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♦ Keturios opozicinės vi-
I dūrio ir dešiniojo sparno 
į partijos reikalauja artimiau

siame Seimo posėdyje apsvar
styti įstatymų projektus, kurie 
padėtų užbaigti sutartis dėl 
„Mažeikių naftos” akcijų par
davimo Rusijos bendrovei 
,Jukos” ir atvertų kelią tarp
tautinei paramai modernizuo
ti šią -įmonę. Tai sakoma 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių), Liberalų są
jungos, Centro sąjungos ir 
Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungos vadovybių 
atstovų" pasirašytame šių par
tijų Politinio bendradarbiavi
mo tarybos pareiškime. „Mes 
raginame vyriausybę ir Seimo 
daugumą nevilkinti būtinų 
sprendimų ir kuo greičiau 
priimti įstatymus, reikalingus 
tolesnei ‘Mažeikių naftos’ 
veiklai. Reikalaujame, kad su 
‘Mažeikių nafta’ susijusių 
įstatymų svarstymas būtų 

Į įtrauktas į artimiausio Seimo 
| posėdžio darbotvarkę”, rašoma 
Į pareiškime, kurį pasirašė par

lamentarai centristas Virgi
nijus Martišauskas, modernu
sis krikščionis demokratas Al- 
gis Kašėta, konservatorius 
Andrius Kubilius bei vienas iš 

i liberalų vadovų Eugenijus 
' Gentvilas.

* Tardymo valdyba prie 
Vilniaus miesto vyriausiojo 

L policijos komisariato (VPK) 
j ketvirtadienį iškėlė baudžia

mąją bylą dėl Tauragės radi- 
Į kalo Sauliaus Oželio prie Pre

zidentūros ir Seimo surengtų 
neleistinų mitingų. Už tai 
Baudžiamasis kodeksas nu
mato laisvės atėmimą iki 3 

j metų, arba pataisos darbus iki 
j 2 metų, arba baudą. Sostinės 
F policijai nesikišant, Tauragės 

radikalo S. Oželio vadovauja- 
į ma minia Vilniaus centre vie- 
[ šai grafino prezidentui Valdui 
. Adamkui fiziniu smurtu ir iš

niekino jo atvaizdą. (BNS).

* Du pasaulinius karus 
atlaikęs Kauno tvirtovės 
pastatynas žiauriausiai nioko
tas pastarąjį dešimtmetį pačių 
kauniečių rankomis. Geriau
siai išsilaikė tik ta pastatų 
dalis, kuri buvo perduota ka
riuomenei. Savivaldybės 
„globojami” mūrai daug kur 
jau sulyginti su žeme.

* Koalicinė vyriausybė 
gali sulaukti skaudžių poli
tinių padarinių, jeigu nusigręš 
nuo savo pačios programos, 
pristatydamas rengiamą nau
ją Švietimo įstatymo redak
ciją, pareiškė švietimo ir 
mokslo ministras sociallibera
las Algirdas Monkevičius.

(LR,KD,Elta)
* Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo taryba vakar 
iš 45. ligų patvirtino tik šešias, 
kurių gydymas bus kompen
suojamas 100 procentų. Tai — 
tuberkuliozė, hemofilija ir 
krešėjimo faktoriaus defekto 
ligos, diabetas, šizofrenija, ge- 
neralizuota epilepsija.

(LR,Elta)

♦ Vilniaus firmai „Sena
miesčio krepšinio klubas” 
sumokėję tūkstančius JAV do
lerių ir patikėję pažadais juos 
įdarbinti, aštuoni lietuviai jau 
keliolika dienų blaškosi po Ai
rijos sostinę Dubliną. „Mes 
verkiame Čia atvažiavę”, — 
telefonu guodėsi apgauti lietu
viai, nenorėję, kad būtų mini
mos jų pavardės ir vardai.

(LR,Elta)

* Lietuva prisijungė prie
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos antiteroristinio nuta
rimo dėl bausmių Afganistano 
Talibano režimui ir ėmėsi 
priemonių jai įgyvendinti. Vy
riausybės nutarimų Lietuva 
įsipareigojo netiekti ginklų ir 
amunicijos, karinės įrangos, 
transporto priemonių į Taliba
no kontroliuojamą Afganista
no dalį. Vyriausybė uždraudė 
naudotis Osama bin Laden ir 
su juo susijusių asmenų lėšo
mis ir kitu finansiniu turtu. 
Vyresniesiems Talibano parei
gūnams uždrausta atvykti ar 
vykti tranzitu per Lietuvą, už
drausta steigti Talibano reži
mo bei „Ariana Afghan Airli- 
nes” atstovybes. Lietuvos ins
titucijos įpareigojamos sustip
rinti pasienio kontrolę bei su
griežtinti asmens tapatybę pa
tvirtinančių dokumentų išda
vimo procedūrą. (BNS)

* „Lietuvos krikščionys
demokratai” (LKD) partijos 
vadovų Kazio Bobelio ir Petro 
Gražulio parašus po pareiški
mu, raginančiu pradėti disku
siją Lietuvoje ir Europoje dėl 
mirties bausmės įvedimo iš
skirtiniais atvejais, Vokietijos 
krikščionių demokratų Kon- 
rąd Adenauer fondas vertina 
kaip asmeninę, o ne partijos 
nuostatą, todėl bendradarbia
vimo su partija nenutrauks. 
Tai pareiškė K. Adenauer fon
do atstovas Baltijos valstybė
se. Tačiau jis patvirtino, jog 
rugsėjo viduryje nusiuntė 
LKD valdybos nariams laišką, 
kuriame pranešama apie fon
do bendradarbiavimo su LKD 
sustabdymą. Šiame laiške jis 
teigia gavęs žinių, kad žinomi 
LKD nariai pasirašė pareiški
mą, kuriuo raginama vėl įves
ti mirties bausmę. (BNS)

* Šiaulių Antano Grice- 
vičiaus lietuvių saldainių 
fabrikas
išsiuntė pirmąją produkcijos 
siuntą — apie 1,000 kg įvairių 
rūšių saldainių. Įmonė atei
nančiais metais ketina pradėti 
prekiauti Vokietijoje bei Itali
joje ir dvigubai išauginti eks
porto apimtis. (VŽ, Elta)

* Seimas neketina atsisa
kyti 2002 metų biudžete nu
matytų beveik 6 mln. Lt par
lamento visuotinių posėdžių 
salei remontuoti. Vien naujam 
valstybės herbui pagaminti 
seimūnai susirengė išleisti 
100,000 Lt. (LŽ.Elta)

* Žmogaus imunodeficito
virusu, kuris sukelia AIDS, 
lytiniu būdu užsikrėtė 68 
metų klaipėdietė. Ši pensinio 
amžiaus moteris tapo seniau
sia moterimi Lietuvoje, ne
šiojančia mirtiną ligą suke
liantį virusą. (LR,Elta)

* Klaipėdos gyventoja, 
gavusi - „Lietuvos telekomo” 
sąskaitą už pokalbius telefo
nu, kreipėsi į policiją —jos te
lefono numeriu nuo balandžio 
10 iki gegužės 17 d. buvo pra
kalbėta 17,894 litai. Praneši
me policijai moteris tikino ne
skambinusi į jokias užsienio 
valstybes. Tyrimą pradėjusi 
policija nustatė, kad pareiškė
jos telefonu naktimis keletą 
kartų buvo skambinta į Rusi
ją. Pokalbiai truko po keletą 
valandų, vienas — net 5 va
landas. Policija aiškinasi, ar 
tai kurio nors šių rusakalbių 
klaipėdiečių šeimos narių dar
bas, ar telefono linija neteisė
tai pasinaudojo sukčiai. (BNS)
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Lietuvos televizijos ir radijo vadovybė susirūpinusi LRT ateitimi

Radijas ir televizija turi būti 
nepriklausomi nuo politikų 

Vilnius, spalio 25 d. (BNS)
— Kairieji politikai, bandyda
mi perimti vadovavimą Lietu
vos nacionaliniam radijui ir 
televizijai (LRT), pakenktų 
sau visuomenės akyse, teigia 
LRT generalinis direktorius 
Valentinas Milaknis. Pasak jo, 
kairiesiems politikams minčių 
pakeisti LRT generalinį direk
torių kyla tikriausiai dėl to, 
kad LRT bandoma paversti 
Objektyvia ir nešališka ži- 
niasklaidos priemone, valsty
binio transliuotojo laidose ne
propaguojami kairieji.

Praėjusią savaitę Socialde-

* Kauno apskrities virši
ninkas Valentinas Kalinaus
kas, Kauno meras Erikas Ta
mašauskas- ir Kauno rąjono, 
meras Petras Mikelionis nu
sprendė kreiptis į premjerą su 
prašymu skirti 700,000 Lt 
Kauno laisvajai ekonominei 
zonai (LEZ) skirtos žemės iš
pirkimui iš privačių savinin
kų. 1998 m. Kauno LEZ valdy
mo konkursą laimėjusi Belgi
jos bendrovė „OI NV” iki šiol 
negali plėtoti veiklos ir jau 
svarsto galimybę pasitraukti 
iš šio projekto, jei vyriausybė 
neįvykdys pažado išpirkti iš 
gyventojų bent 50 ha privačios 
žemės esančios LEZ paskirtoje 
teritorijoje. Iš viso pagal pro
jektą LEZ numatyta skirti 
apie 1,000 ha žemės, iki Šiol 
išpirkta vos 17.5 ha. (BNS)

* Artimiausiu metu Lietu
vos mokyklose bus įrengta 
360 naujų kompiuterių klasių. 
Apie 2,500 kompiuterių nu
pirkta iš šių metų valstybės 
biudžeto lėšų. Tam vyriausybė 
yra skyrusi beveik 14 mln. 
litų. Įkūrus naująsias klases, 
40-čiai Lietuvos moksleivių 
teks vienas kompiuteris. Šiuo 
metu vienu kompiuteriu Lie
tuvoje naudojasi 75 mokiniai.

* Vilniaus savivaldybę 
ketvirtadienį pasiekė vokas 
su neaiškios kilmės milteliais. 
Apie gautą siuntinį buvo in
formuota policija, atvyko Civi
linės saugos departamento 
specialistai. Vokas buvo adre
suotas savivaldybei, jokio kito
kio užrašo ant jo nebuvo. Laiš
kas nebuvo registruotas. Mil
teliai buvo įvynioti į sąsiuvi
nio lapą. (BNS)

* Seimui priėmus Akcizų 
įstatymo pataisas, nuo kitų 
metų turėtų brangti dyzelinis 
kuras bei tabako gaminiai. 
Manoma, jog išaugus dyzeli
nių degalų akcizui, valstybės 
biudžetą papildys 48 mln. Lt 
įplaukos. (LŽ,Elta)

jams buvo įteikti atleidimo 
lapeliai, 200 žmonių šiuo metu 
jau yra atleisti. Dauguma jų 
atleisti šalių susitarimu. Visa 
tai vertinama nevienareikš
miškai. Darbuotojų atleidimas 
sukėlė profesinių sąjungų' ir 
kai kurių politikų nepasiten
kinimą.

Socialdemokratai pareiškė, 
jog nepriimtina, kai darbuoto? 
ja, gavusi oficialų įspėjimą, 
kad bus atleista dėl etatų 
mažinimo, bando nusižudyti, o 
LRT vadovaujanti administra
cija, taryba abejingai visa tai 
stebi ir neatsako už sprendi
mus.

Pirmadienį savo darbo vie
toje be sąmonės buvo rasta 
Lietuvos televizijos Vaikų ir 
jaunimo redakcijos adminis
tratorė 52 metų S. N. Beveik 
24 metus LRT išdirbusi ad
ministratorė gavo oficialų 
įspėjimą, kad bus atleista dėl 
etatų mažinimo. Manoma, kad 
ji bandė nusižudyti — išgėrė 
didelę dozę raminamųjų vais
tų kartu su alkoholiu.

LRT skolos įvairiems kredi
toriams siekia beveik 20 mln. 
litų.

mokratinės koalicijos frakcijos 
ir vyriausybės atstovai įspėjo, 
jog LRT administracijai ne
pakoregavus vykdomų refor
mų, Seime gali būti pasiūlyta 
peržiūrėti LRT vadovybę ski
riančios LRT tarybos sudary
mo principus. LRT vadovams 
buvo priekaištauta dėl perne
lyg dažnos vyriausybės kriti
kos, „socialdemokratinės min
ties” trūkumo.

Jei būtų pakeisti LRT tary
bos formavimo principai ir ta
ryba būtų sudaryta iš naujo, ji 
turėtų skelbti konkursą LRT 
generalinio direktoriaus vietai 
užimti.

Pastarąjį kartą LRT tarybos 
formavimo principai buvo pa
keisti praėjusiais metais. LRT 
tarybą sudaro visuomeninių 
organizacijų, vyriausybės, Sei
mo ir prezidento deleguoti at
stovai.

Iki pertvarkos pradžios LRT 
dirbo 1,140 darbuotojų, refor
mos metu buvo nutarta atleis
ti 400 darbuotojų. Pertvar
kant LRT, visiems darbuoto-

Seimo dauguma nori panaikinti 
opozicijos vadovo pareigybę 

Vilnius, spalio 25 d. (BNS).
Vasaros viduryje naująją Sei
mo daugumą sudarę socialde
mokratai ir socialliberalai su
tarė parengti naują Seimo 
Statuto redakciją, kurioje gali 
nelikti kai kurių dabar opozi
cijai priklausančių privilegijų. 
Pavyzdžiui, gali būti atsisaky
ta opozicijos vadovo parei
gybės.

Pasak dienraščio „Kauno 
diena”, prieš kelias savaites 
naujoji Seimo dauguma nus
prendė peržiūrėti parlamento 
darbo subtilybes reglamentuo
jantį Statutą. Galų gale buvo 
susitarta parengti naują Sei
mo Statuto redakciją.

„Galiojančiam Statutui būtų 
nemažai pastabų iš įvairių 
parlamentarų, todėl ir buvo 
apsispręsta parengti naują jo 
redakciją, atsižvelgiant į visus 
gaunamus pasiūlymus ir pas
tabas”, sakė Seimo pirmininko 
pavaduotojas, darbo grupės, 
rengiančios, naują Statuto re
dakciją, vadovas Česlovas 
Juršėnas. Be to, pasak jo, yra 
ir Konstitucinio teismo pas
tabų dėl kai kurių Statuto for
muluočių. Tai irgi skatina 
peržiūrėti šio teisės akto nuos
tatas.

Dabartinis Statutas veikia 
nuo 1999 metų vasario, kai jį 
patvirtino konservatorių val
domas Seimas.

Tuo tarpu opozicijai kelia

nuostabą kai kurie darbo 
grupės pasiūlymai naujai Sei
mo Statuto redakcijai. Įžvel
giama netgi bandymų susilp
ninti opozicijos vaidmenį arba 
paversti ją grynai simboline.

Be kitų nuostatų, galvojama 
apie opozicijos vadovo parei
gybės atsisakymą. Opozicijos 
vadovas turi nemažai įvairių 
teisių. Jis, pavyzdžiui, įeina į 
Seimo valdybą, sprendžiančią 
organizacinius parlamento 
darbo klausimus, turi pirmu
mo teisę užduoti klausimus 
pranešėjams, teikti projektus,' 
siūlyti pataisas.

Šiuo metu opozicijos vado
vas yra Liberalų frakcijos 
seniūnas Rolandas Paksas.

„Šiaip opozicijos lyderis eg
zistuoja tose valstybėse, ku
riose veikia dvipartinė poli
tinė sistema. Daugpartinėje 
sistemoje, kokia yra pas mus, 
nelabai gali būti opozicijos ly
derio, nes gali būti kelios 
opozicinės partijos ir frakci
jos”, sakė C. Juršėnas. Pasak 
jo, Konstitucinis teismas irgi 
išaiškino, kad opozicijos vado
vo pareigos yra nelabai korek
tiškos Lietuvos politinėje 
sistemoje.

Naujame Seimo Statute iš 
esmės bus sugrąžinta nuosta
ta, pagal kurią Seimo kancle
ris vėl tampa politinio pasi
tikėjimo pareigūnu.

Vatikanas. Popiežius Jonas Paulius II trečiadienį atsiprašė Ki
nijos už Katalikų Bažnyčios valstybėje padarytas klaidas ir pa
reiškė, kad nori pagerinti Šventojo Sosto ir Kinijos santykius. 
„Nuoširdžiai liūdžiu dėl šių praeities klaidų bei trūkumų ir labai 
apgailestauju, kad dėl šių klaidų daugeliui žmonių galėjo kilti 
įspūdis, kad Katalikų Bažnyčia nepakankamai gerbia ir vertina 
Kinijos žmones ir yra priešiškai nusiteikusi Kinijos atžvilgiu”, pa
reiškime, skirtame Beijing vykusio 40-tųjų jėzuitų misionieriaus 
Matteo Ricci atvykimo į Beijing metinių paminėjimo dalyviams, 
sakė Jonas Paulius II. „Dabartiniai tarptautinę bendriją krekan
tys neramumai įpareigoja kiekvieną žmogų plėtoti tarpusavio su
pratimą, draugystę ir žmonių solidarumą. Šiuo požiūriu Kinijos 
Liaudies Respublikos ir Šventojo Sosto santykių normalizavimas 
turėtų teigiamą poveikį žmonijos progresui”, sakė popiežius.

Vašingtonas. JAV Atstovų rūmai trečiadienį patvirtino „Pat
riotiniu aktu” vadinamą projektą, praplečiantį policijos ir federali
nės žvalgybos įgaliojimus kovoje su teroristais, kuri buvo pradėta 
po rugsėjo 11-ąją įvykdytų teroro išpuolių New Yorke ir Vašingto
ne. Šiuo įstatymu bus išplėsti pareigūnų įgaliojimai panaudoti 
elektroninės žvalgybos priemones ir dalytis žvalgybine informaci
ja, taip pat pataisyti imigracijos įstatymai, išplečiant neįleistinų į 
valstybę svetimšalių kategoriją, ir numatytas svetimšalių, kuriuos 
teisingumo ministras pripažino įtariamais teroristais arba kelian
čiais grėsmę valstybiniam saugumui, privalomas sulaikymas iki 
išsiuntimo iš JAV. Be to, projekte numatomos tam tikromis aplin
kybėmis taikytinos bausmės asmenims, kurie sąmoningai turėjo 
nuosavybėje biologinio arba cheminio ginklo medžiagas bei jų pa
naudojimo sistemas. Numatomos bausmės už paramą terorizmui, 
teikiant specialistų konsultacijas arba pagalbą, ir už slėpimą as
mens, kuris yra žinomas įvykdęs arba ketinąs įvykdyti teroristinį 
nusikaltimą.

Londonas. Įtariamasis pasaulinio terorizmo organizatorius Os
ama bin Laden mažiausiai prieš 3 metus įsigijo juodligės sporų, 
kurias užsakė paštu, ketvirtadienį rašo Didžiosios Britanijos dien
raštis „The Mirror”. Pranešama, kad O. bin Laden sumokėjo 3,500 
dol., įsigydamas šias bacilas per Indonezijoje veikiančią musulmo
nų separatistų grupuotę. Dar 7,000 dol. jis sumokėjo už sąlmone- 
lių ir kitų bakterijų siuntas iš Rytų Europos. Apie šių ligų sukėlė
jų įsigijimą savo prisipažinime papasakojo bin Laden organizaci
jos „ai Qaeda” aukšto rango narys Ahmad Ibrahim al-Najjar? ku
ris pernai Egipte buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos už bandy
mus nuversti vyriausybę ir jos vietoje įsteigti fundamentalistinį 
islamo režimą.

Islamabadas. Talibanas ketvirtadienį atmetė JAV kaltinimus, 
kad jis neva planuojąs apnuodyti savo tėvynainius ir kaltę už tai 
suversti amerikiečiams, pranešė naujienų agentūra „Afghan Isla- 
mic Press”. Švietimo ministras Amir Khan Muttaąi sakė, kad kal
tinimai, kuriuos pareiškė JAV štabų vadų komiteto operacijų vir
šininko pavaduotojas kontradmirolas John Stufflebeem, yra ciniš
ka propaganda. „Niekas nėra toks žiaurus, kad nuodytų savo- 
žmones.. Tai propaganda, kuri rodo, jog Amerika ima nervintis”, 
sakė jis. J. Stufflebeem sakė, kad JAV gavo informacijos, jog'Tali- 
banas gali apnuodyti pabėgėliams tiekiamą maistą ir kaltę už tai 
suversti amerikiečiams. Amerika numetė iš oro pabėgėliams Afga
nistane daugiau kaip 750,000 maisto davinių nuo konflikto pra
džios, be to, dalija maisto siuntas per nevyriausybinės organizaci
jas Pakistane.

Londonas. Didžiosios Britanijos ministro pirmininko Tony Blair 
požiūris į Osama bin Laden problemos sprendimą tampa griežtes
nis ir jis nebeslepia norįs, kad pagrindinis teroro išpuolių JAV įta
riamasis būtų nužudytas-; „Jis yra gerai saugomas ir gerai gink
luotas. Niekada nemaniau, kad vieną dieną jis ims ir pasirodys 
teisme”, sakė T. Blair dienraščiui „The Daily Telegraph”. Jis sa
kė nepritafriąs valstybinei įtariamų nusikaltėlių' naikinimo politi
kai, tačiau davė suprasti, kad, jo nuomone, geriausia JAV vado
vaujamo karo su terorizmu pabaiga būtų bin Laden žūtis per bom
bardavimą ar jo sunaikinimas per specialiųjų pajėgų puolimą.

Airolo, Šveicarija. Alpių tunelis, kuriame trečiadienį per 
sunkvežimių susidūrimą ir po to kilusį gaisrą žuvo mažiausiai 11 
žmonių, bus uždarytas nuo dviejų iki trijų mėnesių, ketvirtadienį 
pranešė vietos policijos viršininkas. 16.5 km ilgio Gothardo tunelis 
yra vienas ilgiausių pasaulio tunelių, kuriuo niekad nenutrūksta 
aktyvus krovininių automobilių eismas tarp Vokietijos ir Italijos. 
Per dieną juo vidutiniškai pervažiuoja 18,700 automobilių. Maž
daug 128 žmonės tebėra dingę be žinios po trečiadienio avarijos, ir 
vis labiau nuogąstaujama, kad aukų skaičius gali gerokai padidė
ti.

New Yorkas. Buvęs JAV prezidentas Bill Clintoh paštu gavo 
keletą ampulių su salmoneliozės bakterijomis, ketvirtadienį pra
nešė CNN. B. Clinton ir jo padėjėjai prie siuntinio prisilietę nebu
vo. „Daroma prielaida, kad tai paprasčiausias pamišėlio siunti
nys, adresuotas buvusiam prezidentui. Ištyrus ampulių turinį nu
statyta, kad jis užkrėstas salmonelėmis”, teigė CNN. Salmonelės, 
dažnai kiaušiniuose, mėsoje ar paukštienoje randamos bakterijos, 
sukelia ūmią infekcinę ligą — salmoneliozę, kuri pažeidžia skran
dį ir žarnyną ir yra ypač pavojinga silpną imuninę sistemą turin
tiems mažiems vaikams bei suaugusiems.

New Yorko laikraštis „The New YorkPost” būgštauja, kad jau 
antras jo darbuotojas, užsikrėtė odos juodlige, nes jam pasireiškė 
„labai panašūs” šios ligos požymiai. Pranešime rašoma, jog miesto 
sveikatos apsaugos žinybos pranešė, kad „progresuojanti opa yra 
labai tipiškas odos juodligės po
žymis”. Negaluojantis darbuoto
jas, dirbantis korespondencijos 
skyriuje ir galėjo laikyti juodli
gės sukėlėjų turintį laišką, buvo 
paguldytas į ligoninę, atlieka
ma jo audinių biopsija.

KALENDORIUS
Spalio 26 d.: Evaristas, Liaudgi- 

nas, Liubartas, Mingilė, Vita.
Spalio 27 d.: Frumentas, Gedai- 

nis, liūtė, Ramojus, Tautrimė, Vin
centas (Vincas).
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III LIETUVOS TAUTINĖ OLIMPIADA

■ Š. m. spalio 24 d. iš Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) buvo gautas praneši
mas, kad III Lietuvos Tautinė 
olimpiada planuojama suruoš
ti 2002 metų birželio 27-30 d., 
Šiauliuose.

Planuojama, kad olimpiado
je bus vykdoma šios sporto Ša
kos:

1) Baidarių ir kanojų irkla
vimas.

2) Irklavimas (greičiausia 
Trakuose).

3) Plaukimas.
4) Žirginis sportas.
5) Dviračiai.

6) Boksas.
7) Graikų-Romėnų imtynės.
8) Futbolas (Soccer).
9) Krepšinis.
10) Tinklinis (dar nenusta

tyta: salės ar paplūdimio).
11) Žolės riedulys.
12) Tenisas.
13) Lengvoji atletika.
14) Stalo tenisas.
15) Dziudo.
Atrodo, viskas tebėra plana

vimo stadijoje. Lauksime toli
mesnių pranešimų.

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba

Akademinio sporto Įdubo „Lituanica” du iš steigėjų ir buvusių žaidėjų 
(iš kairės) — dabartinis Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adam
kus ir ilgametis treneris bei Įdubo pirmininkas Rimantas Dirvonis pašne
kesyje su klube užaugusiu ir subrendusiu žaidėju, dabartiniu treneriu ir 
vienu iš veikliausių jaunųjų klubo darbuotuoju, dr. Donatu Siliūnu.

N uotr. Indrės Tijūnėliėnės

SPORTININKŲ ŠVENTE IR LIETUVOS 
PREZIDENTO SVEIKINIMAS JIEMS

JAUNUČIŲ LENGVOJI ATLETIKA 
CLEVELANDE

2001 metų ŠALFASS-gos 
.metinės jaunučių lengvosios 
atletikos varžybos vyko rug
sėjo 22 d., Cuyahoga Commu- 
nity College, Parma, Ohio. 
Varžybas rengė Clevelando 
LSK „Žaibas”. Pakankamas 
skaičius prityrusių teisėjų 
įgalino varžybas vesti sklan- 
.džįąi, Pagrindinį egzekutyvą 

; sudarė: Algirdas Bielskus — 
vyriausias teisėjas, Rita Klio- 
rienė-Čyvaitė ir Marytė Hud- 
gins-Ežerskytė — sekretoria
tas, vyr. rungčių teisėjai — 
Riek Hallal — bėgimų, Petras 
Taraška — starteris, Šarūnas 

■ Stempųžis -— rutulio, Kęstutis 
Ciyiųs.kas — ieties ir beisbolo, 
Saulius Venclauskas — disko, 
Antanas Taraška — šuolio į 
tolį ir trišuolio.

Varžybos buvo vykdomos 
šiose berniukų ir mergaičių 
klasėse: B (Intermediate) — 
1985rl986 m. gimimo, C 
(Youth) — 1987-1988 m., D 
(Midget) — 1989-1990 m., E 
(Bantam) — 1991-1992 m., ir 
F (Pee-Wee) — 1993 m. gim. ir 
įaunęsnių.
. ;Šiqse nedidelės apimties 
varžybose dalyvavo 3,8 varžo
vai, išimtinai LSK „Žaibo” na
riai: 23 berniukai ir 15 mer
gaičių. Gausiausios grupės — 
berniukų D ir F — po 7 vai
kus.

Nors ir kuklios pasekmės, 
tačiau entuziazmo nestigo. 
Vienintelį ŠALFASS-gos meti
nių žaidynių rekordą pagerino 
Andrija Tara skaitė, 9 metų, 
nustūmusi 6 lb. rutulį 6.97 m 
(22’-101/2”) mergaičių E (Ban
iam) klasėje. Senas rekordas

Mergaičių B — Vesta Dva
reckaitė — ietis 24.50 m, 494 
t. ir Tiffany Stempužytė — 4 
pirmos vietos.

Berniukų C — Alvydas Ci- 
vinskas, ietis (600 g) 30 m, 
599 t.

Mergaičių C — Nida Hallal
— 800 m 2:57.2 min., 419 t.

Berniukų D — Joshua Jo
naitis — rutulys (6 lb.) 7.31 m 
(24-0”), 289 t. ir Kristijonas 
Vaitkus — 4 pirmos vietos.

Mergaičių D — Laura Tul- 
jak — 800 m 3:34.1 min., 178 
t.

Berniukų E — Erikas 
Venclauskas — Shot Put (6 lb) 
6.79 m (22’-31/2”); 251 t. ir Lu
kas Stempųžis — 4 pirmos 
vietos.

Mergaičių E — Adrija Ta
raškaitė — rutulys (6 lb.) 6.97 
m (22’-101/2”), 263 t. ir Anei 
Hedrich — 5 pirmos vietos.

Berniukų F — Nicholas 
Tuljak — Beisbolas 24.80 m, 
83 t. ir Andrius Venclauskas
— 3 pirmos vietos.

Mergaičių F — Kaja Ki- 
jauskaitė — 60 m 12.9 sek., 
Ot.

Spalio 6 d., Dievo Motinos 
parapijos svetainėje vyko lai
mėtojų apdovanojimas ir leng
vosios atletikos sezono užbaig- 
tuvės — vaišės. Visi pirmų 
trijų vietų laimėtojai gavo kas
pinėlius, o žymenų laimėtojai
— ŠALFASS žaidynių meda
lius. Apdovanojimus ir vaišes 
kruopščiai ir rūpestingai pa
ruošė LSK „Žaibo” valdybos 
narė Regina Idzelienė.

amb

Šeštadienio, spalio 20-sios 
vakare arti 200 dar jaunai at
rodančių žmonių susirinkę į 
Pasaulio lietuvių centro Le- 
monte Lietuvių fondo salę, 
šventė Čikagos Akademinio 
sporto klubo „Lituanica” veik
los auksinį jubiliejų. Čia, šalia 
jaunųjų šio klubo narių, buvo 
ir jo veteranai, kurie šį klubą 
steigė, juo rūpinosi ir veiklą 
išsaugojo iki šių dienų.

Jų tarpe labiausiai nusipel
niusiu žmogumi paminėtas Ri
mas Dirvonis, sugebėjęs už
siauginti sau talkininkų, ku
rie jau perėmė veiklos estafe
tę. Kitas klubo steigėjas, bu
vęs Šiaurės Amerikos Lietu
vių Fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos pirmininkas, dabar
tinis Lietuvos prezidentas, 
Valdas Adamkus atsiuntė 
sveikinimo laišką iškilmių da
lyviams bei visiems mūsų tau
tiečiams.

Garbusis sveikintojas, be ki
tų minčių, pareiškė:

„Laikau didele likimo dova
na, kad galėjau asmeniškai 
dalyvauti klubo veikloje ir iš 
arti matyti jo- istoriją. O istori
jos esama tikrai turtingos ir 
prasmingos: per savo veiklos 
metus 'Lituanica’ sutelkė 
daug išeivijos lietuvių jaunimo 
ir labai palaikė jo tautiškumą, 
išugdė visą plejadą darbščių ir 
talentingų sporto asmenybių, 
ypač — krepšininkų, laimė
jusių ne vieną čempionatą”.

Lietuvos prezidentas taip 
pat pabrėžė: „Šiandien, iš is
torinės perspektyvos žvelgiant 
į pusės amžiaus senumo 
veiklą, nekyla abejonių: ’Li- 
tuanica’ atliko svarbų tautos 
brandinimo ir ugdymo išeivi
joje vaidmenį, o jos idėjų pa
veikti klubo nariai ir bendra

minčiai visam laikui liko išti
kimi lietuvybės sergėtojai ir 
sporto entuziastai”.

Čia nėra galimybės pacituoti 
visą Lietuvos prezidento laiš
ką sportininkams bei kitiems 
mūsų tautiečiams. Bet ir to 
pakanka, norint patirti, kad 
sportininkai visada buvo lietu
viškos veiklos pirmosiose gre
tose.

To, deja nepastebėjo JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kraš
to valdybos nariai bei parodos 
rengėjai, kurie ignoravo spor
tininkus šios bendrinės orga
nizacijos 50 metų minėjime, 
įvykusiame prieš savaitę lai
ko.

ASK „Lituanicos” sukaktu
vinį pokylį vedė Vytautas Ger
manas, vienas iš klubo stei
gėjų. Aukščiau cituotą Lietu
vos prezidento Valdo Adam
kaus sveikinimą perskaitė 
Lietuvos gen. konsulas Čika
goje Giedrius Apuokas. Apie 
sukaktuvinį klubą kalbėjo ir 
jo buvęs narys — Lietuvos 
garbės konsulas Čikagoje Vac
lovas Kleiza.

Raštu sveikino Šiaurės Ame
rikos lietuvių fizinio auklėjimo 
ir sporto komiteto pirm. Aud
rius Šileika, Lietuvos ambasa
dorius JAV Vygaudas Ušackas 
ir JAV Lietuvių Bendruome
nės valdybos pirm. Algiman
tas Gečys. Apdovanojus svar
biausiąjį šio klubo darbuotoją 
— Rimą Dirvonį, ir šis vyras 
pasidalino mintimis apie klu
bo praeitį. Buvo iškeltas vidu
rinės ir jaunosios kartos spor
tininkų darbas šiame sporto 
vienete. Beje, Lietuvių fondo 
atstovas Stasys Baras savo 
sveikinimus sustiprino pini
gine Fondo parama klubui.

E. Šulaitis

NAUJAS SPORTO 
DEPARTAMENTO 

DIREKTORIUS
Lietuvoje neseniai pasikeitė 

Kūno kultūros ir sporto depar
tamento direktoriai. Vietoje 
šias pareigas ilgesnį laiką ėju
sio, buvusio žymaus krepši
ninko Rimo Kurtinaičio, jas 
perėmė Vytas Nėnius, šioje 
aukščiausioje Lietuvos sporto 
vadovo kėdėje jau sėdėjęs 
1993-1996 m. Vėliausiu laiku 
jis buvo Lietuvos sporto fede
racijų pirmininku bei „Žalgi
rio” sporto draugijos prezidentu.

Vytautą Nėnių į šias parei
gas pristatė pats Lietuvos mi
nistras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas, specialiai šiam 
reikalui sukviestame susirin
kime. Ministras pirmininkas 
čia kalbėjo: „Labai gerai, kad 
Lietuvoje išplito sporto federa
cijų, kurių jau turime daugiau 
kaip šimtą, judėjimas. Tai di
delė visuomeninė ir organizuo
ta veikla”. O apie naująjį va
dovą išsitarė, kad Šis yra gerai 
pažįstamas Lietuvos sporto 
žmonėms, visą gyvenimą ne- 
nutrūkęs nuo sporto, nenumo
jęs ranka, nenusivylęs.

Sporto departamento direk
toriaus pareigas laikinai ėjęs 
Algirdas Raslanas šiame susi
rinkime sakė, jog reikia 
džiaugtis, kad sportas nėra ei
linė bendrosios kultūros dalis.

E.Š.
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

EDMUNDAS VIŽINAS, MD'., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai •"
6918 W. Archer Avė. Sts, 5 ir 6 Į 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 . 

Valandos pagal susitarimą

LIETUVOS KREPŠININKĖS —
KETVIRTOS EUROPOS PIRMENYBĖSE

ARAS ŽLIOBA, M:D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

219 N. Hammeą.Ąvenue 
Joliet, IL 60435 

Tek 815-741-3220

buvo 6.25. m (2O’-6”)> pasiektas. 
Linos Kijauskaitės („Žaibas”) 
1981 metais.

» Neformalų rekordą 5-6 metų 
berniukams (tokios klasės nė
ra oficialioje žaidynių progra
moje)- pasiekė 6-metis Nicho
las Tuljak, nusviedęs beisbo
lo kamuoliuką 24.80 m.
- Pagal nusistovėjusią tradi
ciją, už geriausią pasekmę 
kiekvienoje klasėje buvo ski
riami žymenys, apskaičiuojant 
pagal tarptautinę (IAAF) ver
tinimo lentelę. Žymenis taipo- 
gi gavo ir daugiausia pirmų 
vietų laimėjęs varžovas, jei ki
tas negu geriausios pasekmės 
laimėtojas. Berniukams B, 
taškai apskaičiuojami pagal 
vyrų lenteles. Visiems kitiems 
berniukams ir visoms mergai
tėms — pagal moterų.

. - Pateikiame žymenų laimėto
ji; nurodant pasekmę ir taš- 
Jcų skaičių bei pirmų vietų 
kiekį:

Berniukų B' — Michael 
Andrulis, 100 m 12.7 sek., 444 
taškai.

Futbolas Čikagoje

„LITUANICA” -
„Lituanicos” futbolo klubo 

vyrų pagrindinė vienuolikė 
sekmadienį jau ketvirtąjį 
kartą šių metų „Metro” lygos 
„major” divizijoje sužaidė ly
giomis, nors šį kartą buvo ver
ta trijų taškų. Tačiau laimė 
kažkodėl nusisuko nuo mūsų 
vyrų; gal dėl to, kad jie per 
anksti pradėjo džiaugtis leng
va pergale.

Žaidžiant prieš „major” ly
gos lentelės paskutinėje vie
toję stovinčią lenkų „Legovia” 
ekipą, mūsų vyrai jau pirma
me kėlinyje Žilvio Čenio šūviu 
vedė 1-0, o iki kėlinio pabaigos 
dar galėjo rezultatą padidinti. 
Tačiau tai pavyko padaryti tik 
po pertraukos, kuomet Laimo
nas Bytautas ženklino 2-0. Po 
to atrodė, kad ir daugiau 
įvarčių kris į varžovų vartus. 
Tačiau,nors ir turint gerų pro
gų, jų nesimatė. Buvo gaila,

„LEGOVIA” 3-3
kad Virgio Žuromskio stiprus 
šūvis, atsimušęs į vartų stul
pą, grįžo atgal aikštėn.

Mūsiškių pasekmėmis ir per 
dideliu jų atsipalaidavimu pa
sinaudodami lenkai, įmušė 11 
metrų baudinį, kuomet mūsiš
kis gynėjas šiurkščiai pastū
mė lenką. Tačiau netrukus lie
tuviai vėl įsigijo dviejų įvarčių 
persvarą, nes Juan Bėruti gal
va iš arti padarė 3-1.

Atrodė, kad lietuvių laimėji
mas jau kišenėje ir žaidėjai, 
ypatingai gynimas visai atsi
palaidavo. To lenkai ir telaukė 
ir geros laimės dėka, sugebėjo 
pasekmę išlyginti. Čia nepa
dėjo ir garsūs trenerio Gedimi
no Jarmalavičiaus šūkavimai 
nuo aikštės linijos žaidėjams, 
ypač mūsų gynimo linijai — 
aiškinant ką ir kaip reikia 
žaisti. Atrodo, kad tų įspėjimo 
žodžių mūsų vyrai negirdėjo

ar nenorėjo girdėti. Ir tas 
jiems brangiai kainavo, — net 
du taškus.

Šių rungtynių priežaismyje 
lenkų aikštėje Čikagos šiauri
nėje dalyje turėjo pasirodyti 
rezervinės komandos. Tačiau 
lenkai jos nesiteikė sudaryti ir 
mūsiškiai taškus turėtų gauti 
be žaidimo. Beje, ateinantį 
sekmadienį, mūsiškių laukia 
stipriausias varžovas — „Uni- 
ted Serbs” vienuolikė jos aikš
tėje tolimoje šiaurėje. Ir kas 
svarbu — tai bus po „Litua
nicos” metinio pokylio, kuris 
vyks Pasaulio lietuvių centre 
šio šeštadienio vakare. Bet 
reikia manyti, kad mūsų vyrai 
suspės pailsėti.

E.Š.

* Vilniaus oro uostą an
tradienį drebino aistruolių 
šūksniai bei muzikos garsai — 
Lietuva sutiko pasaulio dvi
račių sporto čempionę Rasą 
Polikevičiūtę. (LR,Elta)

Rugsėjo 23 d. Prancūzijoje 
baigėsi Europos moterų krep
šinio pirmenybės, kuriose Lie
tuva iškovojo garbingą — IV 
vietą. Mūsų moterys „nušluos
tė nosį” vyrams, kurie, kaip ži
nome, Turkijoje pralaimėjo 
Europos vyrų pirmenybių ket
virtfinalyje ir liko už aštuone
tuko ribos.

Lietuvos moterys, nors žais- 
damos be savo geriausios žai
dėjos Jurgitos Štreimikytės, 
kuri po pirmenybių Italijoje 
bei WNBA lygos varžybų 
Amerikoje, nutarė pailsėti, pa
sirodė geriau negu buvo gali
ma laukti. Jos savo grupėje iš 
16 komandų užėmė II vietą. 
Su 4-1 laimėjimų ir pralaimė
jimų santykiu buvo ir pirmoje 
vietoje atsistojusi Rusija tik 
todėl, nes rusės nugalėjo lie- 

4 tuves. Toliau komandos išsiri
kiavo: Vengrija — 3-2, Slova
kija 2-3, Graikija 1-4 ir Čekija 
1-4.

„A” grupėje valstybių ri
kiuotė buvo tokia: Prancūzija 
5-0, Ispanija 3-2, Lenkija 3-2, 
Jugoslavija 3-2, Rumunija 1-4, 
Ukraina 0-5/

Lietuva, kaip savo grupės 
antros vietos laimėtoja, ket
virtfinalyje buvo suporuota su 
ligšioline Europos Čempione — 
Lenkija. Nepaisant, kad prieš 
dvejus metus vykusiose pirme
nybėse mūsiškės prieš tą pa
čią Lenkiją ketvirtfinalyje bu
vo priverstos kapituliuoti, šį 
kartą jos šventė 83-81 pergalę. 
Lenkių šį kartą nuo pralaimė
jimo neišgelbėjo jų milžinė — 
213 cm ūgio Malgorzata Dy- 
dek, nors ir pajėgė pelnyti 31 
tašką. Mūsiškė centro puolėja 
Irena ‘Baranauskaitė su 22 
taškais daug kuo prisidėjo 
prie pergalės.

Patekusi į pusfinalį, Lietuva 
jau buvo užsitikrinusi vietą 
Kinijoje rengiamoms pasaulio 
pirmenybėms. Tačiau, išeikvo
jusi labai daug jėgų ankstes
nėms kovoms, mūsiškės pus
finalyje pralaimėjo būsimoms 
čempionėms — prancūzėms, o 
rungtynėse dėl trečios vietos 
— ispanėms. Finalas suvedė 
Prancūziją su Rusija ir čia 
prancūzės pirmą kartą žaidy
nių istorijoje tapo čempionė
mis, laimėdamos rungtynes 
73-68. Susitikime dėl penkto
sios vietos ir kelialapio į Ki
niją Jugoslavija įveikė Lenkiją 
82-76, o rungtynėse dėl VII 
vietos — Vengrija — Slovakiją

79-68.
Ieškojo populiarumo 

moterų krepšiniui
Lietuvos krepšininkės ne 

vien tik gerai pasirodė Euro
pos pirmenybėse, bet jos spėjo 
ir kitaip pagarsėti. Keturios iš 
Lietuvos rinktinės žaidėjų: Li
na Brazdeikytė, Agnė Abro- 
maitė, Lina Dambrauskaitė ir 
Reda Aleliūnaitė sutiko „Lie
tuvos ryto” fotografui Vaidotui 
Grigui pozuoti be drabužių, 
kai kurias kūno dalis priden
gusios tik krepšinio kamuoliu.

Šios jų nuotraukos pradžioje 
buvo išspausdintos „Krepši
nio” žurnalo viršelyje bei ki
tuose puslapiuose. „Reuters” 
žinių agentūra tuoj pat pa
skelbė visam pasauliui „Lietu
vos ryto”, leidžiančio „Krepši
nio” žurnalą, interneto sve
tainės adresą, kur sporto mė
gėjai galėjo pamatyti Lietuvos 
krepšininkes Ievos ^kostiu
muose”. Panašią informaciją 
tuoj pat išplatino ir kitos di
džiosios pasaulio agentūros: 
„Associated Press” bei Prancū
zijos „France Pressse”. „Krep
šinio” žurnalo redakciją tuoj 
pasiekė prancūzų, lenkų, ru
sų, graikų ir kitų valstybių 
žurnalistų prašymai leisti per
sispausdinti lietuvaičių nuo
traukas jų valstybėse išeinan
čios spaudos puslapiuose.

„Aš apakęs, kokios gražios 
nuotraukos”, — savo nusiste
bėjimo neslėpė pats Lietuvos 
moterų krepšinio rinktinės 
treneris Vydas Gedvilas, kuris 
dirba Lietuvos Kūno kultūros 
akademijoje prorektoriumi. 
„Gal ši akcija sumažins skir
tumą tarp vyrų ir moterų 
krepšinio populiarumo. Tokie 
drastiški sprendimai vis tiek 
turėtų į moterų rungtynes pri
traukti daugiau žiūrovų”, — 
kalbėjo treneris.

„Tas, kas turi gražų kūną, 
gali jį rodyti”, — teigė ir gar
siausia Lietuvos krepšininkė 

Jurgita Štreimikytė, ką tik 
grįžusi iš WNBA pirmenybių 
Amerikoje ir dėl didelio nuo
vargio atsisakiusi atstovauti 
Lietuvos rinktinei Prancūzijoje.

Labai teigiamai šių krepši
ninkių žingsį pozuoti neapsi
rengus, įvertino ir jų tėvai. 
Dambrauskaitės šešiasdešimt- 
metė motina, kuri šventadie
niais lanko bažnyčią, pama
čiusi „Krepšinio” žurnalą, pra
šė jį palikti namuose, kad jį 
galėtų parodyti svečiams. O

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai paimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimu 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

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

DR. JOVITA KERELIS
■ DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 59&W

Valandos pagal sbsifanmą

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills,t 
1 mylia į vakarus nuogąjį)} Avė.

Tel. (708) 598-4fe5 
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAŠ,M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIEStlGOS 

7722 S. Kedzie Avė^ 
Chicago, IL 60652." 

Kab. tel. 773-471-8300 I

Abromaitės tėvas, nupirkęs 
žurnalą, jį tuoj pat išėjo pa
siųsti merginos motinai, kuri 
šiuo metu gyvena Ąipęrijioje.

Buvo nemaža-naujų ir 
jaunų žaidėjų *

Prancūzijoje žaidžiusi-Lieto- 
vos moterų rinktinė šį*  kartį 
buvo gerokai atnaujinta ir at
jauninta. Šiemetinėje • rink
tinėje iš 1997 metais Vengri
joje bei 1999 m. Lenkijoje vy
kusių Europos pirmenybių da
lyvių žaidė tik penkios.,Pinną 
kartą tokio lygio varžybose 
rungtyniavo Aušra Bimbaitė, 
Ilona Šinskienė (abi 26 m.), 
Vita Miklyčiūtė (21 m.) ir Ag
nė Abromaitė (22 m.)

Vyriausia amžiumi (35 m.) 
buvo komandos kapitonė Da
lia Kurtinaitienė? Kitos ko
mandos veteranės: ' Lina 
Dambrauskaitė, Lina Brazdei
kytė, Reda Aleliūhmtė-Ja- 
nOvska. Taip pat rinktinėje 
matėsi patyrusi gynėja Loreta 
Berukštienė, Irena Bananaus- ‘ 
kaitė (vidurio puolėja) ir Rima 
Vadapolaitė.

Gaila, į šias pirmenybes ne- ; 
buvo išleista jauna krepšinin
kė, gražiai užsirekomendavusi 
Amerikos studenčių1 koman- i 
dose, Iveta Marčauskaitė. Sj . 
įvykį rinktinės treneris V. 
Gedvilas pavadino didžiausiu 
akibrokštu, kuomet [
universiteto rinktinės treneri 
Teresa Grenz užsispyrė ir Lie
tuvos rinktinėn neišleidy vidu
rio puolėjos I. Marčauskaitė

Ed. Šulais ;

n ♦ '
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VOKIETIJOJE

KAZYS BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje

Danute Bindokienė

Ir liko tik viena, vis ta 
pati tema

New York .ir Washington 
įvykius taip pat stipriai pergy
veno Vokietija. Didesnės tele
vizijos stotys tuoj pat išjungė 
filmus bei lengvo žanro daini
ninkų pasirodymus, perkelda- 
mos žiūrovus į JAV įvykius, 
daugiausia susijungdamos su 
savo bendradarbiais Dėdės*  
Šamo žemėje.

Terorizmas taip pat atsilie
pė į Vokietijos ekonominį gy
venimą. Garsioji alaus mugė 
Miunchene (vokiečiai ją vadi
na „Oktoberfest”) nepritraukė 
masės vokiečių. Nepritraukė ji 
ir svetimtaučių. Kiekvienais 
metais Miunchene ar 100 km 
spinduliu nuo jo, sunku buvo 
rasti laisvą -kambarį viešbuty
je, pati mugė sutraukdavo per 
7. mln. svečių, kurie išgerdavo
6 mln. ltr. alaus, suvalgydavo
7 mln. viščiukų, milijonus deš
relių ir t.t. Šiemet tie skaičiai 
sumažėjo 30 proc. Skundėsi 
prekybininkai mažu pelnu. 
Bet jie užmiršo, kad Miunche
no senatas (Bavarijos sostinės 
savivaldybė vadinama senatu) 
savo posėdyje norėjo atšaukti 
Šiemetinę mugę, bijodamas 
taip pat pasikėsinimų bei 
reikšdamas solidarumą JAV 
gyventojams. O jų patriotiz
mas, stebint žinias televizijo
je, yra tiesiog begalinis ar net 
fanatiškas! Vėliavos prie na
mų, vėliava prie Pentagono, 
vėliavos prie automobilių, ke
purių, rankose. Stebisi vokie
čiai, nes juk tikrovėje JAV gy
ventojai tai tautybių „mišrai
nė”, matant ugniagesių, polici
ninkų, tautinės kariuomenės 
atstovų ne angliškas pavar
des, bet ispaniškas, itališkas, 
graikiškas, vokiškas. Ameri
kietiškas patriotizmas yra ge
ras pavyzdys vokiečiams? Jie 
net valstybinių švenčių proga- 
neiškelia prie savo namų tau
tinių vėliavų, mokyklose ne- 
kreipiamag dėmesys į valsty
bines šventes, mažai Vokieti
jos istorijos pamokų, nemini
mos, pvz., Žalgirio kautynės. 
Tiesa, žuvusių lėktuve kelei
vių, tarpe, vokiškame dienraš
tyje radau lietuvišką Wenc- 
kaus pavardę.

Didžiausi kelionių mėgėjai 
pasaulyje, šalia japonų, yra 
vokiečiai. Po įvykių JAV, Vo
kietijos oro uostai yra beveik 
pustuščiai. Nematyti tos spūs
ties, nes vokiečiai dabar pasi
rinko pietinius Europos kraš
tus arba Turkiją, vengdami 
užjūrio valstybių. Pasekmės? 
Lėktuvų palydovių, patarnau
tojų, valytojų, mechanikų at
leidimai. Nesistebiu vokie
čiais. Jau keletą kartų Frank

ŽVILGSNIAI
NIJOLĖ JANKUTE

Nr.18
Tik eik iš kambario 

į kambarį ir jauskis, kaip žu
vis, nardanti rašto jūroje. Ir 
dar koks tinkamas simbolinis 
gestas — įžengiant virš durų 
suskamba kanklės!

Bevaikštinėjant, bežiūrint ir 
beskaitinėjant, man labai įsi
minė Dionyzo Poškos (1757- 
1830) eilutė: „Garbink tėvų 
kalbą ir anos kalbrėdą, nes 
prigimto liežuvio nemokėti gė
da!” O kaip norėtųsi tuos žo
džius didelėm raidėm išspaus
dinti kiekvienoje ir išeivijos, 
ir ypač Lietuvos, laikraščių 
laidoje.

O štai Liudvikas Rėza 
(1776-1840), su kokia meile ir 
jaudinančiu paprastumu atsi
liepia apie savo gimtinę, už
pustytą Baltijos smėlio: „Bet, 
liūdna vieta, visad aš tave my- 
lė8iuz medį kiekvieną pradin
gusi savo Širdyje nešiosiu, nes 

furto oro uoste buvo gautas 
pranešimas apie padėtas bom
bas. Policija skelbė pavojų, ke
leiviai privalo apleisti patai- - 
pas. Po paieškos pavojus at
šaukiamas. Keleiviai grįžta su 
lagaminais, vėl neša juos prie 
svarstyklių. Kantrūs tie vo
kiečiai, nes prieš skrydį reikia 
atvykti tris valandas anks
čiau. Mat, vyksta nuodugnus 
lagaminų, krepšių, rankinukų 
patikrinimas. Televizija paro
dė išimtus peiliukus, nagams 
kirpti žirklutes, plastikines 
šukas ir kt. Kasdieninius, mo
teriškių grožiui reikalingus, 
įrankius ar net didesnius me
talinius papuošalus.

Rugsėjo 11 d. tragedija pali
ko taip pat pėdsakus didžiau
sioje pasaulyje Frankfurto 
knygų mugėje. Šiemet ji buvo 
skiriama Graikijai. Tačiau, at
rodo, kad joje vyravo islamiz- 
mas, nes vokiški vertimai bu
vo graibstomi. Teisingai 
„Frankfiirter Rundschau” 
dienraštis rašė, kad šiemetinė 
mugė nestovėjo po Graikijos 
ženklu, bet islamizmo, nes tik
rovėje atrodė, kad islamizmas 
ir terorizmas yra tas pats. 
Mugę turėjo atidaryti pats Vo
kietijos kancl. G. Schroeder, 
bet jį staiga pakvietė bendram 
pasitarimui prez. G. W. Bush.

Iš viso mugėje atsisakė daly
vauti 54 leidyklos, kurių 31 iš 
JAV, po vieną iš Turkijos ir 
Pakistano. Neatvyko užjūrio 
knygų mėgėjai, tad ir Frank
furte daug laisvų kambarių 
viešbučiuose. Palyginus su pe
reitais metais, svečių skaičius 
sumažėjo 25 proc.. Nepaisant 
baimės, knygų mugė susilau
kė per 6,000 eksponatų, 
100,000 naujų leidinių, o kny
gų spausdinimas pasaulyje 
padidėjo 1,5 proc.

Didelė Izraelio, D. Britdni- 
jos, JAV ambasadų apsauga, 
svarbių vokiškų įstaigų. Gink
luota policija budi 24 vai. Prie 
JAV ambasados užtvaros. Vo
kiškoje žiniasklaidoje tyla 
apie Lietuvą. Suprantama, 
nes ją nustelbė JAV įvykiai. 
Tiesa, spauda trumpai sumi
nėjo ŠAS (NATO) kandidačių 
pasitarimus Bulgarijos sosti
nėje, televizija nufilmavo prie 
stalo sėdinčius prezidentus 
(kiek ilgiau filmavo V; Adam
kų), taip pat pranešdama, kad 
kažkoks kvaišas vyras norėjo 
nužudyti du prezidentus. Ko
kius — vokiečiai nepranešė.

Vokietijos televizijos .pramo
ginėse programose keletą kar
tų buvo suminėtas Lietuvos ir 
mūsų sostinės vardai. Atran
kos keliu išrenkami pinigų 

čia pats gyvenau tarp sodų 
žaliųjų ir kūdrų. Tėvas ir mo
tina mane čia už rankų ve
džiojo...”

Iš senosios raštijos skyriaus 
perėjau į naujosios. Čia jau 
atradau ir daugelį išeivijos ra
šytojų. Tarp jų knygų paste
bėjau net dvi savąsias. Didelis 
džiaugsmas ir malonumas at
rasti savo kūrybą tokio vardo 
muziejuje!

Taip sutapo, kad pataikiau 
čia ir į nobelisto Guenter 
Grass parodą, vardu „Guenter 
Grass apie piešimą ir rašy
mą”. Nors jo garsiąją knygą 
„Die Blechtrommel” („Skardi
nis būgnelis”) esu perskaičiu
si, bet nežinojau, kad Grass ir 
dailininkas, ir kad jis Lietu
voje viešėjo 2000 metais. Buvo 
įdomu apžiūrėti piešinius, ar
timai susijusius su jo knygo
mis.

Spalio 19 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademijoje iškilnpngai atidaryta koplyčia. Iškilmėms va
dovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas, kardinolas Audrys J. Bačkis. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.
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BIOLOGINIO TERORO ANTPLŪDIS
Nauja teroro banga vėl pa

siekė Ameriką. Tai, užuot į 
pastatus smingančių lėktuvų, 
nekaltai atrodančiuose voke
liuose ar siuntinėliuose siun
tinėjama nuodinga cheminė 
medžiaga, vadinama „Anth- 
rax”. Siuntėjo adresas fikty
vus, kartais net panaudojant 
nekaltą nesamos mokyklos pa
vadinimą, tačiau pašto tar
nautojai, vadovybė bei Sena
tas jau rimtai susirūpino to
mis siuntomis ir planuoja ap
saugos priemones.

Vokuose ar siuntinėliuose 
yra nekaltai atrodantys balti 
milteliai, kurių pauosčius, ga
lima tuo pat užtrokšti, gaū- 

laimėjimui įvairių užsiėmimų 
vokiečiai, kuriems duodami 
klausimai iš istorijos-, geogra
fijos, ekonomikos, fizikos, ma
tematikos, muzikos ir kt. sri
čių, pradedant už pirmą tei
singą atsakymą 2,000 markių 
atlyginimu. Po kiekvieno tei
singo atsakymo suma didina
mą. Galima laimėti iki 
250,000 m. (beveik 130,000 
dol.)

Vieną savaitę buvo toks 
klausimas: kokia valstybė ne
priklauso prie NVS: Ukraina, 
Gudija, Kazakija, Lietuva? Vo
kiečio atsakymas — Ukraina. 
Turėjo būti Lietuva. Jis pra
laimėjo 35,000. Antrą kartą 
buvo minima mūsų sostinė. 
Programos vedėjas klausė, ko
kiai valstybei priklauso Vil
nius? Vokietis davė teigiamą 
atsakymą. Spalio 12 d. 4,000 
m. klausimas: koks kraštas 
nepriklauso prie Baltijos val
stybių: Lietuva, Latvija, Esti
ja, Laplandija? Ir čia buvo tei
singas vokiečio atsakymas. 
Tokias pramogines programas 
stebi apie 2-3 mln. žiūrovų.

Šiame muziejuje yra ir Mai
ronio butas, pagal anuos lai
kus prabangiai apstatytas ir 
meniškai išdekoruotas. Poetas 
gyvenęs dažniau kunigų semi
narijoj, negu čia. Šiuos kam
barius jis naudojęs seminari
jos svečiams, iškilmingiems 
priėmimams ir pan. Butą 
tvarkė ir globojo jo sesuo Mar
celė. Tik 1936 m. šie rūmai ta
po Maironio vardo literatūros 
muziejumi. O senovėje rūmai 
priklausė Lietuvos kancleriui 
Kristupui Pacui. Čia jis mėg
davęs pagyventi. Gal norėjo 
būti arti savo mylimo Pažais
lio?

Ši diena buvo muziejų die
na, todėl kelias vedė į pane
munę, į senąją Vytauto baž
nyčią prie kurios tūno

Tumo Vaižganto namai
Pirma dar užbėgau į Vytau

to bažnyčią. Išskyrus Šv. Oną 
Vilniuje, ji man gražiausia iš 
šiuo metu Lietuvoje matytų 
bažnyčių. Ypač jos vidus: dan- 
gop kylanti gotika su nuosta
biais žvaigždiniais skliautais, 

ti stiprų odos suerzinimą, gri
po simptomus ar net numirti. 
Vokas paprastai būna minkš
tas, todėl nesunku atspėti, 
kad jame esama miltelių. Jį 
gavus, reikia labai atsargiai 
laikyti, neatplėšti, neuostyti. 
Vieno Floridos laikraščio foto
grafas mirė, pauostęs „Anth- 
rax” miltelius, kiti tarnautojai 
gavo odos suerzinimo ar gri
po simptomus. Senatą taip 
pat pasiekė įtartinos siuntos, 
tai vieną dieną visi tarnau
tojai buvo išsiųsti į namus, 
o visas gaunamas paštas jau 
nuodugniai tikrinamas specia
lių apsaugos tarnautojų ir 
ekspertų. Graudu, kad tokį 
tragišką elementą išnaudoja 
ir nerimti šposautojai, siunti
nėdami visokius miltelius, ta
čiau, nesant žinovu, yra neį
manoma atskirti nuodingąjį 
„Anthrax” nuo kitų miltelių. 
Tik kvalifikuoti ekspertai tą 
gali padaryti. Akron ir kelių 
kitų Ohio vietovių pašto tar
nautojai buvo išsiųsti namo, 
pastebėjus vieną praplyšusį 
siuntinį, iš kurio byrėjo balti 
milteliai. Įvairių apsaugos 
priemonių pradėjo imtis vi
sos Amerikos pašto agentūros. 
Iš žiniasklaidos teko patirti, 
kad eilėje pašto paskirstymo 
centrų tarnautojai dėvi plast
masines pirštines, o kai kurie 
net veidus prisidengia kau
kėmis.

Vyriausias JAV pašto direk
torius John Potter, sakyda
mas kalbą Denver, CO, pašto 
veiklos forume, pakartotinai 
tvirtino, kad bus dedamos 
pastangos apsaugoti kasdieną 
pristatomas 680 ' milijonų 
pašto siuntas.

Ne be pagrindo peršasi iš
vada, kad Amerikos neapken
čią teroristai savo taktiką 

su smailiomis langų arkomis. 
Dėmesio neblaško barokinių 
puošmenų ir figūrų gausa. 
Viskas tartum gieda — sur- 
sum corda! O Kryžiaus keliai 
— stebėtina — iš šiaudelių!

Po Maironio rūmų, Vaižgan
to butas labai kuklus, kaip ir 
pats kanauninkas buvęs vie
nas pačių- didžiųjų Lietuvos 
šviesuolių, tada ir dabar. 
Skaitant apie jo gyvenimą, no
risi padėti lygybės ženklą tarp 
Tumo ir pareigos bei ištikimy
bės.

Kambariuose daug nuotrau
kų iš T. Vaižganto dienų ku
nigų seminarijoje (net su Mai
roniu, tik šis garbingas rekto
rius, o Tumas dar kuklus'klie- 
rikėlis), ir iš veiklos organiza
cijose. Turbūt nebuvo tokios, 
kuriai eiklusis Tumas nebūtų 
priklausęs, ne tik kaip narys, 
bet kaip „spiritus movens”. 
Apie tai jis pats.rašė, kad esąs 
lietuvių visuomenės vergas. 
Bet jis „vergavo” su energija ir 
trykštančiu entuziazmu, ir 
dar rado laiko parašyti monu

pakeitė, pereidami į biologi
nio teroro veiksmus, pasauliui 
melagingai skelbdami, kad 
Amerika pasiryžusi išžudyti 
musulmonus, užsimaskavę ir 
sumaniai pasislėpę teroristai 
savo terorą tęsia toliau nau
ju ir puikiai suplanuotu meto
du, būtent sunkiai atpažįsta
momis siuntomis ar laiškais 
nuodyti bei žudyti nekaltus 
gyventojus, valdžios pareigū
nus. Taip pat bijoma, kad 
nuodingais chemikalais gali 
būti užteršti ūkiai, užnuody
tas vanduo, paskleista nuo
dinga oro tarša, todėl parduo
tuvėse jau perkamos dujo
kaukės, kaip po rugsėjo 11- 
osios teroro veiksmų par
duotuvėse pristigo Amerikos 
vėliavėlių.

Eilinis pašto gavėjas turi 
atkreipti labai rimtą dėmesį, 
gavęs voką be siuntėjo adre
so, o jei yra koks nepažįsta
mas adresas, tai, savaime su
prantama, jis neteisingas. Ga
vus tokį įtartiną voką, pa
tartiną tuoj pat pranešti poli
cijai ar skambinti 911 telefo
nu, nes „atsarga gėdos neda
ro”.

Aurelija M. Balašaitienė

* Varšuvoje gyvenantis 
lietuviu dailininkas Stasys 
Eidrigevičius pakviestas rody
ti savo darbus tarp geriausių 
pasaulio plakatų meistrų. Pa
ryžiuje Pompidu meno centre 
atidaroma plakato paroda 
„Hommage a Toulouse-Laut- 
rec”. Į ją pakviesta 100 geriau
sių pasaulio plakato meistrų 
iš 24 valstybių. Iš Paryžiaus 
plakatai keliaus į Amsterda
mą ir kitus pasaulio miestus. 
Pasak S. Eidrigevičiaus, tarp 
jų gali būti ir Vilnius, jei kuris 
nors muziejus atvers parodai 
duris. (BNS) 

mentalų veikalą „Pragiedru
liai”, visiems laikams įsiam
žindamas į didžiąją lietuvių 
klasiką.

Viename kambaryje paste
bėjau įrėmintą, puikia kalig
rafija išrašytą, „Jaunosios Lie
tuvos” narių 1929 metų sveiki
nimą Tumui gimtadienio pro
ga. Man rodos, tai pats tiks
liausias šio didžio lietuvio-ra- 
šytoj o-visuomenininko apibū
dinimas:

„Ant Tavo galvos jau iškrito 
sniegulės,

Bet veidas ir akys pavasariu 
dega —

Rausiesi dirvonuose arklą 
užgulęs —

Gyvenimas Alfa, o darbas —
Omega!”

Žvilgsnis į Išeivijos 
studijų centrą *

Šis centras buvo įkurtas 
1995 m. prie VDU. Jo pradi
ninkas — čikagiečiams gerai 
pažįstamas ir brangus asmuo, 
a.a. žurnalistas, skautininkas 
Bronius Kviklys, deja nesu
laukęs savo minties įsikūni-

Niekas, atrodo, Amerikoje 
daugiau neegzistuoja, tik bio
loginio pobūdžio teroristinių 
išpuolių baimė ir karštligiš
kas skubėjimas pasiruošti bet 
kokiai pavojingai situacijai. 
Žinių laidose ir periodikoje tai 
dominuojanti tema — net pro
vincijos miestelių laikraščių 
antraštėse kasdien pamaty
sime žodį „anthrax”, o pir
muosiuose puslapiuose — vė
liausių susirgimų duomenis ir 
sveikatos apsaugos bei vyriau
sybės įstaigų bejėgiškumą, 
ieškant veiksmingų kovos 
priemonių su ypač pavojingu, 
nematomu ir mažai pažįsta
mu priešu.

Viskas, kuo buvo rūpina
masi prieš rugsėjo 11-ąją, kaž
kaip neteko svarbos. Tarytum 
išnyko nusikalstamumas, val
dininkų korupcija, benamiai 
ir kitos kasdieninės blogybės, 
kurioms žiniasklaida skirdavo 
tieky daug vietos. Tačiau, be 
baimės ir nesaugumo, jaučia
mas kažkoks nepasitikėjimas 
tais „oficialiais šaltiniais”, 
Vašingtone ir kitur, kuriais 
remdavosi žurnalistai.

O nepasitikėjimas galbūt 
kyla ir iš labai šykščiai teikia
mos informacijos, ir iš to, kad 
toji informacija nėra nuosekli: 
diena iš dienos keičiasi, pati 
sau prieštaraudama. Dalis to 
nenuoseklumo yra pateisina
ma: tiek eiliniai medicinos 
darbuotojai, tiek įvairios gy
ventojų apsaugos įstaigos (val
stybinės ar privačios) su bio
loginio terorizmo apraškomis 
niekuomet nebuvo susidūru
sios, o apie „anthrax” (arba 
juodligę — kaip vadinama 
Lietuvoje) težinojo iš biologi
jos vadovėlių. Juk per pas
tarąjį šimtmetį visoje Ameri
koje užregistruota mažiau 
kaip dvidešimt mirimų nuo 
„anthrax” ligos, bet per keliąs 
savaites jau pasitaikė tuzinai 
užkrėtimų ir kelios mirtys, 
todėl visas teorijas apie šią 
ligą reikia peržiūrėti iš. naujo 
ir daryti naujus sprendimus, 
ieškant būdų nuo pavojaus 
apsisaugoti.

„Anthrax” virusai (vadin
kime juos šiuo vardu, nes 
Amerikoje gyvenantiems jis 
pažįstamesnis) žmonijai žino-, 
mi nuo žiliausios senovės lai
kų. Tvirtinama, kad ir Sena
jame Testamente apie juos 
buvo rašoma — tai buvusi vie
na Dievo bausmių egiptie
čiams, kai jie nenorėjo paleisti 
žydų iš vergijos. Kartas nuo 
karto virusais pasinaudodavo 
karingi valdovai, norėdami 
padaryti priešui ypatingos ža
los ir, svarbiausia, sukelti pa

jimo. Jo neįkainojamos vertės 
archyvą (8 tonos!) į VDU atga
beno dukros Danguolė ir Rū
ta.

ISC yra dideliame, sename 
(buv. Užsienio reikalų minis
terija), bet gerai prižiūrėtame 
name, Daukanto g. 25, netoli 
Vytauto Didžiojo muziejaus ir 
VDU. Čia ir užsukau aplanky
ti centro mokslinę bendradar
bę dr. Dalią Kuizinienę, su ku
ria teko Čikagoje susipažinti.

Tie senoviški aukštalubiai 

(B.d.)

Išeivijos studijų centre su dr. Dalia Kuiziniene (kairėje).

niką civilių gyventojų tarpe'. 
Moderniais laikais (kaip gal
būt pavadintume dvidešim
tąjį amžių) didžiosios valsty
bės statė slaptas laboratorijas 
ir atliko bandymus, ieškoda
mos kuo veiksmingau išžu
dyti priešus. Nuo to neatsili
ko nei Amerika.

Tik 1972 metais būvtj pasi
rašytas tarptautinis susitari
mas, draudžiantis gaminti ir 
vartoti biologinius ginklus. 
Deja, beveik visos valstybės, 
tokius ginklus ar laboratorijas 
turėjusios, juos pasiliko savo 
slaptuose sandėliuose. Nebu
vo sustabdyti ir tolimesni ban
dymai, dažnai oficialiai juos 
pavadinant apsaugos būdų 
ieškojimu.

Jau daug šimtmečių žino
ma, kad „anthrax” virusai 
natūraliai randami gamtoje — 
tam tikras jų gyvenimo ciklo 
tarpsnis vyksta žemėje; kita 
dalis — žoliaėdžių gyvulių or
ganizme, iš kur- pasitaiko už
sikrėsti ir žmonėms.

Pačioje pradžioje susekus, 
„anthrax” liga pagydoma anti
biotikais. Tačiau pirminiai li
gos simptomai visiškai tapa- 
tiški susirgimui gripu — net 
mažiau patyręs gydytojas jų 
negali atskirti. Todėl, ypač ar
tėjant žiemai ir „gripo sezo
nui”, patariama gyventojams 
pasiskiepyti (anksčiau tai pa
daryti daugiausia buvo' ragi
nami vyresni, kaip 65 metų ir 
silpnesnės sveikatos žmonės, 
šiuo metu — jau ir jaunesnie
ji, kad, gripo simptomams pa
sirodžius, nereikėtų tiek rū
pintis). Siūlomos ir.'kitos apsi
saugojimo priemonės'' pavyz
džiui, net ir eiliniams gyven
tojams su muilu nusiplauti 
rankas, peržiūrėjus gautus 
laiškus bei kitas pašto siun
tas, nes pirmieji užkrėtimai 
„anthrax” virusais kaip tik ir 
pastebėti pašto įstaigose arba 
ten, kur tokie užkrėsti laiškai 
buvo atnešti. Galima tik įsi
vaizduoti sąmyšį, kuris atsi
ras Kalėdų laikotarpiu, kuo
met žmonės paštu išsiunčia 
milijonus kalėdinių sveikini
mų...

Nuo pat žiliausios senovės 
laikų žmogus nuolat ieškojo 
vis stipresnio, pavojingesnio, 
baisesnio ginklo, kad nužudy
tų kitą žmogų — pąveržtų jo 
turtą, žemes, galią. Nuo pa
rankaus akmens svįegti kam į 
galvą, iki kalavijų, parako, 
atomo ir visų kitų... Tačiau 
žmogus, atrodo, niekuomet 
neįsisąmonino, kad . „lazda 
turi du galus” ir gali tiek pat 
lengvai atsisukti prieš jį- patį.

kambariai, tos aukštos sun
kios durys su žemyn nuspau
džiamomis rankenomis mane 
visada labai rimtai ir pagar
biai nuteikia. Rodos, būtina 
tik šnabždute šnabždėti ir sė
dėti ant kėdės kraščiuko.

Taip atrodė ir ISC kamba
riai, ypač priimamasis. Bet 
jame pasijutau visai.jaukiai, 
paihačiusi ant sienų daugybę 
nuotraukų iš JAV lietuvių 
veiklos, garbingo atminimo J. 
Bachuno laikų Tabor farmoje.
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JAV Lietuvių Bendruomenės svečiai

Nepriklausomas balsas
VALSTYBĖJE

JAV LB 50-mečio minėjimo 
spalio 8-14 d. renginiuose kar
tu s,u Lietuvos valstybės de
legaciją . Čikagoje viešėjo 
Mokslų Akademijos viceprezi
dentas, kultūrologas akad. Al
girdas. Gaižutis. Apie mokslo 
padėtį jis kalbėjo LR Seimo ir 
JAV LB tarybos atstovų komi
sijos posėdžiuose. Beje, iš 
Čikagos akademikas išskubėjo 
tiesiai į savo 60-mečio šventę 
Vilniuje. Algirdas Gaižutis 
atsako į „Draugo” klausimus.
- Kęlinti metai Lietuvoje 

vykstą, ginčai dėl mokslo 
refornąps. Ar jau apsispręs; 
ta, ką daryti su mokslo ins
titutais ir ką rekomendavo 
išeivijos kolegos moksli
ninkai?

— Šiomis dienomis buvo pa
sirašytas protokolas, kurį 
turės patvirtinti Seimas, dėl 
mokslo; institutų, kurių dar 
yra- *26,  struktūrizavimo ir re
organizavimo. Turiu pažymė
ti, kad, diskusijose su Ameri
kos11! kolegėmis iškildavo visiš
kai ; priešingos pasiūlos. Tie 
mūsų .profesoriai, kurie yra 
studijavę, mokslus čia ir gerai 
žirnį amerikietišką sistemą, 
paįjonėjo^f kad esant sudė
tingai ekonominei mūsų kraš
to situacijai, reikėtų, kad in
stitutai būtų sujungti su aukš
tojo; mokslo struktūromis, kad 
jie ėgzistųotų kaip universite
tinio įįpo..institutai. JAV yra 
tokia patirtis. .Tiesa, čia yra 
keletas valstybinių institutų, 
bet jie daugiausia susiję su 
tiksliaisiais .mokslais ir dirba 
prie sudėtingų programų, tik- 
riausiai. susijusių su karine 
pramone. -

Diskutuodami priėjome iš
vados, 'kad Lietuvoje kol kas 
turėtų būti ieškoma tam tikro 

aukso vidurio. Kai kurie insti
tutai privalo būti universiteti
nio' Įlipę),;, o kai kurie galėtų 
išlikti/ęąYąrankiški, egzistuo
jantys valstybinių institutų 
lygmenyje.
- Kurie institutai galėtų 

likti' valstybiniai?
į Tie, ‘kurie atlieka ilgalai

kius - valstybei reikalingus 
užsakymus. Jų pagrindinis 
dėmesys turėtų būti sutelktas 
į fundamentinių mokslo prob- 
lefhi| sprendimą arba tokių 
problėintįj' kurios tarnauja 
kdlbos, istorijos ir kultūros 
raidai. Universitetiniai priva
lo. Į laftįau talkinti studijoms, 
s tųden'tl|r rengimui, dėstytojų 
kvalifikacijos kėlimui. Žino
ma, valstybiniai institutai 
taip pat neturėtų būti atriboti 
mlo.-šių-reikmių, tačiau talki
nimas studijoms taptų tarsi 
antraeile reikme. Reikalas 
ta!s, kad užsienio profesūra ne
turi tokio-didelio pedagoginio 
krūvio, kuris tenka Lietuvos • 
universitetų dėstytojams, do
centams, profesūrai, todėl la
bai daug kas, esant tokiam pe
dagoginiam krūviui, liktų 
nepadaryta, jeigu neegzistuo

tų savarankiškų valstybinių 
institutų.

Pavyzdžiui, lietuvių kalbos 
daugiatomis — keliasdešimties 
tomų — žodynas. Tokie žody
nai kitose šalyse yra sukurti 
gana seniai, o kai kurios šalys, 
net ir kultūringos, jo visai ne
turi. Toks dalykas kaip žody
nas galėjo atsirasti tik dėka 
gerai paruoštų profesionalų, 
kurie visą gyvenimą skyrė 
Žodynų kūrimui ar metrikos, 
lietuvių raštijos leidimui ir t.t. 
Reikmė dėstyti kursą apie 
žodynus yra labai menka — tai 
gali atlikti vienas žmogus uni
versitete, tuo tarpu parengti 
žodyną reikalingas gerai pa
ruoštų vienminčių kolektyvas. 
Buvimas tokio kolektyvo uni
versitete faktiškai nenuimtų 
krūvio nuo dėstytojų. Šiuo pa
vyzdžiu noriu parodyti, kad 
reikmė turėti valstybinius ins
titutus yra pakankamai aki
vaizdi — institutus humanita
rinių, socialinių mokslų sri
tyse. Jie turėtų atlikti tokius 
darbus, kurių nepajėgiame at
likti kitais būdais arba nepa- 
darėm dėl tam tikrų socialinių 
sąlygų, esąnt okupacijoms, o 
jų ne viena buvo XX amžiujer

- Esate Mokslų Akademi
jos viceprezidentas. Ma
lonėkite pristatyti šią in
stituciją.
- Mokslų Akademija atlieka 

ryškų vaidmenį mūsų šiuo
laikinėje mokslo pertvarkoje. 
Ji jungia pačius ryškiausius 
įvairių Lietuvos mokslo sričių 
atstovus, kurie renkami sudė
tingų balsavimo procedūrų 
būdu, šiuo metu MA yra pasi
rašiusi bendradarbiavimo su
tartis su 26 šalių naciona
linėmis mokslų akademijomis. 
Kiekvienoje šalyje nacionalinė 
mokslų akademija yra viena, 
taip pat ir Lietuvoje. Profesi
jų akademijų yra žymiai 
daugiau. Malonu pažymėti, 
kad Lietuvos MA narių tarpe 
yra nemažai lietuviškosios 
išeivijos atstovų. Jau išėjo 
Anapilin garsi archeologė Ma
rija Gimbutienė, kultūrologas, 
semiotikas Julius Greimas. 
Dabartinių narių tarpe yra 
garsūs mūsų šeimos atstovai 
prof. Algirdas Avižienis, buvęs 
Vytauto Didžiojo universiteto 
rektorius, Kęstutis-Konstan- 
tinas Kliorė, Zigmas Viskanta, 
Vytautas Avižonis, istorikas 
Alfred Senn, patriarchas etno
logas Jonas Balys, Romualdas 
Kašuba ir dar keletas.

Vienas mūsų pagrindinių 
tikslų yra nepriklausomų 
mokslo ekspertų darbas. Visos 
kitos egzistuojančios instituci
jos, jeigu atlieka kokias nors 
ekspertizes, liečiančias mokslo 
raidą, atskirų mokslo, sričių 
plėtotę, būna nejučiomis kuo 
nors suinteresuotos, o mes 
esame nepriklausomi, nes ne
same valstybinė struktūra (tik 
valstybės remiama). Kiekvie
na valstybė yra suinteresuota

RIMAS L.STANKUS
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Vienąs garsiausių Lietuvos kultūrologų, menotyrininkų akademikas prof. 
AlgįrSaš Gaižutis švenčia 60-ies metų sukaktį. Ta proga Nacionalinėje 
Martyno "Mažvydo bibliotekoje atidaryta jo mokslo darbų paroda, ekspo- 
nuojamos . įvairių autorių fotografijos, tapybos darbai, susiję su A. 
Gaižučio asmenybe. Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

turėti nepriklausomą, objek
tyvų balsą. Gauname labai 
daug užsakymų, kada reikia 
priimti vienokius ar kitokius 
sprendimus, liečiančius ūkio, 
kultūros sritis. Kreipiasi Vy
riausybė, Seimas, daugelis 
kitų organizacijų. Antra plot
mė - tarptautiniai ryšiai ir 
kontaktai, kurie duoda gali
mybę pasiųsti jaunus žmones 
stažuotis į užsienio mokslo 
centrus,, konferencijas. Ne
same turtinga organizacija, 
todėl mums sudėtinga priimti 
kolegas iš kitų šalių, tačiau 
mūsų kontaktais pasinaudoja 
kitos valstybinės ir nevalsty
binės struktūros.

MA užsiima plačia leidybine 
veikla, leidžia 20 įvairių sričių 
žurnalų: „Fizika”, „Chemija”, 
„Matematika”, „Menotyra” 
„Lituanistika” ir kt. šie žur
nalai yra labai aukšto lygio ir 
užsakomi daugybės šalių 
mokslo bibliotekų. Dėl finansų 
stokos mes negalime pasiekti, 
kad tie žurnalai išeitų regulia
riai ir kad jų apimtis būtų 
apibrėžta, vienok turinys nėra 

. menkesnis už kitų šalių 
žurnalų, kurie patenka tarp 
vadinamųjų labiausiai cituo
jamųjų leidinių.

MA kiekvienais metais or
ganizuoja daug tarptautinių 
konferencijų, pasitarimų. 
Prieš keletą mėnesių pasirodė 
taip vadinamoji „Šaltoji 
mokslo ir technologijų knyga”. 
Jos iniciatyva kaip tik ir iškilo 
MA. Tokios knygos yra iš
leistos daugelyje šalių - 
Švedijoje, Danijoje, Norvegi
joje, Taivanyje ir kt. Knygoje, 
kurią parašė žinomi mūsų 
mokslo specialistai, apžvelgta 
daugybė mokslo sričių ir 
krypčių,, pabandyta pamąs
tyti, kokie mokslai, šakos, 
atšakos gali būti labai per
spektyvios mūsų kraštui, ko
kias iš jų reiktų vystyti, finan
suoti, kurios yra svarbesnės ir 
galėtų tarnauti pramonei, 
verslui. Suprantama, tverian
tis tautos gerbūviui, humani
tariniai mokslai tik kainuoja, 
iš jų mes negalime turėti ma
terialios „naudos”, tik išlai
kant tautos mentalitetą, sa
vimonę, tam tikrą protavimo 
būdą. Humanitariniai mokslai 
■niekad nesukurs produkto, 
kurį galima būtų pamatuoti ir 
turėti naudos, tačiau yra dau
gybė technologijų, kurios, pa
naudotos pramonėje, ūkyje, 
versle, gali varinėti kasdienį 
visuomenės gyvenimo kraują. 
„Baltoji mokslo ir technologijų 
knyga” yra orientuota į moks
lo ir praktinio gyvenimo san
tykių turtinimo būtinybę. Kai 
Čikagoje kalbėjau su Ameri
kos mokslininkais, jie šią 
knygą įvertino labai gerai.
- O kiek akademikų yra 

Lietuvos Mokslų Akademi
joje?

— Lietuvos MA yra surėdyta 
kaif> ir kitos nacionalinės 
mokslų akademijos - labai 
griežtu struktūriniu pavidalu. 
Kaip ir Prancūzijos MA, 
tikrųjų narių - akademikų - 
turime 40; 60 - narių kores
pondentų ir 50 narių eks
pertų. Laisvos akademikų vie
tos griežtai ribotos ir atsiran
da tik akademikui mirus. Ne
manyčiau, kad Prancūzijoje,

AMERIKOS DRAUGAI
Sakomą, kad nelaimėje at

pažinsi savo tikrus draugus. 
Tuojau po baisaus teroro New 
Yorke pamatėme, kiek Ameri
ka turi lojalių draugų.

'Lietuvos kairiųjų inteligen
tų vadinamame „supuvusio 
kapitalizmo ir betvarkės kraš
te”, netikėtai visuomenė masiš
kai parodė seniai čia bema
tytą patriotizmą. Visų ameri
kiečių tik aštuoni nuošimčiai 
pasisakė prieš karą su teroris
tais. Nebuvo jokių „bet” ir jo
kių valdžiai priekabių. Al Go- 
re, kuris per plauką nebuvo 
tapęs prezidentu, be jokių iš
vedžiojimų, patriotiškai ragi
no visus remti dabartinį kraš
to prezidentą. Bet kokia kriti
ka ar priekaištai valstybei bu
vo palikti, kaip pridera, kitam 
kartui.

Matyti, kad Europa padeda 
Vašingtonui kartais gan rezer
vuotai, nors ji pati yra patyru
si eilę mažesnių teroristų, už
puolimų. Išskyrus, žinoma, 
Angliją, kurios premjeras To- 
ny Blair pasirodė lojalus Ame
rikos draugas. Izraelis pasi
elgė ypač nedraugiškai, reika
laudamas nesitarti su arabais 
dėl koalicinių žygių.

Visokios nuomonės ir fana
tiškai kerštingi grasinimai 
girdėti iš visur. Cicero mieste 
viena jauna arabiškai apsiren
gusi moteris po šitos Amerikai 
nelaimės užkalbino visai jai 

• nepažįstamą lietuvę, apgailes
taudama, kad dar daugiau 
tūkstančių amerikiečių nežu
vo New Yorke. Lietuvoje vie
nam Seimo nariui G. W. Bush 
priminė Hitlerį. Pasaulinė po
litika keičiasi. Lietuva turės 
žiūrėti, kaip jai bus geriau 
vairuoti naujų įvykių vande
nyse.

Lietuvoje susirūpinta dėl ga
limo pavojaus giminėms, gyve
nantiems Amerikoje. Oficialiai

8128 S. Westem Avė. 
Chicago, IL 60652 
24 HRS, 7 DAYS 

773-778^050

(TONY) ANATOLIJUS BACKO 
773-617-6768 (mob.) 

FREE ESTIMATE 
Apšildymo ir šaldymo sistemų 

visapusiškas aptarnavimas 
ir instaliacija

Siūlo darbą"
Window VVashers Needed! 

40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have vali d driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L. A. McMahon VVindo w Washing. 
Tel. 800-820-6155.

su krašto nuotaiko-

nusiteikimas dėl ši- 
pasirodė kai kurių,

New Visi o n
Bus.: 708-361-0800
VciceMaik 773854-7820
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ 
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpnemiesčiuose, kreipkitės i 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Siūlo išnuomoti

kaip ir Lietuvoje, yra tik 40 
„pateptųjų”, tačiau intelekti
nio žaidimo taisyklės yra labai 
griežtos. Į vakuojančią vietą, 
paprastai būna pasiūlyta la
bai daug beveik vienodų gali
mybių kandidatų, todėl natū
ralu, kad kažkas lieka už bor
to. Dėl to būna ir psicholo
ginės įtampos, ir kritikos.

Šiandien iškilo uždavinys 

atnaujinti, atjauninti MA. Tas 
eksperto statusas ir įvestas 
tam, kad į MA galima būtų 
įvesti daugiau jaunų, nusipel
niusių Lietuvos mokslui, var
dų. Jie vėliau pereina į kitus 
lygmenis.

MA nariai nėra apmokami 
darbuotojai, jie gauna atlygi
nimą už konkretų eksperto at
liktą darbą, nuolatiniai pa
reigūnai yra tik MA vado
vybėje — prezidentas ir vice
prezidentas. Reikalų spren
dėjas yra visuotinis' susirinki
mas. Mes veikiame pagal MA 
statutą, kurį patvirtino Sei
mas.

Dėkojame už pokalbį, 
sveikiname garbingo jubi
liejaus proga ir linkime 
Jums ir Jūsų institucijai 
klestėti.

Vilnius aiškiai pritaria JAV ir 
siūlosi, kur tik būtų galima, 
padėti. Tačiau visuomenėje 
kyla klausimas, ką prez. turės 
atiduoti už Maskvos draugiš
kumą.

Naujai atvykę lietuviai į 
Ameriką, atrodo, pasidalino 
savo nuomonėmis pagal tai, 
kiek ilgai ir dėl ko jie čia keti
na gyventi. Tik užsidirbti at
vykę, nejaučia ypatingos užuo
jautos amerikiečiams, o į šį 
kraštą emigravę, aiškiai sim
patizuoja 
mis.

Keistas 
tų įvykių
prieš penkiasdešimtį metų at
vykusių, išeivių tarpe. Kaž
koks priešiškumas Amerikai. Gai
lisi tūkstančių žuvusiųjų, bet 
sako, kad taip ir turėjo atsitik
ti, nes Amerika per daug re
mia Izraelį. Prisimintos JAV 
praeities klaidos, įskaitant 
atominių bombų pavartojimą 
ar Dresdeno bombardavimą. 
Tai tikrai patriotinės kalbos 
Amerikos krašto atžvilgiu, ka
da per 90 procentų amerikie
čių parodo tokį' nesvyruojantį 
pritarimą savo valdžiai. Kriti
ka būtina savo laiku, Jdk ne 
nelaimės metu. Demokratiški 
piliečiai mėgsta kritikuoti sa
vo valdžią, bet, kada reikia, 
sugeba eiti išvien su ja. Su
sirūpinimas politiniais take
liais, o ne pagrindiniu keliu 
politiniame procese mums pa
rodo skirtumą tarp vakarie
tiškos ir rytietiškos politinės 
kultūros. Politikos srityje tiek 
išeivijoje, tiek Lietuvoje, daž
nai pasirodome esą ne vaka
rietiško galvojimo.

Didelės valstybės daro dide
les klaidas, bet lietuviai galė
tų per daug nežeminti JAV 
politinės veiklos. Be Amerikos 
ilgų metų akcijos prieš blogio 
imperiją, Lietuva ir šiandieną 
būtų dar Kremliaus rankose. 
Spaudžiame Washington pa
dėti dėl NATO, o nelaimėje 
neparodome lojalumo. Atrodo, 
kad svarbiau kalbėti apie ne
lemtą Izraelio okupaciją Pa
lestinoje ar Bush, Sr. delsimą 
pripažinti Lietuvos nepriklau
somybę, nei kreipti dėmesį į 
artimesnius, platesnius ir 
svarbesnius mūsų kraštui rei
kalus. Pasaulinės plotmės po-

Alternative Home care looking 
for responsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card” 

reguired. Tel. 630-654-6580.

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

Honest and responsible lady, 
to work in good American home, 
part time or full time. Gold Coast 

location. Mušt have excellent 
references. Tel. 312-255-1919 or 

312-255-1197.

litika, atrodo, labai keisis —: 
Amerikai bei kitoms didžio
sioms valstybėms reikės dary
ti Lietuvos naudai įtaką per 
lojalius jų piliečius.

Dar neseniai būta svarsty
mų apie pilietybės ir tautybės 
supratimą bei jų svarbą, kiek
vienam kraštui. Amerika ne
turi savo tautos, tokios, kokią 
turi Lietuva, todėl klausimai 
apie pilietybė ir tautybę turi 
būti sprendžiami skirtingai. 
Piliečių lojalumas kraštui ir jo 
valdžiai pasilieka visur svar
bus. Šiomis dienomis iškyla 
nemalonus klausimas: kiek lo
jalūs yra kai kurie išeiviai 
Amerikai?

Daug dešimtmečių išeivija 
galvojo, kad, pagal savo dias
poros mintytojų patarimą, bū
ti visada ir visur svetimša
liais, nes tuomet geriau išlik
sime lojalūs lietuviai. Ne vie
nas laikėsi Jokio svetimšališko 
atsiribojimo nuo šito krašto 
aplinkos. Šitas nusistatymas 
dešimtmečiais padėjo sėkmin
gai išlaikyti visą eilę organiza
cijų. Bet nemažai išeivių tapo 
žmonėmis, kurie nuolat ašt
riai kritikuoja Ameriką, ne
jaučia jai lojalumo, o į tėvynę

Kalbėjosi
Audronė V. Škiudaitė

Išsinuomosiu 2 miegamųjų, 
butą Lemonte ar netoli jo.

Tel. 773-863-9092, po 8 v.v., 
išskyrus šeštadienį. Valdas.

Išnuomojamas 2 miegamųjų^ 
naujai suremontuotas butas 

Brighton Parke. $600 į mėnesį 
su šiluma + 1 mėn. „security 
deposit”. Tel. 630-841-0571.

grįžti neketina. Neišrišus loja
lumo klausimo, nepadarius 
skirtumo tarp pilietybės ir 
tautiškumo, bent dalis išeivi
jos turės problemų. Kol patrio
tiškumo nusiteikimas, taip 
svarbus ne tik Amerikoje, ^et, 
ir Lietuvoje, nebus aptartas, 
dalis mūsų išeivijos pasiliks 
be savo pilietinio identiteto. 
Nekalbant jau apie tai, ar jie 
gali būti nuoširdūs Amerikos 
draugai jos nelaimėje. ęį

Jonas Pabedinskas

* Vis dažniau Lenkijos tu
ristai, kurie iki šiol dairėsi į 
tolimas valstybes ir į Vakarų 
Europą, dabar atsisuka į?Lįe- 
tuvą. Žinomas Lenkijos Tau-, 
pomojo banko turistinis leidi
nys „Pekao-Services” negaili 
gerų žodžių Lietuvai, pažymė? 
damas, jog „šiuolaikine Lietu
va labai greitai nusimetė.so
vietinės pilkybės rūbą ir grįž
ta prie gerų lenktyniavimo su 
Krokuva laikų. Turistams pa
sivaikščiojimas po Vilnių — 
tai pasivaikščiojimas puikiu 
Europos miestu, kuriame 
daug rūpestingai atkurtų isto
rinių ir architektūrinių pa
minklų. Čia daug'kavinių ir 
kavinėlių, o restoranuose už 
mažus pinigus galima skaičiai 
ir sočiai pavalgyti bei parą-: 
gauti garsiųjų 
trauktinių”.

lietuviškų
(BNS)

Tiek publikos jau seniai matėme Maria gimnazijos auditorijoje, Čikagoje. Tai mūsų visuom , ,
siklausyti Lietuvos berniukų choro „Ąžuoliukas", kurio koncertą spalio 14 d. suorganiza .
bos pirm. Marija Remienė. Jono Tamulaičio nuotrauka
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BRAVO IR PAGARBA 

' LIGIJAI

Bravo už rašinį, pagarba už 
darbą. Reportažą apie mūsų 
perliuką — „Ąžuoliuką” pers
kaičiau du sykius. Abu kartus 
akys neliko sausos, garsai vis 
dar tūno smegenų gilumoje. 
„Ąžuoliukas” galėtų būti mū
sų atstovas plačiojoje plane
toje. Tik kaip sudaryti sąly
gas?

Dr. Edmundas Ringus 
Chicago, IL

TEISINGA PASTABA

Spalio 23 dienos „Draugo” 
laiškų skyriuje Vyt. Šoliūnas 
išreiškė teisingą pastabą, kad 
50-čio proga išleistame prog
raminiame leidinyje nebuvo 
paminėta apie Lemonto PLC 
įsteigimą. Nebuvo paminėta 
taip pat ir „Maironio” mokyk
la, kuri yra pati seniausia ir 
Šiuo metu pati didžiausia už 
Lietuvos ribų. Nebuvo pami
nėta nei „Montessori” mokyk
la, nei „Pipiriukų” ratelio mo
kyklėlė. Mano aprašyme apie 
Lemonto LB apylinkės veiklą 
tas viskas buvo aprašyta ir pa
teikta Jūratei Budrienei. Tad 
į šį programinį leidinį įdėtas 
mano aprašymas apie Lemon
to EB veiklą nėra tikslus ir ne 
toks, kokį aš pateikiau.

Šiandieną jau yra per vėlu 
kritikuoti, nes tas leidinys jau 
išėjo. Tegul mes jame daug ko 
pasigesime, kelsime jam prie
kaištų, kurių ieškant visados 
ir rasi, tačiau mūsų pareiga 
yra priimti jį tokį, koks yra, o 
tik ateityje stengtis mokytis iš 
visų klaidų. Jūratė Budrienė 
per trumpą laiką įdėjo daug 
darbo, tam skyrė daug valan
dų; ^Stengėsi, kad šis leidinys 
išeitų laiku, ir tą darbą atliko. 
Tas 50-tis neiškrito iš dan
gaus, žinojome, kad jis bus, tai 
ir reikėjo jam ruoštis iš anks
to, o paskubėsi — pralaimėsi. 
Visa blogybė, kad mes visus 
darbus Sudedame paskutinei 
minutei. Taip ir šiuo leidiniu 
buvo pradėta rūpintis prieš du 
mėnesius, kol buvo surinkta 
visų LB apylinkių medžiaga, 
kurią kiti vėl siuntė paskutinę 
minutę, tai per dvi savaites 
paruošti išsamų leidinį 50-čio 
proga yra net ir neįmanoma. 
Pagaliau, reiktų pradėti kreip
ti didesnį dėmesį ne į kiekybę, 
t.y. kiek kokia organizacija iš
leidžia leidinių, bet į kokybę, 
nes“ kiekviena išleista knyga 
eina į mūsų išeivijos istorinį 
palikimą, tad ir palikime jį 
kuo gražesnį ir pilnesnį.

Nijolė Nausėdienė 
Lemont, IL

PAPILDAU DAR VIENU

^Drauge” š. m. spalio 17 d. 
Audronė V. Škiudaitė cituoja 
iš JAV LB Tarybos pirminin
kės Reginos Narušienės spa
lio- 13 d. pasakytos kalbos 
JAV LB 50-mečio minėjime.

Toje kalboje yra pateiktas 
gana išsamus JAV LB narių 
įnašas, prisidėjęs prie Lietu
vos atstatymo. Pamini buvu
sius Seimo narius Feliksą 
Palubinską ir Vytautą Dudė
ną, vėliau tapusį finansų mi
nistru. Tačiau dabartinėje 
vyriausybėje jie nebetamau- 
jai'

Kaip JAV LB narys, noriu 
matyti bendruomenės įnašą 
Lietuvos labui kuo gausesnį, 
todėl papildau pateiktą sąra
šą dar vienu asmeniu. Bū
tent, dr. Kaziu Bobeliu, vie
nu populiaresnių Lietuvos po
litikų, jau trečią kartą nuo 
1992 m. išrenkamu į Seimą, 
ir ten vis dar energingai te
betarnaujančiu.

Leonidas Ragas 
Itasca, IL

100 PROC. PRITARIU

Šių metų spalio 18 d. ketvir
tadienio „Draugo” vedamasis 
„Vienintelė tikra apsauga nuo 
teroristų”, mano nuomone, yra 
vienas geriausių ir praktiš
kiausių „Draugo” vedamųjų. 
Jo mintims visiškai pritariu 
— visu 100 proc. Tai galėčiau 
paliudyti savo gyvenimo patir
timi Lietuvos kovų ir kančių 
istorijoje, tėvynėje, Sibire ir 
čia Amerikoje. Siūlyčiau at
kreipti dėmesį kiekvienam 
skaitytojui ir jeigu dar kas 
neskaitė, nepagailėti keturių 
minučių pasiskaityti, truputį 
susimąstyti, pasinaudoti pata
rimu, kad straipsnyje minima 
malda yra visagalė.

Povilas Vaičekauskas
Chicago,IL

BRAVO „ĄŽUOLIUKUI”!

Su dideliu malonumu iš
klausiau jų koncertą. Visos 
dainos negirdėtos, modernios, 
puikiai atliktos. Tik viena 
„Kur giria žaliuoja” pažįsta
ma. Choro laikysena puiki, 
disciplinuota, paklusni ma
žiausiam dirigento 'mostui, be 
jokių lingavimų, rankom plo
jimų ar kojų mėtymo, kaip 
esam matę kai kuriuose jauni
mo chorų koncertuose iš tenai.

Paprastai mums būna patei
kiamos kelios nudainuotos 
liaudies dainos, keletą „estra
dinių sacharinų”. Su mažom 
išimtim, tai ir beveik viskas. 
Ar tai būtų choro, ar solistų' 
koncertai. Ir, žinoma, niekada 
nepamirštamos „Mano sieloj 
šiandien šventė”, „Kur bakūžė 
samanota” (solistų koncertuo
se). Aišku, buvo ir gerų kon
certų, bet lietuviška programa 
nepasižymėj o.

Šį kartą buvo visai skirtin
gai: puikiai parinktos įdomios 
dainos, paties dirigento Vy
tauto Miškinio specialiai para
šytos kompozicijos New Yorko 
aukų atminimui. Ir pats diri
gentas buvo puikus. Labai ge
rai, kad į visus „Ąžuoliuko” 
koncertus įtraukia lietuvišką 
repertuarą.

Ilgai prisiminsim juos, kaip 
šviesų spindulį mūsų padan
gėje. Ačiū jiems visiems ir ge
riausios sėkmės ateityje.

Dana Stankaitytė
Oak Lawn, IL

KAS TURĖTŲ PRIE KO 
PRITAPTI?

Skaičiau Jolitos rašinį spalio 
11 d. „Drauge”, vos tik jį ga
vau spalio 17 dieną. Negaliu 
tikėt tos merginos ar ponios 
akibrokštumu. Man būtų la
bai įdomu žinoti, iš kur ir ko
dėl tokia įžūli, siaurų pažiūrų 
panelė atsidūrė Missouri? 
Kiek lietuvių jaunuolių sten
giasi, kiek mūsų šeimos fon
das įdeda pastangų, bandyda
mas sudaryti sąlygas lietuvai
čiams studijuoti Amerikoje. O 
mokslo tikslas yra pamatyti, 
pajusti, kaip gyvena žmonės 
kitur, negu savo gimtame kai
me. Aš pati baigiau mokslą 
Connecticut ir Delaware, vy
ras — North Carolina ir Dela- 
ware, vaikai New Mexico, Ma- 
ryland, California keliose mo
kyklose ir Utah. Mes visi su
tinkam, kad Amerikoje išsine
ši tiek, kiek esi pasiruošęs įdėt 
į savo mokslą. Kad kai kurie 
profesoriai populiaresni, nes 
dėsto įdomiai ir kartais pride
da ką nors iš savo asmeniiiio 
gyvenimo, tai nėra nei gerai, 
nei blogai, svarbiausia, kaip 
jie dėsto savo srities dalyką. 
Sakyti, kad Amerikos mokslas 
žemesnio lygio, yra lyginti 
obuolius su apelsinais. Taip, iš 
kai kūnų sričių mes gauname 
siauresnį, bet gilesnį reikalo 
supratimą, negu Lietuvoje ir

Zoologijos sode Kaune, prie paradinio įėjimo pastatytas ir spalio 10 d. atidengtas Šio parko steigėjo profesoriaus, 
akademiko Tado Ivanausko paminklas. Garsaus Lietuvos gamtininko bronzinis biustas ant raudono granito pje
destalo primins lankytojams, kas 1938 m. Kaune įkūrė zoologijos sodą. Eltos nuotrauką v

kituose kai kuriuose kraštuo
se, bet tas mus įgalina pačius 
paieškot informacijos, moks
lo, kuris mums įdomus, duoda 
mums įrankius, kaip, kur ir 
ką rasti. Pavyzdžiui, aš tiesiog 
tirpstu, kai maži, ar net ir jau 
pasenę, lietuviai gražiai dek
lamuoja ilgiausius eilėraščius. 
Pas mus tam nėra mados, mes 
gyvename didesniu tempu, bet 
žinome, kur rasti tuos eilėraš
čius ir kadangi mokam skaity
ti, galime džiaugtis, juos skai
tydami. Sutinku, kad mums 
trūksta kalbų, trūksta pasau
lio geografijos ir literatūros 
bei istorijos žinių, bet, jei rei
kia, galime jas rasti, nes mes 
savo „netikusiose” mokyklose 
gauname įrankius susirasti 
reikalingą informaciją. Taip 
pat mes nuo pradžios mokslo 
esame mokomi nepamėgdžioti, 
o pergalvoti problemas ir su
galvoti jų sprendimą savo pro
tu, savo logika.

Man keista, kad panelė, ku
ri studijuoja griežtuosius 
mokslus, būtent, chemiją, yra 
tokių parapijiškų, siaurų pa
žiūrų. Aš jai patarčiau kuo 
greičiau grįžti į Lietuvą, kur 
chemija yra aukšto lygio ir 
studijuoti ten. Kam ji tamsina 
Amerikos vaizdus savo kri
tišku šešėliu. Lai atvyksta iš 
Lietuvos tie studentai, kurie 
nori išmokti apie kitas kultū
ras, kitą gyvenimo būdą, pa
justi, kaip yra gyventi pačia
me demokratiškiausiame 
krašte pasaulyje.

Kas įdomu, jei ji nėra per 
prievartą tėvų į Ameriką ir 
Missouri atvežta, tai po kelių 
metų, grįžusi į Lietuvą, jei iš 
viso grįš, pradės įvertinti tuos 
„keistuolius”, ilgėsis jų gyveni
mo būdo, bet kelio atgal ne
bus.

Rodos, lietuviška patarlė sa
ko: nespjauk į vandenį, nes tu
rėsi pats išgerti. Lai panelė 
pagalvoja, prieš kritikuodama 
kitus, nes pati nesugeba pri
tapti. Galų gale, kas turėtų 
pritapti; ar visa Amerika prie 
panelės Jolitos, o gal, panelė 
Jolita prie Missouri?

Liuda Avižonienė
Los Angeles, C A

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus,

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

Mutual Federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

A. t A.
ANTANINAI URBUTIENEI
mirus, jos dukrą RŪTĄ ir žentą POVILĄ KILIUS bei 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiu.

Marija Vilutienė

St. Petersburg, Florida

2001 m. spalio 28.d., 9 vai. ryto Tėvų Marijonų 
koplyčioje, prie „Draugo”, bus atnašaujamos

šv. Mišios už Lietuvių Agronomų sąjungos Čikagoje
mirusius narius: 

A t A.
Julius Grinkevičius 1952 prof. Pranas Jucaitis 1986
Balys Špokevičius 1956 prof. Jonas Paltarokas 1987
■Matas Šerepka 1957 Kazimieras Brenčius 1987
Motiejus Rutka 1958 Salomėja Janulaitienė 1987
Petras Laužikas 1959 Natalija Šantarienė 1987
Kazimieras Jecevičiusl961 Izabelė Sinkevičiūtė 1988
prof. Vitas Manelis 1965 Jurgis Sklerys 1988
prof. Vincas Katelė 1967 prof. Balys Vitkus 1988
Juozas Dauparas 1970 Stasė Tallat-Kelpšienė 1989
Povilas Šalčius 1971 Salomėja Šagamogienė 1990
Juozas Klevaitis 1971 Juozas Briedis 1991
Pranas Čečergis 1972 . Ignas. Šimkus 1991
Jonas Pročkys 1973 Julija Skirmantienė 1991
Elena Vaičeliūnienė 1973 Antanas Šošė 1992
Alfonsas Putna 1973 Elena Jokubkienė 1992
Juozas Sadūnas 1974 Juozas Lekas 1993
Jonas Bertašius 1975 Ignas Andrašiūnas 1993
Alfonsas Indreika 1976 Faustina Mackevičienė 1994
Alfonsas Mūrelis 1977 Bronius Gaižauskas 1994
Juozas Beliūnas 1977 Antanas Kuras 1996
Sąjungos geradėja Constance Rushis 1994
Aleksandras Gaška 1977 Rachelė Memėnienė 1994
Bronius Barcevičius 1979 Janina Vasiukevičienė 1994
Aleksandras Šeštokasl97f Jonas Šumskis 1995
Algirdas Rimavičius 1979 Juozas Mockaitis 1995
Vytautas Aglinskas 1980 Viktoras Bačinskas 1995
prof. Kazys Alminas 1980 Juozas Galinis 1995
Vilius Žirgulevičius 1981 Juozas Stasiulis 1995
Vaclovas Tallat-Kelpša 1983
Jonas Dagys 1985 Juozas Lapinskas 1996
Balys Karazija 1985 Povilas Žumbakis 1997
Aldona Petravičienė 1986 Juozas Kąrazija 1998
V. Velža 1999 S. Briedis 1999
A. Zubrys 1999 J. Kriščiūnas 2000
A. Verbickas 2000

ir visus kitus agronomus, mirusius Sibire, Lietuvoje ir 
plačiajame pasaulyje. Kviečiame visus kolegas ir šeimas 
dalyvauti.

Lietuvių Agronomų sąjunga Čikagoje

2001 m. spalio 3 d. St. Peteraburge, Floridoje, savo 
žemiškąją 94 metų ir 8 mėnesių kelionę pabaigė ir Viešpaties 
ramybėje ilsėtis išėjo mūsų mytiina Mama, Močiutė ir 
Promočiutė

A. t A., 
ONA BINKIENĖ

Onutė Kabašinskaitė gimė 1907 m. vasario 4 d. 
Žiežmariuose, Kaišiadorių apskrityje. Gyveno Birštone, lankė 
Prienų gimnaziją, baigė mokytojų seminariją, ištekėjo už 
Lietuvos kariuomenės karininko Juozo Kamentavičiaųs ir 
susilaukė sūnaus Vytauto Juozo. Vėliau našlė Ona ištekėjų | 
už Lietuvos policijos pareigūno Juozo Rinkevičiaus ir 
susilaukė sūnaus Mindaugo Jono. Gyveno Šakiuose. II 
Pasaulinio karo metu Ona su šeima atsidūrė Vokietijoje ir 
išliko gyva per baisųjį Dresdeno miesto bombardavimą. Karui 
pasibaigus gyveno Bambergo ir Garmisch-Partenkirchen 
pabėgėlių stovyklose.

1949 m. atvyko į New Yorką, vėliau gyveno Clevelande, 
išėjusi į pensiją apsigyveno St. Petėrsburge. Priklausė JAV 
Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių klubui, Lietuvių fondui, Šv. 
Kazimiero misijai, Amerikos Lietuvių Romos Katalikių 
Moterų sąjungai ir Pensininkų klubui. 2001 m. spalio 6 d.' 
buvo palaidota Memorial Park kapinėse, Si. Petersburge, 
šalia prieš 24 metus mirusio vyro Juozo Rinkaus.

Nuliūdę liko sūnūs Vytautas Kamantas su žmona GražiriaL 
ir Mindaugas Rinkus, septyni anūkai: Rimas Kamantas, Rasa ' 
Ragienė, Dąina Čyvienė, Jon ir Michael Rinkus, Lynn Eitis, 
Sheri Rocca ir jų šeimos — šešiolika proanūkų. Lietuvoje liko 
dukterėčia Palmyra Degutienė su vaikais bei jų šeimomis ir 
sūnėnas Liucijus Labašauskas.

Nuoširdžiai dėkojame JAV LB St. Petersburgo apylinkės 
pirmininkei Vidai Meiluvienei už atsisveikinimo pravedimą 
bei pasakytus žodžius ir Lietuvių klubo pirmininkei Loretai 
Kynienei, daug padėjusiai per laidotuves ir už atsisveikinimo 
žodį. Už atsisveikinimo žodžius tariame ačiū Lietuvių fondo 
atstovei Genovaitei Treinienei, ALRK Moterų sąjungos 
skyriaus pirmininkei Aldonai Baukienei, Pensininkų klubo 
vardu atsisveikinusiai Liudai Petkuvienei ir per laidotuvių 
pietus gražius prisiminimus papasakojusiai Stasei 
Stanelienei.

Širdinga padėka Šv. Kazimiero misijos dvasios vadovui 
br. kun. Antanui Grabnickui, OFM, ir kun. Matui Čyvui už- 
atnašautas gedulingas atsisveikinimo Mišias Švenčiausio 
Jėzaus Vardo bažnyčioje Gulfporte ir palydėjūsiems velionę į‘ 
kapines; pranciškonams kunigams Linui ir Severinui už 
rožinį per atsisveikinimą Blount, Curry & Roel laidotuvių 
namuose, St. Pete Beach, ir zakrastijonui Boleslovui 
Rymantui.

Nuoširdžiai dėkojame Leonui Sodeikai ir jo vadovaujamai 
Lietuvių klubo vyrų dainos vieneto „Aidas” bažnytinei grupei 
už gražias giesmes bažnyčioje; karstą nešusiems Antanui 
Adomaičiui, Algiui Dūdai, Viktorui Kučui, Kazimierui 
Stasiukevičiui, Mečiui Šilkaičiui, Juozui ŠulaiČiui ir žvakę 
nešusiam Liūtaverui Siemaškai.

Širdinga padėka visiems, kurie per daugelį metų a.a. Oną 
mylėjo, lankė, globojo, vaišino, gydė,, guodė, telefonu 
skambino, pas daktarus vežė, pas save kvietėsi, jos ilgų*  
pasakojimų ir pamokymų kantriai klausė ir artimo meilę 
parodė, ypač Adelaidai Balbatienei, Aldonai Baukienei, kun. 
dr. Matui Čyvui, Elenai Jasaitienei, Angelei ir Albinui 
Karniams, Reginai ir Viktorui Kučams, Valerijai . 
Leščinskienei, Vidai Meiluvienei, Valerijai Palčiauskienei, 
Veronikai Pleskienei, Zuzanai Pupienei, Elenai Purtulienei, 
Vladei ir Broniui Siliūnams, Stasei Stanelienei, ponams 
Šarūnams, Marijai Šaulienei, Aldonai ir Robertui, 
Tamulioniams, Stasei Ūrbšaitienei, Kotrynai Žostautienei ir, 
kitiems, kurių pavardžių net nežinome, praleidome...ar, 
nepaminėjome.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie dalyvavo ir 
atsisveikino laidotuvių namuose, bažnyčioje ir kapinėse, 
atsiuntė gėles ir aukas Mišioms, Lietuvių fondui, Sibiro- 
našlaičiams ir PLB fondui; už užuojautas, paguodos žodžius- 
ir gražius bei malonius prisiminimus.

Liūdinti šeimą

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.f A
RIMA SKORUBSKAITĖ- 

TAMOŠIŪNIENĖ
Su meile ir ilgesiu prisimename mylimą Žmoną ir Mamą, 
kurios netekome prieš vienerius metus. Nors iškeliavo 
Amžinybėn, a.a. Rima gyva mūsCĮ širdyse ir mintyse. 
Minint a.a. Rimos atminimą, šv. Mišios bus atnašaujamos, 
sekmadienį, spalio 28 d., 1 vai.p.p. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, Čikagoje.

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir kartu su mumis prisiminti bei 
pasimelsti už a.a. Rimą.

Algis ir Matas

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

E. Šulaičio nuotraukaFilmuotojas Aleksandras Plėnys.

SUSITIKO JĖZUITAS SENĄ 
LIUTERONĄ....

Pasikalbėjimas su Vilniaus evangelikų liuteronų 
žurnalo „Liuteronų balsas” redaktoriumi Povilu Pukiu

AMERIKIEČIŲ TELEVIZIJOS 
PROGRAMA APIE LIETUVIUS

Visi, kurie daugiau ar ma
žiau žiūrime televizijos pro
gramas, žinome, kas yra PBS 
televizijos tinklas ir jo 
Čikagoje turimas 11-sis — 
WTTW •— kanalas. Jis popu
liarus, nes jame nėra komerci
nių reklamų, jis (kaip ir kiti to 
tinklo kanalai) išsilaiko iš žiū
rovų ar geradarių aukų. 

. Neseniai sužinojome, kad šis 
kanalas ruošia programą apie 
Čikagos lietuvius ir ją žada 
demonstruoti gruodžio mėnesį 
per visą PBS televizijos tinklą 
JAV ir Kanadoje (o tų kanalų 
yra šimtai).

Apie tai mums pranešė gerai 
žinomas filmuotojas Aleksand
ras Plėnys, kurį dažnai ma
tom įamžinantį ir lietuviškus 
renginius. Į jį kreipėsi WTTW 
stoties prodiuserė Rise San
ders, kuri yra vyriausioji šio 
filmo apie lietuvius vadovė.

Spalio 15 d. R. Sanders į A. 
Plėnio namus buvo atsivežusi 
filmavimo grupę, kuri įrašė ' kruopščiai ir ji žada būti pir- 
pasikalbėjimą su pačiu A. Plė
niu, apibūdinant jo pergyveni
mus prieš patenkant į Ame
riką bei jo žingsnius šiame 
krašte. Taip pat jo rekomen
dacijomis buvo padarytas pa
sikalbėjimas ir su Liet ivių 
operos valdybos pirmini. įku 
Vaclovu Momkumi, nes, kaip 
žinome, šis kolektyvas yra vie
nintelis Amerikoje veikiančių 
etninių grupių tarpe.

Amerikietė paprašė nufil
muotos medžiagos iš ankstes
nės Čikagos lietuvių veiklos. 
Ją labiausiai domino masiniai 
renginiai, kurie buvo ruošiami 
miesto centre, reikalaujant

Čikagos šiaurės prie
miesčiuose įsikūrusi JAV 
LB Waukegan/Lake County 
apylinkė kviečia į tradicinį ru
dens pokylį „Medžioklių puo
ta”, kuris rengiamas šeštadie
nį, lapkričio 10 d., The Count- 
ry Sąuire, 19133 West High- 
way 120, Grayslake, Illinois 
60030. Pradžia - 6 vai .v., bus 
pietūs, veiks baras. Bus ir lai
mėjimų traukimas - kviečia
me atnešti prizų. Gros Virgini
jus Švabas. Bilietus į šią 
šventę kviečiame užsisakyti 
iki spalio 31 d. tel. 847-623- 
7927.

Suvalkiečių draugija ruo
šia gegužinę š. m. spalio 28 
d. 12 vai. x Šaulių namuose, 
2417 W. 43 St. Visus kviečia
me gausiai dalyvauti ir links
mai praleisti popietę. Gros K. 
Ramanauskas.

Lietuvai nepriklausomybės. 
Tokių juostų A. Plėnys kaip 
tik daug turėjo, nes jis steng
davosi įamžinti visas dides- 
niąsias lietuvių demonstraci
jas.

Taip pat R. Sanders apsi
lankė ir ALTV televizijos stu
dijoje. Ten kalbėjosi su Lietu
vių televizijos programos ve
dėju Arvydu Reneckiu, iš ku
rio taip pat paėmė dokumen
tinės medžiagos apie lietuvių 
veiklą.

Reikia paminėti, kad ta pati 
WTTW filmavimo grupė buvo 
atvykusi spalio 13 d. į Jauni
mo centrą, kuomet ten vyko 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
50 m. minėjimas. Amerikiečiai 
čia nufilmavo to minėjimo me
ninę programą. Buvo daromi 
pasikalbėjimai bei filmuojama 
ir „Draugo” redakcijoje.

Kaip A. Plėnys pažymėjo, 
amerikiečiai šią programą 
apie lietuvius ruošia labai

moji tokio pobūdžio, matoma 
per amerikiečių televizijos 
tinklą visoje Šiaurės Ameri
koje. Ir tas lietuviams nieko 
nekainuos, nes visą darbą 
amerikiečiai atlieka ir dar at
liks savo lėšomis. O šiaip to
kios programos paruošimas ir 
parodymas kainuotų šimtus 
tūkstančių dolerių.

Kalbant apie A. Plėnį, reikia 
pasakyti, kad jis dažnai savo 
nufilmuota medžiaga nemo
kamai talkina ALTV vedėjui 
Arvydui Reneckiui. Tik jis pa
žymi, jog ALTV vadovas ne vi
sada nori jo talka pasinaudoti.

Ed. Šulaitis

Čikagos moksleivių atei
tininkų kuopos susirinki
mas vyks sekmadienį, lap
kričio 10 d., Ateitininkų na
muose, Lemonte. Pradėsime 
5:30 ir baigsime 9 v.v. Kvie
čiame visus moksleivius. In
formacijai skambinkite Živi
lei Bielskutei, 708-788-6208. ,

LR generalinis konsula
tas Čikagoje nori informuoti 
lietuvių jaunimo organizacijas 
užsienyje apie rengiamą kon
kursą „Politikas 2001: jauni
mas - ateities kūrėjas ir var
totojas”. Konkursą globoja mi
nistras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas ir dr. Juozas Ka
zickas. Daugiau informacijos 
galima gauti intemetiniame 
tiklalapyje www.lijot.lt Užsie
nyje gyvenantys lietuviai dar
bus gali siųsti iki š. m. gruo
džio 1 d.

i

... Per slenkstį žengia aki
niuotas, nors kepurę užsi
maukšlinęs, bet aiškiai matyti 
— jau pražilęs vyras. Kur jis 
man matytas? Kai pasilabina, 
pasigirsta niekados nepamirš
tama, kaip nuluptas obuolys 
gerai pažįstama Vilniaus bi
čiulio tarsena: jokios abejonės 
negali būti — šis lagaminą 
tempiąs vyriškis — Poviliu- 
kas. Taip tada, prieš keturias
dešimt metų, kai abu dirbome 
toje pačioje „Ekrano naujienų” 
redakcijoje, vadinome savo re
daktorių Povilą Pūkį... Dabar 
jis pasirodo čia, sėkmingai ką 
tik per Atlantą perskridęs, jau. 
spėjęs pas Antaną Venckų 
New Buffalo skaniai pavalgy
ti, ramiai pamiegoti, Michigan 
ežero pakrante pavaikščioti, 
tyru miško oru pakvėpuoti ir 
pirmųjų ankstyvų šalnų pa
kąstų amerikoniško rudens 
lapų patalu automobiliu pava
žinėti.

— Kokie vėjai Tave, Povi- 
liuk į Čikagą atvijo?

— Ne vėjai, gimnazijos laikų 
draugo gera širdis. Antanas 
Algirdas Venckus iš savo kiše
nės man, jūsiškai tariant, „re- 
turn tickets” apmokėjo.

— Kur dingai, kai palikai 
„Ekrano naujienas?

— Aš „Ekrano naujienų” 
nepalikau, mane palikti pa
prašė. Mat sugalvojau kartą 
ne itin dailios figūros Maskvos 
kino artistei Lolabridžidos fi
gūrą „paskolinti”. Kad žurnalo 
viršelis patrauklesnis būtų... 
Mane „už tarybinės etikos 
pažeidimą” išmetė iš žurna
listų sąjungos. Išmetė iš ten, 
kur manęs nebuvo. Tarybinei 
žurnalistų sąjungai aš nieka
da nepriklausiau.

— Sakyk, kaip tarybinis 
žurnalistas tapo „Liutero
nų balso” redaktoriumi?

— Tai biblinė „sūnaus su
grįžimo” istorija... Matai, liu- 
teronybėje — mano šaknys. 
Senelis Martinas Pūkis buvo 
Klaipėdos krašte Dievo žodžio 
sakytojas, surinkimininkas. 
Mano tėvas — Jokūbas Pūkis 
ilgai buvo Kretingos evange
likų liuteronų bažnyčios tary
bos pirmininku. Mano vaikys
tės šventadienius lydėjo na
muose tėvo giedamos šventos 
giesmės, kurioms ir aš pri
valėdavau savo balsu pritarti. 
„Privalėdavau” sakau ne šiaip 
sau. Tikėjimo per jėgą ne
įbruksi vaikui į širdį. Bet 
„brukti”, t.y., diegti reikia. Da
bar brandaus amžiaus tą su
prantu. O jaunystėje? Jūros 
marios — iki kelių... Žodžiu, 
pasidarbavo amžinai atsikar
tojantis senosios ir jaunosios 
kartos antagonistinis konflik- 
tėlis. O kai Vilniuje susibūrė 
evangelikų liuteronų bendruo
menė ir buvo atkurta parapi
ja, o su Šiaurės Europos pro
testantiškųjų bažnyčių dvasi
ne bei materialine parama bu
vo atstatyta Vokiečių (seniau 
Muziejaus) gatvės viename 
kiemų esanti liuteronų bažny
čia, pats Dangus parodė man 
ten kelią. Toje bažnyčioje ra
dau dvasios atgaivą. Tad ar 
galėjau iškęsti nepaaštrinęs 
senos žurnalistinės plunks
nos? Ar galėjau neatiduoti kas 
Dievo — Dievui?

Kaip organizuoji, ir 
kaip leidi šį žurnalą? Koks 

‘ jo tiražas? Kur gaunate 
lėšų ir straipsnių?

— Žurnalo leidimo organi
zavimas — mano profesija. 
Tai — iš seniau. Straipsniams 
rengti, informacijai kaupti yra 
talkininkų iš parapijiečių tar
po. Padeda ir kunigai (yra ge
rus pamokslus sakančių). O 
dar visų knygų knyga — Bibli
ja, egzegatų studijos? Tik no
rėk ir spėk darbuotis — temų 

neišsemiami šaltiniai. „Liute
ronų balso” tiražas — nedide
lis, kaip nedidelė ir mūsų baž
nyčia Vilniuje. Spausdiname 
500-600 egzempliorių. Prisipa
žinsiu, žurnalo platinimui — 
nebeužtenka nei jėgų, nei lai
ko (privalėčiau susirasti vady
bininkų ar bent administrato
rių, — neturiu kaip atsilygin
ti, nes ir pats be atlyginimo 
dirbu). Vienas pats parengiu 
žurnalą spausdinimui: suren
ku visą medžiagą kompiute
riu, nusikopįjuoju ir pakore
guoju iliustracijas, „sulaužau” 
straipsnius į puslapius, pats 
esu „už dizainerį”. O dar ir pa
rašyti šį bei tą tenka. Be to, 
pats fotografuoju (štai ir šių 
metų „Liuteronų balso” 3 ir 4 
nr., kuriuos čia, Čikagoje, tau 
rodau, pirmuosiuose viršeliuo
se — Pov. Pūkio darytos nuo
traukos). Bet užteks girtis, 
kad Barbė devyndarbė esu. 
Rodos, Žemaitijoje sakoma: 
devyni amatai, dešimtas — 
badas. Lėšų klausimas mums 
Lietuvoje ypač aktualus. Pre
kių ir paslaugų kainos artėja 
prie europinių, o pensijos lie
ka tame pačiame, kaip įprasta 
sakyti, bananinių respublikų 
lygyje. Dainuok ir šok, kad 
nori. Mes ir šokame sponsorių 
bei aukotojų ratelyje. „Liute
ronų balsas” labai brangina 
aukas, kurias mums perduoda 
Čikagos lietuvių liuteronų 
Tėviškės, Ziono bei ‘ Toronto 
Išganytojo parapijos žurnalui 
suaukotas sumas. Dėkotume 
Viešpačiui, jei atsirastų JAV 
ir vienas kitas stambesnis 
sponsorius. Girdėjau, pavyz
džiui, kad Kurtas Vėlius iš 
Lombard, IL, yra pasiryžęs 
didelėmis sumomis padėti nuo 
karo ir okupacijų vis dar neat- 
sigaunančiai Mažajai Lietu
vai, tenykščioms sugriautoms 
bažnyčioms, o ir visai Lietuvos 
evangelikų liuteronų bažny
čiai labai praverstų milijonie
riaus fundacija. Ak, kokia lai
mė būtų, jei gerosios širdies 
dalelė atitektų ir šiuo metu 
vieninteliam Lietuvoje leidžia
mam Vilniaus evangelikų liu
teronų bažnyčios žurnalui. 
Juk Dievas mėgsta linksmą 
davėją.

— Kokie lietuvių evange
likų dabartiniai ryšiai su 
Romos Katalikų Bažnyčia 
ir konkrečiai — su lietu
viais hierarchais?

— Mano mielas, į tokius 
klausimus atsakinėti aš nesu 
kompetentingas. Žinau, kad 
Lietuvos evangelikų liuteronų 
bažnyčios Konsistorijos pirmi
ninkai vysk. Jonas Kalvanas 
susitikinėja ir palaiko ryšius 
su lietuvių Romos Katalikų 
hierarchais. Be to, ir eiliniams 
katalikams neturėtų būti pas
laptis užpernai Augsburge pa
sirašytasis istorinės reikšmės 
dokumentas tarp Romos Kata
likų Bažnyčios ir Pasaulio 
Liuteronų Bažnyčios apie susi
taikymą. Pasaulio Liuteronų 
Federacija aktyviai remia eku-

siminimo Mišiose.

Kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, (kairėje) ir Vilniaus evangelikų liute
ronų žurnalo ,.Liuteronų balsas” redaktorius Povilas Pūkis.

Jono Kuprio nuotrauka.

Čikagos lietuvių jaunimo sąjungos valdyba. Iš kairės: Viktorija Sušinskaitė, Moacir de Sapereira, Auksė Grigą* 
liūnaitė, Jonas Grigaliūnas ir Giedrė Kazlauskaitė.

meninį judėjimą, populiarė
jantį ir kitose konfesijose. Lie
tuvoje katalikai ir evangelikai 
gražiai tuo klausimu sutaria. 
Kasmet rengiamos ekume
ninės maldos savaitės, kur vis 
kitą dieną vis kitoje bažny
čioje aukojamos Mišios, daly
vaujant Romos katalikų, sta
čiatikių ir protestantų kuni
gams. Mes visi drauge garbi
name vienatinį Jėzų Kristų, 
bučiuojame tą pačią Bibliją ir 
draugiškai spaudžiame vieni 
kitiems rankas, linkėdami 
meilės ir santarvės.

— Kaip susidūrei su Lie
tuvos jėzuitais?

— Vilniaus liuteronų bažny
čia ir Vilniaus jėzuitų gimna
zija turi du vienodus išorinius 
bruožus: abi yra netoli viena 
kitos ir abi nuo gatvės pusės 
praeiviams nematomos. Tai 
sukuria joms savitą aurą, ku
rią pajusti gali tik į kiemą 
įėjęs. Be išorinio panašumo, 
aš pajutau ir vidinį artumą. 
Po to, kai liuteronų bažnyčioje 
išklausiau kun. Antano Sau- 
laičio, SJ, pamokslą, sujaudi
nusį mane savo humanistine 
dvasia ir aukšta kultūra. Po 
to, kai JAV lietuviu pasidaręs 
mano gimnazijos laikų drau
gas ir poetas Algirdas Venc
kus, tapęs dabar Anthony, at
vykęs Vilniun supažindino 
mane su Lietuvos ir Latvijos 
jėzuitų provincijolu ir jėzuitų 
gimnazijų globėju, t.y. tuo pa
čiu kun. Antanu Saulaičių. 
Užsimezgė pažintis, buvau 
pakviestas apsilankyti Vil
niaus jėzuitų gimnazijos jubi
liejaus iškilmėse, susipažinau 
su mokyklos vidiniu gyveni
mu, dabar rengiu mokslei
viams literatūros konkursus, 
vertinu jų rašinius... Pats tos 
bendrystės dėka dvasiškai 
turtėju.

— Tavo užmojai ir suma
nymai, grįžus iš Floridos ir. 
Čikagos į Lietuvą?

— Apsilankyti Floridoje esu 
maloniai pakviestas mano 
žmonos dėdės Kosto Žolyno ir 
jo žmonos Hanės Smilgevi
čiūtės. Vėlgi tai bus mano pir
mas ir, ko gero, paskutinis 
gyvenime skrydis į nežinomą, 
labai karštą ir rykliais gąsdi
namą kraštą. Pailsėsiu, patir
siu naujų įspūdžių, sukaupsiu 
patirties. Ką patyręs, aprašy
siu žurnale. Apie sumanymus 
būtų galima daug kalbėti. Pa
minėsiu vieną — norėčiau, 

kad kas finansais paremtų 
steigiant prie Vilniaus liute
ronų bažnyčios nedidelį, bet 

■ šiuolaikinį spaudos centrą, 
kuris galėtų aprūpinti visą 
mūsų Liuteronų Bažnyčią bū
tinais spaudiniais. Tam rei
kėtų 10,000-15,000 JAV dol. 
Bet ar atsiras geradėjas, kuris 
liuteroniško tikėjimo stiprini
mo vardan tą auką padarytų?

— Ką norėtum pasakyti 
užjūrin išvažiavusiems ir 
Lietuvoje likusiems tėvy
nainiams?

— Tą sakyti labiau pritinka, 
pavyzdžiui, kandidatams į 
Lietuvos Respublikos prezi
dentus. Man pretenduoti ne-

VIZŲ PRATĘSIMO REIKALU
Paskutiniu laiku Socialinių 

reikalų įstaiga „Seklyčioje” 
gauna užklausimų, ar yra dar 
pratęsiamos vizos, ar yra ko
kių nors pasikeitimų ir pan.

Pasiteiravus Imigracijoje, jo
kių pasikeitimų , net naujų 
įstatymų ar taisyklių nėra.

Pasiteiravus Illinois Coali- 
tion for Immigrant and Refu- 
gee Rights organizacijoje, Im- 
migration ir Citizenship 
Specialist davė tokius patari
mus, pildant vizų pratęsimo 
formas:

1. Vizos pratęsimo formą I- 
539 užpildykite tiksliai, nieko 
nepraleisdami — atsakydami į 
visus reikiamus klausimus.

2. Adresą pratęsimo formoje 
ir grąžinimo formoje užrašyki
te pastovų. Jei paštininkas ne
ras jūsų, jis imigracijos laišką 
grąžins atgal, o Imigracija 
grąžintus laiškus, atrodo, iš
meta.

3. Pridėkite baltos kortelės 
— formos 1-94, kurią jums įse
gė į jūsų pasą, atvažiuojant į 
Ameriką, kopiją.

4. Pridėkite savo paso ko
piją-

5. Parašykite laišką, kuria
me nurpdysite, kodėl norite 
pratęsti vizą, kaip jūs išsilai
kysite, ar kas jus išlaikys, sve
čiuojantis Amerikoje.

6. Mokestį 120 dol. — kurio 
reikalauja Imigracija už vizos 
pratęsimą — niekada nesiųs
kite asmeninio čekio, nupirki
te Money Order arba Banko 
pinigų perlaidą.

Lietuvių fondo šv. Mišios 
už jo mirusius narius vyks šį 
sekmadienį, spalio 28 d., 11 
vai.r. Pal. J. Matulaičio lietu
vių katalikų misijoje, 14911 
127th Street, Lemont, IL. ______

Vaikų Mišios įvyks Jau- * vavimas mirusiųjų narių pri- 
nimo centro t. jėzuitų ko
plyčioje sekmadienį, spalio 
28 d., 10 vai. r. Jas aukos 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų 
provincijolas. Giedos Dalios 
Gedvilienės „Lakštutės” vai
kų choras. Po Mišių bus reli
giniai užsiėmimai vaikams.

KALĖDINĖS dovanos į 
Lietuvą. Siuntiniai ir PINI
GAI jūsų artimiesiems palan
kiausiomis sąlygomis. TRANS- 
PAK. Tel. 773-838-1050. 

beleidžia amžiaus cenzas. 0 
gaila... Prabėgo dienos kaip 
upė, niekada nebegrįš atga
lios... Jeigu rimčiau, — linkiu 
visiems šias mano padrikas 
mintis skaitantiems tapti žur
nalo „Liuteronų balsas” skai
tytojais ir rėmėjais. Telaimina 
jus Dievas.

— Redakcijos ir savo var
du dėkoju, Povilai, už nuo
širdžius, atvirus ir žurna
listiškus atsakymus, kurie, 
manau, tikrai sudomins 
skaitytojus. Sėkmės, ištver
mės ir sveikatos visuose 
Tavo darbuose ir veikloje.

Kalbėjosi kun. Kazimieras
Ambrasas, SJ

Viską sudėkite į voką ir 
siųskite registruotu paštu, 
kad žinotumėte, jog Imigraci
jos tarnyba tikrai gavo jūsų 
prašymą.

Pasidarykite visų siunčiamų 
dokumentų kopijas ir jas sau
gokite.

Jei kelių savaičių laikotar
pyje negaunate jokio praneši
mo iŠ Imigracijos, nūėiHfe į 
įstaigą, kur pirkote Money Or
der ar Banko pinigų perlaidą, 
ir paprašykite, kad patikrintų, 
ar čekis buvo iškeistas.

Visada labai lėtai dirbusi, 
Imigracijos tarnyba, atrodo, 
dabar dar lėčiau dirba.

Yra pasitaikę atvejų, kada 
žmonės, negavę atsakymo iš 
Imigracijos, išvažiavo. Tokiu 
atveju yra patariama, grįžus į 
Lietuvą, nueiti į Amerikos am
basados konsulatą ir pranešti, 
kad jūs grįžote ir kad prašėte 
vizos pratęsimo. Kaip įrodymą 
turite dokumentų kopijas ir 
grįžimo bilieto kopiją. Tas ko
pijas laikykite, nes, jei vėl ka
da važiuosite į Ameriką, jos 
gali būti reikalingos, kaip įro
dymas, kad laiku išvažiavote.

Žinokite, kad dar galioja vi
zos pažeidimo nuostatai — pa
baudos: jei Amerikoje išbuvo
te 3 mėnesius ar daugiau be 
galiojančios vizos, išvažiavus, 
negalėsite grįžti atgal 3 me
tus, jei išbusite be galiojančios 
vizos metus ar daugiau, išva
žiavus, negalėsite grįžti1 Ame
rikon 10 metų.

Birutė Jasaitienė

ALRK Moterų sąjungos 
#3 kuopa Šaukia narių susi
rinkimą lapkričio 8 d., 4 vai. 
popiet, Svč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. Tarp kitų 
reikalų bus aptartas ir daly-

Anoniminių alkoholiku 
susirinkimai lietuvių kalba 
vyksta kas sekmadieni 6 vai. 
v.v Lemonte, Pasaulio lietuvių 
centre. Skambinkite Linui tel. 
630-257-3424 arba Matui tel. 
630-964-1826.

• Amerikos Lietuvių ta*  
dijas, vad. Anatolijus Siutas - 
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 60632.

http://www.lijot.lt

