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JAV ambasados Vilniuje pašto 
maišuose —juodligės užkratas
Vilnius, lapkričio 1 d. 

(BNS) — JAV ambasados Vil
niuje naudojamuosė pašto 
maišuose buvo aptikta juod
ligės sukėlėjų, patvirtino Vil
niaus mikrobiologai.

Kaip pranešė Visuomenės 
sveikatos centro Mikrobiologi
jos laboratorijos vedėja Kazi
miera Rutienė, ketvirtadienį 
laboratorijoje buvo išskirtas 
juodligės sukėlėjas „bacillus 
anthracis”. „Juodligės sukėlėjo 
atradome viename iš penkių 
pašto maišų, kuriuos mums 
perdavė patikrinti JAV amba
sada Vilniuje”, sakė K. Ru
tienė. Jos teigimu, juodligės 
pasėlis išaugintas iš viename 
maišų paimtų mėginių.

„Esame 100 procentų įsi
tikinę, kad tai juodligės su
kėlėjas”, sakė K. Rutienė.

Ambasados pašto maišai 
buvo perduoti laboratorijai an
tradienį. Per dvi dienas iš vie
no maišo mėginio išaugo juod
ligės sukėlėjo kultūra. Išau
gintu užkratu užkrėsta bando
moji pelė susirgo juodlige ir 
nugaišo.

Pasak K Rutienės, visi pen
ki JAV ambasados Vilniuje 
pašto maišai buvo iškaitinti 
aukštoje temperatūroje ir da
bar yra sterilūs. Mikrobiologi
jos laboratorijoje imtasi visų 
reikalingų saugumo priemo
nių, laboratorijos darbuoto
jams profilaktiškai paskirti 
antibiotikai.

Antibiotikus vartoja ir JAV 
ambasados Vilniuje darbuoto
jai, o ambasados pašto skirsty
mo kambarys — užrakintas ir 
bus dezifenkuojamas.

Lietuvos epidemiologai tei
gia, kad juodligės užkratas, 
rastas ant JAV ambasados 
diplomatinio pašto maišų, tie
sioginės grėsmės Lietuvos gy
ventojams nekelia.

Kaip sakė Vilniaus apskri
ties vyriausiasis epidemiolo
gas Stanislovas Tarbūnas, 
diplomatinio pašto maišuose 
buvęs užkratas galėjo paveikti 
tik labai ribotą skaičių žmo
nių, kurie turėjo tiesioginį 
kontaktą su pašto siunta.

Juodlige žmogus negali užsi
krėsti nuo kito žmogaus.

Kaip sakė Valstybės saugu
mo departamento generalinis 
direktorius Mečys Laurinkus, 
„pagrindo panikai Lietuvoje 
tikrai nėra”. Pasak jo, VSD 
stebi padėtį ir nuolat palaiko 
ryšį bei keičiasi informacija su 
JAV specialiųjų tarnybų atsto
vais.

Kaip sakė Lietuvos Užkre
čiamų ligų kontrolės ir profi
laktikos centro direktoriaus 
pavaduotojas Vytautas Baka- 
sėnas, Lietuvoje yra visos są
lygos gydyti susirgusius juod
lige — turima ir vaistų, ir ga
limybių gydyti. Tačiau Lietu
va kol kas neturi skiepų nuo 
juodligės. Pasak V. Bakasėno, 
jie artimiausiu metu bus 
užsakyti iš užsienio. Pirmiau
sia, epidemiologo nuomone, 
nuo juodligės turėtų būti skie
pijami asmenys, galintys tu
rėti tiesioginį ryšį su užkratu 
— specialiųjų tarnybų ir labo
ratorijų darbuotojai. Pasak V. 
Bakasėno, po pirmojo paskie- 
pijimo turi praeiti maždaug 8 
mėnesiai, kad žmogus taptų 
atsparus juodligei.

JAV ambasados Vilniuje 
darbuotojai profilaktiškai jau 
vartoja antibiotikus.

Pasak JAV ambasados kul
tūros atašė Michael Boyle,

pašto siunta, kurios viename 
maišų rasta juodligės sukė
lėjų, buvo išsiųsta iš JAV tarp 
spalio 11-os ir 24-os. Vėliau, 
radus užkrato JAV Valstybės 
departamento pašte, tokio po
būdžio siuntos buvo nu
trauktos. Anot M. Boyle, per
duoti maišus patikrinimui į 
Vilniaus Visuomenės sveika
tos centrą pastūmėjo „sveikas 
protas”. M. Boyle patvirtino, 
kad JAV ambasada bendra
darbiauja su Lietuvos epide
miologais, kurie pasiūlė savo 
pagalbą dezinfekuojant amba
sados patalpas.

JAV ambasada, savo ruožtu, 
palaiko nuolatinį ryšį su JAV 
Valstybės departamentu Va
šingtone, kuris bendradar
biauja su JAV epidemiologais.

* Didžiosios Britanijos 
parlamento žemuosiuose — 
Bendruomenių — rūmuose tu
rėtų būti įkurta parlamenti
nių ryšių su Lietuva grupė, 
pranešė Seimo vicepirminin
kas Vytenis Andriukaitis. 
Grupė vienys apie 10 britų 
parlamentarų. Parlamentinių 
ryšių grupės su Baltijos vals
tybėmis ar Lietuva veikia ir 
kitų didžiųjų valstybių parla
mentuose. Pvz., Vokietijos 
parlamento žemuosiuose rū
muose — Bundestage — įkur
ta parlamentinių ryšių su Bal
tijos valstybėmis grupė, o JAV 
Kongrese — Baltų sambūris.

* Vilniuje Europos Komi
sijos (EK) ir Finansų ministe
rijos atstovai pasirašė sutar
tis, pagal kurias bus vykdomi 
Europos Sąjungos (ES) para
mos programos Lietuvai pro
jektai. Projekto „Nacionalinių 
registrų vystymas ir pasi
ruošimas Šengeno informaci
nei sistemai” vertė yra beveik 
2.6 min. eurų (apie 9.4 min. 
litų). Valstybės, pasirašiusios 
Šengeno sutartį, yra sukūru- 
sios bendrą informacinę sis
temą, kuria kiekviena val- 
stybė-narė gali tiesiogiai nau
dotis. Tai leidžia operatyviai 
informuoti apie dingusius ob
jektus, ieškomus asmenis. Iš 
viso pagal 1999 m. PHARE 
programą Europos Sąjunga 
skyrė Lietuvai 27 min. eurų 
(97.7 min. litų) negrąžinamos 
paramos. (BNS)

* Vilniaus Rotušės me
nėje vienam žymiausių pa
saulio dirigentų ir violon
čelininkų Mstislavui Rostropo
vičiui Vilniaus mero pirmasis 
pavaduotojas Algimantas Va- 
karinas įteikė Vilniaus miesto 
Garbės piliečio vardo regali
jas. Šis vardas M. Rostropo
vičiui buvo suteiktas dar per
nai, tačiau nuolat keliaujantis 
ir koncertuojantis garsiau
siose pasaulio scenose muzi
kantas tik dabar rado laiko at
siimti Vilniaus miesto garbės 
piliečio medalį ir liudijimą. 
„Šis titulas man nėra 131-asis 
apdovanojimas, o vienintelis ir 
nepaprastai vertingas. Labai 
myliu šį miestą ir jūsų nuosta
bią valstybę”, sakė M. Rostro
povičius. „Šiuo metu, kai Mo
carto, Bącho ir Bethoveno 
muzika skamba iš mobiliųjų 
telefonų, mūsų planeta gyve
na kaip komunaliniame bute. 
Esu rusas, bet, manau, kad 
gėriu reikia dalintis su visais”, 
teigė muzikantas. (BNS)

* Per 12 metų gyventojų 
sumažėjo visuose miestuose, 
bet labiausiai nukentėjo Kau
nas, „praradęs” 9 proc., arba 
37,000 piliečių. (KD.Elta)

Lietuva stengsis kaip įmanoma labiau sušvelninti Karaliaučiaus gyventojų reakciją į būsimą vizų įvedimą nuo 
2003 metų vidurio. Trečiadienį su Vokietijos gynybos ministru Rudolf Scharping (kairėje) kalbėdamas apie 
būsimą NATO plėtrą ir Lietuvos santykius su Rusija, premjeras Algirdas Brazauskas vizas Karaliaučiui pa
minėjo kaip problematiškesniu' galintį tapti tarpusavio santykių niuansą. A. Brazauskas pabrėžė, kad padėtį 
bus siekiama sušvelninti didinant sienos kirtimo punktų pralaidumą. Šiam projektui įgyvendinti ES ketina su
teikti finansinę paramą. Premjeras atkreipė dėmesį, kad jau dabar Lietuva planuoja Generalinio konsulato Ka
raliaučiuje plėtrą, f Vokietijos ministro klausimą dėl Karaliaučiaus srities ateities A. Brazauskas atsakė tikįs, 
kad Rusija pasirinks atvirą santykiams su ES srities ekonominės plėtros kelią. Susitikime su Vokietijos pa
reigūnu dalyvavo ir krašto apsaugos minitras Linas Linkevičius (viduryje). Vladimiro Guleviciaus (Eltai nuotr.

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

žinių agentūrų pranešimais)

n Tėvynėje pasižvalgius
* Vilnietis menotyrinin

kas Leonidas Žilevičius
tvirtina, kad Lietuvos valdovų 
rūmų originalūs brėžiniai gali 
būti saugomi Maskvoje — Ru
sijos kariniame-istoriniame 
archyve, Kremliaus muziejuje, 
A. Ščiusevo architektūros in
stituto ir Rusijos centriniame 
istorijos muziejuose. (LR,Elta)

* Komisija, atlikusi patik
rinimą Čiobiškio specialiuo
siuose vaikų namuose, nu
statė, kad įstaigos vadovai ir 
pedagogų kolektyvas per ma
žai dėmesio skiria ugdymui. 
Tik pusė vaikų namuose dir
bančių pedagogų turi aukštąjį 
pedagoginį išsilavinimą. Dau
geliui vaikų būdingos rimtos 
emocinės ir elgesio problemos, 
tačiau nei psichologo, nei psi
choterapeuto pagalba nesutei
kiama, nustatė komisija. Nus
tatyta, kad gyvenimo sąlygos 
vaikų globos namuose neati
tinka sanitarijos ir higienos 
reikalavimų. Vaikų namų di
rektorius Almantas Piškinas 
po prezidento, kuris buvo ap
stulbintas padėtimi vaikų na
muose, apsilankymo spalio 10 
d. įteikė Švietimo ir mokslo 
ministerijai atsistatydinimo 
prašymą. ibns,

* Vokietijoje vykusiose
tarptautinėse sportinių šo
kių komandų varžybose Lietu
vos komanda, kurioje buvo pa
saulio jaunimo klasikinių šo
kių čempionai Marius Kriuke
lis ir Kristina Valiūnaitė 
(Kauno „Kaspinas”) bei pa
saulio jaunimo Lotynų Ameri
kos šokių čempionato bronzos 
medalių laimėtojai Martynas 
Kūra ir Karina Kašėtaitė 
(Klaipėdos „Žuvėdra”), iško
vojo I vietą. , Eltai

* Tarptautinės sportinių 
šokių federacijos (IDSF) pa
saulio varžybose Lenkijoje 
klasikinių šokių programoje 
vyravo Lietuvos šokėjai. Pirmi 
buvo Arūnas Bižokas ir Edita 
Daniūtė, antri — Donatas Vė- 
želis ir Lina Chatkevičiūtė, o 
ketvirti — Andrius Ivašaus- 
kas ir Jurgita Dingelytė (visos 
trys poros — iš Kauno „Sū
kurio” kolektyvo). Eitai

* Vėlinių išvakarėse Kau
no kapinės pakvipo chrizan
temomis ir sužibo liepsne
lėmis. Mirusiųjų artimųjų 
gausą liudijo prie kapinių 
vartų prasidėjusi automobilių 
spūstis. Trečiadienį garbin
giausių Kaune palaidotų žmo
nių kapus aplankė ir miesto 
valdžios atstovai. Kauno mies
to mero pavaduotojas Gedimi
nas Budnikas, kiti savival
dybės darbuotojai, taip pat 
Rašytojų sąjungos nariai pa
dėjo gėlių bei uždegė žvakutes 
ant Kauno kapinėse palai
dotų įžymybių amžino poilsio 
vietų. (Elta)

* Lietuvos policijos vado
vai pareiškė, jog policija ne
beįstengs užtikrinti net mini
malaus Lietuvoje gyvenančių 
žmonių saugumo, jei ir toliau, 
kaip planuojama, bus mažina
mas policijos finansavimas. 
Vyriausybė pateikė Seimui 
2002 metų biudžeto projektą, 
kuriame policijai paprasto
sioms išlaidoms numatyta 
skirti 395 min. 240,000 litų. 
Pasak pranešimo, policijai ki
tais metais siūloma skirti 19 
min. 235,000 litų mažiau nei 
šiemet. (BNS)

* Psichologo etatas Kau
no policijoje įsteigtas prieš 
ketverius metus, kai pagaliau 
suprasta, jog policininkai — 
ne robotai, pagal ligtolinę vi
suomenės sampratą negalin
tys turėti jokių psichologinių 
problemų. (KD.Elta)

* Kauno savivaldybė pra
šys Kauno apygardos proku
ratūros iškelti baudžiamąją 
bylą dėl uždarosios akcinės 
bendrovės „Planetos” kinas, 
kurios 55.5 proc. akcijų pri
klauso miesto savivaldybei, 
tyčinio bankroto. Taip pat ke
tinama atlikti savivaldybės 
administracijos darbuotojų 
tarnybinį patikrinimą, kodėl 
jie nesiėmė atitinkamų veiks
enų padėčiai pagerinti, kuo ir
pasinaudojo bendrovės admi
nistracija. Savivaldybės tary
bos Biudžeto ir finansų komi
teto pirmininko įsitikinimu, 
bendrovėje įvykdytas tyčinis 
bankrotas. (Eitai

* 36 proc. Lietuvos gy
ventojų užsienyje norėtų 
padirbėti iki 1 metų, 15 proc. 
— daugiau kaip metus, 13 
proc.' užsienyje norėtų dirbti 
visuomet. Daugiausiai užsie
nyje dirbti nori jaunimas — 
28 proc. Lietuvos jaunimo tik
rai ieškotų darbo užsienyje, 15 
proc. — neieškotų. Per pasta
rąjį dešimtmetį iš Lietuvos 
emigravo daugiau kaip 
200,000 žmonių. iBNSi

* Atgavusi tik beveik 6 
min. litų iš maždaug 190 
min. litų Baltarusijos skolos 
už elektros energiją, bendrovė 
„Lietuvos energija” tikriausiai 
siūlys likusią skolos dalį par
duoti varžytinėse, nustačius 
pirminę pardavimo kainą.

(LA,Elta)
* Keletą mėnesių tylėjusi 

Naujosios sąjungos (social
liberalų) vicepirmininkė, Šiau
lių miesto merė Vida Sta
siūnaitė prabilo svarstanti ga
limybę pasitraukti iš partijos 
ir net politikos. Viena arti
miausių Seimo pirmininko so
cialliberalų vado Artūro Pau
lausko bendražygių atvirai 
pripažino kilusius nesutari
mus partijoje. Šiaulių merė — 
viena prieš partiją. Kai kurių 
socialliberalų teigimu, V. Sta
siūnaitė turės pasitraukti bet 
kuriuo atveju, jei išaiškės, jog 
ji kandidatuoja į partijos pir
mininko postą. (R, LŽ, Elta)

* Vienam žymiausių XX
amžiaus antrosios pusės Lie
tuvos rašytojų ir kultūros 
veikėjų Juozui Grušui (po mir
ties) už ypatingus nuopelnus 
Kaunui ir Lietuvai buvo su
teiktas Kauno miesto garbės 
piliečio vardas. (KD.Elta)

* Atpigus buitinei techni
kai ir padidėjus jos pardavi
mams išperkamosios nuomos 
būdu, elektrotechnikos par
duodama gerokai daugiau. Pa
didėjusi paklausa gali sujauk
ti ir kalėdinius planus, nes kai 
kurių prekių pardavėjai gali 
pritrūkti. (VŽ.Elta)

* Šiaulių regiono medie
nos perdirbėjus, susijungu
sius į Smulkių ir vidutinių 
medienos perdirbėjų asocia
ciją, užgriuvo užsienio ir vie
tos įmonių užsakymai, dešim
teriopai viršijantys asociacijos 
narių pajėgumus. (VŽ.Elta)

Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush trečiadienį at
sakė į kritiką dėl įspėjimo apie galimus naujus pavojus valstybi
niam saugumui, teigdamas, kad šiuo įspėjimu bandoma apsaugoti 
labiausiai pažeidžiamas valstybės sritis ir turtą. „Aš paskelbiau 
apie galimą pavojų todėl, kad tam yra svarių priežasčių”, teigė G. 
W. Bush į Baltuosius rūmus susirinkusiems Valstybinės gaminto
jų asociacijos nariams. Tai buvo pirmasis G. W. Bush pareiškimas 
apie įspėjimą, kurį pirmadienį paskelbė JAV teisingumo sekreto
rius John Ashcroft. Šis įspėjimas sulaukė nemažai kritikos, jog 
buvo per daug miglotas ir sukėlė paniką. Kai kurių įstatymų lei
dėjų ir kitų pareigūnų nuomone, įspėjimas buvo per daug neaiš
kus, kad būtų galima pradėti organizuoti gynybą. „Akivaizdu, jog 
tai labai neįprastas periodas Amerikos istorijoje. Niekada anks
čiau prieš mus nebuvo vykdomos tokio pobūdžio atakos. Mus vis 
dar atakuoja”, teigė G. W. Bush.

Islamabadas. Afganistaną valdantis Talibanas pareiškė, jog 
ketvirtadienį atrėmė pirmą JAV pajėgų bei opozicijos oro ir sausu
mos puolimą valstybės šiaurėje, tačiau pietuose per bombardavi
mus prarado didžiausią Afganistano hidroelektrinę. JAV bombos 
stipriai apgadino Hilmendo provincijoje esančią Kadžakio hidroe
lektrinę, visiškai nutraukdamos energijos tiekimą į Kandaharo ir 
Lashkargos miestus, ketvirtadienį pranešė švietimo ministras 
Amir Khan Muttaąi. Nors JAV lėktuvai daugiau kaip dvi savaites 
bombardavo Talibano pozicijas, tačiau talibų gynyba nebuvo su
naikinta ir vis dar yra pakankamai stipri, teigė agentūra „Afghan 
Islamic Press” (AIP).

Berlynas. Osama bin Laden tikriausiai rengia teroro aktus, 
kuriuose bus panaudoti „branduoliniai lagaminėliai” su nedide
liais branduoliniais užtaisais, trečiadienį rašo Vokietijos laikraštis 
„Bild”, kurio žiniomis, tokių atakų taikiniais pirmiausia gali tapti 
žymiausi JAV politikai. Laikraštis teigia, jog toks prietaisas „sve
ria 40 kg, jis sudarytas iš plutonio, raudonojo gyvsidabrio ir plasti- 
to”. Straipsnyje pažymima, jog Vakarų valstybės neabejoja, kad O. 
bin Laden turi tokių lagaminėlių. Kiekvienas jų gali sunaikinti 
viską, kas yra 2 km spinduliu, o radioaktyviosios medžiagos pask
lis 10 km teritorijoje.

Ankara. Turkijos, vienintelės musulmoniškos NATO narės, vy
riausybė ketvirtadienį pareiškė pritarusi planams prisidėti prie 
JAV vadovaujamos karinės kampanijos Afganistane ir ketina pa
siųsti 90 savo elitinių karių. Jau anksčiau Turkijos žiniasklaidoje 
pasirodė pranešimai, kuriuose buvo teigiama, jog netrukus į Afga
nistaną gali būti nusiųstas nedidelis Turkijos specialiųjų pajėgų 
būrys, kuris turėtų treniruoti opozicijos karius.

Islamabadas. JT specialusis pasiuntinys Afganistane Lakhdar 
Brahimi ketvirtadienį pareiškė negalįs pateikti tvarkaraščio bū- 
simosios valstybės vyriausybės klausimo politiniam sprendimui. 
„Bijau, kad negaliu pateikti tvarkaraščio, kada mūsų pastangos 
bus vaisingos”, teigė jis po keturių dienų susitikimų „maratono”, 
kurio metu kalbėjosi su Pakistano bei Afganistano atstovais, dip
lomatais.

New Yorkas. Jungtines Valstijas gąsdinantis juodligės protrū
kis jau pareikalavo ketvirtosios aukos, be to, dar vienas juodligės 
židinys rastas ir Missouri valstijos pašto skyriuje, tačiau tardyto
jams vis dar nepavyksta nustatyti pavojingų šios ligos sporų 
šaltinio. Nevv Yorko policijos įgaliotinis teigė: „Iki šiol mes dar ne
sugebėjome atsekti jokių pėdsakų, įrodančių, jog ji turėjo tiesiogi
nių ryšių su juodligės užkratu. Tardytojai nagrinėja kiekvieną 
įmanomą galimybę”. Trečiadienį Missouri valstijos pareigūnai 
pranešė, kad juodligės sukėlėjo sporų rasta ir Kansas City pašto 
skyriuje, kuriame buvo rūšiuojami pašto srautai iš Vašingtono. 
Missouri yra penktoji JAV valstija, kur po juodligės protrūkio Flo
ridos valstijoje spalio pradžioje buvo rastas šios ligos bakterijos ži
dinys.

Peshavar, Pakistanas. Apie tūkstantis ginkluotų Pakistano 
genčių kovotojų ketvirtadienį kirto sieną su Afganistanu, norėda
mi padėti talibams kovoti su JAV pajėgomis. Kovotojams vadova
vo Maulana Mohammad Ismail , radikalios islamo kovotojų gru
puotės „Tehreek Nifaz-e-Sharia Mohannnadi” vadas.

Maskva. Rusijos gynybos ministras Sergej Ivanov paneigė Pa
kistano žiniasklaidos informaciją, kad Rusijos kariuomenė neva 
bus pasiųsta į Afganistaną. Trečiadienį Pakistano žiniasklaida ne 
tik pranešė apie tokią galimybę, bet ir nurodė karių, kurie, gali
mas dalykas, dalyvaus antiteroristinėje operacijoje Afganistane, 
skaičių — 250,000. „Matyt, to nori patys pakistaniečiai”, pareiškė 
ministras.

Groznas. Čečėnijoje nužudytas vienas žymiausių musulmonų 
dvasinių vadovų Mahomed Dolkajev. 70-metis M. Dolkajev akty
viai rėmė pirmąjį Čečėnijos prezidentą Džochar Dudajev, vėliau ir 
separatistų vadą Aslan Maschadov. M. Dolkajev buvo tradicinio 
islamo šalininkas ir nepripažino jokių naujų srovių šioje religijoje, 
tvirtino esąs tiesioginis šeicho Mansuro, vadovavusio kalniečių ko
vai prieš Rusijos caro kariuomenę Kaukaze, palikuonis.

Palestiniečiu parlamento pirmininkas Ahmed Qorei ketvirta
dienį per Izraelio kariuomenės radiją pareiškė, kad palestiniečiai 
turėtų „nedelsiant” paskelbti savo nepriklausomą valstybę, nes 
abi valstybės ir tarptautinė bendruomenė išreiškė pritarimą ne
priklausomos Palestinos valstybės įkūrimui. „Aš manau, kad jau 
laikas palestiniečiams paskelbti nepriklausomą Palestinos valsty
bę ir kreiptis į amerikiečius, britus, europiečius ir izraeliečius dėl 
jos pripažinimo”, teigė A. Qorei.

Jeruzalė. Izraelio premjeras 
Ariel Sharon ketvirtadienį pa
skelbė, kad pradėjo rinkti dele
gaciją, kuri ves taikos derybas 
su palestiniečiais, tačiau pakar
tojo, kad prieš derybas pirmiau 
turi būti nutrauktas daugiau 
nei metus trunkantis smurtas.

KALENDORIUS
Lapkričio 2 d.: Vėlinės. Geilar- 

das. Gedvilė, Maura, Nora. Tobijas, 
Valentinas (Valysi, Vinifreda.

Lapkričio 3 d.: Šv. Martynas Por- 
res: Hubertas. Norvainė. Silvija, Vai
da. Vidmantas.
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

ŠALFASS-ga PRANEŠA
ŠALFASS-gos metinio vi

suotinio suvažiavimo, įvyks
tančio 2001 m. lapkričio 17 d., 
šeštadienį, 11 vai. r., Lietuvių 
namuose, 877 East 185-th 
Street, Cleveland, Ohio. Tel. 
216-531-2131

DARBOTVARKĖ

1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Prezidento ir mandatų ko

misijos sudarymas.
3. Darbotvarkės priėmimas.
4. Sveikinimai žodžiu ir raš

tu.
5. Praėjusio suvažiavimo 

protokolo skaitymas ir pri
ėmimas.

6. 2002 m. varžybinės pro
gramos ir kalendorius.

7. ŠALFASS-gos 50 metų ju
biliejus. Pranešimas. Analizė.

8. VII Pasaulio Lietuvių Sli
dinėjimo varžybos. Praneši
mas. Analizė.

9. 2001 m. jaunučių krepši
nio pirmenybės. Pranešimas. 
Analizė.

10. Einamieji reikalai:
a) Sportinės spaudos reika

lai. 50-mečio veiklos jubilieji
nis leidinys.

b) ŠALFASS-gos komunika
cija. „Web page” reikalai.

c) ŠALFASS-gos bendradar
biavimas su Lietuvos sporto insti
tucijomis.

d) ŠALFASS-gos administ
raciniai reikalai. Registracija, 
nuostatai, etc.

e) Kiti einamieji reikalai.
11. ŠALFASS-gos Statuto 

pakeitimo pasiūlymai.
Pietų pertrauka 2:30-3:30 

vai. p.p.
12. III Lietuvos Tautinės

Virgis Žuromskas, pripažintas LFK „Lituanicos” naudingiausiu praėjusių 
metų žaidėju, taria padėkos žodį š.m. spalio 27 d. PL centre vykusiame 
51-me metiniame klubo pobūvyje. Nuotr. Ed. Šulaičio

LFK „Lituanicos “ 51-jų metinių pobūvyje, PLC Lemonte vykusiame šim. spalio 27 d., naudingiausią metų fut
bolininką Virgį Žuromską sveikina klubo pirm. A. Glavinskas, stebint treneriams G. Jarmalavičiui ii- G. Biels- 
kui. Nuotr. Ed. Šulaičio

olimpiados (2002 m. birželio 
27-30 d., Šiauliuose, Lietuvo
je) Reikalai. Diskusijos.

13. Pranešimai žodžiu bei 
raštu:

a) Centro valdybos pirminin
ko, gen. sekretoriaus, iždinin
ko, kitų (jei būtų). Diskusijos.

b) Lietuvių Sporto fondo. 
Apyskaita. Diskusijos.

c) Lietuvių Bendruomenės 
atstovų: PLB, JAV, Kanados.

d) Sporto apygardų: Kana
dos, Rytų, Vid. vakarų.

e) Sporto šakų bei kitokių 
komitetų (pageidautina raš
tu): krepšinio, tinklinio, leng
vosios atletikos, plaukimo, 
lauko teniso, stalo teniso, šau
dymo sporto, slidinėjimo, kėg- 
liavimo, golfo, softbolo/beisbo- 
lo, futbolo (šoccer), šachmatų, 
ledo ritulio, raketbolo, rankų 
lenkimo, kitų.

f) ŠALFASS-gos Garbės teis
mo.

g) ŠALFASS-gos Revizijos 
komisijos.

14. Diskusijos dėl praneši
mų nuo c) iki g) imtinai.

15. ŠALFASS-gos Centro 
valdybos, Revizijos komisijos 
ir Garbės teismo rinkimai.

16. Naujos Centro valdybos 
žodis.

17. Klausimai ir sumany
mai.

18. Suvažiavimo uždarymas.:
P.S. Norintieji darbotvarkę

papildyti, prašomi savo pagei- 
, davimus pranešti Centro val
dybos pirmininkui Audriui Ši
leikai, 150 Colbeck St., Toron
to, Ont. M6S 1V7, Canada. 
Tel. 416-767-6520. Faksas: 
416-760-9843. E-mail:

hrc@idireCt.com

LFK „Lituanica” v-bos iždininkas įteikia dovaną nusipelniusiai klubo narei Laimai Glavinskienei. Stebi — G. 
Jarmalavičius, J. Rudinskas, G. Bielskus ir A. Glavinskas. Nuotr. Ed. Šulaičio

„LITUANICOS” FUTBOLO 
KLUBO POKYLIS IR 

PERGALĖS
Paskutinis spalio mėnesio 

savaitgalis „Lituanicos” futbo
lo klubui buvo neeilinis. Šeš
tadienio vakare Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje 
klubas šventė savo 51-sias gy
vavimo metines. O prieš šį po
kylį klubo veteranų ekipa su- 
kovojo lygiomis 0-0 su lenkų 
„Lightning” vienuolike.

Patys įdomiausieji įvykiai 
buvo sekmadienį irgi Lemon
te, kuomet „Lituanicos” pag
rindinė komanda „Metro” ly
gos aukščiausios divizijos pir
menybių rungtynėse „sukūlė” 
šiame rate be pralaimėjimo 
ėjusią „United Serbs”. Pergalę 
pelnė ir klubo rezervas, žaidęs 
priežaismyje.

Sukaktuvinis pokylis

Arti 200 asmenų atsilankė į 
klubo 51-ųjų gyvavimo metų 
minėjimo puotą. Pavalgė va
karienę ir pasilinksmino prie 
brolių Švabų šokių muzikos. 
Čia taip pat buvo pažymėtas 
ir naudingiausias praėjusių 
metų žaidėjas Virgis Žuroms
kas, gavęs Žukauskų šeimos 
trofėjų, ir piniginę dovaną.

Prieš daugiau negu dešimt
metį Čikagon iš Lietuvos atvy
kęs tada dar jaunuolis Žu
romskas, jau 10 metų žaidžia 
klubo pirmojoje komandoje ir 
antrą kartą tampa šio prizo 
laimėtoju. Jis per tą laiką spė
jo baigti universitetą ir įsigyti 
gana gerą profesiją. Todėl jis 
savo žodyje dėkojo tiems klubo 
nariams, kurie prisidėjo prie 
šių jo pasiekimų.

Tačiau sporto sirgaliai la
biausiai džiūgavo sekmadienį, 
kuomet „Lituanicos” rezervas 
įveikė savo varžovus — serbus 
net 9-2, o pagrindinė sudėtis 
pelnė pirmąją savo pergalę 
„Major” divizijoje 3-2 laimėję 
prieš tuos pačius serbus.

Trys A. Zinkevičiaus 
įvarčiai

Rezervinių komandų susiti
kimą lietuviai, kurių eilėse 
pirmą kartą žaidė Hinsdale 
Central gimnazijos žvaigždė 
Audrius Zinkevičius, dar tik 
prieš pusmetį atvykęs iš Tau

ragės, čia pelnė net 3 įvarčius. 
Kuomet pirmą kėlinį mūsų vy
rai baigė 6-0 savo naudai, nie
kas neabejojo lietuvių pergalę.

Daug kas iš žiūrovų abejojo 
dėl lietuvių laimėjimo antra
me susitikime prieš galingus 
serbus. Jie per 5 turėtus susi
tikimus buvo susikrovę 11 taš
kų ir ėjo be pralaimėjimo, o 
mūsiškiai iš tiek pat rungty
nių buvo sugriebę 4 taškus.

Įveikti „neįveikiami”

Bet po labai permainingos 
kovos, raginami gausios žiūro
vų minios, mūsiškiai išplėšė 
netikėtą pergalę paskutinėse 
žaidimo minutėse. Po lygiomis 
pasibaigusio pirmojo kėlinio, 
varžovai, nesugraibius nestip
raus jų šūvio mūsiškių varti
ninkui Jonui Putnai, serbai 
persvėrė pasekmę 2-1. Bet ta
da, kuomet serbų eilėse buvo 
likę 9 žaidėjai, nes du iš jų bu
vo pašalinti už šiurkštų žaidi
mą (dvi geltonos kortelės), 
Laimonas Bytautas išlygino. 
O kuomet buvo likę tik pora 
minučių iki rungtynių pabai
gos Juan Bėruti pelnė perga
lingą įvartį (tai buvo jo antras 
pasižymėjimas šiose rungty
nėse).

Tada lietuviams žiūrovams 
buvo dėl ko džiaugtis, o serbų 
žaidėjai iš sielvarto puolė

„Metropolitan” futbolo lygos „major” divizijos 
pirmenybinė lentelė 

(po spalio 28 d. rungtynių)

Vieta Komandos vardas sužaista taškai 
rungt.

1. „Vikings” 8 16
2. „Eagles” 7 13
3. „Maroons” 7 13
4 „Lightning” 7 13
5. „United Serbs” 6 11
6. „Kickers” 6 9
7. „Liths-Lituanica” 6 7
8. „Schwaben” 8 6
9. „Green-Whi te” 6 4
10. „Legovia” 8 4

Pastaba. Kaip galima matyti komandos yra sužaidusios ne
vienodą rungtynių skaičių (nuo 6 iki 8), tai užimamos vietos 
nebūtinai atspindi jų pajėgumą.

LFK „Lituanica” pobūvio dalyviai „Ilgiausių metų” linkėjimais pagerbia klubo rėmėją Vytautą Vizgirdą (sėdi) 
Nuotr. Ed. Šulaičio

mušti teisėją ir šis buvo pri
verstas bėgti iš aikštės. Ta
čiau jam pavyko pasislėpti lie
tuvių mašinoje. Kai kurie ser
bų žaidėjai norėjo apmušti ir
kai kuriuos mūsiškius žaidė
jus ar net publikoje buvusius 
žmones, tačiau jie patys šiek 
tiek čia nukentėjo. Tad abe
juose frontuose pergalę šventė 
lietuviai.

Atrodo, kad tokie serbų klu
bo atstovų žygiai gali kainuoti 
jiems nemaža pinigų ir susi
laukti gana drastiškų lygos 
vadovybės sankcijų. Taip save 
nenugalimais pasivadinusieji 
serbai bent kuriam laikui kaip 
manoma, turės progą „pailsė
ti” ir sumokėti baudas.

Po šios pergalės „Lituanica” 
turi 7 taškus ir stovi septinto
je vietoje iš 10 komandų. Pra
ėjusį sekmadienį jau turėjo 
baigtis pirmenybinis sezonas. 
Tačiau „Lituanica” ir nemažai 
kitų komandų turi dar po tris 
atidėtus susitikimus, kuriuos 
lygos vadovybė nori kiek ga
lima greičiau sužaisti. Tad arti
miausias „Lituanicos” susitiki
mas įvyko ketvirtadienį prieš 
„Green-White” ekipą prie švie
sų Mount Prospeckt miestelio 
Majewski Metro Parke (pasek
mės dar nežinomos).

Kitos rungtynės bus žaidžia
mos ateinantį sekmadienį, 
lapkričio 4 d. „Lightning” 
aikštėje netoli Auroros. Ten 
rungtyniaus rezervas ir pag
rindinės sudėtys. (12 ir 2 vai. 
p.p.)

E. Šulaitis

įvarčių
sant.
18-9

14- 10 
17-14
8-12

17-10
9-8

15- 15 
12-19

5-7
9-20
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JAV
Metams
$100.00

1/2 metų 
$60.00

3 mėn. 
$38.00

Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu $160.00 $85.00
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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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Lietuviams sutvarkys dantis už 

prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

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

„LITUANICOS” FUTBOLO KLUBE
Svečias iš Floridos

Ilgametis klubo valdybos na
rys — Antanas Viktorą, jau 
kuris laikas gyvena šiltuose 
kraštuose — St. Petersburge, 
Floridoje. Jis spalio mėnesio 
antroje pusėje viešėjo Čikago
je ir buvo atvykęs stebėti „Li
tuanicos” - „Legovijos” rungty
nių. Papasakojo, kad turėjo 
nemažų problemų su sveikata, 
tačiau dabar reikalai jau šiek 
tiek pasitaisę.

Nuoširdus klubo rėmėjas
Vytautas Vizgirda dažnai 

klubą paremia stambesnėmis 
aukomis. Per praėjusį šešta
dienį įvykusį klubo metinį po
būvį jis šventė savo gimta
dienį ir susirinkusieji jam už
traukė „Ilgiausių metų”. Ka
dangi Vytautas gyvena Auro
roje, tai jis ilgą laiką žaidė te
nykštėje Auroros „Kickers” ko
mandoje, vėliau buvo teisėju. 
Dabar savo dėmesį yra sukon
centravęs „Lituanicos” klubui. 
Ilgiausių metų Vytautai!

Klubo leidinys
Kaip ir kiekvieneriais me

tais, taip pat ir šiemet, meti

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

^^^Valandos^aga^susitanmą^^^

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

nės šventės proga pasirodė 
„Lituanicos” veiklą nušvie
čiantis leidinys su aprašy
mais, nuotraukomis bei svei
kinimais. Leidinį paruošė jo 
nuolatinis redaktorius, vienas 
iš klubo steigėjų, pirmininkų, 
apie klubo veiklą rašantis nuo 
1951 metų, Edvardas Šulaitis. 
Leidinio apimtis — 32 psl. 
(neskaitant viršelių).

Reikia paminėti, kad šiame 
leidinyje nebuvo įmanoma iš
vengti korektūros klaidų. Čia 
kelias iš jų norima atitaisyti. 
Aukotojų sąraše buvo išspaus
dinta, kad Lietuvių fondas 
klubui skyrė 1,000 dol. (turėjo 
būti 2,000 dol.) Naujai į ko
mandą įsijungusių sąraše mi
nimas Vidijus Puškorius (turi 
būti — Nidijus Puškorius).

A. a. Jono Žukausko 
prisiminimas gyvas

Nors ilgametis klubo futboli
ninkas, valdybos narys, trene
ris Žukauskas anksti apleido 
gyvųjų eiles, tačiau jo atmin
tis vis gyva „Lituanicos” klu
be. Jo vardu našlė Irena Žu
kauskienė yra įsteigusi pager
bimo trofėjų ir piniginę dova
ną naudingiausiam metų fut
bolininkui. Taip pat I. Žu
kauskienė jau ne pirmi metai 
praveda „Lituanicos” pokylių 
programas, panašiai kaip ir 
a.a. Jonas, kurio šis klubas 
niekada nepamirš.

Pažymėtos ir moterys
Per 50 metų klubo veiklos 

laikotarpį pažymėjimo ženk
lus gaudavo tik vyrai. Šiemet 
ši tradicija buvo sulaužyta. 
Praėjusio šeštadienio pokylio 
metu buvo įvertintos ir apdo
vanotos klubo veikloje pasižy
mėjusios moterys: Laima Gla- 
vinskienė ir Ann Marie Jurai- 
tienė. Būtų gerai, kad daugiau 
tokių moterų, kaip šios dvi, at
sirastų!

Ė.Š.

mailto:hrc%40idireCt.com
http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com


Jonas Šalna
VĖLINIŲ DIENA

Ateiname prie dosnaus artumo 
Kančios ir išganymo Šventųjų Kryžių, 
Ateiname prie prarastų artimųjų,
Prie prarastos mums glaudžios meilės:
Tėvų, vaikų, brolių, sesių ir artimų draugų. 
Ateiname į kryžių Amžinybės galeriją, 
Gyvenimo kelyje teiktą Dangišką tiltą, 
Netektį suteikusios akimirkos.

Pašiurpo siela ir žaizda nubudo,
Kada nešėme karstą esamoj Nebūty. 
Skausmą patyrėme
Savo sieloj ir gilumoj širdy,
Supratome jų pasiaukojimo išvagotus veidus 
Ir ištuštėjusią ateitį be jų,
Be jų ramaus artumo ir šilimos.

Stovime vienatvėj prieš Amžinąjį Kryžių, 
Antkapius šaltus nebylius,
Stovime atminty jų gyvenimo valandų, 
Praleistų gyvenimo laikinume.
Šiandieną atsistojus jų gilume,
Prisimename jų gyvenimą laiko tėkmėj 
Ir tą šventumą jų sielų,
Turtinančių mūsų būtį laike,
Teikiančiu mums įžvalgos būtinumą 
Gyvenimui čia ir ten ateities amžinumui!

Vėlinės Lietuvos kapinėse. Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka.

JIE — LIETUVOS ĄŽUOLAI

Ant turgaus grindinio pasiklojo sniego patalynę, 
Amžinybė kvėpavo jų vardais,
Žaidė dangaus klostai jų veiduos,
Žvilgsnių žodžiai dar kartojo priesaiką!

O Viešpatie, ar priimsi jų auką?
Iš aukštai ar matysi sudėtas maldai lūpas 
Už mus, už juos, už visą žmoniją.
Ar grąžinsi sielas į laisvą jų kraštą?

Atsisveikino prieš metų laiką 
Ir tikino geresniais laikais:
Nupūs kraujuotus vėjus pavasario audra 
Ir laisvę jie parneš ne saujoj, bet glėbiuos!

Dar taip neseniai arė saulėlydžių išmindžiotą plutą, 
Geismą siuntė dangun akių paštu,
Pavasarį sėjo į žemę numylėto krašto.
Užarę save, išaugo ąžuolais Lietuvos!

VĖLINIŲ VAKARĄ
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Danutė Bindokienė

Tarp maldų, žvakelių ir 
rudens žiedų

Vėlinių vakaras... Tą vaka
rą, jei važiuosi per Lietuvą, — 
visur, kiekviename mieste, 
miestelyje ar kaime, iš tamsos 
tavo žvilgsnį atkreips tūkstan
čių tūkstančiais žvakučių mir
guliuojantys kalneliai — ka
pinės, mūsų išėjusiųjų amžino 
poilsio vieta. Didelės miestų, 
mažesnės miestelių, ar visai 
mažos kaimų kapinaitės — jos 
visos visos plazdės gyvomis 
žvakučių liepsnelėmis.

Kiekvienų kapinių ir kapi
naičių prieigos, automobilių 
stovėjimo aikštelės ir pakelės 
tą vakarą bus nustatytos auto
mobiliais. Nesvarbu, koks 
oras — ar šilta ir giedra (kas 
lapkritį Lietuvoje retai būna), 
ar lyja, ar vėjuota, ar krinta 
bjauri šlapdriba, iš toli toli, iŠ 
tolimų didelių miestų ar ma

ŽVILGSNIAI
NIJOLĖ JANKUTĖ

Nr.23 „Savas”
Lietuvos studentų laikraštis. 

Leidžiamas nuo 1995 m., 2 
kartus į mėn. Direktorius Au
relijus Daškevičius, vyr. re
daktorė Laura Navickaitė. 
Laikraščio misija: atsakingai 
informuoti skaitytojus ir veik
ti juos, duodant nepriklauso
mo mąstymo pavyzdį, bei su
teikti jauniems žmonėms 
praktinės patirties ateičiai. ,

Misija suformuluota pavyz
dingai. Jaunimas užsibrėžęs 
leisti pozityviom vertybėm pa
sižyminčią spaudą. O jauni
mas, ir dar šviesusis-studi- 
juojantis, pagal mūsų mylimą 
posakį — Lietuvos ateitis! Su 
įdomumu čiupau vartyt šį tė
vynės ateities 12 psl. laikraštį.

Pirmame puslapyje, pirmas 
sakinys — „Prezervatyvai; Ar 
tikrai saugu?”; toliau „Apie

žesnių miestelių į gimtąjį kai- 
mą Vėlinėms sugrįžta, po visą 
Lietuvą likimo išbarstyti, vai
kai, vyresnieji su savo šeimo
mis, su savo vaikais. Wlinių 
vakarą kaimo gyventojai ir 
visi tie reti svečiai išeina į ka
pines — nulenkti galvas tėvų, 
protėvių ir artimųjų kapams, 
sukalbėti maldelę, prisimin
ti...

Virtinių virtinėmis į kapines 
eina žmonės: jaunuoliai ir su
augę, ir pagyvenę, ir garbingo 
amžiaus sulaukę, ir vaikai. 
Suaugusiųjų rankose — chri
zantemų puokštės, žvakidės; 
vaikų rankutėse — popieriniai 
ar kartono apvadai apsaugoti 
žvakutėms nuo vėjo ir neuž
degtų žvakučių ritinėliai. Visi 
žingsniuoja tylūs, rimti.

Pačiose kapinėse — daug

studentus ir narkotikus”; to
liau elektroninio pašto adre
sas per tris skiltis — 
w.w.w.KONTRACEPTIKAI.LT. 
Toliau, ketvirtame psl., redak
cijos darbuotojų sveikinimas 
skaitytojams, primenant, kad 
„Savas” jau šešerių metų. 
Sveikinimas baigiamas: „...ir 
atsiminkite, 'Savas’ geras stu
dentų laikraštis, bet netikęs 
kontraceptikas!”

Toliau — apklausinėjimai, 
ar studentai vartoja narkoti
kus, t.y. įnarkašįjasi”. Kaž
koks Jonas, platinąs narkoti
kus, aiškina, kad tai asmeni
nis reikalas, tikslas — gyvent, 
kad būtų gerai. Daugiausia 
vartojamas heroinas, o „Exta- 
sy” tabletė 30 Lt.

Toliau „Juokelių” puslapis, 
pradedamas dvi skiltis už
imančia „Istorija apie perdi
mą”; ją seka 47 juokeliai, dau

PRANOKĖJŲ DULKĖS
Bekraščiais amžiais 
Išdilo metai,
Užduso dienos 
Į žūstantį laiką.
Vilniaus gatvelių panoramoj 
Jaučiu kaip vėjai kuždasi 
Su protėvių dulkėm:
Čia gyventa,
Mylėta, gimdyta,
Čia žygiuota, kovota,
Laimėta,
Suklupta.
Nors glebo, kniubo 
Pilys jų,
Deklamuodamos 
Didingus laikus,
Tvirtos rankos buvo 
Kilnių širdžių.
Čia saulė šiandieną 
Pakilus aukštai,
Čia kuždės mūsų dulkės 
Vėjų keliais,
Sujungs naują grandinę 
Praėjusių laikų.

NATIURMORTAS

Tarp žalumo vingių 
Sidabro lašai iškarpytų šviesų, 
Spalvų deriniai,
Šilkinis virpėjimas,
Perpildyta vyno taurė.
Pakeltas tostas 
Už ateitį ir šviesą 
Priesaikoj atklydusioj 
Gyvenimo įkaršty 
Tarp pašaipų ir juoko.

Ir saulė šviečia
Ant krikštolinių taurių,
Spektrai dažo veidrodžius, 
Linksmus žvilgsnius 
Ant apnuogintų žodžių.

Žvakių liepsnos 
Užgęsta laiko pilnaty,
Ištirpsta šviesti
Tarp miruolių akimirkų.
Paskutinis gurkšnis
Vyno ir žaismų
Ir kraujo lašas paskutinis
Siūbuojančio stalo natiurmorte.

daug žmonių. Prie atskirų ka
pų — ištisos šeimos. Kapai iš 
anksto arčiau, tėviškėje gyve
nančiųjų, aptvarkyti, belieka 
juos papuošti gėlėmis ir už
degti žvakutes. Suaugusieji 
stato žvakides, puošia kapą 
gėlėmis, vaikai susmaigsto 
žvakutes, padaro užtvaras 
nuo vėjo. Uždegama pirmoji 
žvakutė, nuo jos liepsnelė per
nešama ant kitos, trečios, 
penktos žvakutės. Ir štai visas 
kapas jau šviečia! Darbas pa
darytas. Ir suaugusieji, ir vai
kai atsitraukę tylūs žiūri į 
plazdančias liepsneles.

Ilgai trunka ta tyla. Iš at
minties išplaukia prisimini
mai, koks tai buvo žmogus, 
prie kurio kauburėlio dabar 
susirinkom, ką kalbėjo, ką 
veikė, koks buvo — ir tebe-
guma begėdiško nešvankumo. 
Puslapiai 10 ir 11 skirti „kon
traceptikams”. Autorė įvade 
aiškina: „...kaip sužinoti kuo 
daugiau, kas domina? Tad, 
siekiant padėti susigaudyti 
klaidžiose kontracepcijos 
džiunglėse, 'Savas’ pradeda 
straipsnių ciklą apie kontra
ceptikus”. Per du puslapius 
po 5 skiltis eina I šios temos 
dalis; toliau trys didelės nuo
traukos: dvi rodo kontracepty- 
vus („Saugių gumyčių paslap
tys”), trečioji — būrį išsišie- 
pusįų jaunuolių mėtančių 
„Sargį” (deja, ne šuniuką).

Toliau puslapis — „Baikos” 
(tarmiškas posakis — lengvi 
neužgaulūs pokštai). Deja, 
„baikos” neatitinka savo pas
kirčiai: jos aiškina, „kaip 
linksmintis viešame tualete”. 
Tų „baikų” skaityti, ypač pa
valgius, nepatartina, nes gali
ma „nuvažiuoti Rygon”. Se
niau tokios grubios nešvanky
bės buvo vaikagalių teplioja
mos ant išviečių sienų, bet 
Lietuvoje, matyti, jų statusas

būtų — reikalingas. Širdį su
spaudžia liūdesys, ir skruostu 
nusirita, nurieda ašara skaid
ri...

Suaugęs sūnus ar dukra pri
simena tas, tegul sudiržusias, 
bet tokias švelnias, mamos ar 
tėvo rankas, kurios jį mažą 
glaudė ir glostė, tas kupinas 
meilės akis, nuolat sekusias, 
kad kas blogo mažam nenu
tiktų, ir širdį taip mylėjusią. 
Prie anksčiau išėjusių brolių 
ar seserų kapų galvas lenkia 
dar šiapus likę broliai,seserys. 
Akių nuo kapo neatitraukia, 
vaiko netekusi motina. Prie be 
laiko išėjusio gyvenimo drau
go kapo braukia ašarą našlys 
ar našlė.

Vėlinių vakarą — visa Lie
tuva — mintimis su savo 
išėjusiaisiais...

Tyliai skamba malda: Am
žiną atilsį duok įnirusiems, 
Viešpatie, ir Amžinoji šviesa, 
jiems tešviečia... Ten šviečia 
jiems Amžinoji šviesa, o čia — 
žvakučių liepsnelės. „Amžiną 
atilsį duok jiems, Viešpatie..” 
Vaikai, anūkėliai rimtais vei
deliais uždega vėjo užpūstą 
žvakelę, mažu delneliu rūpes
tingai pridengia trapią lieps
nelę, laukia, kol įsidegs. Suau
gusieji, sukalbėję maldą, žodis 
po žodžio ima dalintis prisi
minimais apie išėjusįjį — jis 
ar ji taip pasakė, taip darė, 
toks — taurus ir garbingas ir 
dievobaimingas — buvo žmo-
šoktelėjo aukštyn: išviečių 
„perlai” spausdinami garsaus 
universiteto studentų laik
raštyje!

Straipsnių apie Lietuvos pa
dėtį pasaulyje, istoriją bei po
litinius mokslus studijuojan
čių akimis, apie profesijas, 
apie studentų korporacijas, jų 
veiklą, apie Lietuvos studenti
jos perspektyvas, apie studen
to, kaip ateities žmogaus, pla
nus ir atsakomybes, neradau.

Sklaidžiau minėtos spaudos 
lapus ir jaučiausi, ne ten pa
taikius. Apėmė netikrumo 
jausmas: ar iš tikrųjų Lietuvoj 
gimė Sąjūdis? Ar Lietuvoj pra
sidėjo Baltijos kelias? Ar Lie
tuvoj prieš tankus ėjo jauni
mas, ginkluotas daina? Ar vi
sa tai vyko tik prieš 11 metų? 
Jei visa tai buvo, tai aš ne to 
krašto spaudą skaitau. Negali 
būti, kad per 11 metų tas 
kraštas ėmė ir pražuvo?

Melpomenės ir 
terpsichoros valdose

Balandžio ir gegužės mėne-

gus. Vaikai girdi pasakojimus 
apie artimuosius, kurių savo 
gyvenime nesutiko, nepažino
jo, ir dedasi į savo galveles iš 
amžių ateinančią giminės isto
riją, kurią jie tęs..

Vėlinių vakarą prie kaubu
rėlio — nebėra skausmo, koks 
buvo atsisveikinimo dieną, jau 
būną susitaikyta su netekti
mi; yra — šviesūs prisimini
mai ir širdį šildantis gerumas, 
ir jausmas, kad artimųjų sie
los, skaisčios ir lengvos, šį va
karą kartu su mumis...

Prie artimųjų kapų susitin
ka giminės, pasikalba. Ar jau 
aplankėt savo kapus? Einam 
aplankyti savo kapų... Jau ap
lankėm savuosius... Mūsų ka
pai... ,Ąteis laikas, ir visi bū
sime ten” — taip paprastai 
nuskamba žodžiai, ir visi su
tinka su jais...

Sovietiniais laikais prie'sa
vųjų kapų prisimindavome ar
timųjų kapus Sibire ar nežino
mus kapus miškuose. Šian
dien daugumos palaikai jau 
tėvynėje, iš Sibiru parvežti.

,Ątbuvę” prie „savo” kapo, 
uždegdavome žvakutę ant ne
toliese esančio vienišo, nesu
tvarkyto kauburėlio, kurio ap
lankyti niekas neatėjo... Su
kalbėdavome ir maldą — tam 
vienišam nepažįstamam, už
mirštam ir Vėlinių naktį nie
kieno neaplankytam...

Nukelta į 6 psl.
siais tos mūzos dar tebeskrai
dė po Vilnių ir Kauną, todėl, 
vos ne kasdien, skubėjau į 
teatrus. Lankiau mūzų šven
toves: Valstybinį teatrą, ma
žąjį teatrą, Operos rūmus Vil
niuje, mažąjį teatrą Kaune. 
Mačiau įsimintinų ir užmiršti- 
nų pastatymų, ir tais įspū
džiais noriu pasidalinti kaip 
teatro mėgėja. Taigi, žvilgs
niai į. sceną,

Uždangai pakilus
„Graikas Zorba” — baletas. 

Po Michael Cocoyannis filmo 
tuo pačiu vardu, graikas Zor
ba daugelio akyse stoja nepa
mirštamu Anthony Quinn, o 
Madame Hortense — Irene 
Papas. Lietuvos baletas tuos 
vardus ir veidus man perkeitė 
į lygiai nepamirštamus: Alek
sandrą Molodovą (Zorba), Jū
ratę Sodytę (Mme. Hortense), 
o Mariną šoko nuostabioji Eg
lė Špokaitė! Viskas šiame ba
lete buvo tobulas grožis: ir 
garsiojo Lorca Massine (Leo
nid Miasin) choreografija, ir

Apie mirtį niekas nenori 
galvoti, nors tai pats natūra
liausias vyksmas, kurio nega
li išvengti nei vienas gyvosios 
gamtos dėmuo — taigi, ir 
žmogus. Tačiau tarp žmogaus 
ir kitos faunos bei floros yra 
labai ryškus skirtumas: žmo
gus tiki, kad jo gyvenimas ne
pasibaigia su paskutiniu ato
dūsiu, o vyksta toliau, tik jau 
kita forma. Tai ne vien religi
jos — krikščioniškos ar kurios 
kitos — mokymas, bet kilęs iš 
pačių giliausių ir seniausių 
įsitikinimų, įdiegtų į pasą
monę kartu su žmogiškosios 
tapatybės pajautimu. Juk yra 
duomenų, kad jau akmens 
amžiuje žmogus ruošė savo 
mirusiuosius kitam gyveni
mui, laidodamas juos su rei
kalingiausiais buitiniais daik
tais, o mirusiųjų kulto sąvoka, 
be abejo, ateina iš dar senes
nių laikų.

Vadinkime tai įgimtu ins
tinktu, ar savigarba (žmogus 
save laiko per daug svarbiu, 
kad kūno mirtis užbaigtų jo 
egzistencįją), bet žmonija, be
veik nuo pirmųjų šaknų įlei
dimo į šią planetą, suvokė, 
kad turi dvilypę prigimtį: mir
tingo kūno ir nemirtingos sie
los. Tad kūniškosios žmogaus 
pusės pareiga buvo pasirū
pinti savo sielos gerove, kad 
jai nieko nestokotų, kai ateis 
laikas pradėti „individualų, 
kūno poreikių neapsunkintą”, 
gyvenimą.

Tą gyvenimą pirminis žmo
gus įsivaizdavo visai tokį pat, 
kokį pažinojo savo aplinkoje. 
Jeigu dabar mėgstama tvirtin
ti, kad niekas „į anapus” nie
ko iš šios žemės nenusineš, 
tai anksčiau tikėta kaip tik at
virkščiai — žmogus naudosis 
tais pačiais ginklais, įran
kiais, daiktais ir turtais, ku
rie jam buvo svarbūs, dar gy
vam esant. Iš dalies tas tikė
jimas padeda mums ir šian
dien sužinoti, kad iš esmės 
žmogaus mąstysena nepasi
keitė, tik tai, ką anksčiau vien 
suvokė, vėliau religįjos moks
las padėjo įstatyti į reikiamas 
vėžes, vedančias į Amžinybę, 
kurioje laukė pats Didysis Gė
ris — Visatos Kūrėjas.

Šiandien Vėlinės — dauge
lyje krikščioniškųjų kultūrų 
yra diena, skirta prisiminti 
mirusius. Ne vien tik savo ar
timuosius, šeimos narius, bet 
apskritai visus tuos, kurie jau 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. 
Nors esminis Bažnyčios moks
las visus krikščionis Vėlinėse 
tarytum sujungia viena minti
mi, viena bendra maldą — už 
mirusiuosius, kiekviena tauta
Sofijos Tugarinovos scenogra
fija, ir kostiumai, ir puikus 
kardebaletas. Iš tikrųjų, tai 
buvo daugiau, negu baletas. 
Čia muzika liejosi į šokį, šokis 
į dainą, į laisvės, meilės ir 
draugystės pasaką.

— Švenčia visą tauta Dioni
zo šventę su tavim. Būk svei
ka, Kreta, gimtoji Dionizo že
me, Zorba, Dionizo broli! — 
dainuoja choras, o Zorba ir 
John šoka sirtakį. Tą minutę 
esi tradiciniam, neatlaidžiam 
Graikijos kaime ir vien dėl to 
buvo verta nuskrist į Vilnių.

„Tango inFa" — kitas, ma
žesnio masto, bet taip pat sce
nos deimančiukas, šokio spek
taklis pagal Astor Piazzolla 
muziką. Choreografė — gar
sėjanti Anželika Choliną. „Šis 
spektaklis — vienas jausmin
giausių mano darbų”, — sako 
ji programos lankstinuke, — 
gera ir baisu, kai riba tarp 
teatro ir gyvenimo išnyksta”. 
Programoje šokėjų nuotraukos 
ir jų mintys apie tango. Šokė
jai jauni, liauni ir gražūs: vy

turi savo papročių bei tradi
cijų, susietų su mirusiųjų pri
siminimo kultu. Daug tų pa
pročių kildinama iš senųjų, 
prieškrikščioniškų laikų, ta
čiau, kaip pasitaiko ir kai ku
riose kitose krikščioniškose 
šventėse bei jų apeigose (pvz., 
Velykų, Kalėdų, Joninių ir 
pan.), tas sujungimas yra pri
imtinas ir net puoselėtinas. 
Tai brangus mūsų senolių pa
likimas, kurį turėsime per
duoti būsimoms savo tautos 
kartoms.

Savitos Vėlinių tradicijos 
labai tvirtai įaugusios ir į lie
tuvių tautos pasąmonę. Se
novės Lietuvoje mirusiųjų pri
siminimo šventę, ruošiamą 
rudenį, rašytose kronikose 
yra įamžinę kitataučiai met
raštininkai, ypač vokiečiai. 
Nors ne viskuo, kas ten užra
šyta, galime tikėti, tačiau vis
gi aišku, kad lietuviai savo 
mirusius prisimindavo ir 
gerbdavo, bent kartą metuose 
bendraudami su jais kapi
nėse. Ne raudodami ir bu
dėdami, bet su džiaugsmu, 
puotavimu, pramogomis. Tas 
anuomet labai stebino ir net 
papiktino krikščionis vokie
čius, kurie tokį elgesį laikė 
pagonių tamsumo ir nuodė
mingumo apraiška. Turbūt 
nemažiau juos šiandien pa
piktintų meksikiečių Vėlinių 
papročiai, ka^ ant mirusių ar
timųjų kapų visa šeima 
vaišinasi specialiais valgiais, 
kaukolės pavidalo saldumy
nais, o gyvenantys toli nuo 
gimtojo krašto, savo namuose 
įtaiso altorėlius su mirusių 
šeimos narių fotografijomis, 
žvakėmis, gėlėmis ir saldžiais 
patiekalais. Panašių papročių 
randame ir kai kuriose kitose 
tautose, ypač Pietų Ameri
koje.

Neseniai atvykusiems į JAV 
mūsų tautiečiams (o ir seniau 
čia gyvenantiems) labai keis
ta, kad Vėlinių vakare kapi
nių vartai užrakinti, niekas 
nelanko kapų, neuždega žva
kelių, nepadeda rudens žiedų 
puokštės, nesukalba maldos. 
Pripratę prie kitokio miru
siųjų prisiminimo, jie liūdi ir 
piktinasi amerikiečių nejaut
rumu, ypač prieš Visų Šven
tųjų šventę vykstančia savo
tiška „Vėlinių parodija”, kai 
jauni ir vyresni persirengėliai 
klajoja po namus, reikalau
dami saldainių.

Bet tas iš esmės nepakeičia 
Vėlinių reikšmės, kuri nesusi
deda iš gėlių, žvakelių ar kitų 
paviršutinių dalykų. Juk 
svarbiausia mirusius prisi
minti ir už juos melstis...

Anželika Choliną 
„Tango in Fa”.

rai elegantiški, 
kojės ant aukštakulnių batu
kų spinduliavo aistra ir žais
minga vilione.

„Kontrastai ir Šventasis Pa
vasaris” — du vienaveiksmiai 
baletai, S. Prokofjev ir Igor 
Stravinsky muzika. Choreo
grafas kinas Xiu Peng Wang. 
Čia vėl galėjau grožėtis Egle 
Špokaite ir Aleksandru Molo- 
dovu. (B.d.)

w.w.w.KONTRACEPTIKAI.LT
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BAIGIAME „BAIMĘ”
Šiuo paskutiniu straipsne

liu baigiame neišsemiamą 
„Baimės” temą. Vadovauda
masi principu — neprimesti 
niekam nuomonės, — spaus
dinome jas kuo įvairiausias.

Gavome keletą įdomių laiš
kų pavydo tema. Jie paskatino 
šią temą „Pavydas”. Koks jis, 
kaip jis mus veikia, kokios pa
sekmės ir t.t. Rašykite, lauksi
me Jūsų laiškų, mieli skaity
tojai.

***
Viena skaitytoja siūlė, kad 

visi, kurie spausdinasi turi 
pasirašyti savo vardu ir pa
varde, bet „nesislėpti” po ini
cialais. Jei turėtume tokią to
bulą visuomenę, apie kokią 
svajojo Thomas More „Uto- 
pia” (parašyta 1516 metais), 
tada, beabejo, visi iki vieno 
parašytų ir vardą, ir pavardę, 
net telefono numerį. Deja, 
kol kas gyvename kitokioje, 
kur žmogaus pasakyta ar 
parašyta nuomonė, jei ji skiri
asi nuo masinės, netoleruoja
ma, jis tuoj pat puolamas, už
gauliojamas, neretai apšau
kiamas šmeižiku ar kaip ki
taip. Visame pasaulyje, visais 
laikais laikomasi tam tikros 
etikos ar net principo — iš
saugoti autorių, jei jis to pa
geidauja, leidžiant jam varto
ti šlapyVhrdį, inicialus — kaip 
jis pats pasirenka. Redakcija 
pasilieka sau šią teisę. L.T.

***
Rašome „Bičiulystei”.

Laiškai, eilutės iš laiškų

Prieš kurį laiką „Draugo” 
„Bičiulystėje” buvo išspaus
dintas L. Tautkuvienės straip
snis apie poetę S. Nėrį. Kai 
kurių skaitytojų reakcija bu
vo neigiama. Jie rašė, kad po
etė: „ ...atvežė Stalino saulę”, 
„savo elgesio niekada nesi
gailėjo”, „buvo tautos išgama”, 
ir t.t.

Neseniai rašytoja Julija 
Švabaitė-Gylienė išspausdino 
„Dar apie Salomėją Nėrį”. Au
torė gana plačiai išnagrinėjo 
poetės gyvenimą. Ji paneigė 
vienos skaitytojos tvirtinimą, 
kad poetė buvusi bigamistė, 
paneigė ir daugelį negatyvių 
pasisakymų. Žvelgiant plačiau 
į rašytojos J. Švabaitės-Gylie- 
nės straipsnį, negalima poe
tės kaltinti, teisinti ar girti t- 
ji pateikė surinktas žinias 
apie S. Nėrį, vadovaudamasi 
kitų asmenų pasakojimais, iš
traukomis iš knygų ir t.t

Norint būti objektyviu, rei
kia pripažinti, kad minėtas 
straipsnis suteikė platesnę in
formaciją ir daliai skaitytojų 
atvėrė akis, nors kita dalis 
savo nuomonės ar įsitikinimo 
taip ir nepakeitė.

Gyvendami demokratiška
me krašte, įpraskime ne
smerkti nei vienų, nei kitų. 
Tegul kiekvienas lieka prie sa
vo nuomonės.

Dvasios inteligentas yra tas, 
kas, nesutikdamas, nepritar
damas kito nuomonei, įsiti
kinimams, jo neužgaulioj a.

Vytautas Šeštokas, 
Los Angeles, CA

* ***

Norisi Tave, Ligija ir Juliją 
Švabaitę per šimtus mylių 
apkabinti, prispausti Jus abi 
prie mano dėkingos širdies.

Tu davei mums meilės dova
ną, parašiusi apie Salomėją 
Nėrį, o Julija iš širdies gy
lių atvėrė Salomėjos žmogiš
kumą. Jos kančias, ilgesį Lie
tuvai, kai ji karo metu buvo 
ęvetur. Meilę žmogui, žmo
nėms. Juk tai ir yra mūsų Lie
tuva. Meilė yra Dovana, reika
linga širdies, kuri ją priimtų. 
Gal mes per stebuklą galime 
išgirsti, pamatyti, pajausti, 
suprasti Salomėjos žodžius, 
persunktus sielvarto. Juk ir 
ji yra mūsų siela, mūsų širdis. 
Labai man patiko paskutinė 
dalis apie Salomėją Nėrį. La
bai teisinga. Gaila, kad mes 
nenorime suprasti, ko mus 
moko religija: mes nesame 
teisėjai ir neturime teisės 
teisti artimo. Mes kaltiname 
kitus, bet nesugebame surasti 
tokių pačių nuodėmių savy
je. Mūsų pareiga yra mylėti 
artimą. Ačiū Ligija, ačiū Juli
ja-

Su pagarba lenkiu savo bal
tą galvą.

Aloyzas V.
St. Louis Park, MN

Gal tik Lietuvai?

Jei sovietiniais laikais žmo
gus, sukdamas uodegą nuo 
provokatoriaus, išsigindamas 
dainavęs patriotines dainas, 
bijojo, tai bijo ir amerikietis, 
nuolankiai sutikdamas su 
bosu visur, net kai bosas vi
siškai neteisus, ir nutylėda
mas ten, kur žmogiška savi
garba neleistų nutylėti. Juk 
sukti uodegą nuo saugumiečio 
ir veidmainiauti prieš bosą 
yra visiškai analogiški daly
kai. Tik apie amerikietį kaž
kodėl nekalbama, kaip apie 
bailį, ir dar niekingą. Mano 
galva abu (ir lietuvis, ir ameri
kietis), elgdamasis, kaip dik
tuoja sveikas protas, nes bijo- 
jo/bijo, bet protingai laikėsi/ 
laikosi nerašytų gyvenimo 
taisyklių, vengdami bereika
lingų nemalonumų. O gal tik 
Lietuvai taikomi visi, neigia
mą prasmę turintys, žodžiai, 
kaip baimė, veidmainystė, me
las ir kiti?

K. D.

Apie baimę ir regėjimų

(...) Iš jūsų pasisakymų 
spaudoje galima įtarti, jog 
regėjimo laukas gali būti labai 
susiaurėjęs. Gerai regimi yra 
tik pokario vaizdai ir nuotai
kos na, dar vienas kitas 1970 
-ųjų vaizdelis (pavyzdžiui, 
Maskvos muitinė). Visa kita 
skendi ūkanose. Atrodo, akis 
visiškai nemato 1960-1988- 
Vįjų laikotarpio, kada, Stalino, 
erai praėjns ir raudonajam 
terorui pasibaigus, žmonės 
galėjo kiek atsipūsti nuo bai
mės ir palyginti ramiai gy
venti. Taip, tas laikotarpis 
buvo pakankami ilgas. Per jį 
užaugo visai nauja, sibirų ne
mačiusi ir, kaip bandom Jums 
papasakoti, daug baimės ne
patyrusi, karta. Atrodo, netu
rėtų būti sunku šitai suvok
ti. Sveikatos Jums ir sėkmės.

Jeronimas Brinkis, 
Čikaga

***
(...) Daugelis už Atlanto gy

venančiųjų mūsų nesupran
ta. Jiems nukirpta pievelė, gė- 
lynėlis ar medelis prie namo

O vienas dainavo be gaidų... Kodėl? Paprasčiausiai — pamiršo!
Jono Kuprio nuotrauka.

„Ąžuoliukas”: kalba vaikai...
— Ir aš ne visada noriu eiti 

šokti, bet mamytė ir tėvelis 
liepia. O kartais visai patinka 
šokti, koncertuoti. Man patiko 
ir dainuoti, bet berniukų per 
mažai lanko. Jei lankytų dau
giau, gal aš ir vėl dainuočiau. 
.Ąžuoliukas” patiko, bet tur
būt sunku ten dainuoti. Tiek 
ilgai reikia išstovėti scenoje.

Reportažas iš „Seklyčios” po 
koncerto, spalio 14 d.

Tomas Umbrasas, 14 m.
— Tau patiko koncertas?
— Labai ir labai. Pusę dai

nų žinau mintinai, dainavau 
kartu. Tyliai.

— Dabar tu pasirinkai spor
tinius šokius, lankai „Svajos” 
jaunių grupę. Kas šiandien 
tau svarbiau: dainuoti ar 
šokti?

— Vienodai svarbu. Dabar 
šoku, nedainuoju, nes noriu 
judėti ir gerai išmokti šokti. 
Bet daina visada su manimi.

Jonukas Sereikis. 10 me
tų. Meno mokyklėlės sportinių 
šokių klasės moksleivis, kurio 
tėtis Antanas 2 2 metus daina
vo .Ąžuoliuko”, .Ąžuolų”, 
„Cantemus” choruose.

Klausydamas, su kokia pa
garba tėtis kalbėjo apie savo 
tėvus, kurie nenusileido jo, 
paauglio, užgaidoms ir neleido 
mesti choro, pats paantrino 
mums:

— jų įamžinta svajonė. Jei ko 
nors prireikia, laivai, lėktu
vai, automobiliai nuveža į kal
nus, į svečias šalis, į jūras. 
Taip įsivaizduoju tenykščių 
gyvenimą. Jie gali lėkti pas
kui norą, lengvai gyvena, ne
apkraudami širdies. Matyt, 
net jaudintis nenori. Mums 
įtemptas gyvenimas, iškreip
davo veidus, šypsenų lyg ne
būta, tik nerimas ir rūpestis. 
Laimei, gyvenome be vaistų ir 
grūdinome organizmą. Kitaip 
sakant, stoiškai ištvėrėme, ką 
istorija, laikas, likimas skyrė. 
Gal amerikiečiai už mus il
giau gyvena? Ar verta ameri
kiečiams — lietuviams ką 
nors sakyti, nesupras jie mū
sų...

A. M., Šiauliai

(...) 1991 metais man buvo 
23 metai. Jokios baimės ne
pažinau. Mokiausi, studija
vau. Tą sausio naktį pirmą 
kartą išsigandau. Nuo tos 
nakties šūvių mano mama 
neprigirdi viena ausimi. Da
bar gyvename baimėje. Vaka
rais mūsų mikrorajone žmo
gaus nė su žiburiu nerasi. Bai
mė. Mama sako, kad niekada 
tokios baimės nepatyrusi, kaip 
šiais laikais (...)

Jolanta iš Kauno

Andrius Laurinavičius 14
metų, dainuoja 9 metai. Patin
ka dainuoti, dainuosiu ilgai. 
Amerika sužavėjo.

Dominykas Dimavičius. 
Anksčiau Amerika buvo tik 
filme, o dabar esu Amerikoje 
ir jaučiuosi pats, kaip filme. 
Pradžioje, bet dabar jau įpra
tome. New Yorko tragedija — 
baisu.

Donatas Valantiejus —
New Yorkas? Pašiurpau. Vie
na matyti per TV, o kita pa
matyti savo akimis.

— Kai dainuojate jūsų mo
kytojo parašytą kūrinį šios 
tragedijos aukų atminimui, 
koks jausmas?

— Pats tikriausias ir nuo
širdžiausias. Niekada nenorė
čiau; kad taip atsitiktų Lietu
voje ar bet kur kitur. Pavyz
džiui Rusija didesnė, ją turbūt 
pirma bombarduotų.

— Kodėl taip manai?
—Ji turi gerus ginklus. Mū

sų negali užkariaūti — mes 
dar tik sosikūrusi valstybė, 
nesame dideli, neturime gink
lų. Mūsų visi žmonės nemoka 
kariauti. Mūsų turi pasigai
lėti. Lietuvą gali per penkias 
minutes subombarduoti.

— Tai galvojate, kad esame 
jauna valstybė, neturime 
ginklų, tai mūsų niekas ne
puls? Klystate. Tokią valstybę 
užkariauti labai lengva. Jau 
ne kartą taip buvo...

Žygimantas, 12 metų dai
nuoja. Tėvai atvedę. Mokosi 
„Žemynos” gimnazijoje, kuri 
yra Pašilaičiuose. Sekasi ge
rai. — New Yorke buvo labai 
graudu, daug žmonių žuvo.

— Jei taip atsitiktų, kad 
reiktų eiti ginti tėvynės?

— Aš dar per mažas, per 
jaunas. O Amerika — labai 
graži!

Ramojus Motuzas. Rugpjū
čio 20 suėjo 13 metų.

— Amerikoje jau antrą

kartą. Pirmą kartą buvai čia, 
kaip vienas iš „Trijų tigriukų” 
dainininkų. Kaip dabar laikosi 
tigriukai?

— Silpnai. Nepakanka laiko 
repetuoti, vienam iš mūsų — 
balso keitimasis.

— Kiek kartų per savaitę 
repetuojate, kiek laiko tam 
skiri?

— Būna penki kartai. Prieš 
kokią kelionę ar labai atsa
kingą koncertą repetuojame, 
dvi ir iki trijų valandų kas
dien.

— Kokia mėgstamiausia 
muzika?

— Man sunku dainuoti 
žydišką muziką, nes reikia 
daug laukti.

— Kaip suprasti „laukti”? 
Gal lėta arba ištęsta ta muzi
ka?

— O taip, labai jau lėta. 
Apskritai, labiausiai mėgstu 
chorinę muziką, o dainą — 
„Kur giria žaliuoja”. Kokio dar 
stiliaus muzika man patinka 
— net nežinau. Tik žinau, kad 
nepatinka „hard rock” „me
talas”.' Patinka „breikas”, ku
rio šokti nemoku, bet moka 
draugai. Gal ir aš ką lėtai pa
daryčiau. Patinka „Scamp”.

— Matai, dainuoti lėtai ne
gali, o pašokti lėtai gali. Taip 
ir gyvenime — pilna kon
trastų. Kuo domiesi laisvalai
kiu, be dainavimo chore?

— Sportu.
— Domiesi ar sportuoji?
— Ir domiuosi, ir sportuoju. 

Žaidžiu krepšinį. Skaitau lite
ratūrą apie sportą, o kai 
transliuoja varžybas ir jos 
užsitęsia iki vėlumos, mama 
niekaip neįkalba, kad eičiau 
anksčiau miegoti.

— Kas atsitiktų jei vieną 
gražią dieną tau uždraustų 
dainuoti?

— O čia ką — klausimas 
laikraščiui? Hm... Jei nusto
čiau dainuoti, turbūt nusi
šaučiau!

— Kuo — agurku ar šau
tuvu?

— Su agurku. Būna dienų, 
kai nenoriu dainuoti, o būna, 
kad negaliu be dainos gyventi. 
Tokių dienų daug.

— Kaip tu mokaisi?
— Kaip berniukas — gerai.
— Ka reiškia „kaip berniu

kas”?
— Mergaitės. — jos visada 

stropesnės, geriau mokosi. Jų 
ir raštas gražesnis, nors 
mano, kaip berniuko, irgi gra
žus.

— Tai kokie tavo įvertinimai 
mokykloje?

— 7t8, pakankamai gerai.
— Ko tave išmokė, išskyrus 

dainavimo, buvimas ,Ąžuo
liuke”?

— O, labai daug! Nevėluoti, 
drausmės, kantrybės. Išmokęs 
nebūti labai pasikėlus.

— Ką reiškia „pasikėlus” — 
pasipūtus? Kodėl pasikeli — 
jautiesi žvaigžde?

— Ne, žvaigžde nesijaučiu, 
bet kartais pasikeliu ir tiek.. 
Mokykloje aš dar būnu toks 
pasikėlęs prieš savo bendra
amžius, bet chore iškart „nu
sodina” — mes visi čia esame 
vienodi.

— Na, o kur dar tau teko 
pabuvoti ir kaip dainininkui, 
ir kaip žmogui?

— Buvau Lenkijoje, tris kar
tus Vokietijoje, Albanijoje, 
Švedijoje. Dar ilgai dainuosiu, 
kol galėsiu.

ZODIAKAS

M. K. Čiurlionis. „Skorpionas” („Kurklys”). 1907 m.

SKORPIONAS
Skorpionas — Zodiako 

žvaigždynas, esąs pietiniame 
dangaus pusrutulyje, tarp -Vil
ko, Svarstyklių, Gyvatės, Gy- 
vatnešio, Šaulio, Aukuro ir 
Kampainio žvaigždynų. Šiam 
žvaigždynui priklauso pirmo 
ryškumo žvaigždė An tarės. 
Skorpionas yra daugelio švie
sių žvaigždžių ir Paukščių Ta
ko žvaigždyno dalis.

Skorpionas Egipte — pavo
jingas ir baisus, bet kartu ir 
šventas gyvis, kuriam buvo ro
doma dieviška pagarba. Viena 
Egipto vaisingumo deivių, mi
rusiųjų globėją, vaizduojama 
su skorpionu ant galvos. Nere
tai pasitaiko ir pačių skor
pionų su Izidės galva. Izidė — 
senovės Egipto vyriausioji dei
vė, buvo Ozirio sesuo ir žmo
na, visatos motina ir magijos 
globėja. Kartais ji buvo vaiz
duojama ir su karvės ragais 
arba tiesiog su karvės galva. 
Izidės kultas buvo plačiai pa
plitęs helenistiniame pasau
lyje apie 80 metus prieš Kris
taus gimimą. Afrikoje skorpio
no labai bijota, kaip pavojingų 

e

Spalio 22-oji
❖

oro uoste

R Karpis, Ž. Bruzgys ir Juozas.

Juozas: — Pavargau, nes 
daug įdomių festivalio rengi
nių. Čia sutikau daug gražių 
merginų.

— O, brač, kiek tau metų?
— Man — šešiolika.
— Susipažinai, pasikeitei 

adresais, pasikvietei į Lietu
vą?

— Neaišku. Gal pakviesiu.
— Aha. Sudaužei savo šir

delę? Liūdi?
— Dabar labai liūdna. Kai 

išsiskiri su drauge, tai labai 
liūdna... Bent šiuo metu.

— Lietuvoje nieko nepali
kai?

— Lietuvoje kol kas dar nie
ko nebuvo. Ne, kol kas ne..., — 
ir gražios mėlynos akys liūd
nai sumirksi.

— Sėkmės tau. Neliūdėk, 
gyvenimas tau dar tik veriasi.

Žygimantas: — Pavargau, 
nes teko mažai miegot, anksti 
keltis.

— Ar tu miegalis?

jėgų įsikūnijimo, kad niekas 
nedrįsdavo ištarti jo vardo.

Biblijoje skorpionas pasiro
do, ‘ kaip Dievo bausmė, kaip 
atsimetėlių izraelitų ar velnio 
simbolis. Viduramžių mene 
skorpionas vaizduoja šėtoną, 
eretiką, mirtį arba pavydą. 
Skorpionas arba Scorpius — 
aštuntasis Zodiako ženklas. 
Jis atitinka vidurinį rudens 
mėnesį, o Saulė pereina šį 
ženklą spalio 23 - lapkričio 21 
d. Jo planetos Marso (Plutono) 
namai; Marsas, Saulė (Ura
nas) ir Venera jau nuo hele
nistinės astrologijos laikų yra 
jam priskirti globėjai. Marsas, 
Jupiteris ir Mėnulis jų atitik
menys indų astrologijoje. 
Saulė yra vandens, ženklas, 
moteriškas, neigiamas (pasy
vus) ir tvirtas. Žvaigždyno pa
vadinimas jau žinomas iš ba
biloniečių šaltinių.

Sakoma, kad, po Skorpiono 
ženklu gimę, žmonės turi sa
vybę patys save kankinti — 
nusikąsti uodegą...

Parengta pagal Udo Becker

— Turbūt. Daug pamatėme. 
Įdomu. Sutikome ir savo am
žiaus vaikų, bendravome. Su
sikalbėjome angliškai. Visi su
sikalba.

Rafailas Karpis — solis
tas. Koncertai vyko puikiai. 
Labai įdomių koncertų išgir
dome SLC — buvo daug kolek
tyvų, kurių atliktą muziką 
buvo įdomu klausytis. Įdomus 
repertuaras. Šiaip pritrūko ge
resnės organizacijos, daug ne
aiškumų — kada, kur ir t.t.

Justinas Valaitis, 18 me
tų, dainuoja 12 metų. — Ke
lionė? Normaliai. Kaip mokau
si — įvertinimai — 7-8 balais. 
Mokausi Žirmūnų gimnazi
joje. Mūsų mokykloje esame 
tik keturi vaikinai iš Ąžuo
liukų”. Didžiuojuosi.

— Tad mokaisi per vidurį.
— Normaliai.
— Vienas dirigentas, apžiū

rėjęs „ąžuoliukus”, nusprendė, 
kad jūs tokie patys vaikai, 
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kaip ir amerikiečiai, su įvai
riausiomis keistenybėmis. 
Plaukus dažote. Štai ir pats 
plaukus pasišviesinęs...

— Aš mėgėjas atrodyti 
iššaukiančiai, kas čia blogo?! Į 
choro repeticijas einu su malo
numu. Kol nebuvau baigęs 
muzikos mokyklos, norėjau 
mesti, bet dainuoju. Dar 
žaidžiu krepšinį.

— Susipažinai su mergai
tėmis? Vienam sudužo širdelė, 
o tau?

— Man kartais sudūžta, bet 
šį kartą, net keista, nesudužo. 
Džiaugiuosi, kad pamačiau 
Ameriką. Gal mokslai nu- 
kentės-beveik mėnesį pralei
siu. Reikės daug pasistengti.

Paskutiniai mokslo metai!
— Ką pasirinksi, kokią pro

fesiją. Kuo būsi?
— Nesu dar suplanavęs atei

ties.
— O kas padeda planuoti?
— Planuoju tai aš pats, o pa

taria mama.
—- Tai sėkmės tavo planų

įgyvendinimui!
*
...ir tėvai

Remigijus Motuzas. Lietu
vos Švietimo ministerijos Tau
tinių mažumų išeivijos depar
tamento direktorius:

— Dirbant šiame departa
mente, man teko aplankyti be
veik visas lietuvių bendruo
menes išeivijoje. Teko susitik
ti ir su Baltijos šalyse susi
kūrusiomis LB. Susitinku su 
JAV LB pirmą kartą. Asme
niškai man buvo labai didelė 
nauda akivaizdžiai susitikti, 
pamatyti, kas yra JAV LB, 
kiek ji nuveikusi ir kokia tai 
jėga. Lengviau įvertini, kai be
tarpiškai susiduri.

Bet nėra viduriniosios kar
tos, nėra ir trečiosios bangos. 
Tik vienetai. Šiandien LB ta
rybos sesijoje matome vyres
niąją kartą, kuri padarė labai 
daug ir labai garbingai. Pasi
gendu, kad tokį didžiulį poten
cialą — istorinį, meninį, kul
tūrinį palikimą, tradicijas, nė
ra kam perduoti. Tie keli žmo
nės, kurie iš viduriniosios kar
tos ar naujai atvykusieji yra 
įsijungę, tėra tik vienetai, te
gul jie ir patys geriausieji, bet 
tai tik lašas šiame vandenyne. 
Svarbiausias klausimas: ar 
yra parengti žmonės, ar jie 
rengiami šiam darbui — kas 
perims, kam perduos? Juk, jei 
dabar niekas neperima, tai ryt 
bus vėlu. Negi apie tai negal
vojama? IŠ kitos pusės, būtų 
gerai pamatyti gausesnę tre
čiąją bangą. Ir čia didžiausia 
duobė —jų nematyti.

Man visi susitikimai buvo 
labai naudingi, galime susitar
ti, kaip toliau bendradarbiau
ti.

— Ar nesusidarėte vaizdo, 
kad neįsileidžiama trečiosios 
bangos žmonių?

— Negali pasakyti, kai .ne
dalyvauji parengiamajame 
darbe. Bijau, kad neliktų už
dara erdvė su tam tikra tuštu
ma. Būtų visiems žymiai di
desnė nauda, kad įsiliedami,

palygindami, kas buvo, galė
tumėte tęsti, tuo pačiu pertei
kiant ir iš Lietuvos atsivežtas 
naujesnes, šiuolaikiškesnes 
idėjas. Juk gyvenimas nesto
vėjo ir nestovi vietoje. Bendra
darbiaujant būtų didelė nauda 
lietuvybės išlaikymo klausi
mais.

— Ar sunku buvo organizuo
ti „Ąžuoliuko” kelionę į JAV?

— Kadangi šios kelionės or
ganizavimas prasidėjo, galima 
sakyti, mano namuose, tai ga
liu tik patvirtinti, kad, tik M. 
Remienės pastangomis, kuri 
sugebėjo įtikinti ir Lietuvos 
valdžią, kad „Ąžuoliukas” rei
kalingas Amerikoje, choras ir 
atvyko.

— Jūsų sūnus Ramojus, ku
ris jau kartą koncertavo Ame
rikos lietuviams, kaip vienas 
„Trijų tigriukų” dainininkų, 
jau yra „Ąžuoliuko” choro sen
buvis, jei taip galima sakyti 
apie trylikametį. Ką davė sū
nui dalyvavimas chore?

— Žinote, šeimos, kuriose 
auga berniukai, visada susi
duria su aibe problemų. Per
gyvename dėl jų auklėjimo — 
gyvename jau laisvame kraš
te, tiek daug pagundų. Ber
niukų auklėjimas visada buvo 
sudėtingesnis, nei mergaičių. 
Toks pasakymas: Ąžuoliukas” 
taip nesielgia — tampa tiesiog 
visagaliu, tampa įstatymu, 
kad daugelis paklūsta tam 
įstatymui. Turi savo gyvenimo 
taisykles. Vaikai, paaugliai 
išmoksta gyvenimo būdo, iš
moksta laikytis žodžio. Ąžuo
liukas” — mums ne tik kon
certinė veikla, tai ištisa didelė 
auklėjimo mokykla.

— Tai jūs laimingas tėtis, 
kad jūsų vaikeliu — „ąžuoliu
kas”?

— O taip. Tikrai. Su di
džiausia pagarba ir padėka 
Ąžuoliuko” pedagogams. Ta 
pačia proga dar kartą dėkoju 
tėvų, be abejo, savo šeimos, 
vardu už šią galimybę vai
kams susitikti su Amerikoje 
įsikūrusiais lietuviais, svar
biausia, už suteiktą galimybę 
dainuoti lietuviškas dainas ir 
Lietuvos garsinimą svetim
taučiams. O pasiliekantiems 
čia — kantrybės ir bendro dar
bo. L.T.

■

ori moterims
Alvyda

W Gudėnienė

RIEBI ODA
Jei turite riebią ir nešvarią 

odą, jūsų veido priežiūros pa
grindas — kruopštus valymas 
rytais ir vakarais.

Riebi oda būna nuo per daug 
aktyvios riebalų sekrecijos. 
Pagrindinis odos požymis — 
didelės atviros poros, blizgan
ti, pilka, stora — atrodo kaip 
apelsino žievelė. Tokia oda 
palyginti nėra jautri, o tai 
reiškia, kad ilgai išlieka jau
na. Gausiai išsiskiriantys rie
balai sudaro gerą apsauginę 
plėvelę, kuri neleidžia išga
ruoti drėgmei ir apsaugo nuo 
kenksmingo išorinio poveikio.

Riebios odos simptomai iš
ryškėja paauglystėje — prasi
dėjus brendimui, suaktyvėjus 
lytinių liaukų veiklai. Vyriš
kasis lytinis hormonas — tes
tosteronas, kurį brendimo me
tu intensyviai gamina ir mo
ters organizmas, skatina rieba
lines liaukas gaminti daugiau 
riebalų. Kiekvienas žmogus 
savo genuose turi savo hor
moninę programą ir niekas 
negali per daug jos koreguoti, 
kaip negalima sumažinti hor
monų sąlygojamos riebalų ga
mybos. Kosmetine veido ir kū

no odos priežiūra galima tik 
pašalinti riebų odos blizgesį, 
sumažinti išsiplėtusias odos 
poras, pašalinti inkštirus.

Kodėl, esant riebiai odai, 
poros beveik visada yra di
delės?

Gausiai sekretuojančiuose 
riebaluose, esančios riebiosios 
rūgštys skatina paviršinio 
odos sluoksnio ragėjimą. Šu
sterėjus raginiam sluoksniui, 
spaudžiamos mažytės porų 
žiotys ir jos darosi piltuvėlio 
formos. Riebalai sulaiko daug 
drėgmės, porų krašteliai iš- 
burksta ir tada susidaro rie
biai odai būdingos, tipiškos 
stambios, atviros poros. Pa
prastai tokioje odoje gausiai 
atsiranda inkštirų, kurie tas 
poras dar daugiau išplečia. 
Inkštiras — kamštis, susida
rantis iš riebalų ir suragėjusių 
ląstelių, kuris ir užkemša po
rą, neleidžiantis riebalams nu
tekėti. Jei kamštis susidaro 
viršutinėje poros dalyje, jis ok
siduojasi su deguonimi ir pasi
daro juosvas; susidaręs apa
tinėje poros dalyje, jis jaučia
mas kaip mažas grūdelis, ku
rio iš viršaus nesimatyti — tai 
uždarasis inkštiras. Inkštirai 
ir spuogai atsiranda tik tose 
veido vietose, kur daug rieba
linių liaukų: ant kaktos, no
sies, smakro, tačiau riebalinių 
liaukų veikla gali suaktyvėti 
ir kitose veido bei kūno vie
tose: skruostų, kaklo, dekolte,

nugaroje. Tai gali tapti net 
išbėrimais.

Kaip atsiranda spuogai? 
Kiekviena riebalinė liauka

sujungta su plauko maišeliu, 
kuriuo riebalai patenka į odos 
paviršių. Šio, „folikulu” vadi
namo, kanalo vidines sieneles 
dengia suragėjusios ląstelės. 
Paprastai jos nuolatos nusitri
ns ir keičiasi naujomis. Jei 
ima formuotis spuogai, vadi
nasi, kad šis procesas sutri
kęs. Palaidos raginės ląstelės 
sulimpa, sudarydamos kietą, 
vis didėjantį kamštį, nepra
leidžiantį iš apačios besiver
žiančių riebalų. Viena šį sutri
kimą sukeliančių priežasčių 
yra bakterijos, kurių turi kiek
vienas žmogus. Paprastai bak
terijos kaupiasi riebalinės 
liaukos kanalo apatinėje da
lyje. Nemalonų tų bakterijų 
poveikį pajuntame tik tada, 
kai riebalinės liaukos ima 
gausiai gaminti riebalus. Šių 
bakterijų išskiriami fermentai 
(enzimai) skaldo odos riebalus 
ir išlaisvina odą dirginančias 
riebiąsias rūgštis. Jos didina 
plauko maišelio sienelių su- 
ragėjimą ir paruošia medžiagą 
kamščiams, dėl kurių vėliau 
atsiranda spuogai. Padidėjęs 
kamštis ima spausti kanalo 
sieneles, o kartu ir aplink 
esančius audinius. Nuo šio 
spaudimo ir nuo bakterijų pa

gamintų riebiųjų rūgščių erzi
nančio poveikio prasideda už
degiminiai procesai, kurie pa
laipsniui ardo mažų odos ka
nalėlių sieneles. Tuomet rie
balai, suragėjusios ląstelės, 
riebiosios rūgštys ir plauko 
likučiai iš plauko maišelio 
kaip svetimkūniai patenka į 
audinius ir sukelia ten dar di
desnį uždegimą. To pasekmė 
— pūlingas spuogas.

Kaip kovoti su spuogais?
Inkštirus — skirtingai negu 

spuogus — būtinai reikia re
guliariai šalinti. Tai turi atlik
ti profesionali kosmetologė. 
Paprastai jie yra išspaudžiami 
rankomis, profesionaliai nau
dojant specialiąsias kaukes 
odos „suminkštinimui”, porų 
atvėrimui ir jų uždarymui. Po 
veido valymo oda būna kiek 
jautresnė, šiek tiek paraudusi, 
bet ne ilgiau kaip 1-2 dienas. 
Išsivalius veido odą, labai 
svarbu vykdyti kosmetologės 
nurodymus ir naudoti tinka
mas veido priežiūros priemo
nės, tai jūsų grožio sėkmės ga
rantas!

Niekada nebandykite pačios 
nuolat spaudinėti odos! Spaus
damos spuogą, jo turinį įspau- 
site dar giliau į audinius ir iš 
mažo spuogelio gali atsirasti 
didelis pūlingas pūlinys, o, 
jam sugijus, randas veide. 
Esant uždegiminiams spuo
gams, nevalykite veido valo
muoju kremu, turinčiu aštrių

smiltelių, tokiu atveju geriau
siai tiks spuoguotai veido odai 
skirtos švelnios valomosios 
kaukės. Spuogelius kelis kar
tus per dieną patepkite dezin
fekuojančiu losjonu. Vitamino 
A, rūgščių ar benzolo peroxido 
turintys losjonai bei kremai 
pradžioje gali net pabloginti 
odos išvaizdą, dėl paraudimo, 
aštraus perštėjimo ir aiškiai 
matomo odos „lupimosi”. Šie 
nemalonūs reiškiniai dažniau
siai būna tik pradžioje, rezul
tatas pastebimas gerokai vė
liau. Odos ligų gydytojai pa
prastai skiria antibiotikų tera
piją, hormonines tabletes, gli- 
kolio rūgšties, fenolio pylin- 
gus. Labai gerą efektą galima 
pasiekti, atliekant mikro-der- 
mobrazijas, tai suragėjusių 
epidermio ląstelių pašalini
mas vakuumo ir mikrokrista- 
lų pagalba.

Prie visų išvardintų priemo
nių galiu dar pasakyti:

1. sveika mityba tikrai svar
bi, nes padeda imuninei siste
mai susidoroti su uždegimais;

2. išbėrimus skatina įtampa. 
Ji silpnina organizmo imuninę 
sistemą, jo sugebėjimą slopinti 
uždegimus. Čia labai pravartu 
gerai pailsėti, atsipalaiduoti, 
sportuoti, pagal galimybes 
daugiau būti lauke;

3. dvasinė įtampa. Kenčian
tys dėl spuogų, jaučiasi at

stumti, pergyvena dėl savo iš
vaizdos. Tokiu atveju, lanky
damiesi pas kosmetologą ar 
gydytoją, nesidrovėkite, jiems 
papasakoti savo vidinius per
gyvenimus. Jie tikrai jums 
padės.

Kosmetologė Alvyda 
Gudėnienė 

tel. 708-974-0048

AR ŽINAI, KAD...
• pirmoji Europoje dainų 

šventė buvo surengta Šveica
rijos mieste Ciuriche 1843 m. 
Dalyvavo 80 chorų ir 2,100 
dainininkų;

• pirmąsias dainų šventes
surengė: estai — 1869 m. Tar
tu mieste. Dalyvavo 789 daini
ninkai ir 56 muzikantai; lat
viai — 1873 m. Rygoje. Daly
vavo 45 chorai su 1,003 daini
ninkais, 16 muzikantų orkest
ras; .

• spaudą lietuviškais raš
menimis rusų caras uždraudė 
1864 m. Draudimas panaikin
tas 1904 m.

• pirmoji nepriklauso
mos Lietuvos dainų šventė 
buvo surengta 1924 m. rug
pjūčio 23, 25 d. Kaune. Daly
vavo apie 3,000 dainininkų. 
Dainų dienos klausėsi apie 
60,000 žiūrovų;

• Nepriklausomoje Lietu
voje dainų šventės dar buvo 
surengtos Kaune 1928 m., 
1930 m.;

• sovietinės okupacijos 
metais taip pat buvo rengia
mos dainų šventės, nors ir 
prieštaringai vertinamos: 
1946, 1950, 1955-1985 m. Vil
niuje kas penkeri metai; 1990 
m. liepos 6-8 d. Vilniuje susi
rinko 32,833 dalyviai. Pirmą 
kartą dalyvauti dainų šventė
je atvyko lietuviai iš Australi
jos, Latvijos choras ir šokėjai, 
Estijos šokėjai, šokėjų an
sambliai „Grandinėlė”, iš Cle
veland, JAV ir „Jotva” iš 
Punsk, Lenkija. Ši šventė isto
riškai įteisino Lietuvos dainų 
švenčių tęstinumą, tą nenu
trūkstamą ryšį, tautos tradi
cijų išsaugojimą.

* * *
• Pirmoji jungtinė JAV ir 

Kanados lietuvių dainų šventė 
įvyko 1956 m. Dalyvavo 34 
chorai, apie 1,200 dalyvių. II 
— 1961 m. Dalyvavo 23 cho
rai, apie 1,000 dainininkų. Ne
toli 10,000 žiūrovų. III — 1966 
m., 41 choras (tarpe jų 16 vai
kų chorų). 1,200 dalyvių. Žiū
rovų apie 11,000. IV — 1971 
m. 42 chorai apie 800 daini
ninkų. V dainų šventė įvyko 
Kanadoje 1978 m. Dalyvavo 
51 choras. Apie 1,400 daini
ninkų. VI — 1983 m. Dalyva
vo 44 chorai — apie 800 daini
ninkų. VII — 1991 m. Da
lyvavo 850 dainininkų ir 200 
šokėjų. I, II, III, IV, VI, VII 
dainų šventės surengtos Čika
goje.

, # * *
• 1957 m. pirmoji išeivijos 

šokių šventė: 1962 m. — II, 
1968 m. — III; 1972 m. — IV; 
1976 rp. — V; 1980 m. — VI. 
Visos buvo surengtos Čikago
je. 1984 m. VII — Cleveland; 
1988 m. VIII — Toronto, Ka
nada; 1992 m. — IX Čikagoj; 
1996 m. X — Čikagoje; 2000 
m. XI šokių šventė — Toronto 
Kanada.

* * *
• Pirmasis išeivijos teat

ro festivalis buvo surengtas 
1968 m. (rašytojo, JAV LB KT 
pirmininko A. Kairio iniciaty
va) Čikagoje; X — 2000 m. 
Čikagoje (JAV LB KT pirmi
ninkės M. Remienės iniciaty
va).

* * *
• pirmasis JAV Jaunųjų at

likėjų festivalis surengtas 
2001 m. Lemonte, IL, ruošė 
JAV LB Kultūros taryba ir 
Meno mokyklėlė. Dalyvavo 
per 50 dalyvių. ‘
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VIENUOLIKA
Ar žinai, kad vienuolika 

simbolių kalboje — kančios 
skaičius?

Įsivaizdavimas, jog skaičiai 
turi simbolinę reikšmę, yra la
bai senas, dar iš Mezopotami- 
jos, ir artimai susijęs su mik- 
rokosmoso-makrokosmoso teo
rijos formavimusi bei raida. 
Galimas daiktas, kad kosmi
nių procesų periodiškumas 
(dienos ir nakties kaita, mė
nulio fazės, metų laikai, pla
netų skriejimo periodai ir t.t.), 
turėjo tam ne menkesnę reikš
mę, kaip ir babiloniečių še- 
šiasdešimtainė sistema su di
deliu 'skaičiaus 60 dalumu. 
Negalima nepastebėti, kad 
daugelis mistiškųj ų skaičių 
gauti daugybos būdu, retas 
kuris dalybos. Tai tam tikra 
prasme patvirtina babiloniš
kąją simbolikos kilmę, nes ba
biloniečiai nepažino dalybos 
veiksmo, tik skaičius tarpusa
vy padaugindavo.

Pagal Pitagoro teoremą, nu
meriai nuo 1 iki 10 yra pagrin
diniai ir simbolizuoja visus 
dalykus, jie kuria pasaulį ir 
žmones. Pitagoro pasekėjų dė
ka suklestėjo skaičių simboli
ka. Nuo pat skaičių simbolikos 
formavimosi pradžios didelį 
vaidmenį vaidino (aritmeti
nių) skaičių siejimas su tam 
tikromis (geometrinėmis) figū
romis, iš čia vadinami figūri
niai arba poligonaliniai skai
čiai. Tokiu aspektu galima 
vertinti magiškąjį kvadratą. 
Naujaisiais laikais skaičių 
simbolika išlieka, ypač ezote
riniuose dalykuose, numerolo- 
gijos pavidalu su tiesiog neiš
semiamomis spėliojimų gali
mybėmis.

Po tragiškosios rugsėjui 1- 
osios atsirado daug išmąsty- 
mų. Kartais jie panašūs į mis
tiką. Čia pateikiame pasaulio 
spaudoje pasirodžiusius pa
mąstymus, išvadas, kurie pa
našūs į mistiką, tačiau kai 
tiek daug įvairių, nepaaiški
namų sutapimų...

Teroro data: 09/11 (9-1-1); 
rugsėjo 11-toji — 254-oji diena 
metuose — 2+5+4=11. Po rug
sėjo 11-osios iki metų pabai
gos lieka 111 dienų. Telefono 
kodai į Iraną, Iraką 119 
(1+1+9=11).

Du aukštieji pastatai WTC 
(pasaulio prekybos centras) 
yra panašūs į lotynišką skai
čių II (du), o arabų — 11. Pir
mojo lėktuvo, įsmigusio į 
WTC, skrydžio numeris — 11. 
New York valstija įsijungusi į 
JAV struktūrą — vienuoliktoji 
(11). New York City — sudaro 
11 raidžių. Afganistan —vie
nuolika — 11. The Pentagon 
— vienuolika raidžių — 11. 
Skrydžio Nr. 11 lėktuve buvo 
92 keleiviai — (9+2=11).
Skrydžio Nr. 77 lėktuve buvo 
65 keleiviai (6+5=11).

Šis tas apie figūrų, pagal 
arabiškus skaičius, išsidėsty
mą: astrologijos šakų nume
racijoje 11 skyrius skirtas iš
blaškymams ir kančioms arba 
atradimams ir praradimams.

11 Jėzaus mokinių — apaš
talų neišdavė Kristaus (dvy
liktasis — Judas). Šie apaš
talai rūpinosi pasaulio žmonė
mis, siuntė jiems krikščiony
bės žinią.

Skaičius 11 — retsykiais 
nuodėmės ir atgailos skaičius, 
nes viršija dešimt (pvz., 10 
Dievo įsakymų), tačiau nepa
siekia švento ir reikšmingo 
skaičiaus 11 (dvylika apašta
lų). Pirmasis „nebylus” skai
čius kitų „nebyliųjų nelyginių 
skaičių rikiuotėje (pvz., 17, 19, 
23 ir t.t.). Galbūt laikytinas 
Zodiako (kaip žinome, Zodia
kas turi 12 ženklų), skaičiumi, 
nes kiekvienas iš Zodiako 
ženklų yra visada Saulės už
dengtas ir nematomas; kaip 
skaičių kombinacijos suma 
(2+3)+(2x3)=ll laikomas dan

gaus ir žemės ryšio skaičiumi. 
Krikščionių simbolikoje šv. 
Uršulė savo apsiaustu už
dengė 11 (tūkstančių) skais
čiųjų mergelių ir t.t.

Parengta pagal įvairią 
žiniasklaidą.

■Sjš*

• 2000 metais Kaune pa
vogta daugiau nei tūkstantis 
automašinų. Tai 23 procentais 
daugiau nei 1999 metais. Au
tomobilių valstybiniai regist
racijos numeriai — vis dar 
geidžiamas vagių grobis. To
kių nusikaltimų šalyje nema
žėja. Didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose jau bandoma spręs
ti šią problemą. Varžteliai, ku
riuos paprastu atsuktuvu gali
ma atsukti per porą minučių, 
keičiami kniedėmis. Kauno 
„Jutos” automobilių centre, 
kur yra įsikūrusi ir automobi
lius registruojanti bendrovė 
„Regitra”, kniedės numeriams 
tvirtinti renkasi apie 80 pro
centų mašinų pirkėjų. Ši pa
slauga kainuoja 5 litus. Du 
„Jutos” meistrai, turintys ne
dideles kilnojamas dirbtuvė
les, darbą atlieka per 5 minu
tes.

• Kauno kelių policijos
muziejuje kaupiamos darbo 
priemonės, kurias sovietiniais 
laikais naudojo tuometiniai 
milicininkai. Vienu pirmųjų 
eksponatų kuriamame muzie
juje tapo vadinamosios blaivu
mo kontrolės pipetės. Jų pa
kuotes aštuntajame dešimt
metyje vežiodavosi visi autoin
spektoriai. Pareigūnas, su
stabdęs vairuotoją ir įtaręs, 
jog jis yra padauginęs alkoho
lio,-liepdavo pūsti į pipetę. Iš 
pradžių pareigūnas nulauž- 
davo abu stiklinės pipetės ga
lus, prie vieno jų pritaisydavo 
nedidelį pūtiklį, kad vairuoto
jas nesusižalotų lūpų, o prie 
kito — celofaninį maišelį. Jei, 
vairuotojui pripūtus maišelį, 
pipetėje esančios geltonos gra
nulės pažaliuodavo, vadinasi, 
prie vairo sėdi neblaivus žmo
gus.

• Kaunietis L. Mažonas
įsitikinęs, jog valstybės skirti 
pinigai KAM sistemoje naudo
jami neracionaliai. Daug jų 
prarandama apmokant už 
darbą žmonėms, kurie atlieka 
dubliuotas funkcijas KAM ir 
Gynybos štabe. Šiose dviejose 
institucijose, įsikūrusiose ša
lia stovinčiuose gerai sure
montuotuose pastatuose, yra 
tą patį darbą dukart dirbantys 
skyriai — personalo, slaptieji 
ir kiti. Taip pat ir atskiros bu
halterijos. Karininkai dažnai 
tuos pačius dokumentus turi 
pristatyti ir į ministeriją, ir į 
Gynybos štabą arba bėgįoti iš 
vieno pastato į kitą, kad gautų 
valdininkų vizas. Anot L. Ma- 
žono, Nepriklausomos Lietu
vos laikais šios dvi institucijos 
sykiu su tuometine Karo poli
cija tilpo viename pastate "Ge
dimino prospekte 21, Kaune. 
Prieš, II pasaulinį karą buvo 
daugiau ir reguliariosios ka
riuomenės — 26,000. Tuo tar
pu dabar tik 13,000-14,000. 
Tačiau prieškariu KAM ir Ge
neraliniame štabe dirbo 70 
žmonių, o dabar — apie 400.

• Pagal Valstybės tarnau
tojų įstatymą Kauno ugdymo 
įstaigas turės palikti daugiau 
kaip 400 pensininkų pedago
gų. Valstybės tarnautojų sta
tusas prarandamas, kai jam 
sukanka 62 m. ir 6 mėn.

• Vilniuje, Vingių gatvė
je, baigtas statyti pirmasis 
užsienietiškas daugiabutis gy
venamasis namas. Jis pastaty
tas ir įrengtas pagal švedų 
statybos įmonės „Skanska” 
standartus ir daugiausia at
spindi švedišką būsto filoso
fiją. Daugiausia dėmesio skir
ta ne prabangai, bet deta
lėms, lemiančioms gyvenimo 
kokybę. L.T.



6__________ DRAUGAS, 2001 m. lapkričio 2 d., penktadienis

JAV Lietuvių Bendruomenės svečiai

DEPARTAMENTAS MILIJONUI

S K E A 1
UŽSIENIO

JAV LB kvietimu Lietuvos 
delegacijos sudėtyje Čikagoje 
viešėjo ir dalyvavo 50-mečio 
minėjimo renginiuose Tauti
nių mažumų ir išeivijos depar
tamento direktorius dr. 
Remigijus Motuzas. Jis su
tiko atsakyti į „Draugo” kores
pondentės klausimus.

- Lietuvos valstybė su 
gausia išeivija visame pa
saulyje oficialiai bendrau
ja per Jūsų vadovaujamą 
departamentą. Ar JAV Lie
tuvių Bendruomenė yra 
kuo nors ypatinga tame 
Jūsų bendradarbių kolek
tyve?
- Lietuva, atkūrusi valsty

bingumą, ėmė domėtis savo 
išeivija. Sovietiniais metais 
Lietuva taip pat palaikė 
ryšius, bet tik privačius - su 
giminėmis. Po 1990 m. Lietu
va susirūpino, kad tie lietu
viai, kurie gyveno buvusiose 
sovietinėse respublikose kom-

j paktiškai (Rusijos Karaliau- 
*l čiaufe srityje, Baltarusijoje), 

nebūtų diskriminuojami, dėl 
to, kad Lietuva viena iš 
pirmųjų paskelbė ultimatumą 
buvusiai Sovietų sąjungai ir 
atkūrė savo valstybę. Tas 
domėjimasis skatino steigtis 
lietuvių bendruomenes. Tuo
jau pat į šį darbą įsijungė 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Lietuvių Bendruomenė. Su

. džiaugsmu galiu pasakyti, kad 
JAV LB ir mums, valstybės 
institucijoms, padėjo steigti 
bendruomenes Rytų kraštuose 
- savo patarimais, patirtimi, 

i pagaliau savo pavyzdžiu - kad 
per tiek dešimtmečių nenu- 
tautėjo ir išlaikė lituanistines 
mokyklas bei kultūros įstai
gas. Lietuvių bendruomenių 
kūrimasis Rytų kraštuose pa
laikė ir mūsų valstybingumo 
stiprėjimą, juk praktiškai iki 
1991 m. rugpjūčio pučo mes 
gyvenome labai nesaugiai ir 
mums buvo svarbu, kad ypač 
mūsų kaimyninės respublikos 
mus palaikytų, bent jau ne
trukdytų mūsų valstybingu
mui.

Mes sakome, kad už Lietu
vos ribų šiuo metu gyvena 
apie 1 mln. lietuvių, daugiau
sia jų, žinoma, JAV. 1994 m. 
Lietuvos Respublika įsteigė 
specialią instituciją - Tauti
nių mažumų ir išeivijos depar
tamentą. Nors kai kada ir dis
kutuojama dėl tokio derinio 
(sieti išeiviją ir tautines ma
žumas), bet dažnai mums tai 
padeda, ypač dirbant su Rytų 
kraštais. Kai lenkai mus 
spaudžia dėl Vilnijos, kur gy
vena daug lenkų, mes kal
bame apie Lenkijos Suvalkų - 
Seinų ir Punsko kraštą. Tai 
padeda steigiant naujas mo
kyklas, lietuviškas organizaci
jas.

JAV LB per visus tuos 10 
metų buvo mūsų partnerė, 
ypač Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė. Realiai mes esame 
pasiskirstę, kad Tautinių 

... marumų ir išeivijos departa
mentas daugiau rūpinsis Ry
tų, o PLB - Vakarų kraštais.

LIETUVIŲ
Kad ir toks pavyzdys - į Vasa
rio 16-osios gimnaziją Vokieti
joje važiuoja mokytis Vakarų 
pasaulio lietuviškas jaunimas, 
o į Vilniaus „Lietuvių namus” 
- tremtinių vaikai iš Omsko, 
Tomsko, Tolimojo Sibiro, 
Ukrainos, Baltarusijos.

JAV lietuvių visuomenė 
niekada neprašė mūsų finan
sinės paramos, nors šiuo metu 
ir čia jau yra problemų, nes 
susidarė didelė III bangos 
ateivių karta, kuriai tapo ak
tualus ir vaikų mokymas, ir 
įsitvirtinimas. Atvirkščiai, at
skiros JAV lietuvių bendruo
menės globoja atskiras litua
nistines mokyklas, kultūros 
centrus. Mes tik siekiam, kad 
JAV LB turėtų visą informa
ciją apie tai, kas vyksta Lietu
voje - kokią literatūrą ir kur 
galima įsigyti, norint mokytis 
lietuvių kalbos. Tai labai svar
bu, nes mes jau turime apie 
100 įvairių mokymo priemo
nių. Mums svarbu žinoti, kam 
tų priemonių reikia. Jau yra 
išleista ne tik rusakalbiams, 
bet angliškai kalbantiems 
įvairių vadovėlių. Rytų kraš
tams mokymo priemonės yra 
suteikiamos nemokamai, ki
taip ten neišsilaikytų lituanis
tinis švietimas, nes gyvenimo 
lygis ten yra labai žemas. Šiuo 
metu Rusijoje mūsų pasiųsti 
mokytojai lituanistinėse mo
kyklose uždirba 15-16 dol. per 
mėn. Tai katastrofiška padė
tis. Tuo labiau, kad tie žmonės 
yra palikę savo namus ir 
išvažiavę kaip misionieriai. 
Todėl atskirų JAV lietuvių 
suteikta 50, 100 ar daugiau 
dolerių premija ar Tautos bei 
Lietuvių fondų suteikiama pa
galba yra labai brangi. Pvz., 
Lietuvių fondas Gudijoje 
dviems sekmadieninėms- mo
kykloms moka už patalpų 
šildymą, o patarnautojams už 
priežiūrą. Nors tai nėra di
delės sumos, bet jų vertė 
neįkainojama.

JAV LB teikiame informa
ciją apie kursus, kur galima 
išmokti lietuvių kalbos. Jauni
mas gali jau važiuoti į litua
nistinių studijų katedrą Vil
niaus universitete ir taip pat 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune, kur tai kainuoja kiek 
brangiau. Jeigu atvykusiam iš 
JAV žmogui per brangu susi
mokėti už mokslą, butą bei 
maistą, jis gali kreiptis į de
partamentą ir mes padėsime 
jam surasti pigesnį variantą. 
Priimame ir kitokius indivi
dualius prašymus. Organizuo
jame kursus ir seminarus 
Rytų ir Vakarų kraštų peda
gogams, taip pat pedagogams, 
dirbantiems lietuviškose mo
kyklose. Ir šitame susitikime 
su JAV LB sutarėme, kad 
pranešime apie visus tokius 
kursus ir seminarus švietimo 
klausimais. Gal būt neatvyks 
daug, bet ir vienas parsiveš 
metodinės medžiagos, naujo
vių.

Turime paruošę ir galime 
siųsti vaizdajuostes apie Lie
tuvą. Yra parengtos atskiro
mis temomis: apie Lietuvos is
toriją, žymiąsias lietuvių vals
tybines šventes, apie lietuvius 
Sibire ir pan. Tai efektyvu, 
nes šio krašto jaunimas tur
būt nelabai įsivaizduoja, kas 
yra Sibiras.,

Nors teikiame tik informa
ciją, bet labai gerai jaučiame 
grįžtamąjį ryšį. Jeigu atskiri 
JAV LB nariai sužino, kad 
kažkas kažkur vargsta Toli
muosiuose Rytuose, Smolens
ke ar Punske^ mes sulaukiame 
paramos. Ypač didelę paramą 
gauname per JAV LB Sociali
nių reikalų tarybą, pagal ku
rios projektus jau yra išgel-

Spalio pabaigoje Vilniuje, Viršuliškių mikrorajone, atidaryta didžiausia Lietuvoje sporto salė — „Sportima”, 
kurios statyba buvo pradėta dar 1989 m. Statybos užsakovas — Kūno kultūros ir sporto departamentas.

Gedimino Žilinkso (Elta) nuotrauka.
bėta apie 200 vaikų. O kur dar 
„Saulutė” ir kitos išeivių lab
daros organizacijos. Birutės 
Jasaitienės vadovaujama tary
ba 82 neturtingiems studen
tams, besimokantiems Lietu
voje, skiria stipendijas. Žino
me, kad tokias stipendijas, au
kas skiria ir atskiri žmonės, 
globodami savo gimtinę. Tu
rime net atskirų išeivijos 
veikėjų vardais pavadintų mo
kyklų.

JAV LB Tarybos sesijoje 
buvo kalbama apie ekskursi
jas į Lietuvą. Gal Lietuvių 
Bendruomenės jėgomis tai 
vykdyti yra sunku, bet, ma
nyčiau, kad jas kokiu nors 
būdu reiktų organizuoti, todėl 
kad paauglys, pamatęs kraštą, 
išgirdęs gyvą lietuvių kalbą, 
labiau susidomėtų lietuvybe ir 
aktyviau dalyvautų bendruo
menės veikloje. Tam tarnauja 
ir mūsų kasmetinės vaikų ir 
jaunimo stovyklos. Mes nega
lime pakviesti į jas jaunimo iš 
JAV, nes negalime už jį su
mokėti, tačiau galėtume pa
dėti jau atvykus į Vilnių - 
nuvežti iki stovyklos arba kai 
kam padovanoti kelialapį. No
rėtume, kad JAV ir Lietuvos 
vaikai kartu stovyklautų. 
Nors Lietuvoje veikia ir 
skautų, ir ateitininkų organi
zacijos, bet jų vadovai daž
niausiai nėra buvę nei ateiti
ninkai, nei skautai, apie tai jie 
žino tik iš vadovėlių, ir ta 
išeivijos mokykla mums būtų 
labai naudinga. Ir atvirkščiai. 
Štai, siuntėme į JAV šokių va
dovą (departamentas mokėjo 
už kelionę), kuris Dainavoje 
mokė vadovus ir šokėjus. Pasi
sekimas buvo toks didelis, kad 
jis buvo pakviestas ir šiems, ir 
kitiems metams.

Turime bendrauti ir keistis 
informacija. Tokiu būdu gali
ma bus išvengti ir kai kurių 
blogybių. Pavyzdžiui, kai 
Amerikoje buvo renkamos 
lėšos gydyti mergaitei, ser
gančiai kaulų čiulpų liga, mes 
nieko nežinojome. Šioje istori
joje buvo nemalonių dalykų. 
Kai mergaitė mirė, tėvai jai 
pastatė prabangų paminklą ir 
pareikalavo, kad iš aukų būtų 
sumokėtos išlaidos. Mums 
nesinorėtų, kad amerikiečiai 
susidarytų blogą nuomonę 
apie mus. Nuolat bendraujant 
nemalonių dalykų gal galima 
būtų lengviau išvengti.

- Į „Draugo” redakciją 
kreipėsi jaunos mamos iš 
naujųjū išeivių kartos, ku
rios norėtų savo vaikus 
leisti į Lietuvos gimnazi
jas. Ką joms galėtumėte at
sakyti?
- Jeigu jos nėra praradusios 

Lietuvos pilietybės, galėtų 
kreiptis į bet kurią Lietuvos 
bendrojo lavinimo mokyklą, 
nors, žinoma, geriausia į to 
miesto, iš kurio išvyko. O tie 
tėvai, kurie jau yra praradę 
LR pilietybę arba jeigu ir turi, 
bet negali būti su vaikais kar
tu, galima kreiptis į bendrojo 
lavinimo mokyklą Vilniuje, 
kuri vadinasi „Lietuvių na
mai”. Ten mokosi vaikai iš 
viso pasaulio. Jiems nereikėtų 
mokėti nei už mokslą, nei už 
gyvenimą, jie būtų išlaikomi

SĖKMINGA A. KEZIO 
FOTOPARODA VILNIUJE

Nė po visą pasaulį plačiai 
nuskambėję teroristų išpuoliai 
prieš Ameriką ir dėl to sulai
kyti skrydžiai nepajėgė su
stabdyti energingojo čikagie- 
čio menininko Algimanto Ke
zio išvykos į Lietuvą.

Tiesa, jis savo kelionę turėjo 
šiek tiek nukelti į vėlesnį lai
ką, tačiau, nepabūgęs tolimo 
ir gal kiek rizikingo skrydžio 
per Atlantą, vis tiek atliko sa
vo užsimotą misiją. Atėjusios 
žinios iš Vilniaus teigė, kad 
paroda turbūt susilaukė dides
nio dėmesio, negu A. Kezio 
ankstesnieji pasirodymai.

Spalio 1 d. Vilniaus Rotušės 
patalpose buvo atidaryta A. 
Kezio fotografijų paroda, pa
vadinta „Čikaga 2001 — ar
chitektūros fragmentai”, kurią 
surengė Vilniaus miesto savi
valdybė tarptautinio „Vil
niaus dienų” festivalio proga. Į 
parodą A. Kezys nusivežė 24 
didelio formato kūrinius, ku
riuos galėjo padaryti tik su 
Lietuvių fondo finansine para
ma.

Apie parodos atidarymą ga
vome žinių iš vilnietės meno
tyrininkės Eglės Jaskūnienės, 
kuri vaizdžiai nušvietė šį įvy
kį. Ji pažymėjo, kad į atidąry- 
mui skirtą salę galėjo patekti 
tik dalis A. Kezio kūryba susi
domėjusių, o kiti tuo metu tu
rėjo pastovėti koridoriuje. Tik 
vėliau ir jiems buvo proga 
pakliūti į vidų: susipažinti su 
čikagiečio darbais, jį pasvei
kinti. Norinčiųjų paspausti A. 
Kezio ranką, įteikti gėlių ar 
kitokių dovanų nusidriekė ilga 
eilutė.

Po atidarymo A. Kezys no
rėjo apvažiuoti kitus Lietuvos 
miestus. Jam ypatingai reikė-

valstybės. Tai praktiškai yra 
lietuvių grįžimo į tėvynę na
mai.
- O kaip į Jus galima 

kreiptis?
- Tautinių mažumų ir 

išeivijos departamento adre
sas: Kosciuškos 30, Vilnius 
2600; tel. 613049; fax. 619431; 
ei. pašto adresas: tmdep@is.lt

Dėkojame už pokalbį.
Kalbėjosi

Audronė V. Škiudaitė

Lietuvos archyvų departamento direktorius Vidas Grigoraitis (kairėje) su 
Cikagiečiais fotomenininkais Algimantu Keziu ir Jonu Tamulaičiu paro
dos „Čikaga 2001 — architektūros fragmentai” atidarymo metu Vilniaus 
Rotušėje spalio 1 d. Viliaus Jasinevičiaus nuotr.

jo nuvykti į Kauną, nes ten 
kiek anksčiau buvo atidarytos 
net dvi jo fotografijų parodos. 
Į vienos, surengtos Maironio 
muziejuje, atidarymą turėjo 
atvažiuoti pats fotomeninin
kas. Tačiau dėl teroristinių iš
puolių negalint laiku išskristi 
iš Čikagos, paroda buvo atida
ryta ir be jo, nes A. Kezio pa
rodos apie angelus eksponatai 
ten buvo nuskraidinti. Kiek 
teko girdėti, ir šios parodos 
Kaune buvo gausiai lankomos, 
apie jas nemažai rašė Lietu
vos spauda.

A. Kezys apgailestauja, kad 
šį vizitą Lietuvoje jam reikėjo 
gerokai sutrumpinti, kadangi 
Čikagoje jo laukė kiti darbai. 
Jis net ilgėliau negalėjo Vil
niaus Rotušėje palikti nusi
vežtųjų darbų — Čikagos ar
chitektūros fragmentų, nes tai 
brangūs (net ir pinigine pras
me) eksponatai, kurių neįma
noma padauginti. O jie ne
trukus turi būti eksponuojami 
Čikagos priemiestyje įsikūru
siame architektūros muzie
juje.

Tad vilniečiai A. Kezio dar
bais tegalėjo gėrėtis iki spalio 
8 dienos, o po to jie kartu su 
autoriumi iškeliavo į Čikagą. 
Mūsiškio bagažas buvo dide
lis: jame buvo ne tik šie dar
bai, bet ir 140 Lietuvos foto
grafijų kūrinių, skirtų metinei 
fotoparodai Čikagoje, kurios 
vyriausiuoju rengėju kaip tik 
yra A. Kezys.

„Nežinau, kaip tuos Lietu
vos fotografų darbus laiku bū
čiau gavęs, jeigu ten pats ne
būčiau nuvažiavęs ir juos par
sivežęs”, — teigė, į Čikagą lai
mingai grįžęs, Algimantas Ke
zys. O fotografijų parsiveži- 
mas yra tik vienas rūpesčių, 
nes čia daug laiko suėda nuo
traukų atrinkimas, eksponavi
mas, katalogo paruošimas bei 
kiti dalykai. O šios parodos 
atidarymas bus lapkričio 2 d. 
„Čiurlionio” galerijos patal
pose.

Beje, į Lietuvą A. Kezys bu
vo nusivežęs du leidinius: ka
talogą, pavadintą „Čikaga 
2001, Architektūros fragmen
tai” ir 2002 metų kalendorių, 
iliustruotą Vilniuje surengtos 
fotoparodos darbais. Šiame

Paslaugos

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS,

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė

S. Kana kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS

3208 1/2 Weet 95th Street
Tel. (708) 424-8654 

(773) 581-8654

8128 8. VVaetam Ava.
I 0T JAMES Chicago, IL 80662' JFitrSao 24KRS, 7 DAYS

773-778-8060
(TONY) ANATOLIJUS BACKO

773-617-6768 (mob.)
FREE ESTIMATE

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas 

ir instaliacija

Pagal klijento pageidavimą 
galiu atvykti į namus apkirpti 

plaukus, padaryti cheminį 
sušukavimą, nudažyti plaukus, 

padaryti šukuoseną.
Tel. 773-354-4158, Nijolė.

GREIT PARDUODA

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui

• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

New Vision 
Bus.: 708-361-0800 
VaceMUt 773854-7820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ

Siūlo darbą

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155.

Šeštadieninei Maironio
lituanistinei mokyklai 
Lemonte reikalingas 

budėtojų koordinatorius. 
Raštinės tel. 630-257-0888.

Ieško darbo

49 m. vyras, turintis 
automobilį, ieško darbo. 

Tel. 630-670-2379.

kataloge savo mintis dėsto 
Lietuvos gen. konsulas Čika
goje Giedrius Apuokas, buvęs 
vienas asmenų, kurių dėka A. 
Kezio darbai galėjo pasiekti 
Vilnių.

Čia konsulas G. Apuokas 
kalba apie Čikagą ir jos nova
torišką architektūrą, pirmuo
sius dangoraižius. Jis rašo: 
„Dar nuostabiau yra tai, kad 
nemažai žmonių visame pa
saulyje su Čikagos architek
tūra susipažįsta, ar į ją naujai 
pažvelgia lietuvio fotografo Al
gimanto Kezio akimis. Jo fo
tografijas Čikagoje žino kiek
vienas, bent kiek besidomintis 
fotomenu. Todėl, kai kilo idėja 
Čikagos dienų Vilniuje metu 
rengti fotografijų parodą, ne
dvejodamas pasiūliau į šį dar
bą įsijungti ir jam”.

Beje, toje parodoje dalyvavo 
ir kitas čikagietis fotografas, 
Jonas Tamulaitis, su kuriuo 
ten ir A. Keziui trumpai teko 
pabendrauti. Dabar jie abu 
jau Čikagoje ir įsįjungę į kas
dieninius darbus.Edvardas Šulaitis

• Rugsėjo 14 d. Marijampolės Palaimintojo arkivysku
po Jurgio Matulaičio kunigų 
seminarijoje buvo švęsti Kry
žiaus išaukštinimo atlaidai. 
Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, 
kurias, vadovaujant Vilkaviš
kio vyskupui Juozui Že
maičiui, MIC, koncelebravo 
rektorius ir kiti seminarijoje 
dirbantys kunigai. Homilijoje 
kun. Rimas Skinkaitis susiejo 
šią šventę su Didžiojo penkta
dienio liturgija, kai Bažnyčia, 
nešvęsdama Eucharistijos, vi
są dėmesį sutelkia į kryžiaus 
slėpinį.

* Seimo Biudžeto ir finansų komiteto nariai sie
kia apkarpyti Prezidentūros, 
Seimo kanceliarijos bei Vy
riausiosios rinkimų komisijos 
kitų metų lėšas. (LR,Elta)
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A?
MAYER

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
liestearpnemiesčiuose, kreipkitės į 
ANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir 
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.

Nuosavybių įkainavimas veltui.

VĖLINĖS 
Atkelta iš 3 psl.

Po to pereidavom per ka
pines — aplankyti tolimesnių 
giminaičių ir draugų kapų, su
tikti pažįstamų, pažiūrėti, 
kaip papuošti kiti kapai. Pri
valu būdavo aplankyti žymių 
žmonių kapus. Sovietiniais 
laikais senosiose Šiaulių ka
pinėse visada sustodavom prie 
kareivių kapų. Vėlinių dieną 
jie būdavo šviesiausia kapinių 
vieta — su daugybe įvairių 
formų ir dydžių žvakučių — 
vienos bebaigiančios degti, ki
tomis tik pradėjusiomis — su
neštomis ir uždegtomis skir
tingų žmonių. Tik dabar su
prantu, kad tai buvo savano
rių karių kapai. Dešimtys ir 
šimtai žvakučių šviesdavo ant 
rašytojų, poetų, žymių valsty
bės veikėjų kapų...

Važiuodavom į kitas kapines
— kitų artimųjų kapų aplan
kyti.

Pro savo miegamojo langą 
tolumoje matydavau kapines
— jos dar ilgai, iki vidurnak
čio, iki ryto mirgėdavo šilta 
žvakučių šviesa.

Kasmet Vėlinių vakarą Lie
tuvoje šimtais ir tūkstančiais 
Šiltų ugnelių degs kapinės ir 
kapinaitės. Išėjusiuosius sa
vuosius prisimins ir jų ka
pams galvas lenks suaugusie
ji, žvakutes degs ir neleis joms 
užgesti vaikai. Suaugusiųjų 
pavyzdžiu, ir mažieji lenks sa
vo galveles artimųjų kapams
— ir mokysis pagarbos išėju
siesiems, ir turės savo pirmąją 
gražią pamoką apie Amžiny
bę... Tai toje Lietuvoje, pilkoje 
ir vargingoje.

O turtingoje klestinčioje 
Amerikoje? Čia, Amerikoje, 
prie namų barkšos balti plast
masiniai griaučiai, kadaruos 
sintetiniai voratinkliai. O vai
kai, pasipuošę spalvingais 
Halloween kostiumais, links
mai keliaus nuo durų prie 
durų su ištiesta ranka (kur 
ten ranka — visu maišu!), 
rinkdami dykai dalinamus 
saldainius. Ko Amerikos vai
kai išmoks, ką sužinos? Kad 
juo daugiau — tuo geriau ir 
kad „Halloween — it’s lot of 
fun”!

Kapai Amerikoje tą vakarą 
taip ir liks tylūs, tamsūs, vie
niši, niekieno neaplankyti, o 
mirusieji — niekieno neprisi
minti. Dalia Kairiūkštienė
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS

JOLITOS STAIPSNIS

Liudos Avižonienės laiškas 
(spalio. 26) privertė mane susi
rasti spalio 11 „Draugo” nu
merį ir perskaityti Jolitos Šeč- 
kutės straipsnį „Visi mes keis
tuoliai”.

Prieš pusantro mėnesio, po 
dešimties metų pertraukos, 
vėl aplankiau Lietuvą. Ji be
veik nepažįstama savo išvaiz
da, tačiau žmonės (rie visi) ne
daug pasikeitė, o kai kurie vi
sai nepasikeitė nuo okupacijos 
metų (Lietuvoje lankiausi tris 
kartus sovietmečiu). Ypač kri
to į akis tai, kad geruose vieš
bučiuose, restoranuose, bran
giose parduotuvėse žmonės 
mandagūs, paslaugūs, tačiau 
turguje ar pigesniuose resto
ranuose dauguma jų buvo tie
siog nemandagūs. „Marceliu- 
kės klėtis” restorane buvau be 
ceremonijų pastumta į šoną 
padavėjos, kuriai „pasimai- 
šiaū” po kojų, nors jai te
reikėjo tik pasakyti „atsipra
šau” ir būčiau pasitraukusi iš 
kelio. Šį incidentą prisimi
niau, skaitydama Jolitos Šeč- 
kutės straipsnyje sakinį: 
„keistai atrodydavo nuolatinis 
jų (amerikiečių) atsiprašinėji
mas dėl nieko ir dėkojimas už 
menkniekius”.

Kaip gaila, kad jaunam Lie
tuvos žmogui keistai atrodo 
amerikiečių mandagumas...

Danutė Korzonienė 
Palos Hills, IL

APIE LIETUVIUS 
• TELEVIZIJOJE

Norėčiau papildyti Edvardo 
Šulaičio spalio 26 d. straipsnį 
apie Čikagos lietuvius ameri- 
kiedkįp^ televizijoje. PBS- 
WTTW prodiuserė Rise San- 
ders pranešė, kad programa 
„The Lithuanians in Chicago” 
(„Lietuviai Čikagoje") bus ro
doma per 11 kanalą gruodžio 
10 d., 7:30 vai. vakaro. Progra
ma, viena iš „Chicago Stories” 
serijos, bus rodoma visą va
landą, žinoma, be reklamų. 
Pasakbtojas ar pasakotoja 
(narrator) dar neparinkta, bet 
programos rengėjai galvoja, 
kad gal pasiseks prikalbinti 
Ann Jillian (Jūratę Nausėdai
tę).

Be straipsnyje minėtų vieto
vių, WTTW darbuotojai dar 
filmavo „Racine” kepykloje, 
„Heftlthy Food” restorane 
Bridgeporte, „Seklyčioje”, „Li
thuanian Heritage” žurnalo 
redakcijoje, Lemonto lituanis
tinėje mokykloje Pasaulio lie
tuvių centre, ir kažkokiame 
Lietuvos žydų klube Skokie 
priemiestyje.

Valentinas Ramonis 
Lemont, IL

LEDAI PRALAUŽTI

Su įdomumu skaitau „Drau
go” vyriausios redaktorės Da
nutės Bindokienės vedamuo
sius straipsnius, keliančius ir 
nagrinėjančius išeivijos, Lietu
vos ir pasaulio įvykius bei 
problemas. Atkreipė dėmesį ir 
š.m. spalio 11 d. vedamasis 
„Svečiai: stebėkite ir atmin
kite”. Be kita ko, teisingai ra
šoma, kad Lietuvos žmonės 
mažai žino apie užsienio lietu
vių ir jų organizacijos veiklą 
bei rūpesčius, kad apie tai Lie
tuvos žiniasklaidoje retai už
tiksi ilgesnį rašinį. „O tikėtis,

kad bus reguliariai spausdina
mos ir pranešamos žinios, vi
siškai bergždžios svąjonės!” 
— rašo O. Bindokienė.

Iš tiesų, populiarūs, didieji 
ir mažesnieji dienraščiai apie 
išeivijos gyvenimą ir veiklą ty
li lyg vandens į burną paėmę, 
nebent išpučia kokį sensacin
gą, dažniausiai neigiamą nau
jųjų emigrantų nutikimą. Bet 
Lietuvos kultūrinėje spaudoje 
pasirodo prošvaisčių, o Rašy
tojų sąjungos savaitraštis „Li
teratūra ir menas” net ir ledus 
pralaužė, nuo šių metų balan
džio mėn. reguliariai, kas dvi 
savaites pradėjęs spausdinti 
nuolatinį, dvi laikraščio skiltis 
užimantį skyrelį „Lietuviai 
svetur”. Pagal „Draugo” pra
nešimus šį skyrelį, šio dien
raščio redakcijai neprieštarau
jant, rengia šių eilučių auto
rius.

Remiantis „Draugo” straips
niais, reportažais, žinutėmis 
šiame skyrelyje glaustai, kad 
tilptų kuo daugiau ir įvaires
nių pranešimų, ne tik iš JAV, 
bet ir iš kitų šalių lietuvių 
bendruomenių, nušviečiami 
svarbesni lietuvybės išlaiky
mo, kultūrinės, visuomeninės 
ir kitokios išeivijos veiklos 
bruožai bei įvykiai. Štai vie
name iš paskutinių — spalio 
19 d. šiame savaitraštyje iš
spausdintame skyrelyje „Lie
tuviai svetur”, pranešama 
apie „Drauge” paskelbtas JAV 
LB Kultūros tarybos šiemeti
nes premijas pasižymėjusiems 
išeivįjos menininkams, kultū
rininkams ir visuomeninin
kams, apie JAV gyvenančio 
mūsų tautiečio A. Liepinaičio 
parėmimu išleistą prof. J. Ere
to studiją „Užmirštieji baltai”, 
apie Montrealyje neseniai mi
rusią talentingą solistę G. 
Čapkauskienę. Pagal „Drau
ge” paskelbtą medžiagą taip 
pat rašoma apie Čikagos lietu
vio — kultūrininko D. Ado
maičio dovanotą vertingą ar
chyvinę medžiagą Lituanisti
kos tyrimų ir studijų centrui, 
apie neseniai pasirodžiusį lei
dinį „Lietuvių tautodailės ins
titutas išeivijoje” ir kitos ži
nios.

Šis savaitraščio „Literatūra 
ir menas” skyrelis „Lietuviai 
svetur” — tai bene pirmasis 
Lietuvos spaudoje dabar regu
liariai pasirodantis kampelis. 
Gaila, kad įšalo ledų nemėgi
na pralaužti kiti laikraščiai. 
Gal ledai pajudėtų, jei JAV, 
kitų šalių LB, pagaliau PLB 
valdyba Lietuvos žiniasklaidai 
siųstų informacinius praneši
mus?

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

Vilnius

KAM TIEK PYKČIO?

Perskaičiau „Draugo” 26 d. 
laiškų skyrelyje rašytą L. Avi
žonienės straipsnį „Kas turėtų 
prie ko priartėti?” ir susimąs
čiau: ar čia atsakydama į Joli
tos rašinį, kurį pavadino „aki- 
brokštumu” autorė, gyvenda
ma pačioje demokratiškiausio
je šalyje, yra pati demokratiš
ka.

Kodėl Jolita negalėjo išsaky
ti savo nuomonės? Kodėl L. 
Avižonienė taip įsižeidė, kad 
Jolita išsakė savo nuomonę? 
Kiekvienoje šalyje įvairiose 
srityse yra pliusų ir minusų.

Iš Lietuvos atvažiavę moks-

JAV Lietuvių Bendruomenės sukaktuvinėje šventėje — svečiai. Iš kairės: Romas ir Nerija Kasparai, Lietuvos 
ambasadorius JAV-ėms Vašingtone Vygaudas Ušackas ir LR garbės konsulas Palm Beach Floridoje Stanley

Jono Kuprio nuotrauka.
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leiviai ir studentai yra tikrai 
neblogai paruošti, o kad skir
tumus mato, tai gerai. Vadi
nasi, žmogus domisi, lygina ir 
pasiims tai, kas, jo manymu, 
yra geriausia. Gerai, kad L. 
Avižonienė baigė aukštus 
mokslus ir jos šeima tik Ame
rikoje ir jie nemato skirtumo. 
Kam tada tiek pykčio ir pagie
žos išreikšti žmogui, kuris jau
čia tuos tikrus skirtumus ir 
apie juos rašo? Gerai, kad au
torė taip gina ir vertina Ame
rikos mokslus, bet nereikėtų 
siuntinėti Jolitos į Lietuvą. Ji 
pati pasirinks, kur mokytis. 
Būtų gerai, kad visi lietuviai 
taip vertintų savo tėvynę, tik 
be pykčio.

Alė Uselytė 
Palos Hills, IL

NUSIŠYPSOK, JOLITA!

Šypsena nieko nekainuoja ir 
neskauda, bet gerai nuteikia 
ir tą, kuriam šypsomasi, ir tą, 
kuris šypsosi.

Perskaičiau Jolitos Šečkutės 
rašinį „Visi mes keistuoliai” 
(„Draugas”, š.m. spalio 11 d.) 
ir pagalvojau, kad Jolita ame
rikiečiams studentams atrodo 
tikrai keista. Mums, „antro
sios bangos” lietuviams, ji gal 
mažiau keista. Mes jau žinom, 
kad pokomunistinėj Lietuvoj 
žmonės dar nesišypso. Todėl 
suprantu, kad Jolita, kaip ji 
rašo, yra „priblokšta”, kai ne
pažįstamas žmogus šypteli, 
pasisveikina, kad ji „išmušta 
iš vėžių” dėl atsiprašinėjimų ir 
dėkojimo už menkniekius.

Jolitos rašinys liūdnokai nu
teikia. Jame išryškėja, kaip gi
liai ir neigiamai per tuos de
šimtmečius sovietizacija pa
lietė net kelias kartas. Jeigu 
jauną žmogų „išmuša iš vėžių” 
ir „pribloškia” kito žmogaus 
šypsena ar padėkojimas — 
liūdnas reiškinys. Susvetimė
jimas, atsiribojimas, nepasiti
kėjimas ir savotiška aroganci
ja (svetimam krašte man vis
kas neįtinka!) vis dar tie ne
lemti „homo sovieticus” bruo
žai.

Jolita rašo, Jei lietuvis šyp
sosi, jo šypsena tarsi iš pačios 
širdies sklinda; jei amerikietis 
— tikriausiai iš reikalo”. La
bai abejoju, kad „iš reikalo”. 
Amerikietis šypsosi, sveikina
si, padėkoja ir atsiprašo, nes 
jis užaugęs laisvoj bendruome
nėj, ir tai yra laisvos atviros 
bendruomenės žmogaus su 
žmogum santykiavimo bruo
žai.

Galbūt tie Missouri univer-

siteto studentai, matydami 
„priblokštą”, nesišypsančią Jo
litą, nori ją nors šyptelėjimu 
maloniau nuteikti. Šypsena gi 
labiausiai reikalinga tam, ku
ris šypsotis nemoka. Tačiau 
norint, galima išmokti šypso
tis bei kitų gerųjų laisvo žmo
gaus bendravimo formų.

Nijolė Užubalienė 
Chicago, IL

• Kampuočių kaimelyje
seminaristai bendravo su ūki
ninku, kurio iniciatyva pasta
tytas akmuo Kovo 11-ajai at
minti. Seinuose laukė jaukūs

ir svetingi Lietuvių namai. 
Seinų bazilikoje svečius iš 
Marijampolės pasitiko deka
nas,. Elko kunigų seminarijos 
prefektas, visus pasveikinęs 
Elko vyskupo vardu, ir čia vi
karaujantis kun. Arūnas Ke- 
silis iš Lietuvos. Dekanas pa
pasakojo senosios Seinų vys
kupijos ir bazilikos istoriją. 
Bazilikoje stovi garsi, maž
daug 600 metų senumo Dievo 
Motinos statula. Toje pačioje 
koplyčioje palaidotas Seinų 
vyskupas Antanas Baranaus
kas. Čia klierikai pagiedojo 
„Salve Regina” ir kitų griga
liškojo choralo giesmių.

Miela MARYTE, dalinamės Tavo skausmu ir liūdime 
kartu su Tavimi, seseriai
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iškeliavus į Viešpaties namus.

Janė, Antanas, Ramunė, Aušra ir Vida su 
šeimomis

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
Mutual Federal Savings

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

A. t A.
DANA MICKUTĖ-MITKIENĖ
Gimė 1899 m. rugsėjo 7 d., Dzūkijoje, tarp Jiezno ir 
Birštono, srauniosios Verknės upės supamame 
Paverknių vienkiemyje. Buvo kaimo mokytoja, vėliau 
išsikėlė į Kauną ir savo pirmus eilėraščius pradėjo 
spausdinti pasirašydama ,.Pirmoji žibutė”. 
Bendradarbiavo įvairiuose Lietuvos laikraščiuose ir 
žurnaluose, o per karą pasitraukus į Vokietiją, tęsė savo 
kūrybą ir spaudos darbą. 1949 m. atvykus į Ameriką, 
vėl ėmė plunksną ir rašė „Drauge”, „Lietuvių dienose”, 
„Kary”, „Moteryje” ir kt. Jos poezija daininga, ir ne 
vienas eilėraštis kompozitorių tapo paverstas daina.
Velionė buvo našlė Juozo Mitkaus, mirusio 1998 m., 3 
vaikų motina. Abu su vyru buvo veiklūs lietuvių 
visuomenės dalyviai. Poetė D. Mitkienė — įvairių 
organizacijų narė: Lietuvių Bendruomenės, Lietuvių ir 
Tautos fondų, Dailiųjų Menų klubo, Ateitininkų, 
Lietuvos Dukterų. Ji buvo ne tik narė; bet ir viena iš 
kūrėjų Los Angeles dramos sambūrio. Rėmė labdaros 
organizacijas, rašė sveikinimus, eilėraščius, dainas. Daug 
parašė vaikams — „Spinduliui”, skautams ir savo 
vaikaičiams. Buvo giliai religinga, svetinga ir visą 
gyvenimą rūpinosi Lietuvos ateitimi.
Prieš iškeliaudama Amžinybėn, būdama visiškai 
šviesaus proto, paskutinį vakarą dar pati parašė laišką 
su pritaikytu eilėraščiu.
Mamos, Uošvės, Močiutės, Promočiutės pasiges duktė 
Violeta su vyru Mindaugu Gedgaudu, vaikaičiai Dalius 
su Laura Mičiulyte, Augis su Rasa Jurkute, Nida su 
Mykolu Slapšiu, provaikaičiai Vaiva, Aidas ir Brigita. 
Dukra Danutė, per karą atskirta nuo tėvų, ištremta į 
Sibirą, grįžus Lietuvon sukūrė šeimą ir 1989 m. mirė 
Vilniuje. Vėliau mirė ir jos vyras Pranas Liūgą. Liūdintys 
liko jų vaikai —Audronis Liūgą su žmona Rasa, dukros 
— Vita ir Giedrė Liūgaitės. Velionės sūnus Giedrius, 
gyvenęs Joshua Tree, Kalifornijoje, 1999 m. prapuolė 
be žinios, ieškomas, bet nesurastas.
Giminės, draugai ir bendraminčiai liūdi, praradę šviesios 
galvosenos ir nepakartotino būdo poetę, tautos šauklę, 
Visagalio valios pildytoją ir Jo Vardo garbintoją, savo 
namuose mirusią 2001 m. spalio 11 dieną.

Nuliūdę artimieji

PADĖKA 
A. t A.

PETRAS VĖBRA
Mūsų mylimas Tėvelis, Senelis ir Prosenelis mirė 2001 
m. spalio 19 d. ir dabar ilsisi Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Chicago, IL.
Širdingai dėkojame šiltus atsisveikinimo žodžius 
tarusiems Vaclovui Mažeikai, Algiui Modestui, Matildai 
Marcinkienei ir Eugenijui Bartkui, o taip pat garbės 
sargyboje buvusiems Korp. Neo-Lithuania nariams.
Ypatingą padėką skiriame ponams Vandai ir Vaclovui 
Mažeikams, taip skubiai stojusiems į pagalbą mūsų 
šeimai šitokio liūdesio valandoje. Ačiū Amerikos 
Lietuvių Tautinei sąjungai ir Korp. Neo-Lithuania už 
visas paslaugas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie dalyvavo ir 
atsisveikino su a.a. Petru Vėbra laidotuvių namuose, 
bažnyčioje ir kapinėse.
Didelis ačiū už puikias gėles E. ir C. Haskell, N. ir K. 
Iwinski, V. ir R. Vėbrai, G. ir H. Klasich, Jolantai ir 
Aivarui bei Rolandui T.
Širdinga padėka visiems, kurie dosniai aukojo velionio 
atminimui. Tai: Z. ir V. Martinka, G. ir I. Bliudžius, B. 
ir O. Kremeriai, H. Bagdonas, V. ir S. Prielgauskas, J. ir
F. Pakala, V. ir S. Krumplys, R. ir R. Masini, W. ir C. 
Neumann, H ir J. Rings, Dr. ir M. Wohlberg, M. ir Z. 
Berrafato, R. Dirkis, S. Tiškevičius, S. ir N. Juška, V. ir
G. Čepaitis, B. Kasakaitis, D. ir R. Panaras, J. ir L. 
Vadopalas, J. Jurkūnas, V. ir V. Mažeika, Z. ir A. 
Rekašius, A. ir V. Valavičius, S. Žilevičius, J. ir V. 
Girnius, H. Motiejienė, P. ir.B. Buchas, E. ir D. Bartkus, 
V. Girdvainienė, J. Gaižutis, Z. Jurkūnas, Gražina ir 
Arūnas, Z. ir G. Vėžys, I. ir P. Dirda, Jolanta ir Aivaras 
bei dar trys nepasirašę aukotojai.
Gili padėka karstą nešusiems: Eugenijui Bartkui, 
Nardžiui Juškai, Petrui Buchui, Vytautui Girniui, 
Gregory Karlove ir Al Masini bei velionio proanūkams 
Mark Masini, Paul Masini ir Alexander Karlove.
Dėkojame kun. R. Gudeliui, atlaikiusiam gedulingas šv. 
Mišias bažnyčioje ir atlikusiam laidotuvių apeigas 
kapinėse. Ačiū D. Petkus laidojimo įstaigai už visas 
pastangas.
Visiems, gausiai atsilankiusiems laidotuvių namuose, 
palydėjusiems velionį į kapines, išreiškusiems paguodos 
žodžius ir parodžiusiems pagarbą velioniui ir meilę mūsų 
šeimai — didelis lietuviškas ačiū.

Liūdinti dukra Romana su šeima

A. t A.
SOFIJAI ŽADEIKYTEI- 

MARTINAITIENEI
mirus, brolį JUOZĄ ir seserį TEODORĄ su šeima 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Algė ir Adolfas Sietai

PADĖKA 
A. t A.

ANTANINA URBUTIENĖ
Mirė 2001 m. rugsėjo 29 d., Lighthouse Point, Floridoje. 
Palaidota Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje.
Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Brice už aukotas šv. Mišias 
St. Paul bažnyčioje, Floridoje, kun. J. Kuzinskui už 
aukotas šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Marųuette Parke ir apeigas kapinėse. 
Dėkojame vargonininkui R. Mingailai. Nuoširdus ačiū 
visiems, dalyvavusiems šv. Mišiose Floridoje ir Čikagoje. 
Širdinga padėka visiems, kurie mamytę lankė per daugelį 
ligos metų.
Dėkojame už užprašytas šv. Mišias, aukas Parkinson’s 
Disease Foundation, pareikštas užuojautas spaudoje ir 
paštu bei už asmeniškai išreikštus paguodos žodžius.

Liūdinti šeima

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas!

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

Amerikos ir Lietuvos di
zainerių rūbai bus demons
truojami tradicinėje Pasaulio 
lietuvių centro madų parodoje 
„Rudens simfonija”, kuri vyks 
lapkričio 11 d., sekmadienį, 
12:30 val.p.p. centro didžiojo
je salėje. Visi kviečiami iš 
anksto užsisakyti stalus ar 
vietas skambinant ( Žibutei 
Pranskevičienei tel. 630-257- 
0153 ir Dainai Siliūnienei tel. 
630-852-3204. Šią rudens ma
dų parodą rengia PLC rengi
nių komitetas.

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

Pastatų rūpybos vadovė
(Building Commissioner) Ma
ry B. Richardson-Lowry pri
mena, kad specialusis Čikagos 
pastatų šildymo nutarimas, 
pradėjęs galioti nuo rugsėjo 15 
d. ir tęsiantis iki birželio 1 d., 
reikalauja, jog pastatų savi
ninkai nuomojamose patalpo
se temperatūrą turi reguliuoti 
taip: nuo 7:30 val.r. iki 8:30 
Val.r. turi būti 65 F°, nuo 8:30 
val.r. iki 10:30 val.v. - 68 F° ir 
nuo 10:30 val.v. iki 7:30 val.r. 
- 63 F*. Nuosavybių savinin
kai ir prižiūrėtojai raginami 
išlaikyti šią minimalią reika
laujamą temperatūrą, nes jie 
gali būti nubausti pabauda iki 
500 dol. per dieną. Nepakan
kamai šildant, nuomininkai 
turi kreiptis į šeimininkus, o 
nesulaukę rezultatų, skambin
ti tei. §11.

PUOSELĖJAME LIETUVIŠKAS VĖLINIŲ 
TRADICIJAS...

„Vėlinės — susikaupimo, su- 
simąstymo diena. Kapų kau
burėliai sumirga rudeniniais 
žiedais, o Vėlinių naktį visos 
kapinės skęsta žvakių švieso
je. Ugnis simbolizuoja dviejų 
pasaulių — gyvųjų ir miru
siųjų — amžiną ryšį. Žvelgda
mas į vėjyje plevenančią ugne
lę, žmogus valandėlei užmirš
ta save, pajunta šio pasaulio 
trapumą. Sušildyta žvakės ir 
širdies" liepsnos, nurimsta ir 
vėlė. Ji tarsi pajunta, kad te
bėra gyvųjų ir artimųjų pri
siminimuose, o kapinėse mir
guliuojančios žvakių liepsne
lės primena, kad mirusieji nė
ra pamiršti...” (D. Brazytė- 
Bindokienė „Lietuvių papro
čiai ir tradicijos išeivijoje”)

Graži ir prasminga mirusių
jų pagerbimo šventė paskutinį 
spalio mėnesio šeštadienį vyko 
Čikagos lituanistinėje mokyk
loje.

Šį dvasinio susikaupimo bei 
mirusiųjų atminimo pagerbi
mo renginį inicijavo mokyklos

Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai Tėvų jėzuitų koplyčioje. Iš kairės: mokytoja Hedvina Dainienė, Živilė 
Badaraitė, Audra Miliūnaitė, Rūta Garkevičiūtė ir Agnė Gedvilaitė. Dalios Badarienės nuotr.

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios vyks šį šeš
tadienį, lapkričio 3 d., 9:30 
val.r. seselių motiniškajame 
name, 2601 West Marųuette 
Road, Chicago. Mišias aukos 
kuhigas August Belauskas, 
Mundelein seminarijos (Mun- 
delein, IL) rektorius.

Stebuklingas baletas, ku
rio metu scenoje atgis žaisli
niai Kalėdų eglutės kareivė
liai, drąsusis Spragtukas, pik
tasis Pelių karalius ir mergai
tė Klara, Kalėdų naktį pate
kusi nepakartojamų įvykių 
sūkurin, lapkričio 23-gruodžio 
23 d. bus rodomas Auditorium 
Theatre (50 E. Congress Park- 
way). „Spragtukas” - vienas 
geriausių The Joffrey Ballet 
pastatymų. Bilietai tel. 312- 
902-1500 arba internete www. 
ticketmaster.com

Jaunimo centro moterų 
klubas Čikagoje per Adelę Po
cienę Draugo fondo vajaus 
proga atsiuntė 200 dol., pa
siekdamas 1,050 dol. sumą ir 
tapo DF garbės nariu. Svei
kiname ir dėkojame už ilgalai
kę paramą Draugo fondui. 
Šiuo gražiu pavyzdžiu kviečia
me pasekti ir kitas mūsų orga
nizacijas.

Literatūros vakaras „Pa
vasaris rudenį”, kuriame 
daugiausia dalyvaus jaunieji 
kūrėjai, vyks lapkričio 9 d., 
penktadienį, 7 val.v. Jaunimo 
centre. Vakarą rengia Lietu
vių rašytojų draugija. Infor
macija tel. 773-847-1693.

direktorė Jūratė Dovilienė ir 
sęselė Laima Kabišaitytė, tal
kino ČLM renginių organiza
torė Ona Cvilikienė bei jauno
sios pedagogės Kristina Bada- 
raitė, Giedrė Elekšytė, Rasa 
Miliūnaitė, Milda Razumaitė 
ir Agnė Blažulionytė. Šv. Mi
šias laikė kunigas Kazimieras 
Ambrasas.

Rimti ir susimąstę, su de
gančiomis žvakelėmis ranko
se, moksleiviai ir mokytojai 
rinkosi Jaunimo centro Tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Žvakių ug
nelių šiluma trumpam sušildė 
visų širdis ir nutiesė tiltą tarp 
esančių čia ir ten — Amžiny
bėje... Bendroje maldoje visi 
prisiminėme mirusius arti
muosius, žuvusius už tėvynę 
Lietuvą. Mišių metu skaitinį 
skaitė Aušra Bužėnaitė, atlie
piamąją psalmę — Agnė Ged
vilaitė. Kunigas K. Ambrasas 
pasidžiaugė gausiai šv. Mišių 
aukoje dalyvaujančiais moki
niais ir mokytojais, gražiai 
skambančiomis giesmėmis

Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos lietu
vių jungtinių organizacijų na
riai ir narės šį sekmadienį, 
lapkričio 4 d., rengia įvairių 
blynų pusryčius „Millenium 
Fondo” vajaus lėšų telkimui 
mokyklos salėje, 4420 S. Fair- 
field Avenue. Pusryčiai vyks 
nuo 8:30 val.r. iki 12:30 val.p. 
p. Atvykite!

Čikagos viešoji bibliote
ka - Harold Washington Lib- 
rary Center (400 S. State 
Street) - kviečia švęsti knygų 
šventę, skirtą visai šeimai. 
Šeštadienį, lapkričio 17 d., 
nuo 11 val.r. iki 3 val.p.p. di
džiausioje Čikagos bibliotekoje 
vaikai ne tik galės paskęsti 
knygų kalnuose, - juos links
mins ir pasakų herojai, ste
bukladariai, lėlės ir kt. Kvie
čiami vaikai nuo 3 iki 10 metų 
su savo šeimos nariais. Rengi
nys - nemokamas. Daugiau 
informacijos tel. 312-747-4780 
arba internete
wwio.chicagopubliclibrary.org

Nemokamos šokių pamo
kos vyks po gražiaisiais Tiffa- 
ny vitražų skliautais' Chicago 
Cultural Center (78 E. Wa- 
shington Str.) sekmadieniais - 
lapkričio 4 d., gruodžio 9 d., 
sausio 20 d., vasario 24 d. ir 
kovo 24 d. nuo 2 val.p.p. iki 5 
val.p.p. Lapkričio 4 d., šį sek
madienį, mambos, salsos ir 
merengės šokių jus mokys pa
tyrę žinovai, o šokiams pritars 
vienas geriausių Čikagos or
kestrų - „Orchestra of the 
Americas”. Gruodžio 9-osios 
pamoka bus pašvęsta valsui. 
Čia šokėjus lydės „Teddy Lee 
Orchestra” atliekama muzika. 
Kitų pamokų tvarkaraštį ir 
išsamesnę informaciją sužino
site skambinant tel.312-742- 
4007 arba internete 
www.cityofchicago.org/ 
CulturalAffairs

(giedoti vaikus išmokė muzi
kos mokytoja Dalia Gedvilie
nė) bei priminė, jog lapkričio 
mėnesį visas katalikiškasis 
pasaulis melsis už skaistyklo
je kenčiančias sielas. Mokyk
los abiturientai — 10-to sky
riaus moksleiviai — pakvietė 
visus pasimelsti už žuvusius 
New Yorke ir Vašingtone, už 
paaukojusius gyvybę vardan 
laisvos Lietuvos, už mokytojų 
ir mokinių mirusius artimuo
sius, už Anapilin išėjusius mo
kyklos mokytojus... Juk tikėji
mas, kad, žmogui mirus, vis
kas su juo dar nesibaigia, yra 
labai senas ir bendras visai 
žmonijai. Visos kultūringos 
tautos gerbia savo mirusiuo
sius, stato jiems paminklus, 
saugo jų atminimą.

Po šv. Mišių mokiniai drau
ge su kunigu K Ambrasu, se
sele Laima ir klieriku Neriju
mi uždegė žvakeles prie Jau
nimo centro kiemelyje esančių 
kryžių. Viešpatie, suteik įniru
siems ramybę ir palaimą...

Jolanta Banienė 
ČLM atstovė spaudai

KAIP LIUTERONAS ČIKAGOJE 
JĖZUITĄ KLAUSINĖJO

(Dviejų bičiulių pasimatymas po 40 metų)

Chicago. Jesuit Father Della 
Strada. Mane, Vilniaus liute
roną, čion atsikvietė gimnazi
jos laikų poetas ir bičiulis Al
girdas Venckus (tai jis sutiko 
iš savo kišenės apmokėti su- 
senusio Lietuvos pensininko į 
„šen” ir „ten” bilietą — kelio
nę per Atlantą).

Einu ilgu vienuolyno kori
doriumi, tempdamas savo 
kuklią mantą, ir staiga matau 
liekną, kaip jaunystėje, spor
tiško stoto vyriškį, įsistebei
lijusį į mane įdėmiu žvilgsniu. 
Aš irgi jam atsakau tuo pa
čiu...

— Ar ne Poviliukas čia kar
tais?

— Sveikas, Kaziuk! Svei
kas...

„Kaziukas”, kaip švelniai 
vadindavom lietuvių kalbos 
autoritetą Kazimierą Ambra
są redakcijoje. Taip buvo prieš 
daugelį metų. Tvyrojo įtari
mas, kad jis ne vien kalbinin
kas, tik į panašius klausimus 
tais laikais nebūdavo atsaky
mo. Buvome ne tik tos pa
čios redakcijos bendradarbiai, 
bet dar ir buto kaimynai. Po 
kurio laiko išgirdau Kazimie
ro balsą per Vatikano radiją 
iš Romos. Iš ten, iš laisvojo 
pasaulio, jis kalbėjo Lietuvai 
apie tai, kas man gimtinėje 
dar buvo uždrausta. Jis kal
bėjo apie dieviškąjį išgany
mą... Bėgo metai, bėgo dešimt
mečiai — vienas apie kitą 
daugiau nieko negirdėjome. Ir 
štai — Dievo Apvaizda mudu 
vėl suvedė. Tai kaip nepasi
naudosi proga vienas kitam 
klausimėlio nepažarstęs:

Kun: Kazimieras Ambra
sas, SJ, taip atsakė į mano 
klausimus:

— Kur vingiavo Tavo gy
venimo siūlas per pasku
tiniuosius dešimtmečius?

—Nei laukta, nei tikėta, bet 
po „Ekrano naujienų” dar dir
bau „Mūsų gamtos” žurnale, 
iš kur mane tuometinis redak
torius dėl netinkamų pažiūrų 
išbrozdino. Paskui išlaikęs 
egzaminus į aspirantūrą, pa
sidariau aspirantas ir, per 
kelerius metus parašęs diser
taciją, savo akimis nesitikė
damas, kad man bus leista 
taip padaryti, ją apsigyniau 
ir pradėjau dėstyti tame pa
čiame universitete, kur prie 
filologijos berželio, regis, dar 
taip neseniai, tapau lietuvių 
kalbos ir literatūros specialy
bės I-ojo kurso studentas, ne
lauktai čia pasidariau pats 
dėstytoju, o po kiek metų so
vietinių kliūčių ir trukdymų 
— ir docentu. Paskui po dau
gelio maldų, ilgų svarstymų, 
mąstymų ir svyravimų, pra
dėjau ieškoti kito kelio. Ne 
kartą buvau pas Tėvą Stanis
lovą, dabar vėl grįžusį ar dar 
tik tebegrįžtantį į savo nu
mylėtąją Paberžę, iš kur jis 
mane anuomet sovietmečiu 
nukreipė pas jėzuitus. Paskui 
pakliuvau Italijon, Šveicari
jon, pusmetį išbuvau Filipi
nuose, aplankiau Indiją, Šven
tąją Žemę. Pusaštuntų metų 
išbuvau Kanadoje, o dabar at
sidūriau Amerikoje. Apie kiek
vieną vietą ir dabar galima 
būtų ilgokai pasakoti.

— Girdėjau, kad buvai 
ir Lenkijoje. Ką ten veikei?

— Kai jau buvau po penke- 
rių metų slaptų filosofijos- 
teologijos studijų slapčiomis 
tuščioje Skaistgirio bažny
čioje prie Latvijos pasienio 
arkiv. Julijono Steponavi
čiaus kartu su Vytautu Vai
čiūnu, dabar monsinjoru, Šlie
navos parapijos klebonu, ta
pau vieną rugpjūčio mėn. 
vakarą diakonu, o gaidgyste- 
kunigu įšventintas, prof. Zig
mas Zinkevičius mane prikal

bino, kad važiuočiau Lenkijon 
į Poznanės Adomo Mickevi
čiaus universitetą dėstyti lie
tuvių kalbos. Taigi — pary
čiais atsikėlęs, kai dar didžiu
ma poznaniečių miega, pa
aukodavau šv. Mišias, o pas
kui eidavau į universitetą. 
Taip išbuvau metus ir tiktai 
vienas jėzuitas težinojo, kad 
esu kunigas.

— Kaip anais laikais at
sidūrei Italijoje?

— Man išvažiuoti tikrai dar 
buvo nelengva, bet padėjo 
greičiau vizą gauti viena ge
raširdė nepažįstama moteris, 
anuomet dirbusi Vilniuje, Vi
daus reikalų ministerijoje. Ta
čiau Maskvoje mano daiktus 
ir ypač knygas tikrino net 
specialiai iškviesta, gerai mo
kanti lietuvių kalbą, eksper
tė, kuri, tarsi koks Angelas 
Sargas, pastūmė visas mano 
pasiimtas savilaidos knygas į 
šalį, o tikrino tiktai oficialiai 
išleistąsias leidykloje. Tačiau 
dar didesnė bėda buvo, kai 
muitinėje per tą didžiąją kra
tą liko mano rankinė, kurios 
teapsižiūrėjau, kad neturiu, 
laukiamojoje salėje prieš pat 
išskridimą. Tada nubėgęs 
per visas sargybas atgal, ra
dau jų muitininko pakištą 
po kažin kokia uždanga, ku
rią jis iš ten koja paspyrė 
ir man grąžino, o kitaip bū
čiau netekęs nei itališkų lirų, 
kurių ir taip jau buvo nedaug 
likę užmokėjus už bagažo 
viršsvorį, nei pagaliau savo 
paso. Nežinau, ką būčiau da
ręs, jei prie pat lėktuvo mane 
būtų grąžinę atgal. Tik Dievo 
pirštas mane tada saugojo ir 
per visai nepažįstamus žmo
nes ir aplinkybes išgelbėjo.

— Kaip pradėjai dirbti 
kunigu, jei tuomet buvai 
Vilniaus universiteto dės
tytojas?

— Pamenu, pirmąjį kartą 
vietoje iškilmingų primicijų, 
pirmųjų po šventimų šv. Mi
šių, kad nematytų priešais 
kitame name gyvenantys kai
mynai, užsidangsčiau langus 
ir prie žvakelės, pasidėjęs 
ant savo darbo stalo didesnį 
indelį, atstojusį kieliką ir ki
tus reikalingus reikmenis, 
ašarodamas aukojau vienas 
pats šv. Mišių auką, kurią 
kasdien kartodavau slapčio
mis, nes dar dirbau universi
tete. Kai jau grįžęs iš Lenki
jos buvau paskirtas į Tarpdie- 
cezinę Kauno kunigų semi
nariją, tada viešai aukojau 
šv. Mišias, sakiau arkikated
roje, kur tuomet klebonu 
buvo velionis kun. Kazimieras 
Vasiliauskas, Šv. Kazimiero 
bažnyčioje ir kitur pamoks
lus, lankiau ligonius, o mano 
gero studijų bičiulio, irgi po
grindininko kunigo, jėzuitų 
Jono Kastyčio Matulionio pri
spirtas ir jo prikalbintas, au
kojau iškilmingas šv. Mišias 
Vilniaus arkikatedroje, kur tą 
įsimintiną vakarą giedojo iš 
Paryžiaus atvažiavęs choras ir 
buvo susirinkę nemaža ma
no bičiulių, giminių ir pažįs
tamų, netgi iš toliau atvažia
vusių.

— Esi jėzuitas. Kaip api
brėžtam savo misiją čia, 
Čikagoje?

— Kai gavau iš savo provin- 
cįjolo raštelį su keliais žo
džiais, kad reikės važiuoti į 
Čikagą, klausiau, ką reikės 
čia daryti. Jis man bemaž nie
ko konkrečiai ir neatsakė. O 
dabartiniuose jėzuitų kažin 
kokiuose raštuose radau už
rašyta, kad esu — oper.

Atseit, turėčiau būti darbi
ninkas. Taigi — dirbu: pasi- 
raitoju rankoves ir dirbu, ne 
tik sode kartu su svečiais ir 
kitais gerais pagalbininkais,

kurių keli susirinko iš nau
jausios bangos lietuvių — 
senus kelmus raunu, kamba
riuose dulkes valau, knygas 
dėlioju, žoles raviu, gyvatvo
res karpau, jau perlaikiau 
vairuotojo teises, tai ir auto
mobilį sykiais vairuoju.

— Na, čia jau tikrai fizi
nis darbas, bet turbūt ir 
kunigiškus darbus reikia 
atlikti?

— Žinoma, žinoma. Sten
giuosi virsti ne paprasta, bet 
amerikoniška vovere narve, 
kuri nuo ryto lig vakaro ne
nustygsta. Suka ir suka ratą. 
Kaip pridera kunigui, kas
dien privalau, o sykiais net 
dvejas ar trejas Mišias auko
ti tenka, ne tik mūsų jėzuitų 
koplyčioje, bet ir Beverly Sho
res lietuviams, Union Pier, 
skautams „Rako”, ateitinin
kams ir frontininkams „Dai
navos” stovykloje, seselėms 
kazimierietėms ir kitur. O juk 
ne kartą reikia važiuoti pas 
ligonius, į kapines paminklų 
šventinti, į laidotuves, eiti į 
naujųjų mokslo metų atida
rymą Čikagos Lituanistinėje 
ir lankyti Pedagoginį lituanis
tikos institutą, kur kas šešta
dienį dėstau lietuvių kalbą.

— Čikagon, ton Amerikos 
lietuvių sostinėn, vėl plūs
ta jauni žmonės iš Lietu
vos, ieškantys uždarbio. 
Ar pasiseka juos priartinti 
prie dvasinių reikalų?

— Čia — nelengvas sielova
dinis darbo baras, nes šie 
žmonės dažniausiai šeštadie
niais ir sekmadieniais dirba, 
atvažiavę užsidirbti, todėl 
ne taip lengva juos sukvies
ti į bažnyčią. Mėginu bent ret
karčiais su jais pats padirbėti 
fizinį darbą, stengiuosi nueiti 
pats pas juos į namus, nes 
akis į akį geriau pažįsti žmo
nes, su jais pasikalbi, pama
tai jų gyvenimą. Gal pasiseks 
kada nors kai kuriuos šiuos 
žmones sukviesti į kokius 
nors uždarus dvasinius susi
telkimus, pokalbius ir pan.

— Esi ne tik kunigas, bet 
ir humanitaras. Kokią va
gą pavyko išarti lituanis
tikoje?

— Su lituanistika bemaž 
jau atsisveikinta tada, kai, 
grįžęs iš Lenkijos, kalbėjausi 
su a.a. kardinolu Vincentu 
Sladkevičiumi, kai jo klau
siau, ką daryti: ar tebedės- 
tyti Vilniaus ir tuomet jau 
pradėjusiame veikti Vytauto 
Didžiojo universitete, kur bu
vau kviečiamas, ar atsisakyti 
visur? „Atsisakyk!” — trum
pai drūtai pasakė kardinolas. 
Taigi, išskyrus lietuvių k. 
dėstymą Čikagos Lituanisti
niame pedagogikos institute, 
vieną kitą straipsnelį, knygos 
rezenziją ar spaudoje pasiro
dančius pokalbius, laiškus bu
vusiems kolegoms, su litua
nistika ryšių bemaž daugiau 
neturiu.

— Tikriausiai esi nema
žai parašęs. Juk nerūdija 
tavo plunksna?

— Jau neminint apie verti
mo mokslą, disertacijos pa
grindu universiteto laikais 
parašytąsias knygeles, pasku
tiniu metu esu išleidęs Put
name gavusią premiją „Tabo
ro kalno šalis”, monografiją 
apie daug Lietuvai ir Ameri
kai nusipelniusį kun. Simo
ną Morkūną ir kelionių įspū
džių knygą apie Afriką, kaip 
septyni lietuviai su vyskupu 
Eugenijum Bartuliu įkopė į 
aukščiausią Afrikos kalną — 
„Kilimandžarą”.

— Ar lengvai sekasi iš
spausdinti savo kūrybą?

— Jeigu būtų lėšų ir laiku 
gautas iš viršininkų leidimas, 
jų būtų išspausdinta ne vie
na. Dabar daug vargo su kny
ga, parašyta apie Australiją. 
O ką kalbėti apie kitas, kurių 
kelios tiek buvusio anksčiau, 
tiek ir dabartinio provincįjo- 
lo, taip pat kituose ir mano
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stalo stalčiuose tebeguli, dul
ka ir nežinia, kiek ir kodėl 
tose lentynose dar gulės dėl 
žmonių sąmoningo nesuinte
resuotumo. Būtų pats laikas 
išleisti knygą apie buvusią 
pogrindinę kunigų seminariją, 
kurios auklėtiniai dirba įvai
rų sielovados darbą. Reikėtų 
bent gerokos serijos straips
nių, prisiminimų, o paskui ir 
knygos, nes ši mūsų unikalios 
seminarijos veikla dar nepa
kankamai aprašyta.

— Ar dar traukia gim
tinės kvapas?

— Juo toliau, tas kvapas 
stipresnis ir patrauklesnis. 
Tikrai, kaip toje dainoje, be tė
vynės dūmų man sunku sve
tur. Pasigendu lietuviškų pa
ežerių, pamiškių, lietuviškos 
žemės alsavimo, bičiulių ir vi
sa to, kas yra sava, lietuviš
ka ir brangu. Žinai, Povil, jei
gu nevadeliotų tie jėzuitiški 
pavadėliai, užsidėčiau kuprinę 
ant pečių, pasiimčiau lazdą 
ir per Atlantą patraukčiau 
pėsčias namo. Taip jau man 
prailgo ne tik metai, bet ir 
dienos svetur.

— Ar žadi sugrįžti Lietu
von?

— Kad išleistų kas mane, 
nieko nelaukęs išvažiuočiau 
net ir šiandien... Pasaulis di
delis, vingiuoti žmogaus ke
liai. Nežinai, kuriame plane
tos kampelyje ką sutiksi. Bet, 
matyt, pati lemtis bičiulį prie 
bičiulio traukia. Tokia, ko ge
ro, yra Viešpaties valia. Tad, 
ačiū Dievui, visa ko Pradžiai 
ir Pabaigai.

Kun. Kazimierą 
Ambrasą, SJ, Čikagoje

kalbino 
Povilas Pukys

Vilniaus evangelikų 
liuteronų žurnalo

„Liuteronų balsas” 
redaktoriusdu;

• KALĖDINIAI SIUNTI
NIAI į Lietuvą laivu priimami 
iki lapkričio 13 d., 7269 S. 
Harlem Avė., Bridgeview, IL 
60455. Tel. 800-772-7624, 
BALTIA EXPRESS.

• Lietuvos Dukterų 
draugijos aukotojų sąraše 
įsivėlė klaida. Turi būti Kra
sauskienė Valerija. Atsipra
šome.

• Švenčių proga TRANS- 
PAK dirbs iki 7 v.v. savaitės 
dienomis. Šeštadienį iki 2 v.p.p. 
Tel. 773-838-1050.

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

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

ticketmaster.com
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http://www.cityofchicago.org/



