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JAV ginkluotųjų pajėgų vadas giria Lietuvos kariuomenę 

Puošni šventė Los 
Angeles; ALRK Moterų 
sąjungos veikla St. 
Petersburge; Amerikoje 
skambės lietuvio 
kompozitoriaus 
kūriniai . 

2 psl. 

Motina gamta verta 
pagarbos; dešiniosios 
politikos ypatumai ir 
perspektyvos; nauja 
a tkarpa: apie Vilniaus 
pilis. 

3psl. 

Į Lietuvos Vaikų viltį 
žvelgiant iš Vilniaus; 
artėja vasara; „hipiai" 
Kopenhagoje. 

4 psl. 

PLB ir jos pirmininkas. 
5 psl. 

Naujos parduotuvės 
Lombarde; knygos 
vaikams sutiktuvės; 
pasivaikščiojimas su 
dailininke. 

6 psl. 

Sportas 
* E s t i j o s T a r t u m i e s t e 

v y k u s i u tarptautinių lengva
atlečių Gustavo Sules atmini
mo varžybų nugalėtoju tapo 
2000 metų Sydney olimpinių 
žaidynių čempionas Virgilijus 
Alekna. 

* Oland i jo je v y k s t a n č i a 
m e E u r o p o s p a r o l i m p i n i o 
k o m i t e t o lengvosios atletikos 
čempionate tarp 750 neįgaliųjų 
sportininkų (tarp jų ir 11 lietu
vių) iš 38 valstybių ir toliau 
sėkmingai dalyvauja Lietuvos 
atstovai. Aukso medalį varžy
bose iškovojo klaipėdietė Aldo
na Grigal iūnienė, p i rmavusi 
rutulio stūmimo rungtyje tarp 
sportininkių su judėjimo ne
galia. Sidabras atiteko panevė
žietei Dangutei Skierienei tarp 
sportininkių su regėjimo ne
galia. Iš viso Lietuvos lengva
atlečiai jau iškovojo po tris auk
so ir sidabro medalius. 

* L i e t u v o s d v i r a t i n i n k o 
R a i m o n d o R u m š o , įtariamo 
dopingo vartojimu per šių metų 
„Giro d'Italia" lenktynes, do
pingo B tyrimas bus t i r iamas 
Lozanos antidopingo laborato
rijoje birželio 25 dieną, o šią 
procedūrą stebės pats dvirati
ninkas ir Lietuvos kūno kul
tūros ir sporto departamento 
antidopingo programos vyriau
sioji specialistė Rima Berlovie-
nė, kur ią pakvietė pa t s R. 
Rumšas. Tikimasi, kad tyrimo 
rezul ta ta i paaiškės tą pačią 
dieną. 

Naujausios 
žinios 

* L i e t u v a n o r ė t ų NATO 
baz ių va l s tybė je , sako krašto 
apsaugos ministras. 

* Ž e m d i r b i a i u ž p a r 
d u o t ą l i t r ą p i e n o g a u s vidu
tiniškai 7 centus paramos. 

* P r e z i d e n t a s s t eb i s i gy
ven to jų nepilietišku požiūriu į 
korupciją. 

* V a l s t y b ė s b i u d ž e t a s 
J004 m i šaugs dešimtadaliu. 

* Ši i-met L i e t u v o j e la-
MaiMfari p a b r a n g o alkoholis 
ir tabakas 

V i ln iu s , birželio 18 d. 
(BNS) — Vilniuje trečiadienį 
viešintis JAV ginkluotųjų pajė
gų vadas generolas Richard B. 
Myers negailėjo komplimentų 
Lietuvos kariuomenei, sakyda
mas, kad Lietuva gali didžiuotis 
savo esamais ir būsimais ka
riais. 

Apsilankymas Lietuvoje yra 
pirmasis R. B. Myers vizitas ne 
tik Lietuvoje, bet ir visose į NA
TO pakviestosiose valstybėse. 

Po pietų su prezidentu Ro
landu Paksu JAV kariuomenės 
vadas sakė perdavęs preziden
tui NATO pajėgų susižavėjimą 
Afganistane tarnaujančiais Lie
tuvos kariais. „Jie puikiai vyk
do savo tarnybą. Ja is žavisi vi
sos koalicijos pajėgos, tarnau
jančios Afganistane", sakė R. 
Myers. 

Apie 40 Lietuvos specialiųjų 
pajėgų karių Afganistane kartu 

su amerikiečių pajėgomis tar
nauja nuo praėjusių metų lap
kričio. 

Generolas ta ip pat gyrė Lie
tuvos kariūnus, su kuriais susi
tiko Lietuvos karo akademijoje. 
„Žiūrėdamas įjuos, žiūrėdamas 
į jų akis , klausydamasis jų 
klausimų, galvojau, kad Lietu
vos žmonės gali didžiuotis, kad 
turi augančius puikius jaunus 
žmones, būsimuosius vadus", 
sakė R. Myers. 

JAV pareigūnas sakė, kad 
Lietuvos karių dalyvavimas 
Irake prisidės prie bendrų koa
licijos pastangų pagerinti ira
kiečių gyvenimą. 

Irake kartu su danais už
duotis vykdo Algirdo mechani
zuotojo pėstininkų bataliono 44 
kariai. Planuojama, kad rugpjū
tį į Iraką išvyks ir Birutės mo
torizuotojo pėstininkų bataliono 
45 kariai. N u k e l t a į 5 psl . 

Prezidentūroje susitiko (iš kairės) prezidentas Rolandas Paksas, JAV kariuomenės vadas, generolas Richard B. 
Myers ir Lietuvos kariuomenės vadas, brigados generolas Jonas Kronkaitis. Tomo Bauro 'ELTA) nuotr 

Prez iden to ž m o n a 
rūp ins i s mo te r imi s , 
vaikais i r ekologija 

V 
s 

Laima Paksienė 

Vi ln ius , birželio 18 d. 
(BNS) — Prezidento Rolando 
Pakso žmona Laima Paksienė 
rūpinsis vaikais, ekologija ir 
moterų gyvenimo kokybės 
kėlimu. Tai buvo pranešta tre
čiadienį Prezidentūroje sureng
to L. Paksienės įsteigtos viešo
sios įstaigos „Laimos gerų ini
ciatyvų fondas" bei projekto „Ir 
gyvenimas tęsiasi" pristatyme. 

Fondo išplatintoje informa
cijoje sakoma, kad L. Paksienė 
ketina globoti be tėvų globos 
likusius bei gatvės vaikus, vai
kus iš asocialių ar skurdžiai gy
venančių šeimų, gabius vaikus. 

Be to, L. Paksienė ketina 
skelbti ir remti ekologinius pro
jektus. 

„Norėčiau apjungti du la
bai svarbius žmonių gyvenimo 
komponentus — vaikus ir gam
tą. N u k e l t a \ 5 psl . 

P r e z i d e n t a s ske lb ia k a r ą m i š k ų v a g i m s 
V i l n i u s , birželio 18 d. 

(BNS) — Su vidaus reikalų ir 
aplinkos ministrais trečiadienį 
susitikęs prezidentas Rolandas 
Paksas paragino atsakingas 
institucijas parodyti neteisėtai 
kertantiems miškus asmenims, 
jog jų nebaudžiamumas baigia
si. 

Prezidento atstovas spaudai 
Rosvaldas Gorbačiovas sakė, 
kad R. Pakso nuomone, reikia 
skirti didelį dėmesį kaltųjų iš
aiškinimui ir nubaudimui. 

Visuomenės dėmesį į netei
sėtai įvairiose Lietuvos vietose 
kertamus miškus neseniai at
kreipė žiniasklaida. Jau žino
ma, kad Zarasų rajone neteisė

tai iškirsta 140 kubinių metrų 
miško. Kriminalistai nus ta tė , 
kad ta pati gerai organizuota 
grupė asmenų miškus kirto Šal
čininkų, Kupiškio ir kituose ra
jonuose. 

Vidaus reikalų minis t ras 
Virgilijus Bulovas sakė, kad be 
šių atvejų yra nustatyta dar 17 
neteisėto miško kirtimo atvejų, 
kurių kaltininkai taip pat ne
rasti . V. Bulovas pažymėjo, kad 
po generalinio '< emisaro ir gene
ralinio urėdo susitikimo polici
jos ir miškininkų bendradarbia
vimas sustiprintas visoje Lie
tuvoje — saugant miškus nuo 
iškirtimo, griežčiau kontroliuo
jami medienos pervežimai Lie

tuvos keliais, stabdomi ir tikri
nami medienos krovinius ve
žantys automobiliai. 

Aplinkos ministras Arūnas 
Kundrotas prezidentą informa
vo apie Aplinkos ministerijos 
ke-tinamas rengti Administra
cinių teisės pažeidimų kodekso 
(ATPK) pataisas, kurios griež
čiau reglamentuotų miškų kirti
mą. 

ATPK siūlo įtvirtinti, kad, 
įrodžius nete isė tus savininko 
veiksmus, mediena būtų atimta 
valstybės naudai . Aplinkos mi
nistras ta ip pa t priminė, jog 
pernai padidintos ATPK numa
tytos baudos už neteisėtą miškų 
kirtimą. 

Trys partijos sutarė dėl 
koalicijos Vilniaus valdžioje 

V i l n i u s , birželio 18 d. 
(BNS) — Trys Vilniaus miesto 
taryboje atstovaujamos politi
nės partijos — Naujoji sąjunga 
(socialliberalai). Tėvynės sąjun
ga bei Liberalų ir centro sąjun
ga — sutarė formuoti plačią 
koaliciją sostinės valdžioje bei 
pakvietė kitas politines partijas 
įsijungti į koaliciją. 

Susitarimo atsiradimas aiš
kinamas siekiu kuo greičiau 
spręsti bevaldystės problemą 
Vilniaus miesto Taryboje, pa
garba rinkėjų valiai ir demok
ratijos principams bei politinių 
kompromisų būtinybe. 

Manoma, kad naujoji koali

cija miesto taryboje turės bent 
28 balsus iš 51. Ankstesnės 
kadencijos miesto taryboje taip 
pat iš pradžių buvo 28, vėliau — 
27-ių liberalo Artūro Zuoko rė
mėjų dauguma, ir tai netrukdė 
jai sėkmingai dirbti. 

Susitarimo dalyviai kol kas 
neatskleidžia, ar jų kandidatas 
į merus toliau bus Liberalų ir 
centro sąjungos vadovas A. Zuo-
kas, ar kuris kitas kandidatas 
iš koalicijos narių. 

Planuojama, kad eilinis 
bandymas surengti bevaldystės 
j au du mėnesius kamuojamos 
sostinės mero rinkimus įvyks 
liepos 2 dieną. 

L i e t u v a u ž m e g s 
d i p l o m a t i n i u s 

s a n t y k i u s s u S a u d i 
Arab ia ir H a i t i 
V i l n i u s , birželio 18 d. 

(BNS) — Vyriausybė trečiadie
nį suteikė įgaliojimus bendrą 
protokolą dėl diplomatinių san
tykių užmezgimo tarp Lietuvos 
ir Saudi Arabijos pas i rašyt i 
Lietuvos nuolatiniam atstovui 
prie Jungtinių Tautų ambasa
doriui Gediminui Šerkšniui. 

Lietuva nori plėsti ekono
minius ryšius su viena įtakin
giausių Artimųjų Rytų valsty
be Saudi Arabia, plėsti politi
nius ryšius bei bendradarbiavi
mą tarptaut inėse organizacijo
se. 

Saudi Arabia yra stambiau
sia naftos išgavėja ir eksportuo
toja plTsaulyje. Šios valstybės 
naftos ištekliai sudaro ketvirta
dalį pasaulio naftos atsargų. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Prieglobsčio Lietuvoje prašo buvęs 
Čečėnijos vidaus reikalų 

viceministras 
V i l n i u s , birželio 18 d. 

(BNS) — Politinio prieglobsčio 
Lietuvoje paprašė buvęs Čečė
nijos vidaus reikalų viceminist
ras Salanbek Chačukajev, šiuo 
metu gyvenantis Ruklos pabė
gėlių priėmimo centre, rašo 
dienraštis „Lietuvos žinios". 

Vyriškio teigimu, namuose, 
kuriuos paliko prieš 7 mėne
sius, jam gresia rimtas pavojus. 
Išvykti iš tėvynės jis neketino, 
tačiau, sužinojęs, kad yra ieško
mas Rusijos specialiųjų tarny
bų, kitos išeities neturėjo. 

J Lietuvą S. Chačukajev at
vyko praėjusių metų spalio 16 

dieną. Kelionė į Lietuvą t ruko 3 
paras. „Traukiniui pr iar tėjus 
prie Vilniaus, daviau vagono 
palydovui 10 dolerių, nuspau
džiau stabdžio rankeną ir iš
šokau. Buvo nakt is . Paryčiais 
pėsčiomis nus igavau iki Vil
niaus ir iš karto kreipiausi į 
Migracijos departamentą", pa
sakojo S. Chačukajev. 

1994 metais Čečėnijoje pra
sidėjus karui , S. Chačukajev 
kartu su grupe bendraminčių 
įkūrė'pogrindinę Vidaus reikalų 
ministeriją. „1996 metų rugpjū
tį išėjus Rusijos kariuomenei, 

N u k e l t a \ 5 ps l . 

Dėl netvarkingų dokumentų 
vaikų kelionės į užsienį baigiasi pasienyje 

V i l n i u s , birželio 18 d. 
(BNS) — Šiais metais dėl ne
tvarkingų dokumentų pasienie
čiai į užsienio valstybes neleido 
išvykti 290 vaikų. 

Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) duomenimis, 
215 vaikų per Lietuvos valsty
bės sieną vyko neturėdami vie
no arba abiejų tėvų sutikimų, 
75 nepilnamečiams teko grįžti 
namo, nes jie neturėjo kelionės 
dokumento arba paso, arba jų 
pateikti dokumentai negaliojo. 

Pasieniečių teigimu, prieš 
kelionę reikiamais vaiko doku
mentais nepasirūpinę tėvai daž
nai pasienio kontrolės punk

tuose reiškia nepagrįstas pre
tenzijas, skundžiasi VSAT šta
bui. 

Kad nepilnamečių kelionės 
nenutrūktų pasienyje, o keliau
jantieji neprarastų sumokėtų 
pinigų už bilietus ar keliala
pius, VSAT primena vaikų lai
kino išvykimo į užsienio valsty
bes tvarką. 

Jeigu vaikas vyksta į užsie
nį su abiem tėvais ar įtėviais, 
pasieniečiams pateikiamas vai
ko Lietuvos piliečio pasas arba 
vaiko kelionės dokumentas. 

Šiuo atveju jokių papildomų 
leidimų ar kitokių dokumentų 
pasieniečiams pateikti nereikia. 

Vaiko kelionės dokumentą 
pagal gyvenamąją vietą išduoda 
miesto ar rajono policijos komi
sariato migracijos tarnyba. 

Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos, Šiaulių ir Panevėžio mies
tuose šiuos dokumentus gali iš
duoti ir miesto teritorinių polici
jos komisariatų pasų poskyriai. 

Tačiau ne visos valstybės 
pripažįsta vaiko keliones doku
mentą. 

Jų sąrašą VSAT skelbia 
savo interneto svetainėje 
,,www.pasienis.lt/on_road/". 

Todėl vaikui pa tar t ina tu
rėti Lietuvos Respublikos pasą. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP, Reum, AP, I«erfax. ITAR-TASS. BNS 

BraM agsntorų pranešimais} 

JAV 
V a š i n g t o n a s . Trečiadienį 

Irake, netoli Tikri to miesto, 
JAV pajėgos surengė paiešką 
dviejuose ūkiuose ir suėmė apie 
20 asmenų, susijusių su buvu
sio režimo specialiųjų saugumo 
pajėgų nariais, tarp jų ir dikta
toriaus Saddam Hussein as
mens sargybinį. JAV kariai at
ėmė 8.5 mln. dolerių grynais pi
nigais, apie 300-400 mln. Irako 
dinarų, nenustatyto kiekio eu-
rų ir Didžiosios Britanijos sva
rų sterlingų sumą bei daugybę 
brangakmenių ir juvelyrinių 
dirbinių, kurių bendra vertė 
siekia 1 milijoną dolerių. Pas 
vyrą, kurį sprunkantį automo
biliu iš ūkio susekė žvalgybos 
lėktuvas, buvo ras ta dar 
800,000 dolerių. 

Vaš ing tonas . JAV pajėgos 
Irake suėmė buvusio preziden
to Saddam Hussein sekretorių 

Abid Hamid Mahmud, kuris 
pažymėtas ketvirtuoju numeriu 
55-ių labiausiai ieškomų irakie
čių sąraše, trečiadienį pranešė 
JAV gynybos pareigūnas. 

V a š i n g t o n a s . JAV pajėgos 
paleido daugiau negu 11,000 
Irake suimtų asmenų, bet vis 
dar kalina daugiau negu 2,050 
irakiečių, kurie yra paprasti 
nusikaltėliai. J šiuos duomenis 
neįtraukta keletas šimtų ira
kiečių, kurie šią savaitę buvo 
suimti per operaciją „Desert 
Scorpion". 

JAV va l s tybės sekretorius 
Colin Powell per Pietryčių 
Azijos Valstybių Asociacijos 
(ASEAN) ir kitų regiono valsty
bių užsienio reikalų ministrų 
susitikimą trečiadienį sakė. 
kad JAV nėra svarbesnio klau
simo už komunistinės Šiaurės 
Korėjos branduolinių ginklų 
programą. „Negalime padėti 
Šiaurės Korėjai, kuri neat

sisako tikslo įsigyti branduoli
nių ginklų", pridūrė C. Powell. 
Šiaurės Korėja trečiadienį pa
žadėjo stiprinti savo branduo
linę atgrasinimo priemonę, o 
JAV raginimą surengti daugia
šales derybas pavadino takti
niais manevrais. 

Vaš ing tonas . JAV prezi
dentas George W. Bush antra
dienį pradėjo didžiausią per vi
są valstybės istoriją pinigų rin
kimo kampaniją, mėgindamas 
pasinaudoti savo karo meto po
puliarumu ir paversti jį pajamų 
šaltiniu savo būsimai rinkimų 
kampanijai. Net ir sakydamas 
kalbą miesto centre esančio 
viešbučio banketų salėje su
rengto priėmimo svečiams, ku
r ie už galimybę pasivaišinti 
mažais mėsainiais ir dešrai-
niais paklojo po 2,000 dolerių, 
G. W Bush stengėsi nenusi
leisti iki kasdienio politikavi
mo Šis vakaras G. W Bush at
nešė 4 mln. dol., tačiau tai yra 
tik pirmasis žingsnis link reko
rdinės 170-200 mln. dolerių 
sumos, kurią tikimasi surinkti 
2004-ųjų rinkimų kampanijai. 

Č i k a g a . „United Airlines" 
pranešė ket inanti pasiūlyti vi
siems JAV skraidantiems bend
rovės keleiviams galimybę 
skrydžio metu naudotis elekt
roninio pašto paslauga, kuri 
kainuos 15.98 dol. Galimybė tik 
rašyti ir išsiųsti elektroninius 
laiškus bei naujausios žinios 
kainuos 5.99 dol. 

EUROPA 
V a t i k a n a s . Popiežius Jo

nas Paulius II patenkino Ari
zonos valstijos Phoenix vys
kupo Thomas O'Brien prašymą 
atsistatydinti po to, kai dvasi
ninkas buvo suimtas ir apkalt
intas mirtinai sužalojęs neat
sargiai per gatvę ėjusį 43 metų 
pėstįjį bei pabėgęs iš įvykio vie
tos. 67 metų T. O'Brien paleis
tas už 45,000 dol. užstatą. Vys
kupo suėmimas dar labiau pa
kirto Bažnyčios autoritetą, kuri 
dar neatsigavo po skandalo, ki
lusio dėl to, kad minėtasis dva
sininkas dangstė vaikus sek
sualiai išnaudojusius kunigus 
ir mainais už prisipažinimą ga
vo teisinę neliečiamybę 

V a r š u v a . Apie trisdešimt 
arabų kalbos ir kultūros studi
jų absolventų vyks į Lenkijos 
kontroliuojamą zoną Irake pa
dėti kariškiams spręsti galimus 
konfliktus. Šiuo metu arabistai 
iš Varšuvos ir Krokuvos kartu 
su Rytų studijų centro eksper
tais lenkų kariams skaito pa
skaitas apie Irako ir islamo is
toriją, taip pat aiškina, kaip 
reikėtų elgtis, kad būtų išveng
ta pavojingų situacijų ir konf
liktų su musulmonais. 

išpuolį, kur is ap ibūd inamas 
kaip apšaudymas iš pravažiuo
jančio automobilio, n u k a u t a s 
vienas JAV karys, dar vienas 
sužeistas. 

B a g d a d a s . Prie JAV ad
ministracijos būs t inės Bag
dade trečiadienį amerikiečių 
kareivis pradėjo šaudyti į ak
menis svaidžiusių irakiečių mi
nią ir sužeidė du protestuoto
jus, kurie vėliau ligoninėje mi
rė. 

IRAKAS 
KANADA 

B a g d a d a s . Anksčiau neži
noma organizacija „Irako pasi
priešinimo brigados" prisiėmė 
atsakomybę už „visas keršto ir 
kovos operacijas" Irake prieš 
JAV kariuomenę, sakoma pa
reiškime, kurį gavo Qatar'o te
levizija „Al Jazeera" ..Irako 
pasipriešinimo brigados" sako 
esančios jaunų irakiečių ir 
arabų, „tikinčių Irako vienybe, 
laisve ir arabiška tapatybe", 
susivienijimas 

B a g d a d a s . Trečiadienį Ira
ko sostines Bagdado centre per 

T o r o n t o . Kanados sveika
tos apsaugos pareigūnai antra
dieni pranešė, kad pirmadienį 
nuo SARS mirė 67 metų vyras 
ir kad bendras Kanadoje nuo 
šios ligos mirusių žmonių skai
čius padidėjo iki 34 Tuo tarpu 
SARS sergančių asmenų, kurių 
pirmadienj buvo 44, per antra
dienio naktį sumažėjo ir dabar 
yra 37. Jtariamų SARS atvejų 
skaičius padidėjo vienu — iki 
penkių. Kanada yra vienintele 
ne Azijos valstybe, kurioje už
registruota mirties nuo SARS 
atvejų 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
http://www.pasienis.lt/on_road/
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PUOŠNI MOTINOS 
DIENOS ŠVENTĖ 

Los Angeles, CA, šv. Ka
zimiero parapijoje Motinos 
dienos šventę surengė tauti
nių šokių ansamblis „Spin
dulys". „Spindulio" vadovė 
mok. Danguolė Varnienė įdėjo 
labai daug pastangų, kad šis 
gražus paprotys įgautų pla
tesnį vaizdą. Visų pirma, kurį 
laiką jaunimas yra lavinamas 
nuolatinėmis pratybomis. 
Sigita Barysienė kelinti metai 
padeda „Spindulio" vadovei 
ir veda gimnastikos disci
pliną. Muz. Viktoras Ralys, 
dažniau atitrūkęs nuo savo 
tiesioginių pareigų, pritaiko 
šokėjams ritmišką akompa
nimentą. Jaunuoliai šokėjai 
pajunta, kad yra lavinami pro
fesionalų. Už tokį dėmesį 
Danguolę Varnienę, ilgametę 
šokėją/mokytoją, dabar jau va
dovę, reikia sveikinti, nes re
zultatai pasigėrėtini... Jauni 
gražūs šokėjai, nuo pat ma
žųjų „spinduliukų" iki grakš
čių, elegantiškų merginų ir 
vaikinų yra lavinami. 

Motinos dienos programa 
vyko nuoseklia tvarka, jauni
mas stačiai džiūgavo. Kas be 
ko, tobulumui ribų nėra, bet 
publika pilnutėlėje parapijos 
salėje kiekvieną programos 
dalį lydėjo aplodismentais. 
Gera nuotaika išsilaikė visą 
sekmadienio popietę. Progra
mos repertuaras nebuvo per
krautas sveikinimais, linkėji
mais, — vien jaunimui pri
taikytos dainos, inscenizaci
jos, baladės, dedikuotos 
Motinos dienos šventei: „mūs 
pasaulis nedidus", „saulės 
dukrytės", „mergautinis". 
Liaunas žingsnis, basos kojos, 
pasikeitimai ištiestomis ran
komis sveikinant pavasarį, 
kaip naują draugę, į savo būrį. 
„Kalvelis", „Šustas" — geras 
triukšmas, palydėtas publikos 
visapusišku pritarimu. O tos 

publikos — pilnutėlė salė. Po 
to užkandžiavo mamyčių pa
ruoštais valgiais: pyragaičiais, 
įvairiais kepsniais, užkan
džiais, kava, arbata, tyru van
deniu. Virtuvės „ansamblį" 
sudarė jaunų šokėjų, jaunos 
mamos: Valerija Hale, Kris
tina Dūdorienė, Audra Rei-
vydienė, Laima Balčienė, An
gelė Hale, visada paslaugus, 
kur tiktai ko reikėtų. Kęstas 
Reivydas. Jo putojantis šam
pano punšas kėlė visiems 
nuotaiką. Salėje stalai puoš
nūs žmonėmis ir gėlių žiedais. 
„Spindulio" šokėjos žiedus dar 
dalino atsilankiusiems, net ir 
choro dalyviams po šv. Mišių 
bažnyčioje. Besibaigiant pro
gramai salėje, grupele dalyvių 
nuėjo pasveikinti su Motinos 
diena parapijos choro meno 
vadovo Viktoro Ralio mamc:-. 
gyvenančios čia pat, parapijos 
aplinkoje. 

Jaunimu puošni, kaip nie
kada anksčiau, Motinos die
na palaipsniui tilo iki atei
nančių metų. Bažnyčioje geso 
žvakės, tušti suolai pasiliko 
vitražų atošvaistėje. Šventų 
Mišių auka su gražiai pri
taikytu pamokslu, kun. Sta
nislovo Anužio rankomis 
atnašauta, bažnytinio choro 
kūrybiškai įkūnyta, slinko va
karop. Iki vėlumos skambėjo 
šventės aidas. 

Jaunimo ansamblis ne
trukus išvyksta į Lietuvą, : 
Dainų ir šokių šventę. Va
žiuoja 24 šokėjai, 3 mokyt-
jos ir dvi palydovės. Generali
nė repeticija vyko birže': 
mėn. 15 dieną šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Gero vėjo 
visiems ir kiekvienam išvyks
tančiam! Visų parapijiečių 
mintys ir malda lydi šią nepa
prastą kelionę. 

Stasė V. Pautienienė 
Los Angeles, CA 

Vykstantieji į tautinių šokių šventę „Spindulio" šokėjai Šv. Kazimiero parapijos salėje, Los Angeles, CA. Prie
kyje sėdi mokytojos palydovės. Iš kairės: D. Augute-Scola , vadovė D. Varnienė , S. Barysienė, D. Žemaityte. 

V. Štoko nuotrauka 

Kita Karazijienė iš Kanados apsilankė Los Angeles, CA, prieš kelionę j taut in ių šokių šventę Lietuvoje. Mokytojos 
netu (iš kairės): D. Žemaitytė. D. Augute—Scola, vad. D. Varnienė 

zųienc S Barysienė. 

ALRK MOTERŲ S-GOS 76-OS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

viešnia R. Karą 
V. Štoko nuot 

LIETUVOS KOMPOZITORIAUS 
MUZIKA SKAMBĖS AMERIKOJ 

„Palaimink, Viešpatie, šią 
organizaciją, kad klestėtų jo
je susiklausymas, suprati-

'.ikėjimas ir geri dar-
bai ." Šiais maldos žodžiais 
brolis, kun. Gediminas Num-
gaudis, OFM, organizacijos 

Sužinojome linksmą žinią, 
kad Cincinnati universiteto 
ruošiamame festivalyje „Mu-
sic 03" skambės ir vienas vil
niečio kompozitoriaus Vy
tauto Barkausko kūrinys 
"Ieux", parašytas smuikui ir 
orkestrui. 

Kaip rengėjų laiške auto
riui yra sakoma, šis kūrinys 
birželio 27 d. bus atliktas so
listo, smuikininko Phillippe 
Graffin ir orkestro, diriguoja
mo Toby Hoffman. 

Festivalio muzikinis di
rektorius Joel Hoffman, apie 
tai pranešdamas komp. V. 
Barkauskui, rašo, jog būtų ge
ra, kad jis galėtų atvykti ne 
tik į koncertą, bet ir dalyvauti 
vienoje ar keliose repeticijose. 
Taip pat vilnietis gavo pakvie
timą pasirodyti ir University 
of Cincinnati Muzikos kolegi
joje — konservatorijos studen
tų pamokoje. 

Platesnes informacijos 
šiuo reikalu galima, gauti čia 
minimos konservatorijos kom
pozicijos, muzikologijos ir te
orijos skyriuje, skambinant 
telefonu 513-556-6045. 

Čia norisi pažymėti, kad 
komp. V. Barkauskas yra vie
nas iš žinomiausių ir dažniau
siai pasaulyje' atliekamų 
lietuvių kompozitorių. Taipjis 
yra pristatomas užsienio 
spaudoje, kuri dažnai ir pla
čiai rašo apie šį iietuvj kūrėją. 

Daug (vainos informacijos 
apie šį kompozitorių telpa 
kartu su neseniai išleista jo 
kūrybos kompaktine plokštele 
pateiktame leidinėlyje. 

Beje, šioje plokštelėje 
skamba šeši V Barkausko 
kūriniai, kuriuos šalia kitų 

Kompozitorius Vytautas Barkauskas. 

atlieka pasaulinio garso at
likėjai. Gidon Kramer ir Yuri 
Bashmet. Iš lietuvių čia groja 
Rūta ir Zbignevas Ibelhaup-
tai, Raimondas Katilius, Vil
niaus stygini? kvartetas, Lie
tuvos kamerinis orkestras ir 
kt. 

V. Barkauskas yra gimęs 
1931 m. Kaune. Jis nuo vai
kystės svajojo tapti kompozi
toriumi, tačiau šios šakos 
studijas Vytautas galėjo pra
dėti tik būdamas 22 m. am
žiaus, nes prieš tai buvo įsigi
jęs matematikos mokytojo 
specialybę ir aukštesniosios 
muzikos mokyklos pianisto 
diplomą. Nors ir vėlai pradėjęs 

kompo-zitonaus darbą, jau 
:ntajanv praėjusio šimt

mečio de-šimtmetyje 
Barkausko kūryba buvo pel
niusi europinį pripažinimą. 
Jis yra žinomas kaip vienas 
pirmųjų avangardo muzikos 
kūrėjų ir propa-guotojų. 

Susisiekęs su šiuo žymiuo
ju kompozitoriumi telefonu 
sužinojome, kad jis tikrai pla
nuoja atvažiuoti į aukščiau 
minėtą festivalį kartu su savo 

na. Jis norėtų susitikti su 
Amerikoje gyvenančiais lietu
viais muzikais, kitais mūsų 

;ais. 
Reikia manyti, kad Ame-

o ypač Cincinnati 

dvasios vadas, atidarė ALRK 
Moterų s-gos 76 kuopos susi
rinkimą, kuris vyko kovo 6 d. 
St. Petersburg, FL, Lietuvių 
klubo salėje. 

Susirinkimą vedė pirmi
ninkė Aldona Baukienė. 
sekretoriavo Julija Navakie-
nė. Susirinkime dalyvavo 
kun. dr. Matas Čyvas, brol. 
kun. Gediminas Numgaudis, 
OPM. svečiai ir 25 narės. 

Pirmininkė Aldona Bau
kienė pasveikino svečius ir 
nares, atvykusias į šį susi
rinkimą ir prašė, kad būtų 
sudarytas nominacinis komi
tetas naujiems valdybos rin
kimams. Deja, dėl įvairių 
priežasčių nepavyko sudaryti 
šio komiteto, nes nė viena 
narė nesutiko įsipareigoti ar
ba perimti vadovavimą šiai 
organizacijai. Buvusioji pir
mininkė sutiko vadovauti iki 
kito susirinkimo. Po to susi
rinkimas vyko pagal proto
kole nustatytą tvarką: Julija 
Navakienė perskaitė praėju
sio susirinkimo protokolą, 
Irena Diktanienė davė iždo 
finansinę ataskaitą, Dolores 
Jonaitienė pranešė, kad orga
nizacija turi 36 nares ir Sofija 
Vaškienė padarė revizijos ko
misijos pranešimą. Visi pra
nešimai susir inkimui buvo 
tvarkingai pateikti ir narių be 
pataisymų priimti. 

Toliau pirmininkė Aldona 
Baukienė paprašė brolį, kun. 
Gediminą Numgaudį, OFM, 
pakalbėti tema „Įamžinta 
moteris". Brolis, kun. Gedi
minas savo kalboje apie 
..įamžintą moterį" palietė 
Marijos Magdelenos ir Dievo 

mieste a r apylinkėse gyve
nantieji lietuviai nepraleis 
retos prpgos išgirsti V. Bar
kausko kūrinį ir pabendrauti 
su pasaulinio pripažinimo 
susilaukusiu tautiečiu. 

Edvardas Šulaitįs 

Motinos Švč. Mergelės Mari
jos asmenybes. Jis teigė, kad 
Marija Magdalena ir Šven
čiausioji Dievo Motina Mer
gelė Marija buvo tikėjimo 
seserys, nes jos viskuo domė
josi — ar ką girdėjo apie Jėzų 
ir be galo Jėzų mylėjo ir per 
tai įsiamžino. Paryškindamas 
savo kalbą, brolis kun. Gedi
minas perskaitė ištrauką iš 
Šv. Rašto apie Mergelės Ma
rijos apsilankymą pas savo gi
minaitę Elžbietą. 

Brolis kun. Gediminas sa
vo kalboje palietė ir LRKM 
sąjungą, teigdamas, kad šios 
organizacijos pagrindinis 
tikslas nebūtų vien tik šalpa. 
nes šalpa ilgai nesitęsia. Ra
gino, kad organizacijos narių 
širdys būtų' uždegtos meile 
Dievui, kuri yra išreiškiama 
meile žmogui. 

Tokiu būdu šalpa tampa 
ne tik materialine, bet ir dva
sine. Ragino, kad narės skirtų 
laiko susikaupimui, intenci
joms ir maldai, nes kartais 
malda yra galingesnė už ma
terialinę paramą. Brolis, kun. 
Gediminas teigė, kad daug 
dalykų galima nuveikti 
malda, tai dvasinis atsigavi
mas. Dievo pažinimas, žmo
nėms padėjimas ir šios orga
nizacijos narių dvasinis augi
mas. 

Po to buvo kalbama ir apie 
šalpą. Narės pritarė pirmi
ninkei Baukienei 300.00 dol. 
paskirt i studentei Renatai 
Petrauskaitei , kuri buvo 
sunkiai sužeista Atlantoje, 
Georgia, ir 50.00 dol. vienam 
vaikų darželiui Kaune. Apie 
šias aukas dar kalbėjo ir bro
lis, kun. Gediminas. Jis prašė. 
kad pasimelstume už Renatą 
ir jos mamytę, kuri dėl savo 
dukros nelaimės turėjo at
vykti iš Lietuvos ir tuo pačiu 
prarado darbą; taip pat, kad 
pasimelstume ir už darželio 
vadovę, kuri gražiai vadovau
ja katalikiškos dvasios vaikų 
darželiui Kaune. 

Susirinkimo pabaigai 
Irena Punkrienė perskaitė 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė Ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 
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angliškai arba lietuviškai. 
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Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
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Bernardo Brazdžionio ei
lėrašti ..Angelų lelija". Tuo bu
vo baigta oficialioji susirinki
mo programa. Pasimeldusios 
prie vaišių stalo, narės turėjo 
progos ne tik pasivaišinti, pa
bendrauti, bet ir laimėti kai 
ką iš gausiai suneštų įvairių 
daiktu loterijai. Prieš susi
rinkimą buvo pardavinėjami 
ne tik loterijos bilietai, bet ir 
Ancienės iškeptos bandelės. 
Taip kad visos narės visoke
riopai prisidėjo prie lėšų su
kėlimo, kad galėtų paremti 
kilnius tikslus. Šiuo metu na
rės ižde jau yra sukaupusios 
daugiau kaip 1,000 dolerių* 
Per vaišes teko proga pa
kalbėti ir su pirmininke Aldo
na Baukienė, kuri teigė, kad 
jos daug dėmesio kreipia Si
biro tremtiniams, ir ypač iš 
Sibiro dabar dar grįžtantiems 
vaikams. Šalia to jos šelpė 
vienuolynus, ligonines, bažny
čias ir senelių namus. Pirmi
ninkė taip pat paminėjo, kad 
jų veikla būtų įdomesnė na
rėms, ji kviečia paskaitinin
kus, rengia šv. Kalėdų ir šv. 
Velykų šventes. Motinos dieną 
vainikuoja šv. Mišiomis, ir su
sirinkimo metu išklauso pas
kaitos apie motiną. Spalio 
mėnesį narės šv. Mišiose 
meldžiasi už dvasios vadus ir 
mirusias koleges. Šio susirin
kimo metu brolis, kun Gedi
minas tai pat pravedė maldą 
už šios organizacijos mirusias 
nares. 

Buvo įdomu keletą 

valandų praleisti su organiza
cijos narėmis. Nors ir maža jų 
grupelė, tačiau labai uoliai 
veikia ir bando prisidėti prie 
išlaikymo šios organizacijos, 
turinčios ilgą istoriją. Šios 
organizacijos įkūrimo inicia
torės buvo dvi idealistinės mo
terys — A. Ja kaitytė ir U. 
Jokubauskaitė. kurios 1913 
metais Worcester, Mass. pa
siryžo padaryti pradžią. 
Oficialiai ši organizacija įkur
ta 1914 m. gruodžio 13 d. Či
kagoje. 1916 spalio mėn. pra
dėtas leisti ir laikraštėlis 
„Moterų dirva" lietuvių kal
ba. Šiomis dienomis kiekvie
na sumokėjusi narė gauna 
laikraštėlį, pavadintą „Lit
huanian American R. C. Wo-
men's Newsletter" (Moterų 
sąjungos žiniaraštis), lietuvių 
ir anglų kalba. Šis laikraštėlis 
daugiausia liečia šios organi
zacijos atskirų skyrių veiklą, 
nagrinėja religines temas bei 
asmeninius narių išgyveni
mus. Džiugu matyti, kad į 
veiklą yra įtraukiamos nares, 
kurios jau nekalba lietuviš
kai, bet domisi lietuvių kul
tūra ir aukoja Lietuvos rei
kalams. Šiame laikraštėlyje 
reiškiamas ir susirūpinimas 
dėl narių mažėjimo, kuopų 
uždarymo. Tad reikia džiaug
tis, kad St. Petersburg. Flori
dos, ALRK Moterų sąjungos 
76—oji kuopa dar taip gra
žiai veikia, uoliai dirba. 

Elvyra Vodopabenė 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


DEŠINIOSIOS POLITIKOS 
YPATUMAI IR PERSPEKTYVOS 

LIETUVOJE (2) 
ANDRIUS NAVICKAS 

Liberaldemokratai 

Sunkiausiai apibūdinama 
partija. Jau vien dėl to, kad ji 
buvo įkurta ne tiek kaip parti
ja, kiek kaip lyderio palaiky
mo komanda. Vado pažiūras, 
savo ruožtu, formavo viešųjų 
ryšių specialistai bei kai ku
rios moterys. Prezidento inau
guracinė kalba, jo elgesys po 

* rinkimų rodo, kad liberal
demokratai veikiausiai ban
dys žongliruoti patriotizmo, 
krikščionybės ir liberalizmo 
principais, nesukdami galvos 
dėl jų suderinamumo. Libe
raldemokratai tarsi mitinis 
Protėjas gali virsti bet kuo, 
radikaliai kaitalioti politinius 
siekius. Galimas scenarijus — 
stipraus prezidentinio bloko 
susiformavimas, j kurį galėtų 
įeiti Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos sąjunga bei K. 
Bobelio krikščionys demok
ratai. Tiesa, tendencijos, kai 
du Seimo nariai paliko Nau
jąją demokratiją bei perėjo pas 
socialdemokratus, rodo, kad 
liberaldemokratams plėsti po
litinę įtaką nebus lengva. Kita 
galimybė — libdemai gali 
bandyti pasinaudoti galimo
mis liberalų ar Tėvynės sąjun
gos klaidomis bei vilioti šių 
partijų elektoratą. Komunita-
rinė retorika bei kai kurių ver
slininkų protegavimas — 
tokia kol kas yra libdemų vizi
tinė kortelė. Dar vienas išskir
tinis bruožas — žinomų vei
kėjų, neturinčių politinio 
veikimo patirties, įtraukimas į 
politiką. Turiu omenyje Vir
gilijų Noreiką ir Nijolę Velič
kienę. Pastaroji savo politinę 
veiklą pradėjo „sparnuota fra
ze", jog sieks ne tik moralių, 
bet ir dvasingų (?!) įstatymų. 

Bet kuriuo atveju, akivaiz
du, kad liberaldemokratų 
ateitis tiesiogiai priklauso nuo 
Rolando Pakso prezidentavi
mo sėkmės. Prezidento sėkmė, 
savo ruožtu, tik labai menka 
dalimi priklauso nuo liberal
demokratų veiklos. Kol kas R. 
Paksui tenka tenkintis A. 
Brazausko šešėliu, bet jo am
bicijos neabejotinai didesnės. 

Sunku prognozuoti net ir 
tai, kokią politinę darbotvarkę 
libdemai gali pasiūlyti. Šūkis 
„Tvarka bus" negali būti 
lygiavertis tokios darbotvar
kės pakaitalas. Prezidentinės 
valdžios stiprinimas taip pat 
negali būti savitikslis, turi 
būti pasiūlyti tikslai, kurių 
tuo siekiama. Kita vertus, jei 
R. Paksas nesugebės išsiva
duoti iš A. Brazausko įtakos 
lauko, negalima atmesti libde
mų ir socdemų koalicijos gali
mybės. Tokia galimybė galėtų 

tapti Rusijoje egzistuojančios 
„valdžios partijos" analogu. 

Krikščionys demokratai 

Krikščionių demokratų 
partija šiandien valstybės 
gyvenime vaidina menką 
vaidmenį. Kita vertus, ją tik
rai neteisinga būtų vadinti 
politine nykštuke. Įsitvirtinu
si Molėtuose ir Skuode, pa
lankaus politinio jėgų išsi
dėstymo dėka išsikovojusi 
Radviliškio mero ir Kauno vi
cemerų postus, ši partija vis 
dar lyg ir laukia savo valan
dos. Tiesa, šios partijos sėkme 
šiandien tiki nebent patys jos 
nariai. Galimi bent keli šios 
organizacijos ateities scenari
jai. Pirmiausia, kaip jau minė
jau, tikėtina, kad K. Bobelio 
krikdemai atsiras Liberal
demokratų telkiamoje politi
nėje sąjungoje. Tarpinis tokio 
scenarijaus žingsnis — K. 
Prunskienės ir K. Bobelio po
litinės jungtuvės, apie kurias 
kalbama vis garsiau. Tikėtina, 
kad tokių jungtuvių atveju 
krikdemams nepavyktų iš
vengti vidinio skilimo. Aki
vaizdu ir tai, jog jau artimiau
siu metu krikdemai turės 
kovoti dėl tradicinio savo elek
torato — provincijos parapi-
jonų — tiek su libdemais, tiek 
su atsinaujinusia Tėvynės są
junga. 

Kalbant apie Lietuvos 
krikdemų siūlymus politinei 
darbotvarkei, išsiskiria so
cialinio teisingumo bei žemės 
ūkio sferos interesų akcen
tavimas, ne tiek siūlant išeitį, 
kiek piktinantis esama padėti
mi. Tokiai politinei darbot
varkei atrasti politinę paramą 
dešiniajame sparne bus itin 
sunku, todėl panašu, jog K. 
Bobelio organizacija nuosek
liai suks į kairę. 

Liberalų ir centristų 
sąjunga 

Gana keblu šiandien kal
bėti apie neseniai įkurtos libe
ralų ir centristų sąjungos po
būdį ar ateities perspektyvas. 
Viena vertus, tai, kad trys 
politinės partijos sugebėjo ne 
tik kalbėti apie susijungimą, 
bet ir susijungti, tikrai svei
kintinas dalykas. Centro ir 
Liberalų sąjungos koketavo 
jau seniai. Tačiau kalbas apie 
ketinimus veikti kartu daž
niausiai lydėdavo arši kova už 
tuos pačius rinkėjus. Kita ver
tus, tai, kad konkurencija tarp 
liberalų ir centristų dar nėra 
praeitis, rodo jungtinio da
rinio pasirinktas pavadinimas 
— Liberalų ir centro sąjunga. 

Atrodo, kad dar kurį laiką 
takoskyra šios sąjungos viduje 
bus ryški. Tiek pavadinimas, 
tiek formalia sutartimi įtvirt
intos politinės įtakos dalybos 
rodo, kad moderniesiems 
krikščionims demokratams 
susijungimas tolygus eutana
zijai. Galbūt tai iš tiesų geriau 
nei ilga agonija. 

Daugiausia neaiškumų 
šiandien kelia būsimo junginio 
tapatybė. Moderniųjų krikš
čionių demokratų vadovas V. 
Bogušis, komentuodamas ją, 
teigė, kad gyvename XXI 
amžiuje, kai nebėra prasmin
ga kalbėti apie tradicines ide
ologijas, turime pragmatikai 
ieškoti bendrų tikslų. Vienas 
bendras tikslas aiškus — 
valdžia. O kiti tikslai? Nau
jojo pirmininko A. Zuoko aki
brokštas steigiamojo suvažia
vimo metu, kai jis išnešė Rū
pintojėlį, kaip pasenusį ir 
nereikalingą simbolį, ir vietoj 
jo pasiūlė savo veržlumą ir 
modernumą, geriausiu atveju 
liudija infantiliškumą bei ver
tybinį chaosą. Tokio pobūdžio 
akibrokštas pernelyg primena 
sovietinio komjaunimo pažadą 
sugriauti senąjį pasaulį ir ant 
jo griuvėsių statyti naują. Jei 
naujoji partija būtent taip 
supranta liberalizmo misiją, 
vargu ar verta tikėti jos 
vadovų kalbomis apie šios 
politinės jėgos naujumą ir mo
dernumą. Galbūt tikslus Libe
ralų ir centro sąjungai galėtų 
pasiūlyti prezidentas Valdas 
Adamkus, globojęs naujojo 
junginio formavimąsi. Tačiau 
šiandien jo įtaka naujajai są
jungai atrodo menkesnė nei 
atrodė jungimosi pradžioje. 

Prieš daugiau nei dešimt
metį lenkų politologas Jerzy 
Sczackis knygoje „Liberaliz
mas po komunizmo" pateikė 
negailestingą liberalizmo, ku
ris skleidžiasi pokomunistini
uose kraštuose kritiką. Ją pra
vartu vėl prisiminti. Sczackio 
teigimu, pokomunistiniuose 
kraštuose formuojasi ne tiek 
liberali tradicija, kiek popu
liarėja libertaristinių šūkių 
garbinimas, vienpusis ekono
mizmas, kritinis mąstymas 
sutapatinamas su cinizmu. Li
beralizmas pokomunistinėje 
Lietuvoje į politinę sceną įžen
gė kaip grupės akademinio 
pasaulio atstovų teorinis pro
jektas, tačiau netrukus tapo 
lobistine verslininkų sąjunga. 
1996 metais, kai liberalų pir
mininku tapo Eugenijus Gent
vilas, liberalai daugiau susirū
pino teoriniais ekonominio lib
eralizmo pagrindais. Deja, 
kultūrinio liberalizmo trūku
mas lietuviškajame liberali
zme labai ryškus. Nuosek
liausiu kultūriniu liberalu 
politikoje Lietuvoje iki šiol iš
lieka nepartinis Valdas Adam
kus, kuriam dažnai, kaip jis 
pats yra pripažinęs, bendrą 
kalbą lengviau buvo rasti su 
konservatoriais nei su libera

lais. 
Ekonominis liberalizmas, 

Laisvosios r inkos instituto 
ekspertų aktyvios veiklos dė
ka, turi didelę įtaką dabar
tinei politinei darbotvarkei. 
Energija ir jaunatviškumu li
beralams pavyko patraukti di
delę dalį jaunimo, tai bene 
palankiausiai Lietuvos ži
niasklaidos vertinama politinė 
jėga, tačiau ver ta atkreipti 
dėmesį, kad liberalų politinė 
sėkmė Lietuvoje tiesiogiai su
sijusi ne tiek su jų propaguo
jamomis ekonominėmis nuos
tatomis, kiek su konkrečiais 
lyderiais. Neatsitiktinai Gin
taras Steponavičius, dar prieš 
trejetą metų tvirtino, kad libe
ralų jėga yra programinių 
nuostatų ir populiaraus vado 
Rolando Pakso lydinys. Šian
dien šioje schemoje Paksą 
keičia Zuokas, daugeliu aspek
tų panašus į Paksą. Taip pat ir 
politinėmis pažiūromis. Zuo
kas populiarus Vilniuje, suge
bėjo pelnyti veiklaus politiko 
bei energingo verslininko var
dą. Neblogą ateitį jam pra
našauja ir apklausų „kortos". 
Bet liberalus turėtų gąsdinti 
reguliariai atsinaujinantys 
glaudūs Zuoko ryšiai su Bra
zausku ir tai, kad šiandien jis 
yra iš esmės vienintelis naujo
jo liberalaus junginio vienybės 
garantas. 

Artimiausiu savo sąjungi
ninku liberalai šiandien įvar
dina Tėvynės sąjungą. Politi
koje sąjungininkai labai grei
tai tampa konkurentais. Tuo 
labiau, kad vargu ar anapus 
Vilniaus l iberalams pavyks 
taip sėkmingai vaidinti vyres
niuosius konservatorių bro
lius. Jau dabar vis didėja libe
ralų ir Tėvynės sąjungos ta
koskyra praktiškai visais es
miniais — žemės ūkio, šeimos, 
dorovinio ugdymo, socialinės 
politikos klausimais. 

Liberalų siūlymas poli
tinei darbotvarkei pakanka
mai aiškus — kuo mažiau valsty
bės, kuo mažiau reguliavimo. 
Išskirtinis lietuviškojo libera
lizmo bruožas — bet kokių rin
kos veikimo ribų atsisakymas 
bei atvirai demonstruojama 
panieka bet kokiam patriotiz
mui. 

Tėvynės sąjunga 

Tėvynės sąjungos politinis 
kelias daugeliu atžvilgių yra 
priešingas tam, kurį nuėjo 
Liberalų ir centro sąjunga. 
Tėvynės sąjungą 1993 metais 
subūrė bendras oponentas 
(sovietinis paveldas) bei cha
rizmatinis lyderis, o politinės 
tapatybės paieškos prasidėjo 
jau sukūrus politinę organi
zaciją. Jos buvo labai skaus
mingos. Gedimino Vagno
riaus, Rolando Pakso epochos 
paliko skaudžių vidinių randų 
bei sudavė stiprų smūgį 
Tėvynės sąjungos vertinimui 
visuomenėje. Arogantiškas 

^elgesys su artimiausiais ben
dražygiais krikščionimis de
mokratais ne tik dirbtinai iš
skyrė patriotinį ir krikščion
iškąjį lygmenis, bet ir atvėrė 
kelią „naujosios politikos" mu
tantui. Tėvynės sąjunga iki 
šiol moka ir politines skolas už 
savąjį entuziazmą „Williams" 
atžvilgiu. Vargu ar iki arti
miausių Seimo rinkimų „Wil-
liams dėmė" nustos slėgusi šią 
politinę jėgą. 

Kita vertus, pastaruoju 
metu Tėvynės sąjungoje įvyko 
permainų. Pirmiausia, pa
keista vidaus tvarka bei pri
imtos naujos programinės gai
rės skambiu pavadinimu — 
„Dešinioji alternatyva". Tėvy
nės sąjunga šiandien yra vie
nintelė politinė jėga, kuri aiš
kiai pateikė savo siūlymus 
naujai politinei darbotvarkei. 
Šie siūlymai yra alternatyva 
ne tik kairiajam sparnui, bet 
ir liberalų individualizmui. 
Naujojoje Tėvynės sąjungos 
programoje aiškiai atsisakoma 
individualistinės laisvės bei 
minimalios valstybės sampra
tų, atomizuotos visuomenės 
vizijos. Pagrindinis naujosios 
programos raginimas — atgal 
į bendruomenę, atgal į šeimą. 

Didžioji dalis lietuviškos 
žiniasklaidos, aprašydama 
permainas Tėvynės sąjungoje, 
dėmesį sutelkė tik ties pir
mininko pasikeitimu. Neabe
jotinai tai svarbus žingsnis, 
kuris baugina didelę dalį są
jungos „veteranų". Daugiausia 
baiminamasi vidinių kovų dėl 
valdžios bei partijos posūkio 
tiesmuko liberalizmo link. Ki
ta vertus, tiek naujoji progra
ma, tiek krikščioniškųjų de
mokratų bei laisvės kovotojų 
frakcijų įsteigimas, atrodo, 
liudija, kad kol kas Tėvynės 
sąjunga neketina keisti poli
tinio kurso. Nors šiandien dar 
nėra aišku, kokią įtaką Tė
vynės sąjungos tapatybei 
turės Politinių kalinių ir trem
tinių bei Dešiniųjų sąjungų įt
raukimas. Į sąjungą taip pat 
turėtų įsilieti I. Uždavinio va
dovaujami krikščionys demo
kratai. Nėra aišku ir kiek gi
lus yra Tėvynės sąjungos 
atsivėrimas krikščioniškajam 
matmeniui. Tačiau nepaisy
damas visų klaustukų ir rei
tingų pasjanso, drįstu spėti, 
kad Tėvynės sąjunga 2004 me
tų Seimo rinkimų išvakarėse 
bus stipriausia politinės deši
nės jėga. 

Kaip minėjau, tekste pa
teikti svarstymai nepreten
duoja į politines pranašystes. 
Tai tik bandymas skaityti poli
tinius „laiko ženklus". Mes 
puikiai žinome, kad toli gražu 
ne visada laimi tie, kurie, ra
cionaliai svarstant, turėtų nu
galėti. Be to, lemiamą reikšmę 
turės tai, kaip rinkimų metui 
atėjus „ženklus" perskaitys 
rinkėjai. 

Parengta pagal pranešimą 
konferencijoje „Lietuvos 
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Danutė Bindokienė 

Motina gamta verta 
pagarbos 

Dar ne taip seniai žmonija 
naiviai tikėjo, kad paukščių, 
gyvulių ar žvėrių ligos „ne
peržengia gamtos dėsnių ribų" 
ir jomis žmonėms užsikrėsti 
neįmanoma. Visgi jau senovė
je žinota, kad nuo nepakanka
mai virtos ar keptos mėsos 
(ypač kiaulienos) buvo galima 
gauti parazitų, todėl kai ku
rios kultūros — pvz., žydai, 
apskritai savo tautai draudė 
valgyti kiaulieną. Dar dides
nių problemų kildavo, kol 
žmogus nebuvo pajungęs ug
nies savo reikmėms ir valgy
davo žalią mėsą. 

Kai viduramžiais Europoje 
siautė juodasis maras, tikėta, 
kad jį platina katės, todėl jos 
buvo beatodariškai naikina
mos, o kačių savininkės, 
apšauktos raganomis, kaltin
tos, kad su velnio pagalba „pla
kančios žmoniją ta baisia rykšte". 
Spėliojimai, kad maras kaž
kaip plinta per keturkojus 
buvo iš dalies teisingas, tik ne 
katės čia kaltintinos, o žiurkės 
ir jų blusos. Išnaikinus kates, 
žiurkės dar labiau veisėsi, tad 
maro banga ilgainiui nusiaubė 
visą Europą ir nusinešė mili
jonus žmonių gyvybių. 

Taip pat seniai žinoma, 
kad malariją, taip bauginusią 
Afrikos tyrinėtojus, keliauto
jus europiečius, platina te
nykštis uodas. O dabar jau iš
tirta, kad uodas yra „tiltas" ne 
tik malarijai, bet ir kitoms 
virusinėms ligoms, ypač pas
taruoju metu ir Amerikoje 
stipriai pasireiškusiai „West 
Niles Virus" epidemijai. Nors 
dar ne visos JAV vietovės 
patyrė šios pavojingos ligos 
pasekmes, bet tik laikinai — 
šis virusas „keliauja greitai ir 
toli" — paukščių sparnais. Tai 
iš esmės paukščių liga, kurią 
žmogui ir kai kuriems kitiems 
gyviams perduoda uodai. Dar 
tik prasidėjo vasara, o Čika
goje jau pastebėti pirmieji šios 
ligos „grįžimo" ženklai: rasta 
negyvų paukščių. Beje, be 
„tarpininko" uodo žmogus nuo 
paukščio „West Niles " virusu 
užsikrėsti negali. 

Iš laukinių ar naminių gy
vulių (arba jų mėsos) į žmones 
persimetė ir HIV/ŽIV — AIDS 
epidemija; ir galvijų kvaišligė 
(mad cow disease) ir kai ku
rios kitos. O visai neseniai — 
dar viena: ūmus kvėpavimo 
takų uždegimas, jau visame 
pasaulyje žinomas SARS 
(santrumpa iš angliško pava
dinimo) vardu. Kaip ir kitos 
„pereinamosios" ligos, SARS 
sujaukė ne tik daugelio žmo
nių gyvenimą, bet ir valstybių, 
kuriose ši liga daugiausia pa

sireiškė, ekonomiką. Nors ne
seniai pranešta, kad epidemi
ja pagaliau sutramdyta ir 
naujų susirgimų nėra, bet 
truks nemažai laiko, kol turis
tai ar verslininkai vėl pradės 
gausiau keliauti į SARS pra
džios kraštus, ypač Azijos že
myną. 

Galbūt didžiausia proble
ma ir yra tai, kad vadinamasis 
globalizmas priverčia visus 
mūsų planetos gyventojus pa
laikyti glaudesnius ryšius ir 
daug kuo „pasidalinti". Ke
liauja ne tik žmonės, bet įvai
rios — gyvos ir negyvos; orga
ninės ir pramoninės kilmės — 
prekės. Kartu su jomis ne kar
tą „zuikiu atkeliauja" nepa
geidautini sutvėrimai, kurie, 
patekę į naują kraštą, kur 
jiems nėra natūralių priešų, 
labai greitai aklimatizuojasi ir 
padaro daug žalos vietinei flo
rai bei faunai. Nepaisant, kaip 
gamtininkai, įvairios gamto
saugos įstaigos ir net eiliniai 
žmonės stengiasi su tais nele
galiais imigrantais kovoti, 
pastangos dažnai būna bergž
džios, o išvengti tų neprašytų 
„svečių" vargiai įmanoma. 

Kur kas blogiau, kai patys 
žmonės į savo namus tokius 
„svečius" pasikviečia. Pavyz
dys: šiomis dienomis trijose 
Amerikos Vidurio vakarų vals
tijose pasireiškė nauja virusi
nė liga — ,,monkeypox" (bež-
džionraupiai?). Virusas iš es
mės giminingas raupams ir 
vėjaraupiams, nors jo stipru
mas ir pavojingumas dar nėra 
nustatytas, kadangi anksčiau 
nebuvo aptiktas JAV-se. 

Atsirado jis iš žmonių nuo
latinio noro savo namuose 
turėti kuo įvairesnių, kuo re
tesnių gyvių, ypač tokių, kurie 
anksčiau buvo neprijaukina
mi. Šiuo atveju — viena afri
kietiškų (Gambian) žiurkių 
rūšių, su savimi atsivežusi ir 
užkrėtos virusus, kurie gyvū
nų parduotuvėse netruko per
simesti į kitus žiurkėms gi
miningus keturkojus, ypač 
„prerijų šuniukus". Kas tik 
turėjo bet kokį kontaktą su 
šiais žvėriukais, susirgo „bež-
džionraupiais". Nors liga dar 
neturinti epideminių proporci
jų, bet visgi atkreipė į save ir 
medicinos, ir žiniasklaidos, ir 
žmonių dėmesį. Vienaip ar ki
taip, visur reikia atsargumo. 
Be tokių įnamių, apie kuriuos 
iš esmės nedaug žinoma, gali
ma apsieiti, ypač turint mažų 
vaikų. Jų sveikata juk svar
besnė už bet kokį norą „pasi
didžiuoti turimu keturkojų (ar 
visai be kojų) gyvu „žais
liuku". 

VILNIAUS PILYS 

3. Valdovų rūmų tyr imai 

VYTAUTAS URBANAVIČIUS 

Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių rūmų nebeliko. Tik 
ant jų rytinio korpuso išliko 
XTX a. pastatytas gyvenama
sis namas, vėliau tarnavęs 
kaip administracinis. Kelis 
pastaruosius dešimtmečius 
jame buvo įkurdinti Respub
likiniai pionierių ir moksleivių 
rūmai. Moksleiviams pasta
čius naujus rūmus, senuosiuo
se buvo numatyta įsteigti 
Tautų draugystės muziejų. 
Parengtas projektas. Rekonst
rukcijos vietoje Paminklų 
restauravimo projektavimo 
instituto (PRPD specialistai 
atliko archeologinius ir ar
chitektūrinius tyrimus. Į pie
tus nuo išlikusio pastato ištir
tas iki tol žemėmis užpiltas 
gotikinis rūsys. 

Tai vienas iš geriausiai iš
likusių rūsių. Sienose gerai 
matyti skliautų atramos, cent
re — kolona. Grindys išgrįstos 
akmenimis. Laiptų būta už
klotų mediniais tašais, kurie 
gaisro metu sudegę. 

Rūsyje buvo numatyta 
įrengti dalį būsimo muziejaus 
komunikaciją. Tačiau jau ėjo 
1987 metai. Vis garsiau 
šniokštė Atgimimo banga. 
Viena iš pirmųjų jo formų bu
vo savo tautos šaknų ieškoji
mas ir baltų istorijos dėmių 
užpildymas. Netrukus visuo
menė pareikalavo rūmų, kaip 
Lietuvos valstybingumo sim
bolio, tyrimus išplėsti, su
kaupti medžiagą ir juos at
statyti. 1987 metų rudenį Dai
lininkų suvažiavimas jau 

gvildeno idėją atstatytuose rū
muose įkurti Nacionalinę ga
leriją ir tą idėją parėmė pini
gais. Tai buvo bene pirmasis 
kolektyvinis įnašas į Lietuvos 
kultūros fonde atidarytą rūmų 
atstatymo sąskaitą. 

Vykdydamas tuometinės 
valdžios parėdymą ir atsižvel
gdamas į visuomenės iniciaty
vą, Lietuvos Mokslų akademi
jos prezidiumas 1988 m. kovo 
9 d. nutarimu tolimesnius rū
mų teritorijos tyrimus pavedė 
Lietuvos istorijos institutai. 
Buvo sudaryta specializuota 
grupė, kuri vėliau išaugo į at
skirą skyrių, dar vėliau į 
savarankišką padalinį Pilių 
tyrimo centrą „Lietuvos pilys". 

Pradžioje Istorijos institu
to archeologai dirbo kartu su 
PRPI architektais, kurie vė
liau ir juridiškai perėjo į ty
rimų grupę, sudarydami at
skirą padalinį. Jam vadovauja 
dr. N. Kitkauskas, archeo
logams — dr. A. Tautavičius. 
Istorinių tyrimų grupei va

dovavo (deja, neilgai) šviesios 
atminties kolega dr. S. 
Samalavičius. Geri kolegiški 
ryšiai išliko ir tarp abiejų įs
taigų — Pilių tyrimo centro ir 
Paminklų restauravimo insti
tuto. 

Šiuo metu jau ištirti visi 
keturi rūmų korpusai, tiriama 
aplinka. Kaip rodo ikonogra
finė medžiaga, šiaurinis kor
pusas buvo dviaukštis, tuo 
tarpu kiti trys — triaukščiai. 

Rūmai stovėjo ant siauros 
ilgos kalvos kyšulio, nutįsusio 
nuo Gedimino kalno papėdės į 
vakarų pusę, į pelkėtą Vilnios 
slėnį. Rytuose jie šliejosi prie 
kalno, vakaruose rėmėsi į Ka
tedrą. J au gotikiniai rūmai 
buvo pakankamai dideli, o kal
va siaura. Tad šiaurinis ir 
pietinis rūmų korpusas buvo 
pastatytas tos kalvos šlaite. 
Pietinė korpuso siena atsidūrė 
visai pašlaitėje, pelkėtoje vie
toje. Trijų metrų storio siena 
pastatyta ant medinių polių, 
sukaltų visu sienos ilgiu vie

nas šalia kito. Ant polių — dvi 
eilės horizontalių, tašytų, tar
pusavyje sunertų rąstų. 

Sta tant šią sieną, buvo 
sugriauti keli kiti mūriniai 
pastatai, kurių pamatai taip 
pat buvę pastatyti ant me
dinių polių. Tų pastatų lie
kanų yra gotikinių rūmų rūsy
je ir į pietus nuo jų. Tai patys 
ankstyviausi Žemutinės pilies 
pastatai, dabar datuojami XIII 
a. Tų pastatų likučių yra ir 
vidiniame gotikinių rūmų kie
me. Čia jie nugriauti iki tokio 
lygio, kokio reikėjo naujųjų 
rūmų kiemui. Išlikusioji mū
rinių sienų dalis užpilta sluoks
neliu smėlio ir grįsta akme
nimis. Kalbama apie kvadra
tinio plano 11x11 m dydžio 
pastatą, kuris dabar datuoja
mas XIII a. ir. galimas daik
tas, buvo sakralinės paskirties. 

Beje. į š) pastatą kėsintasi 
ir vėliau. Gotikinius rūmus 
rekonstruojant į renesansi
nius, buvo statomas pamatas 
jų arkadai. Pamatas pataiky-

K. Vainoro nuotraukoje: Valdovų rum 
mų mūrinių statinių likučiai. 
tas tiesiai per to ankstyvojo 
pastato vidurį ir pastarąjį da
lijo pusiau. 

Trečią kartą tas nedidu
kas pastatas išliko per stebuk
lą XIX a. pradžioje, kaip po 
1831 metų sukilimo buvo sta
tomi gynybiniai įrengimai. 

XX a. pradžioje iš senojo 

ų planas Juodai pažymėti ankstes-

pašto Pilies gatvėje per rūmų 
teritoriją buvo kasamas grio
vys ryšių kabeliams. Minėtą 
pastafą jis kirto iš pietų į šiau
rę ir buvo iškastas vienos iš 
dviejų laiptinių vietoje. Apnio
koti tik laiptai, tuo tarpu 
angokraščiai liko sveiki 

(Bus daugiau). 
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l „LIETUVOS VAIKŲ VILTĮ" 
ŽIŪRINT IŠ VILNIAUS (1) 

„Draugo" skaitytojai nuo
lat turi progų susipažinti su 
„Lietuvos vaikų vilties" ko
miteto (pirm. Gražina Liau-
taud), įsteigto prie JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos 
(pirm. Birutė Jasaitienė), dar
bu Čikagoje ir Los Angeles -
šios organizacijos iniciatyva iš 
Lietuvos atvežami į Ameriką 
gydytis vaikai, į Lietuvą ne
mokamai operuoti vyksta JAV 
gydytojai, rengiami aukų rin
kimo vajai ir kt. Bet šį kartą 
pasitaikė proga į šią veiklą 
žvilgterti iš Lietuvos pusės. 
Įsitikinau, kad ir Lietuvoje ši 
organizacija gerai žinoma. Į 
ten veikiantį L W skyrių, ku
riam vadovauja Elena Ger-
vickiene, kreipiasi ne tik su 
kaulų ligų ar nudegimų (šiose 
srityse specializuojasi L W ) , 
bet ir kitų nelaimių ištiktų 

vaikų tėvai. Mat tokios plačios 
veiklos ir tvirtos struktūros, 
kur nuosekliai bendradar
biautų išeivijos ir Lietuvos 
organizacija, nėra sukurta 
jokioje kitoje medicinos srity
je. 

Apsilankyti ir susipažinti 
su L W veikla Vilniuje pakvie
tė Respublikinės Santariškių 
vaikų ligoninės vyr. gydytojo 
pavaduotoja Olga Zimanaitė, 
o įdomią ekskursiją po ligo
ninę surengė vyriausioji slau
gytoja Nijolė Švoinickienė, 
pasidžiaugusi, kad trauma
tologinio skyriaus nudegimų 
poskyris ir ortopedijos sky
rius, kuriuos globoja „Lie
tuvos vaikų viltis", yra visos 
ligoninės pažiba. 

Pirmoji pažintis - su trau
matologinio skyriaus nudegi
mų poskyriu. Prisistatau gy-

Geras ..Lietuvos vaikų vilties" draugas dr. Jonas Domanskis (dešinėje) iš 
Kalifornijos, dr. Jonas Vencius. Traumatologinio skyriaus vadovas, ir 
gyd. Vidas Misevičius. 

ARTĖJA VASARA... 
Jau senokai nutirpo snie

gas, sužaliavo pievos, medžiai 
pasipuošė naujais lapais, nes 
artėja vasaros laikas. Jauni -
mas nekantriai laukia mokslo 
metų pabaigos, o tėvai prade
da planuoti vasaros atostogas. 
Mokslo metams pasibaigus, 
vietines mokslo įstaigas lan
kantys lietuviukai, kaip ir vi
si kiti. stengiasi rasti darbą, 
kad vasara neprabėgtų veltui 
ir kad užsidirbtų kiek pinigų 
savo malonumų išlaidoms pa
dengti, o gal net pataupyti atei
ties planams, tęsiant mokslą 
kolegijose ir universitetuose. 
Jaunimui didelio darbų pasi
rinkimo nėra, todėl geriausia 
yra bandyti įsidarbinti pra
moginėse vietovėse: parkuose, 
karuselėse ar panašiai, nes 
tai sezoniniai darbai, todėl, 
rūpestingai ieškant galima 
darbą rasti. Tačiau tuo pačiu 
metu svarbu patirti, kurios 
lietuviškos jaunimo organi
zacijos planuoja vasaros sto
vyklas. Sužinojus vietą ir lai
ką, tėvams yra ypač svarbu 
raginti savo jaunimą vykti į 
tas stovyklas. Jose tęsiamos 
lietuviškos tradicijos su dai
nomis, papročiais, su gyva 
gimtąja kalba, kurios jauni
mas kasdieniniame gyvenime 
mažai tegirdi, nebent lanko 
lituanistines mokyklas, tai 
savaitgaliai baigiasi su gimto
sios kalbos pamokomis, o ir 
namuose kalbama lietuviškai. 

Visi žinome, kaip yra svarbu 
priaugančias kartas prilai
kyti lietuviškoje dvasioje, to-
de! lietuviškos parapijos paruo-

•aikiKius Pirmajai Komu
nijai su lietuviškomis maldo
mis ir giesmėmis. Taip pat 
aktyviai veikia skautai iratei-
tinmk.i:. todėl būtinai reikia. 
kad jaunimas (Stotų į jų eiles. 
Vasara Kalima sėkmingai pa
naudoti jaunimo" intensyviam 
sulietuvinimui. Reikia rasti 
įdomių lietuviškų knygų ir 

jaunimą skatinti jas skaityti. 
Taip pat yra ir jaunimui skir
ta lietuviška spauda, kaip 
„Skautų aidas" ar ,,Ateitis". 
Reikia stengtis jaunimą 
sudominti tiek organizacijų 
veikla, tiek kasdieninio 
gyvenimo lietuviškais ele
mentais, kaip spaudos varty
mu, lietuviškų dainų moky
mu, rateliais ir įvairiais žaidi
mais, kurių metu yra būtinas 
lietuvių kalbos žinojimas. Svar
bu pastebėti, kad įvairių 
švenčių metu yra tęsiamos senos 
lietuviškos tradicijos, kaip 
margučių marginimas ar ka
lėdaičių dalinimas Kūčių va
kare. Vasara — tai atostogų 
ir poilsio metas, kurį galima 
puikiai išnaudoti jaunimo 
lietuviškos dvasios puoselėji
mui. 

Aurelija M. Balašaitienė 

dytojui Dainiui Geležauskui. 
Vaikščiojame po naujumu-ir 
idealia švara kvepiančias 
palatas, kurių iš viso penkios. 
Tik prieš du mėnesius čia 
vyko iškilmės - poskyris buvo 
praplėstas, įrengtas specialiai 
nudegimams skirtas tvars
tomasis. Mat nudegimų gydy
mui yra reikalinga ypač sterili 
aplinka. Gydytojas laimingas, 
kad nuo šiol tvarstyti ligonių 
nebereikės vežti į kitą korido
riaus galą ir bus dar mažiau 
galimybių ligoniukui pasigau
ti netikėlę bakteriją. Prave
riame palatos, iš kurios ką tik 
išrašytas pacientas, duris. 
Anot gydytojo, čia dabar sąly
gos priartintos prie namų, nes 
šalia vaiko lovelės yra ir 
kušetė mamai. Mat su nudegi
mais atvežami daugiausia vai
kai iki 7 metų, taip pat ir 
kūdikiai, kuriems reikalinga 
motinos globa. Vyr. slaugytoja 
N. Švoinickienė su siaubu 
prisimena sovietinius laikus, 
kada su mažaisiais pacientais 
nebūdavo leidžiama būti ma
mai, ir vaikui ligoninė sukel
davo papildomą dvasinę trau
mą. 

Pravėrę duris žvilgterim į 
naujutėlaitį tvarstomąjį, šiuo 
momentu tuščią. Čia įrengtas 
specialus vėdinimas. Nudegi
mus patyręs ligonėlis čia per-
rišinėjamas kasdien. Gydytojo 
nuomone, Lietuvoje dar per 
daug yra ligonių su nudegi
mais, ir tai nėra geras mūsų 
visuomenės rodiklis. O pas
taraisiais metais Vilniaus nu
degimų poskyris tapo ypač 
populiarus. Tėvai, ištikti 
bėdos, veržiasi į Vilnių, kur 
jau gydoma pagal vakarietiš
kus standartus. Pernai čia 
gydėsi 240 vaikų (o prieš 
keletą metų - tik 130; iš viso 
Lietuvoje šiuo metu gydoma 
800 nuo nudegimų nukentė
jusių vaikų). Išėjęs iš ligoninės 
vaikas keletą metų yra toliau 
prižiūrimas gydytojo, vyksta 
randų gydymas. 

O tuo, kad šiandien nude
gimų gydymas Vilniaus vaikų 
klinikose artėja prie vakarie
tiško, jau šešeri metai rū
pinasi Kalifornijos lietuviai, 
L W Los Angeles skyrius, 
kuriam vadovauja Danguolė 
Navickienė. Klausiu gyd. D. 
Geiežauską, kokia padėtis 
šioje medicinos srityje buvo iki 
pažinties su išeiviais rėmėjais. 

- Nudegimai buvo gydomi 
ir iki tol, - bet šiandien mes 
savo darbą galime atlikti ge
riau, nes turime geresnės apa
ratūros ir geresnes darbo sąly
gas. Lietuva dar neturtinga 
šalis, tai ne Amerika, ir bran
gios aparatūros valstybė 
mums nesugebėjo nupirkti. O 
nudegimų chirurgija yra pati 
brangiausia iš visų chirurgijos 
sričių. 

Amerikos lietuviai ne tik 
renka lėšas gerinti nudegimų 
poskyrio sąlygas, bet ir yra 

globoję gydymui Shriners ligo
ninėse atvežtus vaikus bei 
atvykusius pasitobulinti gydy
tojus. 1997 m. į Ameriką 
stažuoti buvo išvykęs gyd. D. 
Geležauskas, pernai - gyd. Vi
das Misevičius. Su vakarietiš
ka slauga buvo supažindinta 
slaugytoja Skabliauskaitė. 

Vedžiodamas po ką tik su
remontuotą poskyrio dalį, gy
dytojas Dainius papasakojo, 
kad naujausiam projektui išei
viai paskyrė daugiau kaip 
60,000 dol. Stabtelėjome prie 
sienoje įmontuotos lentelės. 
„Čia įamžinti mūsų pagrin
diniai rėmėjai, Sinkių šeima", 
- pristatė gydytojas. Ant kitos 
sienos kabo foto vitrina, kurio
je nuotraukos pasakoja apie 
Lietuvos medikų bendradar
biavimo su rėmėjais Ameri
koje istoriją. „Štai čia 'Lie
tuvos vaikų vilties' komiteto, 
Los Angeles skyriaus pirmi
ninkė Danguolė Navickienė ir 
jos vyras Jonas Navickas, 
kuris, jau tikriausiai girdėjo
te, visus metus gamina koldū
nus ir gautas lėšas aukoja 
nudegimų gydymui". 

- Kaip prasidėjo jūsų ben
dradarbiavimas? - klausiu 
gydytoją. 

- 1997 m. buvo atidarytas 
L W Los Angeles skyrius. 
Ortopediniame skyriuje Čika
gos lietuviai jau dirbo, atvyk
davo operuoti dr. J. Lubicky 
su savo komanda. Losange-
liečiai atvyko kartu ir domė
josi, kurioje srityje ir jie galėtų 
prisidėti. Mes jau šį tą buvome 
pasiekę, pavažinėję po Euro
pą, turėjom minčių, idėjų, ku
rios juos sudomino. Pradėjom 
siųsti į Los Angeles konsultuo
ti vaikus, paskui pamatėme, 
kad ir Lietuvoje reikia kažką 
daryti. Vežti vaiką yra labai 
brangu, jis atitraukiamas nuo 
šeimos, o tai yra labai skaus
minga. Paprastai veždavome 
socialiai remtinus vaikus, 
kurie neturėjo tėvelių, kurie 
buvo patyrę smurtą, - papa
sakojo gydytojas ir parodė 
stende Tomuko nuotrauką. 
Mažylis žiauriai tėvų buvo 
apdegintas sieros rūgštimi. 
Amerikoje jam buvo atlikta 
daug operacijų, čia jis buvo 
įvaikintas, rado mylinčius glo
bėjus ir liko. 

Vienoje iš nuotraukų buvo 
užfiksuotas garsus Amerikoje 
lietuvių kilmės chirurgas dr. 
Domanskis iš San Diego, kuris 
praėjusiais metais operavo 
Vilniuje ir šiemet laukiamas 
vėl. Foto vitrinoje atsispindėjo 
ir L W devynių narių komite
to atstovų viešnagės ligoninė
je. Šiųmetėse iškilmėse taip 
pat dalyvavo L W Los Angeles 
skyriaus prezidentė Danguolė 
Navickienė su vyru, ižd. Juo-
delienė, buvo daug aukštų Lie
tuvos svečių. 

- Jūs jau viską turite, o 
kas toliau? - klausiu gyd. 
Dainių Geiežauską. 

DANIJOS HIPIAI 
Apie kilometrą nuo Da

nijos parlamento rūmų gy
vuoja ko gero paskutinė hipių 
bendruomenė Europoje. .Lais
vame" Kristijanijos miestelyje 
— buvusiose kareivinėse Ko
penhagos centre — gyvena 
apie 1,000 hipių, užsiimančių 
visokiausia eklektika, prime
nančia septintojo dešimtmečio 
šūkį „Taika ir meilė". Bet Da
nijos vyriausybė hipių mieste
lį nori nugriauti. 

Centro dešiniųjų vyriausy
bės teigimu, hipių miestelyje 
klesti prekyba narkotikais. 
.Šiame miestelyje nėra teisėtvar
kos, čia laisvai prekiaujama 
hašišu", piktinasi teisingumo mi
nistre Lene Espersen. Sutikda
mas su ja, Danijos gynybos 
ministras pareiškia: hipių 
eksperimentas nepavyko. 

Miestelyje sėkmingai vei
kia apie 20 parduotuvių, įs
kaitant premijuotą restoraną, 
puikią koncertų salę, kurio
je yra grojęs Bob Dylan, ir 
dirbtuvę, kurioje eksportui 

• gaminami elegantiški dvira
čiai. Tačiau Kristijanijos mies
telyje, kurio žemė priklauso 
gynybos ministerijai, veikia lais
viausias kanapių turgus visoje 
Europos šiaurėje. Miestelio 
centrinėje gatvėje veikia kios
kai, kur galima laisvai nusi
pirkti viską — pradedant ha
šišo sausainiais, baigiant ka
napių cigaretėmis. 

Ministrų teigimu, kioskai 
ir kiti pastatai, statyti be lei
dimų, bus nugriauti, vietoje 
jų bus tiesiami nauji keliai, 
statomi nauji narnai ir parkai. 

Kristijanijos gyventojai pa
sipiktinę. Anot jų, jie puolami 
ne del kanapių, o dėl to, kad 
žeme, kurioje jie gyvena sos
tinės centre — labai vertinga. 
Vienas šalia jų miestelio esan
tis 10,000 kv. m sklypas nese
niai parduotas už 8 mln. eurų. 

„Nekilnojamojo turto kai
nos apylinkėje sparčiai kyla; 
nekilnojamo turto bendro
vėms Kristijanija būtų aukso 
kasykla," tikina hipių miestelio 
gyventojas Peter Plett. 

Kristijanijos gyventojai ne
siruošia pasiduoti. Miestelio 
gyventojai žada surengti „atvirų 
durų dieną", kurią kiti Kopen
hagos gyventojai bus kviečia
mi apsilankyti hipių namuose, 
parduotuvėse ir vaikų darže
liuose. 

„Žmonės pamatys, kad mes 
— tikri žmonės, su tikrom šei
mom, gyvename tikruose namuo
se, ir nesame vien hipių ban
da", kalbėjo viena gyventoja. 

Be ko, Kristijanija — 
viena labiausiai turistų lankomų 
vietų Kopenhagoje. Skai
čiuojama, jog kasmet čia apsi
lanko milijonas svečių. Gali
mas daiktas, kad Kristijanijos 
gyventojai susilauks ne tik tu
ristų, bet ir Kopenhagos gyven
tojų paramos. Neseniai atlikta 
Gallup bendrovės apklausa rodo, 
jog trys ketvirtadaliai sostinės 
gyventojų nenori, kad vyriau
sybė hipių miestelį uždarytų. 

Parengė 
Darius Udrys 

Laisvosios Europos radijas 

Vilniuje, Respublikinėje vaikų ligoninėje. 200 : J praplėtimo šventė. Šventės 
dalyviai (iš kairės): V. Adamkus. D Navickienė •. Adamkiene, traumatologinio skyriaus vedėjas 
dr. J . Vencius. 

- Tęsim mokslines progra
mas. Idėjų mums netrūksta, 
dar reikia ir aparatūros, iš 
karto visko neįmanoma įsigy
ti. Norim įrengti telekomu
nikacijos ryšį su kitų pasaulio 
šalių operacinėmis, norime 
sekti naujų gydymo techno
logijų atsiradimą, norime to
liau mokytis. Norime įtraukti 
ir kitų specialybių gydytojus. 
nes nudegimų gydymas - ne 
vien chirurgų darbas, bet ir 
anesteziologų, dermatologu, 
fizioterapeutų. pediatrų, psi
chologų ir kt. Tai komanda. 
Be to, prie nudegimų išskirti
nė yra ligonio slauga. Idėjų, 
kaip tobulinti mūsų darbą 
yra, tik kad Amerikos lietu
viai dar turėtų jėgų mus rem
ti. Mums tai didelė paspirtis. 
Be jų apie visa tai, ką matėte, 
galėtume tik pasvajoti. 

- Daktare, kodėl Jūs pa
sirinkote būtent šią medicinos 
sritį? 

- Esu baigęs Vilniaus uni
versiteto pediatrijos fakul
tetą. Gydytojauju jau 18 me
tų. Prieš 11 metų specializa-
vausi nudegimų srityje -
pasiūlė traumatologinio sky
riaus vedėjas dr. Vencius. Ne
labai kas nori šioje srityje 
dirbti, nes čia reikia įdėti ypač 
daug darbo. Atradau įdomių 
dalykų. Nudegimų chirurgija 
šiuo metu ypač smarkiai vys
tosi, atsiranda odos pakaita
lai, naujos gydymo technologi
jos, pvz., balionų ekspanderių 
metodas, kada šalia rando au
ginama sveika oda. Gydymas 
ilgas ir brangus. Visiems čia 
darbo pakanka - ir gydyto-

PASLAUGOS 

Respul vaikų ligonines Vilniuje nudegimų poskyrio..idėjų genera
toriai" gyd. Dainius Getež inėje) ir Vidas Misevičius. 

jams. ir pacien 
iškentėti daug operacijų. 
Išeivų rėmėjų dėka mes jau 
priartėjome prie išsivysčiusių 
šalių medicinos lygio. Mums 
daug padeda ir Vytauto 
Landsbergio fondas, kuris pa
dovanojo pat aparatą, 

iealo trttl "kis 
aparato, kuris tiksliai hus 
žaizdos gylį G; 
operacijos ry; turi ' ėti 

kokį pasitenkinimą, kad pa
darė ką norėjo. Kai žinai, kad 
galėtum geriau, bet negali dėl 
techninių kliūčių, irgi patiri 
traumą. 

Po šio pokalbio gyd. Dai
nius Geležauskas išskubėjo 
..atostogų" į Italiją, kur jo 
laukė ne gražūs pietų vaizdai, 
o mokslinė konferencija. 

Audronė V. Škiudaitė 

Medž io d a r b a i , elektra. I 
santechnika, grindvs. dažymas... j 
Aukš t a d a r b ų kokybė , žemos j 

kainos j 
Ž I L V I N A S 
V E N C I U S 
contractor CONSTRUCT 

312-388-8088: 
312-493-8088 

ZįL 

IŠNUOMOJA 
VVoodridge išnuomojami 1-2 j 

mieg.. naujai suremontuoti butai. Į 
1 mieg. - $645: 2 mieg. - S729 - $758 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojami 2 atskiri kam
bariai šalia Harlem ir 

Archer; išnuomojami 1 
mieg. butas pusrūsyje ir 2 

mieg butas Sumnriit raj. 
Tel. 708-476-1184. 

708-476-1155 

Pilnos darbo dienos darbas 
su gyvenimu, 

įvairiose valstijose. 
Tel. 630-330-9471 

Amerikos Lietuviu Televizija, Inc. 
Lithuanian American TV, Inc. 

14911 127th Street. Lemont, H 60439 
Phone: 708-839 9022 Fax.: 708-839-9070 

E-ma-' aitv @ attbi.com 

ALTV programos rodomos per Č/kagos VVFBT 23 kanalą 
ketvidadienais ir sekmadien>ais nuo 7 :ki 8 v.v. Čia galite 
matyti 

sekmądien'ais nuo 
i Lietuvos, pasakojimus apie lietuvius 

Amerikoje, filmus, koncertus. Programose reklamuojasi 
daugei I imas lietuviškų renginių 
kalendorius. 

ALTV paslaugę i: 

•Vaizdajuosčių perrašymas iš europinės sistemos į ameri
kietišką ir atvirkščiai, visokie formatai. DVD 
• Dokumentų, laiškų, anketų notarizuoti vertimai, vertimai 
žodžiu 
• Anglų u a : ' - i pamokos 

ALTV laukia patarimų, reklamų, skel
bimų ir paramos. Skambinkite: 708-839-9022 arba 708-
785-8080. 

Ji 

I š n u o m o j a m a s naujai dekoruotas, 
modernus 2 mieg. hutas su virtuvės 

įranga vyresnio amžiaus. 
nerūkantiems žmonėms. Oro \ėsin 

tuvas, nauji kilimai, užuolaidos 
66 PI. ir Marquette Rd. 

Tel . 708-656-65!)!). 

TAISO* 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VTRYKI AS. ORO 
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JAV ginkluotųjų 
Atkelta i š 1 psl. 

Paklaustas , ar faktas, kad 
Lietuva yra pirmoji valstybė iš 
būsimųjų 7 NATO narių, kurio
je jis lankosi, gali reikšti, kad 
Lietuvos pasirengimas bendram 
darbui sąjungoje vertinamas 
geriausiai, R. B. Myers sakė, 
kad paskutiniaisiais metais Lie
tuva padarė „nepaprastą pa
žangą", per tvarkydama savo 

pajėgų vadas giria Lietuvos kar iuomenę 
ginkluotąsias pajėgas. 

„Lietuvos ginkluotosios pa
jėgos, iš to, ką aš matau , y r a la
bai gerai pasiruošusios narystei 
sąjungoje, nors neabejotinai bus 
darbų, kuriuos reikės atlikti", 
pažymėjo generolas. 

Paklaustas , a r nereikėtų 
Lietuvai turėti kelių greitojo 
reagavimo brigadų, kad galėtų 
geriau užtikrinti saugumą vals

tybės viduje, R. B. Myers sakė, 
kad tai yra Lietuvos sprendi
mas, tačiau tokios brigados kū
rimas būtų geras žingsnis. 

Paklaustas apie tikimybes, 
kad Lietuvoje bus įkurdinta 
NATO karinė bazė, R. B. Myers 
sakė, kad šį sprendimą priims 
visos sąjungininkės, tačiau tai 
taip pat turi būti ir Lietuvos 
sprendimas. 

Lietuva užmegs diplomatinius santykius su Saudi Arabia i r Haiti 
Atkelta iš 1 psl. 

Užmegzdama diplomatinį 
dialogą su Haiti , Lietuva tikisi 
išplėsti bendradarbiavimą su 

1 Lotynų Amerikos ir Karibų re
giono valstybėmis, atsivertų to
lesnės galimybės plėsti garbės 
konsulinio atstovavimo tinklą. 

Vienintelė Lietuvos diplo

matinė atstovybė Lotynų Ame
rikoje — Lietuvos ambasada Ar
gentinoje — negali teikti geros 
konsulinės ir kitokios pagalbos 
Lietuvos piliečiams, besilan
kantiems šio regiono valstybėse 
verslo arba turizmo tikslais. 

Diplomatinių santykių už
mezgimas taip pa t paskatintų 

Lietuvos ekonominį bendradar
biavimą su Haiti ir kitomis šio 
regiono valstybėmis, nes nedi
delės, į importą iš užsienio nu
kreiptos valstybės yra geros rin
kos Lietuvos gamintojams. 

Dabar Lietuva diploma
tinius santykius yra užmezgusi 
su 133 pasaulio valstybėmis. 

Prieglobsčio Lietuvoje prašo buvęs Čečėnijos vidaus reikalų viceministras 
mūsų veikla", sakė S. Chačuka Atkelta i š 1 psl . 

pradėjome atkurti ministeriją, 
tačiau 1999-aisiais, Rusijai pra
dėjus antrąjį karą prieš Čečė
niją, vėl teko veikti nelegaliai. 
Tada vadovavau Ačchoj Marta-
n ir Urus Martan rajonams. Vis
kas, kas vyko Ingušijos teritori
joje, — mitingai, suvažiavimai, 
badavimas — buvo susiję su 

jev. 
Ar buvusiam Čečėnijos vi

daus reikalų viceministrui bus 
sute iktas pabėgėlio s t a tusas , 
spręs Migracijos departamento 
pareigūnai. 

Prieglobsčio prašant i s as
muo tur i įrodyti, kad tėvynėje 

nių, etninių a r religinių prie
žasčių ir kad dėl to jo sveikatai 
ar gyvybei ten gresia pavojus. 

Vien pernai į Migracijos 
departamentą su prašymu su
teikti pabėgėlio statutą kreipėsi 
546 užsieniečiai, iš jų 230 — 
čečėnų tautybės Rusijos pi
liečių. 

jis yra persekiojamas dėl politi-

Dėl netvarkingų dokumentų vaikų kelionės į užsieni baigiasi pasienyje 
Atkelta i š 1 psl. 

Jeigu vaikas vyksta su vie
nu iš tėvų, tur i būti pateiktas 
antrojo iš tėvų sutikimas, kad 
vaikas išvyktų. Jame turi būti 
nurodyta, kur iam laikui ir į ko
kią valstybę vaikas išvyksta. 
Sutinkančiojo parašas turi būti 
patvirt intas notaro. 

Tokio sutikimo nereikia, jei 
vaikas gyvena su vienu iš tėvų 
— vienas iš jų pripažintas neži
nia kur esančiu ar yra miręs. 
Tuomet pateikiamas šį faktą 
liudijantis dokumentas — mir
ties l iudij imas, atitinkamas 
teismo sprendimas. 

Tokio sutikimo taip pat ne
reikalaujama, jei motina viena 
augina vaiką — yra vienintelis 
teisėtas juridinis vaiko atsto
vas. Tokiu atveju dokumentus 
t ikr inant iems Lietuvos pasie
niečiams privaloma pateikti vie
nišos motinos pažymą. Toks do
kumentas išduodamas civilinės 
metrikacijos skyriuose. 

Taip pa t pasieniečiui gali 
būti pateikta motinos asmeninė 
knygelė valstybinei pašalpai 

gauti. Šios knygelės iki 1995 m. 
sausio 1 dienos buvo išduoda
mos vienišoms motinoms ir ga
lioja iki vaiko pilnametystės. 
Gali būti pateiktas ir vaiko gi
mimo liudijimas, kuriame vieto
je tėvo duomenų yra brūkšnys. 

Jei vaikas į užsienį vyksta 
su tuo iš tėvų ar įtėvių, su ku
riuo teismas yra nustatęs vaiko 
gyvenamąją vietą, Lietuvos 
pasieniečiams tur i būti pateikta 
tai liudijanti teismo sprendimo 
kopija. 

Jei vaikas į užsienį vyksta 
su tuo iš tėvų ar įtėvių, su ku
riuo teismas nėra nustatęs vai
ko gyvenamosios vietos, tačiau 
su juo vaikas gyvena daugiau
siai, pasieniečiams turi būti pa
teiktas Vaikų teisių apsaugos 
tarnybos raštas, patvirtinantis, 
kad vaikas daugiausiai gyvena 
su ka r tu keliaujančių vienu iš 
tėvų a r įtėvių. Minėtame rašte 
privaloma nurodyti jo galiojimo 
terminą. Gavus tokį raštą, 
antrojo iš tėvų a r įtėvių sutiki
mo, kad vaikas laikinai išvyktų, 
nereikia. 

Jei vaikas į užsienį vyksta 
su tuo iš tėvų ar įtėvių, su ku
riuo teismas nėra nustatęs vai
ko gyvenamosios vietos ir su juo 
vaikas negyvena daugiausiai, 
pasieniečiams tur i būti pateik
tas antrojo iš tėvų ar įtėvių, su 
kuriuo te i smas yra nustatęs 
vaiko gyvenamąją vietą arba su 
kuriuo vaikas gyvena daugiau
siai, sutikimas, kad vaikas lai
kinai išvyktų į užsienį. Tokiame 
sutikime privaloma nurodyti jo 
galiojimo laiką ir raštą patvir
tinti notaro spaudu. 

Jeigu vaikas į užsienį vyks
ta su kitu jį lydinčiu asmeniu, 
pateikiami abiejų tėvų sutiki
mai. Sutinkančiųjų parašai turi 
būti patvirtinti notaro, o suti
kime nurodoma vaiką lydinčio 
asmens pavardė, paso duome
nys, kuriam laikui ir į kokią val
stybę vaikas vyksta. 

Jeigu vaikas į užsienio vals
tybę vyksta vienas, jis turi pa
teikti Lietuvos Respublikos pi
liečio pasą arba vaiko kelionės 
dokumentą ir abiejų tėvų suti
kimą. 

Prezidento žmona rūpinsis moterimis, vaikais ir ekologija 
Atkelta iš 1 psl. 
Jei išmokysime vaikus globoti ir 
mylėti gamtą, pasodinti medį. 
sutvarkyti mišką, jie užaugs ge
resniais žmonėmis", kalbėjo L. 
Paksienė. 

Ji taip pat ketina didelį dė
mesį skirti Lietuvos moterų gy
venimo kokybe — rūpintis sun
kioje socialinėje padėtyje atsi
dūrusiomis bei smurtą patyru
siomis moterimis. Projektas „Ir 
gyvenimas tęsiasi" yra skirtas 
„materialiai , psichologiškai ir 
emociškai" paremti vėžiu ser
gančias moteris bei jų šeimas. 

Projekto pristatyme dalyva

vo prezidentas R. Paksas, svei
katos apsaugos ministras Juo
zas Olekas, socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Vilija Blinke-
vičiūtė, parlamentarė Kazimie
ra Prunskienė, gydytojai onko-
logai iš Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos, Šiaulių, Panevėžio onko
loginių centrų, mikrochirurgai, 
psichologai, mokslininkai. 

Fondas įsteigė nemokamo 
telefono liniją, kuria psichologai 
teiks pagalbą sergančioms mo
terims, operuotų moterų arti
miesiems. Vykdant projektą, 
bus rengiami specialaus masa
žo, būtino po krūties operacijos. 

apmokymai, bus teikiamos kon
sultacijos ir pa r ama pacien
tėms. 

Tarp renginių, kuriuos pla
nuoja remti prezidento žmonos 
fondas, yra liepos-rugpjūčio mė
nesiais vyksianti vasaros sto
vykla „Atgaja" socialiai remti
niems vaikams, į kurią fondo lė
šomis bus išsiųsta per 100 so
cialiai remtinų vaikų, kurie lan
kys ligoninėse besigydančius 
vaikus, globos vaikų vokalinės 
muzikos festivalį „Laumės juos-

, ta", dalyvaus eismo saugumo 
renginyje pradinukams ir kiti. 

• Trumpai apie viską 
I Naudojantis „Lietuvos ryto" (LRi. „Lietuvo* Uodų' <Lž>. „R«pubhkos" (R>, 
_Kauno <fiono«" (KD). .J<Lap*d«r CK) „Val«»b<» tiniu." <VŽ! dūmraSSu., BNS 
ir Htos mfbnnacijomHO 

* Bankrutuojant i viena 
pirmųjų Lietuvoje privačiu 
medicinos įstaigų Širdies chi
rurgijos centras keičia šeimi
ninkus. Apie 70 mln. litų centro 
skolų valstybei ir bankams bus 
nurašy ta . Centro turtas už 
10.05 mln. litų bus parduotas 
viešą jo pardavimo konkursą 
laimėjusiai bendrovei „Kardio-
lita", kurios pagrindinis akci
n inkas — „Senukų" grupės 
prezidentas Augustinas Ra
kauskas, pasiryžęs investuoti į 
naują centro įrangą bei techno
logijas, ta ip pat rekonstruoti 
pastatą. (BNS) 

* Ger iaus ia i dirbantys 
aukštųjų mokyklų dėstyto
jai šiemet gali tikėtis didesnių 
atlyginimų. Vyriausybė priėmė 

nutar imo pakeitimą, kur iuo 
įtvirtinti nauji atlyginimų dy
džių koeficientai. Tai sudarys 
sąlygas visų kategorijų dėstyto
jų ir tyrėjų vidutinį darbo užmo
kestį padidinti 20 proc. Toks 
atlyginimų koeficientų taiky
mas leis geriausiai dirbančių 
profesorių atlyginimus pakelti 
iki 3,119 Lt, docentų — iki 
2,449 Lt, lektorių — iki 1,698 
Lt, asistentų — iki 1,155 Lt. 

* Ruklos mieste l io (Jo
navos raj.) pabėgėl ių priė
mimo centre gyvenantys čečė
nai vėl įsivėlė į konfliktą. Ker
šydami už sumuštą draugą, 
apie 30 įniršusių čečėnų apsi
ginklavo beisbolo lazdomis ir iš
daužė netoliese esančio nakti
nio baro langų stiklus bei lauko 

šviestuvus. Jonavos prokuratū
ra ketina atlikti tarnybinį pa
tikrinimą Pabėgėlių priėmimo 
centre. (LR-Elta) 

* Vyr iaus ia jame admi
nis trac iniame te isme Vilniu
je vėl nagrinėjamas klaipėdie
čio Eugenijaus Stasyčio skun
das dėl jam neišmokėtos pensi
jos — daugiau kaip 6,000 litų. 
Palankiai išsprendus šią bylą. 
ji taptų pretekstu patenkinti 
kitų dirbusių pensininkų, ku
riems mokėta ne visa pensija, 
skundus Pripažinus, kad pen
sininkams pensijos dalis neiš
mokėta neteisėtai, valstybė tu
rėtų atsisveikinti su dešimti
mis milijonų litų (KD-Elta) 

* Krašto apsaugos minis
terijai p e r ė m u s Vytauto Di
džiojo karo muziejų, jo buvusio 
padalinio — Kauno pilies — 
priklausomybė pakibo ore. 
Nors per keletą mėnesiu sukur
ti net trys pilies pritaikymo 

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ (PLB) IR JOS 
PIRMININKAS V. KAMANTAS 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Šiuo metu vis dažniau gir
dime apie Lietuvių Bendruo
menę ir jos įvairias grandis , 
p r a d e d a n t nuo apyl inkių , 
baigiant atskirų valstybių lie
tuvius apjungiančia Pasaul io 
Lietuvių Bendruomene (PLB), 
kur ia i vadovauja jos seimuose 
i š renkama valdyba. 

JAV gyvenantys m ū s ų 
tautiečiai yra laimingi, nes čia 
yra įs ikūrusi ne vien tik JAV 
Lie tuvių B e n d r u o m e n ė s 
Krašto valdyba, bet gyvena 
d a u g u m a ir PLB valdybos 
narių. 

Šios valdybos pirmininku 

šiuolaikinėms reikmėms pla
nai, Kauno meras Arvydas Gar-
baravičius«sakė, kad, perėmęs 
istorinio statinio liekanas, pats 
miestas neturėtų lėšų net sar
gui pasamdyti. Tikimasi, kad 
vyriausybė, perduodama mies
to žinion brangiai išlaikyti at
sieinantį istorinį objektą, finan
siškai prisidės prie jo ateities. 
Kitu atveju pilis virs „akme
niu" po Kauno valdžios kaklu. 

(KD-Elta) 
* Kėdainių valdžia buvo 

užsimojusi iškeldinti žinomo 
rašytojo Juozo Paukštelio mu
ziejų iš pastato miesto centre, o 
rašytojui priklausiusį namą 
parduoti . Tik įsikišus septy
niems par lamentarams, šie 
kėslai buvo sustabdyti . J . 
Paukštelis kartu su Mikalojumi 
Daukša. Mikalojumi Katkumi 
yra laikomas vienu iškiliausių 
žmonių Kėdainių krašto istori
joje. (R-Elta) 

* L i e t u v o s m ė s o s p e r d i r 
bėjai a t s i d u s o l e n g v i a u — 
Europos Sąjungos Nuolatinis 
maisto grandies ir gyvūnų 
sveikatos komitetas suteikė tei
sę eksportuot i į ES šviežią 
kiaulieną ir jos produktus. Iki 
šiol gamintojai turėjo teisę eks
portuoti į ES tik termiškai ap
dorotus kiaulienos gaminius. 
Tiesa, mėsos perdirbėjų puose
lėjamus optimistinius planus 
kiek temdo tikrovė: Europos 
Sąjungos atžvilgiu Lietuvos 
įmonės yra pernelyg smulkios. 

(LR-Elta) 
* K a u n o S a v i v a l d y b ė s 

a d m i n i s t r a c i j a p a r e n g ė 
sprendimo projektą, kuriame 
numaty ta , jog grąžintinuose 
namuose gyvenantys žmonės 
turės mokėti nuomos mokestį: 
neoficialiais duomenimis, — 
apie litą už kvadratinį metrą. 
„Kauno dienos" šaltinių tei
gimu, šį klausimą iš miesto Ta
rybos darbotvarkės išbraukė 
meras Arvydas Garbaravičius. 
Jis pasigedo kai kurių doku
mentų. (KD-Elta) 

* B ū s t o paskolų rinkoje 
— k a i n ų mažėjimo metas . 
Didžiausias pagal valdomą tur
tą Lietuvos komercinis bankas 
— Vilniaus bankas — taip pat 
nutarė sumažinti būsto paskolų 
palūkanų normas ir pagrindinę 
būsto paskolų procentinę ribą 
sumažino nuo 2.2 iki 1.8 proc. 

(LR-Elta) 
* R a s e i n i u o s e tvarką 

įvedantys policijos pareigū
nai iš Vilniaus ir Kauno pirma
dienį sulaikė dar du nusikalsta
mai „meškiukų" gaujai pri
skiriamus raseiniškius Rasei
nių policijai laikinai vadovau
jantis vyriausiasis komisaras 
Algirdas Stončaitis vienas pats 
antrankiais surakino „meškiu
kus". Darius Germanavičius ir 
Tomas Gricius buvo sulaikyti 
Šiluvoje (Raseinių raj.). 

* Artėjant 2004 m. rude
ni vyks iant iems Seimo rinki
mams, Lietuvos politikai vel 
pradeda svarstyti galimybę at
kurti prieš kelerius metus vei
kusią dviejų rinkimų ratų siste
mą. (KD-Elta > 

y r a s enas bendruomeninin-
kas , o ta ip pat visos eilės kitų 
organizacijų veikėjas, Vytau
t a s K a m a n t a s , daba r gyve
nan t i s Grand Rapids, MI, bet 
dažna i atvažiuojantis į PLB 
raš t inę Lemonte. Nors jis j au 
spėjo atšvęst i savo 73-jį gim
tadienį, tačiau dar pilnas ener
gijos ir j au eilę metų su savo 
paga lb in inka i s tempia PLB 
veiklos vežimą. Ir visa tai jis 
a t l ieka be atlyginimo, dažnai 
p r idėdamas savo pinigus. 

V. Kaman ta s reiškėsi ir 
LB apylinkių veikloje, o nuo 
1958 m. buvo ir JAV centro 
valdyboje. J a u nuo 1963 m. jį 
m a t ė m e PLB valdybos nariu, 
vėliau pi rmininku. Su kitais 
en tuz ias ta i s įkūrė PLB fondą, 
j a m pirmininkavo (šio fondo 
rūpesčiu Illinois universitete 
įsteigta Lituanist ikos kated
ra , kur i sėkmingai veikia iki 
šių dienų). Kuomet buvo orga
nizuojamas Lietuvių fondas, 
Vytau tą matome jo pirmūnų 
eilėse. Ir šiandien jis aktyviai 
r e i šk ias i LF , y r a tarybos 
narys , praveda suvažiavimus 
ir pan . 

Tai tik dalis V. Kamanto 
visuomeninių darbų, kuriuos 
j i s at l iko laisvalaikiu. O da
bar , kuomet išėjo į pensiją, j is 
j a u visą laiką pašvenčia lietu
viškai veiklai. 

Ši t rumpa įžanga skirta 
t iems, kurie V. Kamantą ma
žiau pažįsta, nes neseniai, į šį 
k raš tą atvykusieji da r mažiau 
tu rė jo progų su šiuo vyru 
bendrau t i . 

V. Kamantas — dažnas 
svečias Čikagoje 

Nors dabar V. Kamantas 
gyvena Grand Rapids , bet 
Čikagoje ir jos apylinkėse lan
kosi dažnai . Pasaulio lietuvių 
cent re Lemonte yra įsikūrusi 
ir PLB valdybos rašt inė, ku
rioje j is irgi ka r t a s nuo karto 
pasirodo. 

Su savo valdybos nariais 
V. K a m a n t a s bendrauja elek
t roninia is laiškais, o taip pat 
ir telefonu. Tenka gauti jo 
l a i š k u s v i s ame pasaulyje 
išsimėčiusiems PLB valdybos 
n a r i a m s , o laiškų per dieną jis 
ka r t a i s ir daugiau pasiunčia. 
Dažnai tai būna konkrečiai 
P L B veiklos temos , bet 
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PLB pirm. Vytautas Kamantas (dešinėje) pasakoja žurn. Edvardui 
Šulaičiui apie šią vasarą Lietuvoje vyksiant į Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimą. 

pasitaiko ir bendro pobūdžio 
laiškų. 

Asmeniškai V. K a m a n t ą 
sut ikt i buvo proga per 40-jį 
Lietuvių fondo suvažiavimą, 
įvykusį gegužės pirmąjį šeš ta
dienį PL centre Lemonte. Č ia 
j is buvo vienu suvažiavimo 
pi rmininkų, ku r i am pavyko 
šiek tiek prigesinti kitų ben-
druomenininkų sukel tas a is
t ras dėl dabar t in ių L F veikėjų 
pasiūlytų naujovių. 

Visas dėmesys sutelktas 
PLB seimui 

Susi t ikus Lemonte, buvo 
proga V. Kamantą pakalbint i 
ne vien apie Lietuvių fondą, 
bet ir PLB veiklą. 

V. K a m a n t a s nurodė, k a d 
tą patį savaitgalį tu rė tas ir 
PLB fondo direktorių (jų ei
lėse, be V. Kamanto , m a t o m e 
dr. Petrą Kisielių. Kazį Lau
kaitį, dr. Edmundą Lenkaus 
ką, Juozą Luką, dr. An taną 
Razmą, Joną Trešką ir te isės 
patarėją — Saul ių Kupr į ) . 
Taip pat posėdžiauta ir XI 
PLB seimo programos re ika lu 
su programos komisijos n a r e 
Milda L e n k a u s k i e n e . K i t a s 
komisijos narys , PLB valdy
bos vicepirmininkas kun. Edis 
P u t r i m a s , gyvena Toron to 
mieste, Kanadoje, ir negalėjo 
atvykti . 

Š i ame PLB XI s e ime , 
kuris bus praves tas šių metų 
vasarą, liepos 7-11 d., Vil
niuje, tur i teisę dalyvauti 150 
asmenų (daugiausia iš JAV 
LB — 34), į skai tant ir PLB 
valdybos nar ius , PLB garbės 
teismo ir PLB kontrolės ko
misijos p i rmininkus . 

Poka lb in inkas n u r o d ė , 
kad šis se imas pa re ika laus 
daug lėšų, kur ių dalį padengs 
Taut iniu m a ž u m u ir išeivijos 

V. Jasinevičiaus r.uotr. 

d e p a r t a m e n t a s prie Lietuvos 
R e s p u b l i k o s V y r i a u s y b ė s 
(gen . d i r e k t o r i u s A n t a n a s 
P e t r a u s k a s ) . Iš tų pa jamų bus 
a p m o k ė t a s kai kur ių a ts tovų 
iš nepas i tur inč ių k r a š tų kelio
n ė s bei seimo pravedimo tech
n i škos išlaidos. J i s pabrėžė , 
j og de legata i iš JAV. o t a ip 
p a t ir P L B valdybos na r ia i . į 
Se imą vyks ta savo lėšomis. 
N e g a n a to, j ie t a ip p a t tu r i 
sus imokė t i ir 100 dol. regis , 
tracijos mokestį . 

Būsimoji PLB va ldyba — 
Kanadoje 

V. K a m a n t a s pažymėjo , 
j og š i ame seime bus r e n k a m a 
ir nau ja valdyba, į kur ią kiti 
d a b a r t i n ė s valdybos na r i a i iš 
J A V nekand ida tuos . Yra nori
m a būs imą valdybą sudary t i 
Kanadoje , ku r gyvena dabar 
t in i s valdybos vicepirm. kun . 
Ed i s P u t r i m a s . 

T a i p p a t keis is ir P L B 
valdybos leidžiamo mėnes in io 
žu rna lo „Pasaulio l ietuvio" re
dakci ja , nes dabar t ine redak
to rė Reg ina Kučienė pare i škė , 
k a d nor in t i poilsio. Šio žurna
lo l ikimą spręs naujai seime 
i š r i n k t a va ldyba . G a l i m a s 
d a i k t a s , kad žurnalo redaga
v i m a s i r leidyba bus pa t ikė ta 
č ikagiečiams. 

Pabaigoje norisi sužymėti 
v i sus P L B valdybos na r ius . 
Be j a u minėtų (V. K a m a n t o ir 
k u n . E. Put r imo) joje ma tome: 
Reginą Kučiene. Mildą Len
k a u s k i e n ę , dr. Bronių Ma
k a u s k ą (iš Lenki jos) , Algį 
R u g i e n i ų , M a r y t ę Š m i t i e n ę 
(Vokietija). Gabrielių Žemkal-
nį (Lietuva) , Laimą Žliobienę. 
Ta ip p a t valdybai p r ik lauso ir 
Pasau l io lietuvių j a u n i m o są
j u n g o s p i rm. M a t a s St 
vičius ' K a n a d a ) . 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultlmate in comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service, offers its own sepąrate cabm vvith 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat m all three classes has been nevvly 
designed and features an individual video sereen. Of course. the sense of vvell being you'll 
feel when flying on this sophJsticated new aireraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. Its also the result of an enhanced quality of service ycul l 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian net 

Its Scandinavian SU 

http://www.scandinavian
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
NAUJOS PARDUOTUVĖS LOMBARDE 

KNYGOS VAIKAMS 
SUTIKTUVĖS 

Šeštadieni, birželio 21 d., 6 
vai. vak., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje ruošiamos 
Violetos Pakalniškienės poezi
jos knygos vaikams „Mažojo 
pasakoriaus kraitelė" sutiktu
vės. 

Violeta Pakalniškienė gimė 
Žemaitijoje, augo Aukštaiti
joje, darbavosi Dzūkijoje. Bai
gusi Vilniaus Pedagogini uni
versitetą, Lietuvoje dirbo pe
dagoge. 1998 m. atvyko į JAV. 
Dirbo Čikagos lit. mokykloje, 
savo kūrybą spausdino „Drau
go" dienraštyje ir vaikams 
skirtame skyrelyje „Tėvynės 
žvaigždutė". 1999 m. įkūrė ir 
vadovauja Kovo 11-osios lit. 
mokyklai. 

Su „Mažojo pasakoriaus 
kraitele" supažindins „Drau
go" redaktorė, žurn. Vitalija 
Pu?okienė, taip pat kalbės il
gametė Lituanistikos pedago
ginio instituto direktorė, Ra
šytojų draugijos pirm. Stasė 
Petersonienė. 

Kas myli vaikus ir poeziją, 
kviečiami į sutiktuves. įėjimas 
nemokamas. Telefonas pasi
teirauti 773-582-6500. 

Birželio 22 d,, sekmadie
nį, Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje <Marquette Parke), 
10:30 vai. r. šv. Mišiose ir po 
Mišių parapijos salėje, pagar
biai prisiminsime skaudžiuo-
sius lietuvių tautos trėmimus. 
Gedulo ir Vilties išgyvenimais 
pasidalins Stasė Petersonienė, 
patriotine muzika palydės 
Jūratė ir Rimas Grabliauskai. 
Galėsime taip pat pasivaišinti 
ir pabendrauti. Visus nuošir
džiai kviečia ALTo Čikagos 
skvrius. 

Operos solistė Violeta Unnana 

Pas inaudoki te proga! Bi
lietai į solistes Violetos Urma-
nos-Urmanavičiūtės koncertą, 
įvyksiantį rugsėjo 21 d. Mor
ton gimnazijos auditorijoje, 
bus parduodami šį sekmadie
nį, birželio 22 d., Pasaulio lie
tuvių centro vestibiulyje. Sa
kysite, kad ruduo toli. todėl 
dar per anksti įsigyti bilietus? 
Gal ir taip. bet dabar galite 
pasirinkti pačius geriausius 
bilietus! 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė sekmadienį, birželio 
22 d.. 12 vai., Šaulių namuose, 
2417 W. 43rd Str., Chicago, 
ruožia Joninių gegužinę. Gros 
ir dainuos Algimantas Bar-
niškis, bus įvairaus maisto, 
atsigaivinimo, veiks „laimės 
šulinys". Salė vėsinama. Visi 
kviečiami. 

Marąuet te P a r k o Lietu
vių namų savininkų draugijos 
susirinkimas šaukiamas bir
želio 27 d., penktadienį. 6:30 
va!, vak., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Kvie
čiami ne tik namų savininkai, 
bet visi apylinkės gyventojai. 

Kuriasi naujos aptarnavimo 
įstaigos vakariniuose Čikagos 
priemiesčiuose. Ką tik atvėrė 
duris dar viena nauja maisto 
prekių krautuvė „Lombard 
Vv'orld Wide". Labai patogioje 
vietoje — važiuojant Roosevelt 
Rd. vakarų link, reikia pasuk
ti į pietus Main gatve (Nr. 
1247) ir čia pat yra ši krau
tuvė. Čia galima nusipirkti 
lietuviškos duonos, virtinukų 
(koldūnų), balandėlių. Yra lie
tuviško sūrio, latviškų šprotų. 
Rusiškų, kanadietiškų sausų 
dešrų kaina čia svyruoja nuo 
2.69 iki 5.99 dol. už svarą. 
Raudona ikrą (gaunama iš 
Rusijos ir Aliaskos) taip pat 
prieinama kaina — nuo 9.99 
dol. iki 14 dol. už svarą. Dide
lis pasirinkimas konditerijos 
gaminių — šalia lietuviškų 
šokoladinių saldainių, kaip 
„Griljažas", „Raudonoji aguo-
ja" ir kt„ yra latviškų, rusiškų 
bei ukrainietiškų gardumynų. 
Didelis pasirinkimas jau paga
mintų mišrainių. 

Greta maisto prekių par
duotuvės šiomis dienomis at
vers duris medicininio aptar
navimo centras „Almond" 
(Main Str. 1249). Vadovauja 
šiam centrui Zora Bulatovich, 
MD — vidaus ligų specialis
tas. Šiame centre pacientai 
galės pasitikrinti sveikatą pa-

SKELBIMAI 
• Namams p i rk t i pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutua l F e d e r a l Sav ings , 
2212 West C e r m a k Road . 
Tel. (773) 847-7747 

• FANTASTIKAI TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19.9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4.9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
viška žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

• Lietuvos Pa r t i z anų 
šalpai aukotojų skelbime 
2003.06.17 d. #116 padaryta 
klaida. Turėjo būti: $50 auko
jo Daina Kojelis, Villa Park, 
IL (viso $100); Juozas Mikulis 
VVestchester, IL (viso $1,200). 
Mielus aukotojus atsiprašome 
už padarytą klaidą 

Neringos stovykla Vermonte 
ieško angliškai ir 

lietuviškai kalbančio asmens 
dirbti vyriausiu virėju 2003 m. 

stovyklų metu. 
Vyriausias trejas turi sugebėti 
apskaičiuoti ir užsakyti maistą 

angliškai, o vadovauti gaminimui 
lietuviškai. Kai kuriose sto- > 

bus virš 100 stovyklautojų ir 
vadovų, tad ieškome tikrai 

pareigingo ir organizuoto asmens. 
Besidomintieu su leidimu dirbti 

JAV kreipkite- ; Vida S 
stovvklos vedcą vida@nennca.org 

Tel. 978-582-5592. 

• Kara l iauč iaus kraš to 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: S50 ALB. East St. Louis, 
IL apylinkė, Ema Žiobrienė. 
$40 Irena Kairys. $30 Eugeni
ja Račkauskas, Adolfas Sabai-' 
tis. $25 kun. Valdas Aušra, 
Halina Dilienė, dr. Petras 
Kaufman'as. $15 Gediminas ir 
Birutė Biskiai, Valeria Plei-
rys. $10 Janina Litvinas. Dė
kojame visiems rėmėjams. 
„Karal iaučiaus kraš to lie
tuvybei", 1394 Middleburg 
Ct., Napervil le, IL 60540-
7011. 

Lithuanian Mercy Lift Loterija 

Šiemet, Lithuanian Mercy Lift rengia pavasarinę 
loteriją, vietoj baliaus rudenyje. Loterijos bilietas kai
nuoja $100 Pirmas prizas yra $10,000. devyni $1,000 
prizai ir penkiasdešimt — $100 prizų. Kviečiam vįsus 
prisidėti prie šios loterijos. Jūsų galimybė laimėti yra 
viena iš dešimties, nes parduosime tik 600 bilietų. Mes 
dėkojame visiems už dosnumą. Loterijos braukimas 
įvyks liepos 1 d. „Draugo" redakcijoje. 

Loterijos pelnas eis pagerinti sveikatos aptarna
vimą Lietuvoje. Norint įsigyti lotenjos bilietus, prašau 
skambinti, faksuoti arba rašyti: 

Tel.: (70£) 636-6140, Fax: (708> 388-2059, E-maii: 
l i thuanianmercyIift@yahoo.com 

čiais naujausiais tyrimo meto
dais. Čia veiks echokardiogra-
fijos, elektrokardiogramos, ul
tragarsinio tyrimo kabinetai, 
kelios laboratorijos ir 1.1. 

Šiame centre bus gydomi 
vėžiniai susirgimai, diabetas, 
ginekologinės, plaučių, širdies, 
virškinamojo trakto bei orto
pedinės ligos. Bus suteikiamos 
gydomosios-profilaktinės pas
laugos, kaip fizioterapija, pro
fesionalus masažas, kolonote-
rapija. Šarko dušai, pirtis. Pri
imami pacientai, turintys pa
grindinius draudimus ir Medi-
cal/Medicare. Neturintiems 
draudimų — specialus planas. 

Prie šio centro veiks medici
ninių priemonių parduotuvė 
„Laima", kurios savininkas — 
profesionalus masažo terapi
jos specialistas Serge Erem-
kine. Sergantiems diabetu — 
speciali avalynė. Ypač didelis 
pasirinkimas palaikančiųjų 
priemonių, turintiems stubu
ro, galūnių ir sąnarių prob
lemų (kaip ramentai ir kt.). 
Deguonies aparatai ir balio
nai, ir dar daug daug įvai
riausių reikmenų ligoniams. 
Atkreipkite dėmesį, kurie tu
rite nuo patalo nebesikelian-
čių artimųjų. 

Telefonas informacijai: 630-
705-0906. 

Ligija T a u t k u v i e n ė 

PASIVAIKŠČIOJIMAS PAUKŠČIŲ 
TAKU". 

Dail. Nijolė Šaltenytė. 

Užsienyje gerai žinomos gra
fikės Nijolės Šaltenytės kūry
bos paroda Čikagoje rengiama 
pirmą kartą. Pirmą kartą į 
JAV atvyksta ir pati daili
ninkė. Tačiau Nijolės darbų 
rastume ne vieno amerikiečio 
namuose: įsigytų tarptau
tinėse parodose arba tiesiai iš 
dailininkės dirbtuvių, esančių 
Vilniaus senamiestyje. Tad 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje birželio 28 d. atidaro
ma Nijolės Šaltenytės ofortų 
paroda vieniems bus susitiki
mas su mėgstama dailininke, 
kitiems — malonus atradimas 
ir proga įsigyti subtilios meni
ninkės darbų. 

Nijolė baigė Vilniaus Dailės 
institutą (dabar Dailės akade
mija). Pradėjo studijuoti di
zainą, bet... „ketvirtame kurse 
labai aiškiai suvokiau, kad no
riu būti tik grafikė, ir niekas 
kitas". Priėmė į antrąjį grafi
kos specialybės kursą. „Rei
kėjo kažkuo pradėti. Visada 
drąsiau — mažomis formo
mis", tad Nijolė pradėjo nuo 
ekslibrisų. Pamėgo juos ne tik 
dėl formos, bet ir dėl konkre
tumo, galimybės per juos 
išreikšti žmogaus esybe. 

Dabar Nijolės sukurtus eks
librisus reikėtų skaičiuoti 
šimtais. Knygos ženklus 
sukūrė visiems savo drau
gams, daugybei žinomų 
žmonių: Mikalojui Konstanti
nui Čiurlioniui, muzikams 
Konradui Kaveckui, Mindau
gui Urbaičiui, Juliui Andreje

vui, aktoriui Arnui Rosenui, 
poetui Sigitui Gedai, kino kri
tikui Laimonui Tapinui, kar
dinolui Vincentui Sladke
vičiui. Daug ekslibrisų skirta 
bibliotekoms Lietuvoje ir už
sienyje. Kai žinomoje tarptau
tinėje Malborko ekslibrisų bie
nalėje pelnė pagrindinį apdo
vanojimą — medalį, kaip iš 
gausybės rago pasipylė kolek
cionierių laiškai iš viso pasau
lio, ir vis su prašymais sukurti 
jiems ekslibrisą. Kiek jų 
sukūrė užsieniečiams? Gal 30, 
o gal ir daugiau, nes neseniai, 
tvarkydama savo archyvus, 
Nijolė pati nustebo, kiek daug 
laiškų yra gavusi. Dabar reta 
tarptautinė ekslibrisų paroda 
apsieina be Nijolės darbų. 

Dail Nijole Šaltenyte ..Mano nauja 

mailto:vida@nennca.org
mailto:lithuanianmercyIift@yahoo.com


^remkine ir Milda naujoje parduotuvėje. 

Parduotuvės ir paslaugų įstaigos Lombarde. L. Tautkuvienės nuotraukos 

Į Čikagą Nijolė atveš ofor
tus, atliktus akvatintos tech
nika. Juos Nijolė kuria jau 
bene tris dešimtmečius. Tiesa, 
pradžioje buvo linoraižiniai. 

„Tada, ankstyvoje jaunystė
je, ir temos buvo paprastes
nės: laimė, tėviškė, džiaugs
mas, kaip tada juos supratau. 
Dabar gyvenimo patirtis jau 
leidžia kalbėti apie sudėtin
gesnius dalykus — būtį. Jau 
nebeužtenka piešinio, be kurio 
iki šiol neišsiverčiu. Labai 
svarbūs visi pilkai juodos spal
vos tonai ir pustoniai, formų 
minkštumas, faktūrų turtin
gumas, vaizdo gylis. Visa tai 
duoda akvatinta". 

Iš Nijolės afortų kartais 
liūdnais, kartais smalsiais vei
dais žvelgia fantastinės 
būtybės, — žmonės gyvūnų 
pavidalu. Šie vieniši, keis
čiausiose situacijose veikian
tys personažai — tai Nijolės 
požiūris į žmogaus prigimtį, jo 
polėkius, ydas, troškimus. Tas 
požiūris kartais nepiktai iro
niškas, kartais humoristiškas, 
kartais liūdnas, bet visada — 
labai taiklus. 

— Gyvenime, daiktuose, 
įvykiuose, žmonėse man norisi 
įžvelgti gilumines priežastis, 
savą logika ir esmę, tai, ko 
nematyti iš pirmo žvilgsnio, — 
sako Nijolė. — Kaip gyveni, 
ką galvoji, ką skaitai, kaip 
žiūri į pasaulį, kaip formuoja
si žmogus, tas ir atsispindi 
mano darbuose. 

— Kažkas gražiai Tave pa
vadino rafinuota romantike... 

— Pats posakis gal ir gra
žus, bet savęs aš nelaikau nei 
rafinuota, nei romantike. Man 
norisi paprastumo. Noriu būti 
tiesmuka, paprasta, bet neži
nau, kaip atrodo iš šalies. 

— Kartais esi lyginama su 
savo bendramoksliu Stasiu 
Eidrigevičiumi. 

— Tą panašumą ir aš pati 
matau. Tiesiog mūsų pa
saulėžiūra panaši, panašūs 
siurrealizmo bruožai. Kažkas 
bendro yra, bet tipažas visiš
kai kitoks. 

— Esi iliustravusi nemažai 
knygų. Kažkada sakei, kad 
pradžia nebuvo lengva. O kaip 
dabar? 

— Pirmosios knygų iliustra
cijos buvo sunkios, nes reikėjo 
pereiti prie naujos technikos, 
dažų, o su dažais aš nebuvau 
dirbusi. Iliustruoti knygas 
man patinka, nes čia gali būti 
įdomus ir vaikui, ir suaugu
siam. Maloniausia buvo ilius
truoti Salomėjos Nėries 
„Senelės pasaką", ją laikau 
labiausiai pavykusią. 

Vytauto Skripkos poezijos 
knygelė „Lenktas marių mė
nulis", Vytautės Žilinskaitės 
pasakos „Tipu tapė", „Žiurkė 
kolaborante", Joanos Danutės 
Žilaitytės pasaka „Balta gėlė", 
Kazio Sajos fantastinių apsa
kymų rinktinė „Stulpininkas", 
Jono Šalnos poezijos knyga 
„Nurimusi banga", lietuvių 
liaudies pasakos „Kas miške, 
kas šile", senovinis kalendo
rius. Ir „Brolių Grimų" pasakų 
iliustracijos, sukurtos Japoni
jos „Kogen" galerijos užsa
kymu. 

Nijolės kūrybos populiaru
mas Japonijoje jai pačiai atro
do mįslingas. Prieš keletą 
metų, po Japonijoje vykusios 
Lietuvos grafikų parodos, Ni
jolei atėjo faksas — ar galime 
atvažiuoti? Atvyko vienos To
kijo galerijos vadybininkas 
Hazuki Sakamura, primygti
nai prašė parodyti viską, ką 
yra sukūrusi, net studijų dar
bus. Kuo smulkiausiai išklau
sinėjo biografiją, kuo domisi, 
ką skaito, kokią muziką mėgs
ta, už ką buvo represuotas tė

vas (Nijolės tėvas Kazys Šal
tenis, Vytauto Didžiojo univer
siteto absolventas, 1948 m. 
kovo mėn. buvo suimtas dėl 
ryšių su partizanais. Mirė 
1954 m. lageryje Intoje, 
Komi). Fotografavo jos dirb
tuves, namus, ją pačią. 

Viešėdama Japonijoje Nijolė 
negalėjo atsistebėti japonų 
meile grafikai. Bet labiausiai 
apstulbo, sužinojusi, kad Ja
ponijoje veikia jos kūrybos 
mylėtojų klubas! Malonus ir 
netikėtas buvo „Kogen" galeri
jos pasiūlymas sukurti ilius
tracijas „Brolių Grimų pasa
koms". Džiaugsmas, gavus 
svarbų užsakymą, atvėso, pa
tyrus japonų priekabumą: 
samurajų ainiai, pasirodo, la
bai jautrūs, jiems viskas turi 
būti labai gražu, net ragana 
negali kelti baimės. Skrupu
lingai, pedantiškai atlikusi vi
sus reikalavimus, Nijolė pasi
juto „nuglostyta, nušukuota". 
Nors turi užsakymą dar 25 
iliustracijoms, bet kol kas nori 
pailsėti nuo karalaičių. 

Galėčiau išvardyti parodas, 
kuriose dalyvavo Nijolės dar
bai, bet abejoju, ar laikraščio 
redaktorė skirtų vietos ilgam 
sąrašui. Pagaliau, ar svar
biausia, kiek apdovanojimų 
pelnyta, kur būta. Kur kas 
svarbiau patiems pamatyti, ką 
byloja Nijolės sukurti darbai. 

Ligija Žilevičienė 

Nijolės Šaltenytės grafi
kos darbų paroda įvyks Balze-
ko Lietuvių kultūros muzie
juje. Parodos atidarymas 
birželio 28 d., šeštadienį, 7 va
landą vakaro. Visi kviečiami! 
Tel. pasiteirauti 773-582-
6500. 

„Nuoširdus ačiū už 
mums taip naudingą 'Draugo' 
patarnavimą", — rašo Angelė 
Leščinskienė. Amerikos Lietu
vių Romos Katalikių moterų 
sąjungos 3 kuopos pirminin
kė, atsiųsdama 30 dol auką. 
..Draugas" mielai patarnauja 
lietuviškiems reikalams. Dė
kui už paramą. 

Nuoširdžiai dėkojame G. 
Kazlauskui (Los Angeles, 
CA), parėmusiam ..Draugą" 
dosnia 400 dol. auka. 


