietuvos vargas ir nelai
mė: biurokratizmas, pilna to
kių žmonių. (Pažvelkim į 
aprašymą dantistės ir jos var
gus atidaryti gydymo kabine
tą ir tai ne vien tik popieriz
me, o buvo toks geras daly
kas 5 naujos žmonėms dar
bo vietos!)

Nėra malonu skaityti kiek
viename Laiškų skyriuje to 
paties žmogaus laiškus, ku
rie dvelkia farazįjietiškumu. 
Leiskite ir kitiems pareikšti 
savo nuomonę.

Renata Alinskienė 
Ridgewood, NY

GYVŲ PASIKALBĖJIMŲ 
ATGAIVA

Jau kuris laikas tenka gė
rėtis Audronės Škiudaitės re-

DRAUGAS, 2001 m. lapkričio 27 d., antradienis
i

Su giliu liūdesiu pranešame giminėms ir pažįstamiems, 
kad 2001 m. lapkričio 19 d., 1 vai. ryto, Presbyterian 
ligoninėje, ištiktas širdies priepuolio, mirė

A. t A.
VYTAUTAS LIŠAUSKAS

Laidotuvės privačios.

Liūdi Saulius, Jonas, Margarita ir Janina 
Lišauskai

Kauno senamiesčio panorama. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

portažais ir pasikalbėjimais, 
spausdinamais „Drauge”. At
rodo, kad ypač pagausėjo jos 
pasikalbėjimai, išspausdinti 
po tik praėjusių JAV LB 50- 
mečio minėjimo renginių. 
Trumpai teko ją matyti šių 
renginių įkarštyje: malonią, 
kuklią, be pretenzijų. Su įkal
bėjimo aparatėliu rankoje tai 
su vienu, tai su kuo kitu ve
dė pokalbį. Praeivis tai tik 
matė, bet negirdėjo. Tik, be
skaitant jos gausius pasikal
bėjimus, pasirodo jos platus 
išsilavinimas, puiki orientaci
ja gyvenamojo meto plonybė
se šioje ir anoje Atlanto pu
sėje. Ačiū už įdomų ir aktualų 
žumalizmą. Sėkmės ateityje! 

Romualdas Kriaučiūnas 
Lansing, MI 

APSIKIAULINO!

„Dviračio žynios” ruoštas 
pasirodymas Los Angeles, Ca- 
lifomia, š.m. lapkričio 21 d. 
buvo rengėjų atšauktas pas
kutinę minutę, nes „dvirati
ninkai” atsisakė dalyvauti dėl 
jiems vieniems težinomų prie
žasčių.

O vietiniai gerbėjai, taip lau
kę pagarsėjusių svečių, buvo 
tiesiog apstulbinti tokio įžū
laus elgesio. Tikrai nemanėm, 
kad Valinskam ir Šerėnam 
taip labai nesvarbi Lietuvos 
reprezentantų reputacija!

Tokiu savo elgesiu papiktino 
visuomenę ir net galimai su
mažins progas ir kitiems me
nininkams atvykti pas mus. O 
tie vadinami „dviratininkai” 
tai tikrai niekada nebus lau
kiami Amerikoje.

Apsikiaulinti galima tik vie
ną sykį.

Vincas Juodvalkis
Los Angeles, CA

RADIJO LAIDOS 
IŠ LIETUVOS

Ko gero, atsiras dar viena 
galimybė lietuviams Ameriko
je pasiklausyti radijo laidų iš 
Lietuvos. WINB radijo stotis 
iš Red Lion, PA, pasisiūlė 
skirti tam savo transliavimo 
laiko.

Vystyti šį projektą apsiė
miau aš. Kol kas (kol neat
siras daugiau entuziastų) aš 
finansuosiu šias transliacijas. 
Pradžioje numatyta laidas 
transliuoti kartą per savaitę, 
nuo 9 iki 9:30 vai. vakaro Ry
tų laiku (ĖST). WINB stotis 
dirba trumposiomis bangomis, 
12160 kHz dažniu. Tuo laiku 
WINB turėtų girdėtis dides
nėje Šiaurės Amerikos da
lyje, Centrinėje Amerikoje 
bei šiaurinėje Pietų Ameri
kos dalyje.

Todėl norėčiau paprašyti, 
kad lietuviai pasiklausytų, 
kaip jų gyvenamoj vietoj gir
disi WINB stotis tarp 9 ir 
9:30 vai. vakaro Rytų laiku 
(ĖST) trumposiomis bango
mis, 12160 kHz dažniu? Tokie 
pastebėjimai man padės nu
statyti apytikrį gero girdimu
mo plotą ir galbūt (jei blogai 
girdėsis) apsispręsti nekišti

pinigų į bergždžią reikalą.
Pastebėjimus prašyčiau 

siųsti elektroniniu adresu Si- 
gitas@Zilionis.cjb.net, arba 
faksu +370-2-252171, arba (jei 
kas pageidauja) paskambi
nant +370-8576840, arba įp
rastu paštu Sigitui Žilioniui, 
P. d. 3300, LT-2013 Vilnius, 
Lietuva

Sigitas Žilionis
Radijo ir TV konsultantas 

Vilnius
Lietuvos RTV stotys: http:// 

www. is. 1 t/r atekona/rtv/ltu
Lietuvos RTV istorija: 

http://www.Žilionis, lt/history
Lietuviškas eteris 

užsienyje: http://www.is.lt/ 
ratekona/rtv

iš skirtingų kontinentų, ma
tuojant juos skirtingomis ver
tybių sistemomis. Tačiau jie 
tokie pat žmonės, kaip bet kas 
kitas. Ir kiekvienas savaip 
unikalus, tik tą suprasime ta
da, kai išmoksime pažvelgti į 
juos iš taip arti, kaip kadaise 
Baranauskas pažvelgė į 
Anykščių šilelį; kai išmoksime 
vertinti tautą ne pagal politi
nę santvarką, skandalus ar 
šmeižtus, tačiau prisiminsime 
Vydūną, nusileisime iki pa
prasto žmogaus ir stebėsime jį 
su meile, o ne iš atstumo...

Jolita Šečkutė 
Kirksville, MO

„MILTELIŲ”
SIUNTINĖJIMAS

LIETUVOJE

Pastarosiomis savaitėmis ir 
Lietuvą užplūdo laiškų su bal
tais milteliais siuntinėjimo 
banga.

Nenuostabu, kad JAV amba
sadą Vilniuje pasiekė juod
ligės sukėlėjų bacilos. Tačiau 
visos kitos siuntos siųstos pri
vatiems asmenims ar Lietuvos 
Seimui, buvo vietinės, ne
kenksmingos maistinės milte
lių mielės.

Kaip Lietuvos ir išeivijos lie
tuvių laikraščiai rašo, milte
lius pradėjo siuntinėti nesu
brendę chuliganėliai, girtuok
liai ir šiaip nelabai sveikų 
smegenų savininkai. Tačiau 
kokių „smegenų savininkės” 
yra Šv. Jokūbo ligoninės Vil
niuje dvi gydytojos, kurios vo
ką su baltais milteliais nu
siuntė tos pačios ligoninės ki
tai gydytojai?

Jeigu ligoninės gydytojos 
daro tokias „štukas”, tai, kaip 

' amerikiečiai, sako, jos turi

„PARAPIJIŠKOS”
PAŽIŪROS

Man teko skaityti Liudos 
Avižonienės atsiliepimą į ma
no rašinį spalio vienuoliktos 
dienos „Drauge”. Savu ruožtu 
norėčiau kreiptis į L. Avižo- 
nienę: niekada nemaniau, kad 
savų minčių tiesus, be jokių 
kaukių išsakymas bus palai
kytas įžūlumu. Dėl to labai at
siprašau, iš tikrųjų tikėjausi, 
kad čia demokratiška šalis, ir 
egzistuoja toks dalykas, kaip 
tolerancija skirtingai nuomo
nei...

Norėčiau paaiškinti, kad 
„parapijietiškos” pažiūros gali 
būti suprastos ir gerąja pras
me. Tautiškos, krikščioniškos, 
nukreiptos į bendruomenės, 
tautos (parapijos) gerovę. Ki
tokiame kontekste aš taip ir 
suvokčiau. O tame kas blogo? 
Ten štai yra Kryžių kalnas, 
yra Paberžė su Tėvu Stanislo
vu, pagaliau sugrįžusiu, ir jei
gu tai parapijietiški dalykai, 
tada taip, ir aš tuo didžiuo
juosi.

Taip pat manau, reiktų pa
aiškinti, kad chemija yra ne 
„griežtasis” mokslas, o tikslu
sis, taigi atleiskit ir už pedan
tiškumą žodžių atžvilgiu. Taip 
pat savo rašinyje, rodos, aiš
kiai kalbėjau apie vidurines 
mokyklas, o ne universitetus, 
bet apie pasaulėžiūras, for
muojamas iš pat mažens. Ir 
manau, kad tiesa, universite
tuose mes esam mokomi su
vokti esmę, o ne kalti aklai 
faktus, ir tai pagirtina. Tačiau 
taip pat manau, kad eilėraštį 
galima lengvai susirasti ir 
perskaityti, bet niekada nie
kur nerasi aprašyto gyvenimo 
duonos ir druskos skonio, kol 
pats neparagausi savom lū
pom. Aš vis dar manau, kad 
lietuviai gauna tos druskos 
daugiau, nei amerikiečiai. Tai 
viskas, ką aš norėjau savo ra
šiniu apginti, ir nieko net 
menkiausios minties nebuvo 
užsipulti. Jei buvau ne taip 
suprasta, vadinasi, nemokėjau 
išsireikšti, ir atsiprašau.

Kiekvienas žmogus yra savi
tas kūrinys, nuostabus tuo sa
vitumu. Todėl visus skirtingu
mus verta gerbti, ir nereikėtų 
niekinti. Lietuviai, kurie vis 
dar gyvena Lietuvoj, gali pa
sirodyti keisti, žvelgiant į juos

A. f A.
ELENA JABLONSKIENĖ - 

LEBEDINSKAITĖ
Mirė 2001 m. lapkričio 23 d., 6 v.r., sulaukusi 86 metų.
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Lockport ir Brighton 

Parko apylinkėse. Gimė Rusijoje, Harko mieste. 
Amerikoje išgyveno 52 metus.

Nuliūdę liko: duktė Nijolė Jurgilienė, žentas Juozas, 
anūkai: Dalia Venskauskienė su vyru Petru, Daiva 
Franchik, Algis su žmona Cheryl, Regina su vyru Romu 
Kviklys ir Vida su vyru Mark O’Leary, proanūkai Erika, 
McKenna, Michael ir Aleksandras.

A.a. Elena buvo mylima žmona a.a. Leono.
Velionė buvo pašarvota pirmadienį, lapkričio 26 d., nuo 

9 v.r. iki 10:30 v.r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 
Laidotuvės įvyko pirmadienį, lapkričio 26 d. 10:30 v.r. iš 
Petkaus Lemont laidojimo namų velionė buvo išlydėta į 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 
11 v.r. buvo aukojamos gedulingos šv. Mišios užjos sielą. 
Po Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

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

arba www.petkusfuneralhomes.com

medicinos gydytojos diplomus, 
su blogu mentalitetu.

Kiekvienas toks „pajuokavi
mas”, miestui kainuoja dešimt 
tūkstančių litų!

Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA

* Jūros bangos ties Šven
tąja išmetė į krantą 4 metrų 
ilgio torpedą, tikriausiai — II 
pasaulinio karo laikų, pranešė 
Pakrančių apsaugos rinktinė. 
Pasieniečiai torpedą rado už 2 
kilometrų nuo Latvijos sienos. 
Pakrančių apsaugos rinktinės 
teigimu, torpeda nėra pavojin
ga, nes neturi kovinės galvu
tės. Pasak pasieniečių, jūra 
dažnai rudenį per audras nuo 
dugno pakelia ir išmeta į 
krantą nuo karo užsilikusius 
sprogmenis. <bns>

* Po dvejų metų Kauno 
laisvosios ekonominės zo
nos (LEZ) teritorijoje turėtų

A AT.V, ALLIANCE MeMSER

Chlcago

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
wlth a hassle free eonneetion through our 
Čopenhagen Airport. And when returnlng, you 
can enjoy šame day travel via Čopenhagen back 
to Chlcago.

Flnd out Just how easy we can make your 
next trlp to Vilnius. And remerr.ber, when you 
travel with SAS, you can «am mlleage creatt 
with Unlted’s Mlleage Plūs* cr SAS’ 
EuroBęnus™ freųuent flyer program.

For Information on specla! fares and 
schedules contact your Trave, Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

It’s Scandinavian

kurtis 7-9 bendrovės, inves
tuosiančios apie 70 mln. JAV 
dolerių. Plyname lauke žada 
kurtis elektronikos, deimantų 
apdirbimo ir tekstilės firmos.

(KD,Eltai

* Lapkričio 19 d. nuteista 
Panemunės senelių namų
direktorė Aldona Krinickienė. 
Kauno miesto apylinkės teis
mas direktorei skyrė vienerius 
metus laisvės atėmimo, 50 
minimalaus gyvenimo dydžių 
baudą ir atėmė teisę 3 metus 
dirbti socialinį darbą. Rugsėjo 
14 d. Administracinis teismas 
buvo grąžinęs ją į darbą.

(KD.Elta)

* Privatizuojama oro ben
drovė „Lietuvos avialinijos” 
(LAL), per devynis šių metų 
mėnesius patyrusi 11.5 mln. 
litų nuostolių, Šiuos metus 
planuoja baigti turėdama 
maždaug 25 mln. litų nuosto
lių. (LR,Elta)

M r.

»

mailto:Si-gitas%40Zilionis.cjb.net
mailto:Si-gitas%40Zilionis.cjb.net
http://www.%25c5%25bdilionis
http://www.is.lt/
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.scandlnavlan.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
VAKARONĖ SU LITERATAIS JAUNIMO 

CENTRE

LB Čikagos Pietvakarių 
apylinkės valdyba kviečia 
visus penkiadienį, gruodžio 7 
d., 7 v.v. dalyvauti .Jaunimu 
centro kavinėje ruošiamoje ka
lėdinėje vakaronėje.

Tilžės Akto paskelbimo 
83-sios sukakties minėji
mas šį sekmadienį, gruodžio 2 
d., 2 vai. p.p. vyks Saulių na
muose, Čikagoje. Minėjimų 
ruošia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis. Programo
je — iškilmingoji dalis su vė
liavų įnešimu. invokaciją, 
himnais ir paskaita. Meninėje 
dalyje — ,,Spindulio” tautinių 
šokių šokėjai. Po programos — 
kavutė ir pabendravimas. Vi
suomene maloniai kviečiama 
dalyvauti. Pagerbkime Maž. 
Lietuvos veikėjus, kovotojus ir 
kultūrininkus, siekusius to 
krašto įjungimo į nepriklauso
mos Lietuvos valstybę, ir pa
remkime pastangas vykdyti jų 
testamento įpareigojimų.

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje” lapkričio 28 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. bus 
dainų popietė su muziku 
Faustu Strolia. Veiks „laimės 
šulinys”, bus bendri pietūs. 
Maloniai kviečiame atsilanky
ti. padainuoti.

Filisterių Skautų s-gos 
Čikagos skyriaus sueiga šį 
penktadienį, lapkričio 30 d.., 7 
v.v. vyks Lemonte, PLC posė
džių kambaryje. Visi filisteriai 
kviečiami dalyvauti.

EKUMENINĖS 
PAMALDOS AIDS 
DIENAI PAMINĖTI

Kiekvienais metais gruodžio 
1 diena visame pasaulyje ski
riama sergančių ar mirusiųjų 
nuo ŽIV/AIDS atminimui 
Čikagoje ši diena pirmą kartą 
bus prisiminta ekumeninėmis, 
tai dienai pritaikytomis pa
maldomis kviečiant pasimelsti 
už sergančiųjų ir mirusiųjų 
šeimas ne tik Lietuvoje, bet ir 
čia, Amerikoje. •

Pamaldos bus laikomos 1:30 
val.p.p. tėvų jėzuitų koplyčioje 
gruodžio 1 d. Jose dalyvaus 
katalikų kunigas Kazimieras 
Ambrasas, SJ, evangelikų re
formatų kunigė-diakonė Erika 
Brooks. evangelikų kunigas 
Valdas Aušra ir Lithuanian 
Mercy Lift atstovas brolis dr. 
Vilius Dundzila. Pasimelski- 
me ir padarykime šį susitiki
ma kasmetiniu.

Pranė Šlutienė 
Lithuanian Mercy Lift

Tūkstantmečio Madona
gruodžio 2-9 d. atkeliauja į’ 
bvč. M Marijos Gimimo para-, 
pijų, kur parapijiečiai kviečia
mi bet kada dienos metu ateiti 
ir pasimelsti. Tomis pačiomis 
dienomis vyks įvairūs rengi
mai, skirti Maria aukštesnio
sios mokyklos 90 metų gyva
vimo sukakčiai paminėti. 
Vyks specialios maldos, dai
nuos Maria mokyklos vaikų 
choras, gruodžio 6 d., ketvir
tadienį, Lietuvos Vyčių choras 
giedos specialias giesmes ir 
t.t. Gruodžio 8. d., šeštadienį, 1 
val.p.p. bus laikojnos iškilmin
gos jubiliejinės šv. Mišios, 
skirtos Maria mokyklos įkūri
mo datai paminėti. Į rengi
nius kviečiama visa lietuviš
koji visuomenė.

Dėl susidariusių nenuma
tytu kūrybinių įsipareigo
jimų Vienoje operos solistės 
Erikos Navickaitės koncertas 
„Dovanoju Tau savo širdį”, 
turėjęs vykti gruodžio 16 d. 
Čikagoje, atidedamas iki 2002 
metų sausio mėnesio. Rengė
jai atsiprašo ir kviečia jau iš 
anksto kalendoriuje pasižymė
ti sausio antrojoje pusėje Eri
kos koncertą.

Skelbimai
• 27 centai skambinant į 

Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.

'Jokių męnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

x Karaliaučiaus Srities 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Rita Švarcas. 
$50 — Ona Adomaitienė; Al
girdas Dūda; Aleksandras 
Jasėemskas. $25 — Tadas Bu- 
kaveckas; M. ir F. Radis; Jo
nas ir Marija Šimonis; Vitalis 
Švažas. $20 — Juozas Ali
šauskas; Jonas Butvilą; Petro- 
nellė Cicėnas. $15 — Salome 
Nyerges. $10 — Algimantas 
Totilas. Dėkojame rėmėjams. 
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei”, 1394 Middleburg, 
Ct„ Napervllle, IL 60540- 
7011. (Skelb.)

SPORTO SĄJUNGOS METINIS 
SUVAŽIAVIMAS CLEVELANDE

Lietuvių rašytojų draugija 
lapkričio 9 d. Jaunimo centro 
patalpose surengė vakaronę 
su literatais, kurią pavadino 
„Pavasaris rudenį”. Šioje va
karonėje dalyvavo 11 literatų 
ir nemaža poezijos mylėtojų.

Vakaronę pradėjo Lietuvių 
rašytojų draugijos pirmininkė 
Stasė Petersonienė, pasi
džiaugdama gražiu būreliu 
dalyvių. Ji pažymėjo, kad poe
zijos menas rodo tautos 
kultūringumą ir tolesnį vaka
ro vedimą perdavė rašytojai 
Nijolei Jankutei Užubalienei.

Savo poetiniais išgyveni
mais dalijosi Irena Gelažienė, 
išleidusi knygą „Baltoji 
paukštė”. Ji perskaitė 7 savo 
eilėraščius. Po to Eglė Juod- 
valkė įdomiai, su humoru pa
sakojo apie savo kelionę po 
Lietuvą, kpr šiemet praleido 
daug laiko, dalyvavo keletoje 
poezijos vakarų. Tarp įsimin
tinų renginių buvo vakaronė 
„Sugrįžtantieji Vakarai”, ku
rioje buvo daug dėmesio skirta 
išeivijos menininkams. Žemai
tijoje, Telšiuose, ji gavo 
„Žemaičio pasą”. Poezijos va
karai vyko knygynuose, kul
tūros namų salėse, gimnazi
jose. Tarp klausytojų būdavo 
daug jaunimo, kurio poetė 
pasigenda Čikagoje. Eglė 
Juodvalkė atkreipė dėmesį į 
tai, kad Lietuva yra pakviesta 
į tarptautinę knygų mugę 
Frankfurte, Vokietijoje, vyk
siančią 2002 m. Tai didelė 
gąrbė ir nauda Lietuvai, ypač 
dabar, kai ji deda pastangas 
įstoti į NATO ir Europos 
Sąjungą. Ten bus proga paro
dyti savo kultūrą.

Beje, šiemet ir Jaunimo 
centre vyko Eglės Juodvalkės 
pastarosios knygos „Cukraus 
kalnas”, kurioje aprašomi jos 
jaunystės nuotykiai, darbas 
„Amerikos balso” radijuje ir 
kelionių aprašymai, pristaty
mas.

Audra Kubiliūtė-Daulienė 
yra detektyvinių novelių kū
rėja jaunimui. Audra ' - 
inžinierė, bet tai netrukdo jai 
rašyti. Vienas įdomiausių jos 
kūrinių yra novelių rinkinys 
„Aštuonioliktoji gatvė”. Ji 
daug keliauja, yra buvusi 
Australijoje, Kinijoje, Indone
zijoje, Italijoje. Jos pasakoji
mai buvo tokie žaismingi, kad 
klausėmės su pasigėrėjimu. Ir 
jos detektyvinės novelės jauni
mui gali prilygti garsiajam 
Lietuvos detektyvinių romanų 
rašytojui Justinui Piliponiui.

Sigutė Lukauskaitė - Čika
gos pedagoginio instituto ab
solventė, dalyvauja lietu
viškoje spaudoje, „Dirvos” sa
vaitraščio paskelbtame kon

kurse laimėjo pirmąją pre
miją. Sigutės eiles skaitė Ieva 
Butėnaitė.

Regina Oraitė - žurnalistė, 
fotomenininke ir poetė. Ji 
Čikagoje ir New Yorke yra su
rengusi keletą fotoparodų. 
Eiles rašo atliekamu nuo kitų 
užsiėmimų laiku. Ji perskaitė 
keletą savo eilėraščių.

Kornelijus Jazbutis ką tik 
buvo grįžęs iš kelionių po Lie
tuvą ir turėjo daug ką papasa
koti. Jis buvo susitikęs su 
daugeliu rašytojų ir turėjo 
progos skaityti savo eilėraš
čius. Ir šios vakaronės metu 
paskaitė savo poezijos.

Teresė Pautieniūtė-Bogu- 
tienė jau 1975 m. dalyvavo 
jaunųjų poezijos rinkinyje 
„Tiltai ir tuneliai”. Reikia pa
minėti, kad jos vyras Jonas 
Boguta buvo vienas garsiųjų 
poezijos pavasario renginių 
pradininkas. Kai 1975 m. šis 
renginys vyko Lietuvoje, jis 
norėjo, kad „Poezijos pavasa
ris” vyktų ir Čikagoje, lietuvių 
išeivių sostinėje, kad ne
nutrūktų gija tarp išeivijos ir 
Lietuvos. Teresė Bogutienė 
padeklamavo 10 savo eilė
raščių-, keletą anglų kalba.

Ričardas Spitrys, spaustuvi
ninkas, menininkas. Rašo 
daug eilėraščių ir žada leisti 
knygą.

Vilijos Vakarytės profesija - 
gailestingoji sesuo, ji dirba li
goninės tyrimų laboratorijoje. 
Laisvalaikiu piešia, fotogra
fuoja, kuria eiles. Bendradar
biauja su „Draugu”, anksčiau 
- „Laiškais lietuviams”. Ren
gia poezijos knygą „Mano an
gele”. Iš jos paskaitė eilė
raščių. Laimute Tornau pas
kaitė kelionių nuotykių.

Vakaronė baigėsi Nijolės 
Jankutės-Užubalienės para- 
kojimais apie šios vasaros ke
liones po Lietuvą. Ji tėvynėje 
lankė daug įvairiausių kultū
rinių renginių ir turėjo ką pa
pasakoti. Nijolė Užubalienė 
apdovanota Lietuvių rašytojų 
draugijos šių metų premija. 
Vakaronėje rašytoja paskaitė 
keletą savo eilių.

Šio vakaro rengėja Stasė Pe
tersonienė nuoširdžiai dėkojo 
rašytojams, skaičiusiems savo 
kūrinius, ir literatūros mylė
tojams už gausų dalyvavimą. 
Dėkojo „Draugo” dienraščiui, 
„Margučio II” radijui. „Stu
dijai R” už renginio reklamą. 
Savo kūrybą skaičiusiems li
teratams ji įteikė rašytojo 
Česlovo Senkevičiaus iš To
ronto knygą „Ketvirtoji upė”, 
o po to pakvietė visus paben
drauti su rašytojais ir pasi
vaišinti.

Antanas Paužuolis

Milwaukee vykstančiame Amerikos tautų festivalyje dalyvavo lietuvių tautinių šokių vienetas „Klumpė".

DAUGIAUSIA DĖMESIO 
SUSILAUKĖ LIETUVIAI

Mihvaukee vykstančiame 
Amerikos tautų festivalyje 
šiaurės lietuvių tautinių šokių 
vienetas „Klumpė” dalyvauja 
kasmet jau 21 metus. Šiemet 
festivalyje pasirodė jaunimo 
grupė. Ir, pasak vadovės Ingri
dos Špokienės, itin sėkmingai: 
„Visuomet daugiausia žiūrovų 
aplodismentų susilaukdavo 
Ukrainiečiai, kurie scenoje šo
kio metu išdarinėja įvairiau
sius triukus. Šiemet mums 
plojo, ko gero, ne mažiau. Šo
kom 'Gegužinę polką’. Muzika 
iš filmo 'Tadas Blinda’, atsi
menat, kur visi linksmai try
pia miške per Tado ir Mortos 
vestuves? Šokis judrus, grei
tas, melodija uždeganti. Gal 
todėl daugeliui patiko”. Pra
ėjusiuose festivaliuose pasiro
dydavo vyresnioji „Klumpės” 
grupė, tad ir šokiai būdavo 
rimtesni.
. Tautų festivalį („Holiday 
Folk Fare”) apie 50 metų ren
gia Wisconsin Tarptautinis 
institutas. Kiekvienais metais 
sugalvojama festivalio tema. 
Šiemet tai buvo kultūros ir 
taikos festivalis.

Čia dalyvauja gal ne visos, 
bet dauguma tautų, gyvenan
čių Amerikoje. Šioje šventėje 
pasirodė net 52 šalių atstovai
— norvegai, ukrainiečiai, ru
sai, lenkai, arabai, serbai, vo
kiečiai, amerikiečiai, airiai, 
indėnai, bulgarai, rumunai, 
taivaniečiai, danai, graikai, ja
ponai ir kt. Kiekvienas kolek
tyvas turi trijų minučių pasi
rodymą scenoje. Festivalyje ne 
tik šokama. Kiekviena tauta 
demonstruoja savo kultūrą, 
papročius. Kokiu būdu? Visi 
dalyviai turi surengti kultū
rinę parodėlę. Pernai lietuvai
čiai turėjo Kūčių stalą. Šiemet
— senovės liaudies lietuvio 
būstą, kuriame galėjai išvysti 
audimo ratelį, lininius rank
šluosčius, naminės juodos duo

nos kepalą, rūtų šakelę. Taip 
pat kiekviena tauta turi savo 
prekyvietę, kur pardavinėja 
tautiškus suvenyrus. Lietu
viai siūlė keramikinius name
lius, molinukus, verbas, stal
tieses. Ir dar ne viskas. Koks 
festivalis be tautinės virtuvės? 
Dalyviai galėjo paragauti ir 
indėniškų, ir japoniškų, ir dar 
visokiausių patiekalų.

„Trejus metus iš eilės lietu
viai gavo premiją už kultūrinę 
parodą. Tad šiemet nusprendė 
perleisti prizus kitiems, — pa
sakoja „Klumpės” pirmininkė 
Vilija Sužiedėlienė. — Smagu 
susitikti su žmonėmis, kurie 
domisi kitų tautų praeitimi. 
Gal šiemet buvo šiek tiek ma
žiau publikos, bet, nepaisant 
to, buvo išties smagu. Palmira 
Janušonienė demonstravo, 
kaip gaminti lietuvių liaudies 
šiaudinukus. „Spindulio” va
dovė Rasa Poskočimienė su
rengė nedidelius lietuvių liau
dies šokių kursus. Tikrai at
sirado nemažai žmonių, besi
dominčių lietuvių kultūra. 
Toks festivalis — labai gera 
proga parodyti Lietuvą didelei 
miniai”.

Asta Buračaitė ir Ramūnas 
Paulauskas „Klumpėje” šoka 
beveik metus. Kodėl? „Smagu. 
Susitinki senus ir naujus 
draugus. Jeigu nori išlaikyti 
savo tautiškumą, panašūs 
renginiai — patys geriausi”. 
Ramūnas šoko tautinius šo
kius dar Lietuvoje, net 14 me
tų. Asta niekada nešoko. Lie
tuvoje dainavo liaudiškos mu
zikos kapeloje. „Klumpės” jau
nimo kolektyvas — visi ne
seniai atvažiavę iš Lietuvos. 
Visą savaitę jaunuoliai dirba 
įvairiausius darbus — kas 
aukle, kas indus ar langus 
plauna, kiti restorane ar sta
tybose dirba. Tačiau sekma
dienį visi skuba į repeticiją. 
„Klumpė” pernai šventė 20

metų jubiliejų. Kolektyvas 
gimė iš „Bijūno”. Pirmieji 
„Klumpei” vadovavo Stasys ir 
Giedrė Milašiai. Dabar jau 
ketverius metus grupei „diri
guoja” iš Lietuvos atvykusi 
Ingrida Špokienė. Ingrida 
Šiauliuose baigė Pedagoginį 
institutą. Kas bendro su šo
kiais? „Mano mama choreo
grafė. Tad nuo pat mažens šo
ku. Dainų šventėje susipaži
nau su būsimu vyru. O, at
važiavę į Ameriką, patekom į 
'Klumpę', taip ir prasidėjo”, — 
sako Ingrida Špokienė. Visai 
neseniai Ingrida susilaukė 
antro vaikelio, kuriam vos pu
santro mėnesio. Namuose dar 
šeimininkauja dviejų su puse 
metukų dukrytė Eglė. Tad 
rūpesčių per akis. Bet moteris 
ištikima šokiui: „Iki paskuti
nės minutės dirbau. Pagim
džiau, praėjo savaitė, ir vėl į 
repeticijas”. Šiuo metu „Klum
pėje” šoka dvi grupės — jau
nimo ir veteranų. Vyriausiam 
šokėjui — net 62 metai. Šie
met „Klumpė” planavo vykti į 
Lietuvą, į Dainų šventę, ta
čiau, Lietuvos vyriausybei nu
tarus šventę perkelti į kitus 
metus ir kartu pažymėti Lie
tuvos karaliaus Mindaugo 750 
metų jubiliejų, grupė, kaip ir 
kiti Čikagos kolektyvai nebe- 
siruošia šventei. Užtai yra ki
tų. Vasario 9 d. klumpiečius į 
Milvvaukee pakvietė atvykti 
serbai, vasario 16 d., kaip ir 
kasmet, šokėjai dalyvaus Lake 
County/Waukegan LB apylin
kės Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjime. Gegužės mėne
sį, ko gero, vyks į Minnesotoje 
vyksiantį Tautų festivalį. Žo
džiu, yra ką veikti.

„O galbūt Čikagoje reiktų 
surengti vieną didelę šventę, į 
kurią susirinktų lietuvių liau
dies meno propaguotojai ne 
tik iš Čikagos ir jos apylinkių, 
bet ir Colorado, Los Angeles, 
Montrealio bei kitų miestų”, 
— sako visuomet naujų idėjų 
pilna „Klumpės” šokėja Asta 
Buračaitė. Rusnė VėjūnėPrieš dvi savaites (lapkri

čio 17 d.) Clevelande buvo su
rengtas metinis visuotinis 
Šiaurės Amerikos Lietuvių fi
zinio auklėjimo ir Sporto są
jungos suvažiavimas, sutrau
kęs tik mažą būrelį (apie 25) 
dalyvių. Šio suvažiavimo dar
botvarkė buvo plati ir gana 
sudėtinga. Tačiau gana daug 
jos punktų liko mažai paliesti 
ar atidėti ateičiai. Pranešimą 
skaitė ir pirmininkas Audrius 
Šileika iš Toronto miesto, kur 
buvo įsikūrusi ligšiolinė vado
vybė.

Vienas iš didesnių suvažia
vimo netikėtumų buvo tas, 
kad pasikeitė centro valdyba 
ir jos narių vieta. Nedidele 
persvara — 44 balsai prieš 41 
laimėjo čikagiečių sąrašas. 
Tad valdyba po ilgesnio laiko 
iš Kanados grįžta į Čikagą, 
kuomet čia jos pirmininku 
buvo dabartinis Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus. Be
je, rinkimuose balsavo ne vien 
tik suvažiavime dalyvavusieji, 
bet visi klubai, pagal jiems 
skirtų balsų skaičių.

Naująją valdyba sudaro: Vy
tautas Ambutas, Algirdas 
Bielskus, Rimas Dirvonis, 
Vaclovas Kleiza, Aleksas Lau

raitis, dr. Donatas Siliūnas, 
Vytautas Vaitkus. Iš jų 6 či- 
kagiečiai, tik vienas A. Biels
kus — klevelandietis, kuris vi
sose valdybose eina generali
nio sekretoriaus pareigas. Bet, 
galimas dalykas, jog dabar 
Bielskus jau persikels gyventi 
į Čikagą.

Kaip matome, šioje valdy
boje šalia sporto veikėjų-vete- 
ranų yra ir jaunesnių veidų. 
Pagal profesijas ar užimamas 
pareigas — irgi gana plati jų 
veiklos skalė. Yra ir advoka
tas, ir gydytojas, ir ilgametis 
Lietuvos generalinis konsulas. 
Reikia manyti, jog šie žinomi 
vardai neliks vien tik vardais 
popieriuje. Tikėtina, kad šie 
žmonės valdyboje nuoširdžiai 
dirbs ir vėl atstatys lietuvių 
sportinę veiklą į tas vėžes, ku
riose ji buvo prieš 30-40 metų.

Buvo nuspręsta 2002 metų 
jaunimo krepšinio pirmenybes 
rengti Detroite. Suaugusiųjų 
klasėse jos tikriausiai bus Či
kagoje, o veteranų grupėje — 
Clevelande. Buvo aptarta 
ir 2002 metais planuojama III 
Lietuvos tautinė olimpiada 
Šiauliuose, kuriai jau reikia 
pradėti aktyviai ruoštis.

E. Šulaitis

Algimantas Kezys kviečia 
į savo fotografijos parodos 
„Chicago 2001: Architectural 
Fragments” atidarymą, kuris 
vyks gruodžio 7 d., nuo 6 iki 8 
val.v. The Chicago Athenaeum 
in Schaumburg (190 S. Roselle 
Rd., Schaumburg; tel. 847- 
895-3950).

Šį šeštadienį, gruodžio 1
d., Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo mokyklos salėje, 
4420 S. Fairfield Ave, Brigh
ton Parke, vyks Lietuvos Vy
čių Vidurio vakarų apygardos 
suvažiavimas. Jį globos Vyčių 
36-oji kuopa. Suvažiavimo 
programa numatoma tokia: 3 
val.p.p. - registracija, kuopų 
pranešimai, diskusijos ir t.t., 
4:30 val.p.p. - šv. Mišios, 5:30 
val.p.p. - vaišės, pabendravi
mas, pasilinksminimas skam
bant Algimanto Barniškio at
liekamai muzikai. Vietas užsi
sakykite iki lapkričio 28 d. 
skambinant Evelinai Oželie- 
nei tel. 773-254-7553 arba Ma
rytei Kinčienei tel. 773-927- 
4990. Įėjimas į suvažiavimo 
renginį - iš kiemo. Automobi
lius galima statyti kieme arba 
automobilių aikštelėje - ji ge
rai apšviesta ir saugi.

Broniaus Nainio „Lietu
vai ir lietuvybei” knygos
sutiktuvės įvyks 2001 m. 
gruodžio 1 d., šeštadienį, 7 
vai. v., PLC, Lemonte, Lietu
vių dailės muziejuje. Knyga 
išleista JAV Lietuvių Bend
ruomenės 50-ties metų sukak
tie sproga. Visuomenė nuošir
džiai kviečiama atsilankyti į 
knygos sutiktuves. Bus įdomi 
paskaita — knygos aptarimas, 
meninė dalis ir vaišės bei pa
bendravimas. Kiekvieno ansamblio pasirodymas Tautų festivalio scenoje truko tik tris minutes

„Klumpės šokėjai (iš kairės): Robertas, Andrius. Ramūnas ir Darius. Koncerto akimirkos


