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EUROPOS KOMISIJOS 2001 M. REGULIARAUS PRANEŠIMO 
APIE LIETUVOS PAŽANGĄ RENGIANTIS NARYSTEI ES IR 

ES STRATEGINIO PLĖTROS DOKUMENTO 
IŠVADŲ KOMENTARAS

KAUNE OFICIALIAI ATIDAROMAS 
EURO INFOCENTRAS

- Paskelbti metų pradžioje 
vykusio gyventojų surašymo iš
ankstiniai duomenys. Šiuo metu 
Lietuvoje gyvena 3.491 milijo
no nuolatinių gyventojų. Tai 5 
proc. mažiau nei prieš dešimt
metį. Kas trečias žmogus gyve
na kaime. Pastebimai mažėja 
gyventojų didžiuosiuose mies
tuose. Labiausiai nuo 1989 metų 
gyventojų sumažėjo Kaune - 
nuo 418 tūkstančių iki 3 81 tūkst. 
Vilniečių priskaičiuota 543 
tūkstančiai (1989 m. buvo 577 
tūkst.). Gyventojų mažėja nuo 
1994 metų, kai pirmą kartą 
daugiau žmonių mirė negu gi
mė. Per 10 metų gyventi į už
sienį išvyko apie 120 tūkst. 
žmonių. Galime tik pasidžiaug
ti,kad Lietuvoje gyventojų ma
žėja lėčiau nei kitose Baltijos 
šalyse.

- Marijampolė šiuo metu 
tampa panaši į didelę statybų 
aikštelę. Mieste statoma ir re
montuojama daug įvairių pas
tatų. Greitai duris atvers “Iki” 
prekybos centras. Autobusų sto
ties vietoje išaugs 6000 kvad
ratinių metrų “Rimi” prekybos 
centras. Už šį sklypą savival
dybė gavo 6 milijonus litų. Įpu
sėjo naujos autobusų stoties sta
tyba šalia dabartinės geležin
kelio stoties. Mieste vienu metu 
kyla dvi naujos degalinės. Ne
mažai miesto bendrovių asfal
tuoja ir atnaujina miesto gatves. 
Šiems darbams skirta 2,5 milijo
no litų. Dar milijoną litų skyrė 
“Statoil” bendrovė šalia šios 
bendrovės degalinės esančios 
sankryžos pertvarkymui. Mari
jampolės meras Vidmantas Bra
zys skundėsi, kad jau pradėjo 
trūkti statybininkų.

- Nuo 2003 m. sausio 1 d. tu
rėtų įsigalioti ką tik Lietuvos 
Seimo priimtas Paso įstatymas. 
Įgyvendinus jį, pasas taps ne 
asmens, o kelionės dokumentu, 
skirtu vykti į užsienio valstybes. 
Pasą turėti nebus privaloma, jis 
bus išduodamas piliečio pagei
davimu. Pagrindinis Lietuvos 
Respublikos piliečio asmens do
kumentas, patvirtinantis jo as
mens tapatybę ir pilietybę, skir
tas naudoti Lietuvos Respub
likoje, bus asmens tapatybės 
kortelė. Tai jau numatė Seimas, 
praėjusį antradienį priėmęs As
mens tapatybės kortelės įsta
tymą. Naujame pase bus įrašytas 
asmens vardas, pavardė, lytis, 
gimimo data ir vieta, asmens ko
das, pilietybė. Jame taip pat bus 
piliečio nuotrauka ir parašas. 
Seimo nariai Egidijus Klumbys, 
Petras Gražulis, Stanislovas 
Buškevičius, Kazys Bobelis ir 
kiti kritikavo Paso įstatymą dėl 
to, kad jame piliečiui pageidau
jant nebus įrašyta jo tautybė. Jų 
nuomone, taip yra pažeidžiamos 
žmogaus teisės. S. Buškevičiaus 
manymu, tokiu būdu žeminami 
tautiniai jausmai, skatinamas 
gatvės radikalizmas. P. Gražulis 
žadėjo kreiptis dėl to net į Eu
ropos žmogaus teisių teismą. 
Seimo Teisės ir teisėtvarkos ko
miteto vicepirmininkas Rai
mondas Šukys sakė, kad tokie 
duomenys, kaip tautybė, neturi 
teisinės reikšmės keliaujant į 
užsienį. Jis taip pat pridūrė, kad 
tokių jautrių duomenų įrašymas 
gali būti laikomas diskrimina
cija. Tikimasi, kad naujų pasų 
savikaina bus apie 20-30 litų.

2001 m. lapkričio 13 d. 
paskelbtas Europos Komisijos 
Reguliarus pranešimas apie Lie
tuvos pažangą rengiantis na
rystei ES (pažangos ataskaita) 
yra jau ketvirtasis metinis Lie
tuvos teisės, ūkio ir adminis
travimo reformų įvertinimas. 
Kaip ir pernai, kartu su metiniais 
individualiais šalių kandidačių 
įvertinimais Europos Komisija 
paskelbė ir lyginamąjį doku
mentą - ES plėtros strateginį 
dokumentą “Kad ES plėtra būtų 
sėkminga”. Be to, Europos Ko
misija paskelbė ir atnaujintos 
Stojimo partnerystės Lietu
vai projektą. Pirmųjų dviejų 
dokumentų pagrindu bus 
formuluojamos š.m. gruodžio 
mėn. Laekeno (Belgija) Eu
ropos Viršūnių tarybos susi
tikimo išvados apie ES plėtrą, o 
Stojimo partnerystė bus pa
tvirtinta ES Bendrųjų reikalų 
taryboje prieš pat šį viršūnių 
susitikimą.

Kaip ir kasmet, Europos Ko
misijos įvertinimas apima Vie- 
nerių metų (nuo 2000 m. lap
kričio mėn.) laikotarpį. Europos 
Komisija išlaikė pagrindinius 
metodologinius šalių kandida
čių įvertinimo principus - t.y. in
dividualizuotą ir tik galutinių re
zultatų, neatsižvelgiant į tarpi
nius institucijų veiklos produk
tus (pvz., teisės aktų projektus) 
vertinimą.

Kita vertus, lyginant su pernai 
metų pranešimu, kuriame pirmą 
kartą be metinės, t.y. trum
palaikės pažangos apžvalgos ir 
įvertinimo buvo pateiktas ir 
bendrasis susiderinimo su ES 
normomis ir praktika (t.y. il
galaikės pažangos) įvertinimas 
kiekvienai viešosios politikos 
(derybų) sričiai, šiemet Lietuvos 
pažangos įvertinime buvo labai 
aiškiai ir praktiškai galutinai 
nubrėžtas narystės ES hori
zontas, konkrečiai įvardijant 
likusius svarbiausius atliktinus 
darbus (pastarieji yra sukon
kretinti Stojimo partnerystės 
projekte).

Komentuojant šiais metais 
padarytą Lietuvos pažangą ir 
Komisijos nuomonę apie ją:

1. Verta pastebėti, kad Euro
pos Komisija pirmą sykį pri
pažino, kad Lietuva yra pajėgi

LIETUVOS PASKELBTI 
DAR TRYS KULTŪROS PAMINKLAI
Lietuvos Vyriausybės posė

dyje lapkričio 14 d.nutarta pa
skelbti kultūros paminklais dar 
tris kultūros objektus: Vilniaus 
arkikatedros bazilikos, Žemu
tinės ir Aukštutinės pilių kom
pleksą Pranciškonų vienuolyno 
ansamblį Vilniuje (Trakų g. 9/ 
1) ir Rokiškio dvaro sodybos 
ansamblį.

Remiantis Nekilnojamųjų 
kultūros vertybių apsaugos 
įstatymo nuostatomis, kultūros 
paminklais, kultūros ministro 
teikimu, pasiūlius Kultūros 
vertybių apsaugos departa
mentui ir pritarus Valstybinei 
paminklosaugos komisijai, skel
biamos reikšmingiausios nekil
nojamosios kultūros vertybės. 
Kultūros paminklas yra aukš
čiausias kultūros vertybės sta
tusas. Šiuo metu, kaip infor
muoja ELTA, Lietuvoje yra apie 
tūkstantį kultūros paminklų.

Arkikatedros bazilikos, Že- 

iki 2002 m. pabaigos baigti de
rybas, o iki 2004 m. - pasirengti 
narystei ES.

2. Darytina išvada, kad pas
tarieji metai buvo Lietuvos 
integracinių pastangų konsoli
davimo metai po esminio lūžio 
Lietuvos vidaus pasirengime 
narystei ES 1999-2000 m.

3. Šiemet, nelėtinant vidaus 
pasirengimo narystei ES tempo, 
pavyko sukauptą pasirengimo 
narystei ES įdirbį paversti dery
biniu kapitalu ir pasivyti pir
maujančias derybose šalis kan
didates. Kita vertus, galima aiš
kiai konstatuoti abipusį pažan
gos pasirengime narystei ir 
pažangos derybose ryšį, nes di
džiausios pažangos buvo pa
siekta būtent tose viešosios po
litikos srityse, kuriose 2001 m. 
vyko intensyviausios derybos su 
ES.

4. Lietuvos pasivijimo de
rybose faktas buvo užfiksuotas 
Gioteborgo (Švedija) Europos 
viršūnių tarybos susitikimo 
išvadose š.m. birželio mėn. Ko
misijos Strateginio dokumento 
analizė rodo, kad Europos Ko
misija pripažįsta ne tik pasi- 
vij imą derybose, bet ir realų Lie
tuvos susilyginimą su pirmau
jančių šalių narių grupe vidaus 
pasirengime narystei ES.

5. Keturių Kopenhagos ir 
Madrido narystės ES kriterijų 
(politinio, ekonominio, teisės 
derinimo ir įgyvendinimo bei 
administracinių gebėjimų) tarpe 
šiemet ypač išsiskiria pažanga 
perimant ir (pabrėžtina) įgy- 
vendinant ES teisę.

Strateginiame ES plėtros 
dokumente Europos Komisija 
išdėstė naują iniciatyvą - greitu 
laiku parengti kiekvienai šaliai 
kandidatei administracinių ge
bėjimų veiksmų planą bei skirti 
papildomą ES paramą tam, kad 
per 2002-2003 m. būtų pa
siektas būtinasis gebėjimų mi
nimumas sėkmingai naujųjų ša
lių narių veiklai išsiplėtusioje 
EŠ. Lietuva pritaria šiai ini
ciatyvai ir jau yra pasirengusi 
numatomą papildomą paramą 
įsisavinti. Lietuva jau porą metų 
turi detalų institucinių gebėjimų 
stiprinimo planą kaip sudėtinę 
Lietuvos pasirengimo narystei 
ES programos dalį, o planavimo 

mutinės ir Aukštutinės pilių pa
statų bei jų liekanų kompleksas 
turi išskirtinę architektūrinę ir 
istorinę vertę, kaip Lietuvos 
valstybės kūrimosi centras, 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
rezidencija, Lietuvos gynybos 
branduolys. Pastatai ir jų lie
kanos apibūdinami kaip bran
džiausi įvairių laikotarpių 
architektūrinės estetikos pavyz
džiai.

Pranciškonų vienuolyno an
samblis užima vieną didžiausių 
senamiesčio plotų šalia Trakų 
gatvės ir turi išskirtinę ar
chitektūrinę vertę bei visuo
meninę reikšmę. Švč. M. Ma
rijos Ėmimo į Dangų bažnyčioj e 
išlikęs vienas seniausių Lie
tuvoje mūrinės gotikos portalas. 
Išlikę gotikos elementai ir XVII- 
XVIII a. detalės, pasak spe
cialistą darniai susilieja į vieną 
visumą. Vienuolyno namo piet
ryčių korpuse veikė pirmoji 

detalumu ir ko.kybe yra tarp 
geriausių šalių kandidačių.

2001 m. Europos 
komisijos Srateginis 

dokumentas ir ataskaita apie 
šalių kandidačių pažangą 

rengiantis narystei ES

Lietuva
1997 m. Nuomonėje Ko

misija padarė išvadą kad Lie
tuva tenkina politinius kri
terijus. Nuo to laiko šalis padarė 
didelę pažangą toliau įtvir
tindama ir didindama insti
tucijų, garantuojančių demo
kratiją teisinę valstybę, žmo
gaus teises bei pagarbą tauti
nėms mažumos ir jų teisių ap
saugą stabilumą. Praėjusiais 
metais buvo toliau dirbama šia 
linkme. Lietuva ir toliau tenkina 
politinius kriterijus.

Lietuva, pertvarkiusi admi
nistracinių teismų sistemą pa
darė tam tikrą pažangą per
tvarkant viešąjį administravimą 
bei teismų struktūrą. Priėmus 
naująjį Civilinį kodeksą pa
gerėjo teisinė sistema. Sustip
rinti kovos su korupcija gebė
jimai. Pažymėtinas aktyvus om
budsmenų (Seimo kontrolierių) 
vaidmuo lygių galimybių, o 

(nukelta Į 7 psl.)

Lietuvos valstybinis etnografijos ir istorijos muziejus Vilniuje A. Balbieriaus nuotr.

Vilniuje lietuvių dviklasė mo
kykla.

Rokiškio dvaro sodyba yra 
vienas iš reikšmingiausių kla
sicizmo - istorizmo laikotarpio 
ansamblių Lietuvoje, priskirtinų 
etaloninėms Lietuvos kultūros 
paveldo vertybėms, vienintelis 
toks išplėtotos klasicistinės 
ašinės kompozicijos pavyzdys 
Lietuvos urbanistikoje.

Visų šių nekilnojamųjų kul
tūros vertybių paskelbimui kul
tūros paminklais pritarė Vals
tybinė paminklosaugos komi
sija, taip pat yra gauti jų sa
vininkų UAB “Mokslo ir 
technikos rūmų”, Mažesniųjų 
brolių konventualų (Pranciš
konų) ordino atstovo Lietuvoje 
ir Vilniaus arkivyskupijos Eko
nomo tarnybos sutikimai.

Reikšmingiausių nekilnoja
mųjų kultūros vertybių skel
bimas kultūros paminklais ati
tinka Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2000-2004 metų 
programos kultūros vertybių 
apsaugos srityje nuostatas.

ELTA

Nuo š. m. sausio Kauno pre
kybos pramonės ir amatų rū
muose bei Lietuvos ekonomi
nės plėtros agentūroje Vilniuje 
pradėjo veikti du Euro info- 
centrai (EIC).

Kauno EIC aptarnaus Kauno, 
Marijampolės, Klaipėdos, Tel
šių ir Tauragės apskritis, o 
likusias - sostinėje veikiantis 
EIC. Juose smulkios ir vidutinės 
įmonėms gali gauti žinių apie 
Europos Sąjungą, jos insti
tucijas bei įstatymines bazes. 
Tai pagelbės verslininkams tai
kantis prie kintančių rinkos 
sąlygų integracijos į Europos

NAUJASIS TILTAS VILNIUJE LEIS SPRĘSTI 
SUSISIEKIMO IR AUTOMOBILIŲ STATYMO 

PROBLEMAS
Galutinis naujojo Karaliaus 

Mindaugo tilto projektas buvo 
parengtas šių metų gruodžio 1 
dieną. Šis tiltas leis spręsti dau
gelį sostinei šiuo metu aktualių 
- miesto transporto infrastruk
tūros plėtros bei automobilių

MINIMALUS ATLYGINIMAS 
LIETUVOJE 10 KARTŲ MAŽESNIS 

NEI VAKARŲ EUROPOJE
Minimalus darbo užmokestis 

Lietuvoje beveik dešimt kartų 
mažesnis nei pirmaujančiose 
Europos Sąjungos valstybėse.

Minimalų mėnesio atlygi
nimą skaičiuojant eurais, šių 
metų pradžioje Lietuvoje jis 
buvo 115 eurų (430 litų).

Tuo tarpu Prancūzijoje jis 
siekia 1083 eurus, Didžiojoje 
Britanijoje - 1062 eurus, Ny
derlanduose - 1154 eurus, Bel
gijoje - 1118 eurų, Liuk
semburge - 1259 eurus, Airijoje 
- 983 eurus, Ispanijoje - 506

EUROPOS MOTERS RINKIMUOSE
DALYVAUJA

L. JEKENTAITĖ-KUZMICKIENĖ
Gruodžio 6-9 d. Briuselyje 

vyksta Europos moters rinki
mai. Pirmą kartą rinkimuose da
lyvaujančiai mūsų šaliai atsto
vaus Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos generalinė 
sekretorė filosofė Leonarda Je- 
kentaitė-Kuzmickienė, praneša 
ELTA.

Europos moters rinkimus kas 
dveji metai rengia Tarptautinė 
Europos moterų palaikymo aso
ciacija (AIPFE). Pasak asocia
cijos atstovės Lietuvoje Graži
nos Paliokienės, pagrindinis 
šios organizacijos tikslas - ska
tinti Europos integracijos proce
sus, kelti moterų įvaizdį ir mote
rų darbo svarbą besivieni
jančioje Europoje. AIPFE prog
rama Lietuvoje pradėta vykdyti 
šių metų pavasarį.

Į Europos moters titulą gali 
pretenduoti nevyriausybinių or
ganizacijų veikloje aktyviai da- 

Sąjungą procese. Naudojantis 
informacijos centruose sukaupta 
duomenų baze, taip pat bus 
galima ieškoti verslo partnerių, 
dalyvauti įvairiuose mokymuo
se ir seminaruose.

37 Europos ir Viduržemio 
jūros šalyse veikia 273 EIC 
centrai bei 12 Euro kores- 
pondencinių tinklų. Jie glau
džiai bendradarbiauja tarpu
savyje bei su Europos Komi
sijos direktoratais. Taigi EIC 
teikiama informacija visais 
Europos Sąjungos klausimais - 
pati naujausia ir tiksliausia.

ELTA

statymo klausimų, praneša 
sostinės savivaldybė. Naujasis 
tiltas per Nerį bus arkinis, ori
ginalios konstrukcijos statinys, 
atitinkantis visus jam keliamus 
paminklosauginius ir laivybos 

(nukelta į 6 psl.) 

eurus, Graikijoje - 458 eurus, 
Portugalijoje - 390 eurų.

Minimalus mėnesio darbo 
užmokestis Jungtinėse Vals
tijose šių metų pradžioje buvo 
906 doleriai (1010 eurų).

Estijoje ir Latvijoje mi
nimalūs mėnesi atlyginimai 
dar mažesni nei Lietuvoje - me
tų pradžioje jie buvo atitinka
mai 102 ir 87 eurai. Tiesa, Lat- 
vijoje nuo šių metų vidurio 
minimalus atlyginimas padidė
jo iki 110 eurų.

BNS

lyvaujančios moterys, ne politi
kės. Lietuvos moterų visuome
ninės organizacijos pateikė še
šias kandidatūras, kurias įverti
no Nacionalinė vertinimo komi
sija, sudaryta iš rinkimuose da
lyvaujančių moterų organizaci
jų deleguotų atstovių ir žurna
listų.

L. Jekentaitės-Kuzmickienės 
kandidatūra rinkimuose nurun
gė Vilniaus universiteto profe
sorės Marijos Aušrinės Pavi
lionienės, gydytojos Elenos 
Miknevičienės, Lietuvos kata
likių moterų sąjungos vaikų 
globos įstaigų direktorės Lai
mos Makutėnaitės, laikraščio 
“Ūkininko patarėjas” vyr. re
daktoriaus pavaduotojos Gra
žinos Petrošienės ir Lietuvos 
darbininkų sąjungos pirminin
kės Aldonos Balsienės kandi
datūras.

ELTA
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Sustabdykite 
“phone slamming”

Kas yra “phone 
slamming”?

“Slamming” reiškia pakei
timą jūsų tolimų nuotolių 
telefono Skambinimo patar
navimo įstaigos be jūsų žinios 
ir sutikimo. Jūs turite teisę 
pasirinkti, kokią tik norite 
tolimų nuotolių telefono skam
binimo patarnavimo įstaigą. 
“Slamming” atima iš jūsų pa
sirinkimo laisvę ir dažnai ten
ka mokėti daugiau už patar
navimus, prarandant jau turė
tus patarnavimus. “Slamming” 
yra nelegalu ir federalinė 
valdžia turi griežtus įstatymus, 
kad išvengtumėte “slammers”, 
kurie nori tik pasipelnyti, o ne 
jums patarnauti. Pagal fede- 
ralinius įstatymus, jums nereikia 
mokėti “slammers” už telefono 
pokalbius, padarytus per pir
mąsias 30 dienų po to, kai jū
sų tolimų skambinimų įstaiga 
be jūsų žinios pakeista - 
“slammed”.

Po pirmųjų 30 dienų reikia 
mokėti tik tai, ką jūsų turė
ta įstaiga būtų reikalavusi mo
kėti.

Kaip įvyksta “slamming” - 
arba jūsų ilgos distancijos 
paslaugų iš vienos įstaigos 
perkėlimas į kitą? “Slamming” 
kartais įvyksta per apsiriki
mą, bet dažnai telefono įstai
gos privilioja jus sutikti su jų 
skirtingais patarnavimais. Kaip 
jie jus privilioja?

Kai kurios telefono įstaigos 
siunčia varžybų formas, čekius 
ar apklausas, kurios įgalina tas 

įstaigas pakeisti jūsų turė
tą bendrovę ir tai yra parašyta 
smulkiu šriftu, kurio jūs 
neperskaitote. Kitos bendro
vės išmoko savo “telemar- 
keters” teikti jums supainio
tus, neaiškius pasiūlymus, 
kad pasakytumėte “taip” - “yes”.

Ką turėtumėte daryti, 
jei esate 

“slamming” auka?
Atminkite, kad “slamming” 

yra federalinės valdžios už
drausta - tai yra nelegalu. 
Federaliniai įstatymai leidžia 
jums visada grįžti prie jūsų 
norimos - turėtos įstaigos. Bet 
apie “slamming”, kaip įvyku
sį faktą, jūs sužinote tik po 
mėnesio ar kito, kai gaunate 
kitos bendrovės sąskaitą.

Ką turite tokiu 
atveju daryti?

1. Paskambinkite savo vie
tinei bendrovei ir paprašykite, 
kad jus vėl sujungtų su jū
sų turėta tolimų nuotolių (long 
distance) įstaiga*. Paaiškinki
te, kad neprašėte tos naujos 
“long distance” bendrovės pa
tarnavimų ir kad mokestis už 
pakeitimą-perjungimą turėtų 
būti nubrauktas nuo jūsų te
lefono sąskaitos.

2. Paskambinkite savo turė
tai “long distance” telefono 
įstaigai ir praneškite, apie be 
jūsų sutikimo padarytą pakei
timą. Prašykite, kad jus vėl 
prisijungtų be mokesčio.

3. Paskambinkite “long dis

tance” telefono bendrovei, ku
ri “slammed” - pasiėmė jus be 
jūsų leidimo ir pasakykite, kad 
visos sąskaitos - jūsų mokėjimai 
po pirmųjų 30 dienų turėtų būti 
nubraukti, o išlaidų, padarytų už 
skambinimus po pirmųjų 30 
dienų, mokėjimai turėtų būti ap
skaičiuoti pagal jūsų turėtos 
“long distance” bendrovės mo
kėjimų reikalavimus. Jei jūs 
jau užmokėjote telefono są
skaitą, tai “slammer” turi nu
siųsti jūsų mokėjimą jūsų bu
vusiai “long distance” įstaigai. 
O jūsų turėta “long distance” 
įstaiga turėtų duoti jums kreditą 
už tai arba grąžintų tą sumą, kas 
buvo permokėta. Atkreipkite 
dėmesį, kad bet koks jums pri- 
skaitytas bendrovės pakeitimo 
mokestis būtų grąžintas.

4. Paskambinkite šiais tele
fonais ir patikrinkite savo tu
rimas telefono įstaigas:

a. “Long distance” patar
navimai: 1-700-555-4141;

b. Vietinių skambinimų pa
tarnavimai: 1 -jūsų“areacode” 
- 700-4141 ir čia paklauskite, 
kokia yra jūsų “long distance” 
bendrovė.

5. Jeigu ta bendrovė, kuri 
padarė “slamming”, atsisakė 
nubraukti neautorizuotus prie- 
dinius mokėjimus, arba atsisa
ko jums grąžinti, ką jau su
mokėjote, pasiskųskite Fe- 
deral Communications Com- 
mission. FCC nemokamas tele
fonas yra 1 -888-call-fcc arba 1 - 
888-255-5322.

Skundai raštu gali bū
ti pasiųsti FCC, Common Car- 
rier Bureau Enforcement, Divi- 
sion, Washington, D.C. 20554. 
Taip pat skundą galite pateikti 
ir per kompiuterį www.fcc.gov/ 

ccb.enforce/index-complaints.- 
html

Net jeigu ir ta bendrovė, ku
ri padarė “slamming”, nu
braukia mokėjimus, galbūt no
rėtumėte pranešti FCC apie be 
jūsų sutikimo padarytą pakei
timą.

Veskite užrašus. Užsirašyki
te kiekvienos įstaigos, su kuria 
kąlbėjote, norėdamas išspręsti 
savo problemą, tarnautojų pa
vardes ir datas, ir kada kal
bėjote.

Kaip apsisaugoti nuo 
“slamming”?

1. Niekada nieko nepasi
rašykite, pirma iš pagrindų vis
ką perskaitę ir supratę.

2. Kiekvieno mėnesio tele
fono sąskaitą perskaitykite ati
džiai. Jei turite klausimų, skam
binkite telefono įstaigai.

3. Paklauskite savo vietinės 
telefono įstaigos, ar jūs negali
te užšaldyti - “freeze” dabar 
turimą “long distance” telefono 
bendrovę.

4. Jie jums paskambina “te- 
lemarketer” ir siūlo pakeisti te
lefono bendrovę, o nesate tuo 
suinteresuotas, aiškiai ir griež
tai pasakykite, kad jūs tuo 
nesidomite ir nenorite. At
minkite, niekad nėra gerai pa
keisti turimus patarnavimus, 
turint tik informaciją, gautą 
telefonu. O jei domitės “tele- 
marketer” pasiūlymu, papra
šykite, kad jo siūloma įstai
ga atsiųstų jums informaciją 
paštu.

5. Jei gaunate laišką ar kor
telę, patvirtinančią telefonų 
patarnavimų bendrovės pakei
timą be jūsų sutikimo, tuojau 
praneškite siuntėjui, kad jūs 

tam nedavėte sutikimo. Ta
da paskambinkite, kad jūsų 
“long distance” telefono ben
drovė yra ta, kurią esate pasi
rinkę.

Kur dar galite kreiptis, 
ieškant pagalbos 

šiuo reikalu?
1. Statė public utility com- 

missioner.
2. Public service commis- 

sioner.
Šių įstaigų telefonai randami 

telefonų knygoje skyriuje “Go- 
vemment listings”.

Valstijos - statė utility com- 
mission Web puslapiai kom
piuteryje yra:_www.nacur.org/ 
stateweb.htm

3. Statė attorney general ’s 
consumer protection arba com- 
plaint departament - Valstijos 
vyriausio prokuroro įstai
gos vartotojų teisėms apginti 
skyriui arba skundų departa
mentui.

4. City arba County consum- 
mers affairs - miesto ar ap
skrities vartotojų reikalų sky
riui.

5. Vietinė Better Business 
įstaiga - rasite telefono knygo
je baltuose puslapiuose. Jei 

CENTURY 21 GEMINI LLC, 1283 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003, 
didžiausia pasaulyje nekilnojamo turto kompanija siūlo jums savo pa
slaugas perkant, parduodant namą, nuomojant butą, ieškant patalpų 
bizniui šiaurinėje New Jersey dalyje. NJ Licensed Real Estate agentė 
Jurgita Banytė maloniai kviečia kreiptis telefonu: (973) 441-5762 arba 
(973) 429-7400, arba e-mail: jbanyte97@hotmail.com Profesionalus aptar
navimas garantuotas!!!

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DWI 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

jums reikia dar ir teisinio pa
tarimo, susisiekite su privačiu 
advokatu arba vietine “legal ser
vice” įstaiga.

“Slamming” vietinių 
telefonų patarnavimų 

vagystės
Kai kuriose valstijose gali pa

tys pasirinkti vietinio telefono 
patarnavimo įstaigą. Jei jūs gy
venate vienoje tų valstijų, taip 
pat turite būti atsargūs dėl vie
tinių telefonų patarnavimų. Jei 
pamatote, kad jūsų vietinių pa
tarnavimų telefonų įstaiga yra 
pakeista be jūsų sutikimo, tuo
jau turite pranešti savo “statė 
public utility service commis- 
sioner”arba “public service 
commissioner”, viską daryda
mi ta tvarka, kuri jau buvo ap
rašyta skyrelyje “ką daryti, jei 
jūsų telefono patarnavimai buvo 
“slammed”. Tai turite daryti tuo
jau, kai pastebite, nes kai kurios 
valstijos turi nustatytą laiką, iki 
kada galima skųstis. •

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba

Pateigė: B. Jasaitienė ir A. 
Šmulkštienė

Naudotasi medžiaga iš Na
tional Consumer Law leidinėlio

Mes išdaliname 
daugiau kaip

PINIGINIAMS 
LAIMĖJIMAMS!

gali laimėti $25,000 vertės Didįjį Prizą!

Tai lengva.
Kiekvieną kartą, kai tu siunti piniginę perlaidą JAV ar 
į kitas valstybes per Westem Union Money Transfei® 
arba padarai Quick Collect® ar Swift Pay® piniginę 
operaciją, tu automatiškai esi įtraukiamas į lošimą ir

Western Union6

TMjjtri _±- tMI

./•.-e, *’*•

VVESTERN UNION „WIN YOUR DREAM“" SVVEEPSTAKES OFFICIAL RULES NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER OR WIN 1. HERE’S HOW TO ENTER AUTOMATICALLY: Beginning on November 1.2001 through dose oi business on December 
31,2001. when you make a rfomestc or intemational oualtfymg regular call' VVesIem Union Money Transfer transaction (mdudes Dnero Dia Siguiente and Dinaro a Domidlio services lo Merico), Ouick Collect® transaction or Swifl pay® transaction (exduding 
Ouick Cash, Ouick Pay. Gėo Telegrįfico. Internet originated transaction .and Tolophone Money Transfers) from any Agenl locaton In the United Statės (.Ouatfying Transaction'), you wil be automabcally entered into the sweepslakes. Entrant is deempd lo be the 
person vvhose name appears as .Sender' on the .To Send Money" form and will be entered into the corresponding drawing sėt forth in Rule #4. If aulomatic Entrant has .opled out* of third party disclosures in accordance with the VVestem Union Privacy PoScy, 
his.'her name wHI not be included in the drawing and not.be ehgfole to win. 2. NO PURCHASE NECES8ARY TO ENTER OR W1N: To enter vvithout making a ąualifying transaction. hand prini your complete name, address. zip code, and (optional) day and 
ovenmg tetephone numbers on a plece of 3* x 5" papec and maS to: VVestern Union _Win Your Dream' Svveepstakes. P.O. Box 4895. Blair. NE 88009-4895. IMPORTANT: To Indlcate the drawlng Into whlch you wlll be entered (see Rule #4), on the lower left- 
hand comer of the envelope, hand print one of the follovring: Africa; Asia/Austrella Paclfic; Caribbean; Centrai Americe; Eastem Europe; Mexlco; Middle East; South America; South Asla; Westem Europa; Domeetic United Statės, Ouick Collect®, 
or Swlft Pay®. Limit one enlry per envelope. No typed. copied or mechanicaty reproduced entries permitted. Onty handwrilten entries will be accepted. Entries mušt bereceived by January 8. 2002. " -- u_...
January 9. *2002 from among all eligible entries received by D. L. Blair, Ine, an mdependent judging organization whose dedsions are finai. Winners wiB be notifiod by mail. Limil one prize per 
persorVbousehold. Odds of winning vrill depond upon the tolal number of eligible enlnes received. 4. PRIZES & APPROXIMATE RETA1L VALUES: Forty-One (41) Grand Prizes: $25,000 per prize 
to be awarded to randomly selected winners among aulomatic and no purchase ontrants in the form of a check as follows: 4 prizes for eligible entries to Africa: 2 pnzes for eligible entries to 
AsiafAuslrafia Padftc: 4 prizes for e&gible entries to tho Caribbean; 6 prizes for eligible entrios to Centrai America: 1 prize for ebgfolo entrie6 to Eastem Europe: 4 prizes for eligible entries to Mexico;
2 prizes for eligible entries to the Middle East: 6 prizes for eligible entries to South America; 2 prizes (ot eligible entries to South Asia; 1 prize for eligible entries to VVestem Europe; 4 prizes for eligible 
entries for domestic United Statės money transfers; 4 prizes for ebgrble entries lor Ouick Collect® transacbons and 1 prize for eligible entries for Swift Pay® transarifons. Prizes consist of onty that 
item specificalty hsted as the prize All prizes wiW be avrarded. 5. GENERAL RULES: Open onty to individuals residmg in tho 50 United Statos and VYashmgton. D.C., who as of November 1. 2001 
are 18 years of age or older. Emptoyees of VVestem Union, ils affdiates. subsidiaries. advertisang and promotion agencies and the immediale family members and/oc those Irving in Ihe šame household 
of each are not eligible. Void where prohibited by law. All tedera!, statė and local taxos are thė sote responsibility of winners. VVinners w»H be reęuired to complete an AffidavJt of Eligibifity/Retease of 
LiaMity provided by D.L. Blair. Ine. and if legally permissible, a Publiclty Release within 10 days of notification. Noncompliance vvilhin this time period may rosult in disųuafification and an allemate may 
bo selected. Rotum of any prize/prize notification as undeliverable will result in disqualificalion and an altemate wil bo selected. By participating in this promotion, entranls agrec to be bound by the 
Offtcial Rulesand the decisions of the judges. Purchase or acceptance of a produet offer does not Improve your chances of virinning. Any daim or dispute arisiog under these rules is subjūri 
to the laws of the Stale of New York. Sponsor Is not respoosfcle for pnnting or typographical enors in any sweepstakes related matorials; for stolen. lošt, late, mi6directed, damaged, incomplete. illegible 
or late entries or entries not reęeived m time for the random drawing; or for transactions that are proccssed late or inconrectfy or that are losi due to computer. telecommumcations or eledronic 
malfunction This promotion is sponsored by VVestem Union FinanciaI Services, Ine.. 100 Summit Avenue, Montvale, NJ 07645 6. For narnės of vvinners, send a separale, slamped, self-addressed 
(#10) envelope lo; Weslem Union „Win Your Dream' VVinners, P.O. Box 4638, Blair, NE 68009-4638. to be received by Fobruary 28, 2002.

3. RANDOM DRAWING: Wirmers wiH be selected on or aboul

Smulkesnė informacija

1-800-325-6000
VVESTERN 

UNION
©2001 Westem Union Hotdings, Ine. Al Righls Reserved. The VVESTERN UNION name, logo and related trademarks and service marks. owned by VVestem Union Holdings, Ine., are registered and/or used in Ihe U.S. and many foreign countries.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 
134 West St., Simsbury, CT 06070. E-mail: jstrimaitis@aol.com Tek: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’way 
St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 
Newark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel. 344-5172. 
Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliams pastatyti.

Daiva izbickaitė-veršelienė, devvolfe real estate, 677 
Worcester Rd., Natick, MA 01760, gali aptarnauti jūsų visus nekilnojamo 
turto pareikalavimus. DeWolfe firma specializuojasi namų pardavimu, 
paskolų gavimu, persikraustymu ir draudimu. Suteikiama paslauga 
perkant arba parduodant namus. Skambinkite (718) 446-9743 palikite 
žinutę arba į įstaigą (508) 655-0680, (508) 523-9058.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Ta- 
vem, 1883 Madison St, Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. Salė vestuvėms 
ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies 
lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia Radžiūnas, sav. 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, NY 11368. 
Tel. 779-5156.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais 9:30-10:00 vai. 
vak. iš WPAT stoties 930 AM banga. Dėl pranešimų ir skelbimų kreip
tis dr. Giedrė Kumpikaitė, 82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11472. Tel. 
(718) 776-1687. Fax: (718) 479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba 
amberwings@mac.com

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

pinigais, Unitrust, testamentais.
-Tax Exempt #36-2927289- 

per:
Pope Leo XIII Literaiy Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

k

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI A 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

pisolipo
-*■ MEMOBIALS '

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
QUEENSN.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282 ; 326-3150
- TAI MOŠŲ VIENINTELĖ VIETA -

- GAUSI PARODŲ SALĖ - y

KVECAS 
JONAS 
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Rankraščiai taisomi Redakcijos nuožiūra

“Sveika
Marija,

malonės 
pilnoji”

Marijos Nekaltas Prasidėjimas - viena iš katalikiškų tikėjimo 
tiesų, Bažnyčios minima kasmet gruodžio 8 dieną.

Pati Nekalto Prasidėjimo sąvoka dažnai ne tik kitatikių bet ir 
pačių katalikų klaidingai suprantama. Nesumaišytina ji su Kristaus 
gimimu iš nekaltos Mergelės Marijos, kuri išimtiniu būdu pradėjo 
iš Šv. Dvasios. Pati gi Mergelė Marija buvo pradėta ir gimė iš 
savo žemiškųjų tėvųJokimo ir Onos.

Nekalto Prasidėjimo esmė yra ta, kad Marijos siela nuo pat 
pirmos buvimo akimirkos tapo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės 
ir buvo pilna pašvenčiamosios malonės.

Iš katalikų Bažnyčios teologijos mokslo žinome apie gimtąją 
nuodėmę, jog kiekvienas gimstame be pašvenčiamosios malonės 
sieloje. Nors mūsųpirmiejitėvai ir buvo sutverti su pašvenčiamąja 
malone, tačiau Adomas nusikalsdamas ją prarado ne tik sau, bet, 
kaip moralinė visos žmonijos galva, taip pat ir visiems, kurie amžių 
bėgyje taps jo palikuoniais.

Čia nebuvo jokios neteisybės iš Dievo pusės mūsų atžvilgiu, 
nustatant, kad Adomas moraliai atstovautų visai žmonijai ir tik 
nuo jo priklausytų ar visi žmonės gims su pašvenčiamąja malone 
ar be jos. Juk malonė yra Dievo laisvai teikiama dovana, į kurią 
niekas negali reikšti jokių teisių. Dievas yra nepriklausomas savo 
malonę suteikti kam nori ir tokiame laipsnyje kaip Jis nori.

Dievas, bausdamas mūsų pirmuosius tėvus, jiems pažadėjo 
Išganytojų kuris atsilygins už jų nepaklusnumo nuodėmę ir grąžins 
žmonijai galimybę gyventi pašvenčiamojoje malonėje. Siela tokiu 
būdu prikeliama ir apvaloma nuo gimtosios nuodėmės. Tačiau 
Marija nuo šios nuodėmes savo nekaltame prasidėjime buvo 
apsaugota.

Pritiko juk, kad Išganytojas Jėzus Kristus gimtų iš tokios 
motinos, kuri niekada, net ir trumpiausią valandėlę, nebuvo sutepta 
jokia, taigi net gimtąja nuodėme. Koks gi šios tikėjimo tiesos 
pagrindas? Kuo rėmėsi popiežius Pijus IX, vieningu viso pasaulio 
vyskupųpritarimu 1854 m. gruodžio 8 d. iškilmingai paskelbdamas 
Marijos Nekalto Prasidėjimo tiesą priklausant prie Dieviškojo 
Apreiškimo tiesų - taigi tikėjimo dogma?

Pačioje pirmoje Šv. Rašto Senojo Testamento knygoje, trečio 
skyriaus penkioliktoje eilutėje Dievas išreiškia prakeikimą žalčiui 
- piktajai dvasiai, kad paliks nesantaiką tarp žalčio ir moters, o 
taip pat tarp jų palikuonių gi moteris sutriuškins žalčio galvą. 
Moters palikuonis - tai Išganytojas, kurio atėjimo laukė kartų 
kartos. Moteris - Išganytojo Motina, Marija.. Ir kaip Dievas 
apreiškė amžiną ir visuotinę nesantaiką tarp Moters ir piktosios 
dvasios, to pasėkoje Moteris - Marija negalėjo per jokių taigi nei 
per gimtąją nuodėmę būti piktosios dvasios verge.

Kristaus įsikūnijimą apreiškiąs arkangelas Gabrielius Mariją 
pasveikina: “Sveika, malonės pilnoji” (Luko 1,28). Malonės 
pilnybė išskiria ir paneigia bet kokių taigi ir gimtąją nuodėmę.

Nuo pat pirmųjų Bažnyčios amžių tikėjimas apie Marijos 
Nekaltą Prasidėjimą buvo gana plačiai žinomas ir gerbiamas.

2000 m. Frankfurto knygų mugė: 
“Litauen: Vorsetzung folgt“
Vaidas JAUNIŠKIS

Paprastai tęstinių romanų, 
spausdinamų laikraščiuose, pa
baigose rašoma “bus daugiau”. 
Bet “pasakojimas tęsiasi” pava
dinime skamba geriau. Toks bus 
Lietuvos šūkis kitų metų Frank
furto knygų mugėje, angliškai 
skambėsiantis “Lithuania: to be 
continued”, vokiškai - “Litauen: 
Vorsetzung folgt”.

Didžiausios ir svarbiausios 
pasaulio knygų mugės 2002-ųjų 
viešnia bus Lietuva. Tai reiškia, 
kad mugės organizatoriai mūsų 
leidėjams, kultūriniams rengi
niams visąpaviljonąsuteiks vel
tui, apmokės už apšvietimą bei 
vandenį. Pastarieji mokesčiai 
Vokietijoje nemaži - šįmet Lie
tuva už bendro mažo 60 kv. m 
stendo apšvietimą mokėjo 1,500 
DM. O visas paviljonas apima 
1200 kv. m. erdvę. Ir Lietuvos 
ekspozicija bus vienintelė visoje 
toje erdvėje.

Šių metų garbės viešnia buvo 
Graikija, tačiau jai kiek nepasi
sekė: dėl teroristinių atakų JAV 
neatvyko keliasdešimt Ameri
kos leidyklų, lankytojų taip pat 
buvo trečdaliu mažiau, - pa
prastai mugę aplanko 300,000 
žmonių.

Akimirka iš šių metų knygų mugės Frankfurte. Lietuvos leidėjai ir autoriai spaudos konferencijoje (iš k. į deš.): poetas 
Eugenijus Ališanka, Aušrinė Jonikaitė (leidykla “Knygos iš Lietuvos”), poetas Antanas A. Jonynas, Michael Kruger (“Carl 
Hanser” leidykla), poetas Antanas Gailius, rašytoja Jurga Ivanauskaitė, Lolita Varanavičienė (leidykla “Tyto alba”), 
Almantas Samalavičius (Lietuvos PEN centras)

Šoko terapija
Mugėje vykusioje spaudos 

konferencijoje Lietuvos leidėjų 
asociacijos prezidentas, “Baltų 
lankų” leidyklos direktorius 
Saulius Žukas išsitarė, jog fak
tas, kad Lietuva kviečiama būti 
kitų metų mugės viešnia, mūsų 
leidėjams sukėlė šoką. Kitas ša
lis toks pasiūlymas pasiekia 
prieš trejetą metų. O čia - prieš 
metus? Tai įvyko todėl, kad at
sisakė Turkija.

Ar realu pasirengti tokiam 
įvykiui per metus? “Organizato
riai mus guodė: “Jei būtumėte 
turėję laiko pasirengti trejus me
tus, dvejus praleistumėte besi
ginčydami”. Šitą aš pajutau jau 
per kelis mėnesius - ne kažin ką 
pavyksta padaryti, nes ginčytis 
tenka labai daug. Taip pat ir su 
mugės direktoriais - buvusiuoju 
Peteriu Veidhaasu ir dabartiniu 
Lorenco A.Rudolfu”, - svarsto
S. Žukas.

Kol kas ekspozicijos koncep
cija neparengta. “Mugėje yra 
aštuoni paviljonai, - pasakoja 
Lietuvos prisistatymo Frankfiir- 
to knygų mugėje projekto va
dovė Rasa Drazdauskienė. - 
Kiekvienais metais šalis viešnia 
rengia savo prisistatymo prog
ramą - muzikinę, literatūrinę,

kultūrinę. Pasirašomos sutartys 
su leidyklomis. Didžiosios lei
dyklos, paprastai Amerikos ir 
Anglijos, čia knygų net neveža, 
tik, pavyzdžiui, savo naujausių
jų bestselerių viršelių plakatus. 
Yra ir literatūros agentų salė* 
kurioje agentai priiminėja žmo
nes, kalbasi su rašytojais, lei
dyklų atstovais. Ir šalia viso to 
vyksta konferencijos, kurias 
rengia pati mugė. Šįmet, pa
vyzdžiui, buvo filosofiškai dis
kutuojama apie kriminalinę lite
ratūrą”.

Komercinis akstinas
Šalies prisistatymas nėra vien 

knygos - tai savotiškas show, 
tarsi kokia pasaulinė EXPO pa
roda, tik su literatūriniais-kul- 
tūriniais akcentais. “Tai - ko
mercinis renginys, žaidybišku- 
mo prisistatant prašoma ir iš 
mūsų, kad žmonės kuo ilgiau 
pabūtų tame paviljone, - pasa
koja R.Drazdauskienė. - Ir nors 
graikai akcentavo Antiką, jie su
rengė parodą apie antikines 
technologijas. Apie antikinę fi
losofiją ar literatūrą žmonės 
daugmaž nutuokia, o čia stovėjo 
graikų irklinio laivo - triremos - 
maketas, smagratis, vandens kė
limo mechanizmai”. Žinoma,

graikai neapsiėjo ir be turistinio 
elemento - buvo gyvų alyvme
džių, susodintų puoduose, lan
kytojams dalyti buteliukai su 
alyvų aliejumi, mažoje salėje 
ekranuose buvo rodomi filmai 
apie Antikos tragedijas ir ko
medijas.

Saulius Žukas teigia, kad lie
tuviškos ekspozicijos koncep
cija paaiškėjo pamačius Grai
kijos paviljoną: “Ir mes turime 
pasiekti labai aukštą abstrakci
jos lygį - vienu kitu simboliu, 
akcentu sudaryti įspūdį. Ten nė
ra laiko skaityti stendų ar net ir 
penkių eilučių”.

Tad kas atstovaus Lietuvai - 
mitologija ar Nidos kopos? Iš 
pradžių svarstytos istorinės ir 
kiek šabloniškos temos - pvz., 
Lietuvos žemėlapiai, LDK pra
eitis, Lietuva kaip imperija, 
Lietuvos daugiakultūriškumas, 
valstybė nuo jūros iki jūros. Po 
to - Lietuvos viduramžiai, 
Vilniaus universiteto istorija. 
“Dabar, pasižiūrėjus į graikus ir 
pasiklausius ekspertų, koncep
cija kinta: norime, kad daugiau 
lankytojų domintų, kaip atrodo 
Lietuva dabar, kur link ji eina ir 
ko tikisi”, - sako R. Drazdaus
kienė, paminėjusi šįmet mugėje 
surengtą spaudos konferenciją, 
kurioje paaiškėjo, kad vokiečiai 
labai susidomėję žiūri į Lietuvą 
kaip artimą Europos Šąjungos 
kaimynę. Dalyti bukletai bemat 
buvo išgraibstyti žurnalistų. 
“Kol kas į viską galiu atsakyti 

(nukelta į 4 psl.)
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DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS 
VERPETUOSE

(pradžia nr. 40)
Būdamas šeštoje klasėje, pavasarį pradėjau eiti į ežerėlį mau

dytis, vos ledams išplaukus. Bet mano buvo kiek kitoks negu Ste
ponavičiaus metodas: perplaukti į kitą ežero pusę ir iš ten, pamė
lynavusiam nuo šalčio, plaukti atgal. Taip perplaukiau tik keletą 
kartų, bet ir to užteko. Per visą vasarą labai blogai jaučiausi. Ru
denį, grįžęs į gimnaziją, nuėjau pas gimnazijos gydytoją Svilą, 
kuris pripažino labai stiprų inkstų uždegimą. Man pasakė, kad 
visiškai nevartočiau maisto, turinčio daug baltymų, ir gulėčiau, 
kuo mažiau valgydamas. Be vaistų išsigydžiau, gulėdamas lovoje 
ir tris savaites badaudamas (pusė keptos bulvės ir stiklinė van
dens per parą).

Jono Steponavičiaus likimas buvo tragiškas. Vokiečių oku
pacijos metais jis tapo Zarasų apskrities viršininku. Priartėjus ru
sų frontui, su būriu jaunų vyrų patraukė į Žemaitiją, kur berods 
dalyvavo Sedos kautynėse. Be to, jis tam reikalui iš vokiečių 
parūpino ginklų. Vėliau, atsidūręs Vokietijoje, dirbo paprastu 
darbininku pas ūkininką. Karui pasibaigus, ten ir pasiliko. Gal 
nenorėjo eiti įDP stovyklas, o gal bijojo rusų. 1947 metais jis mi
rė dėl man nežinomų priežasčių. Nebuvo nacis, o tik lietuvis pa
triotas, kuris galvojo, kad Vokietija yra vienintelė ir patikimiausia 
Lietuvos sąjungininkė. Mėgo vokišką tvarką. Pavyzdžiui, 
gimnazijoje pamatęs kurį nors mokinuką, stovintį susikūprinusį 
ar atkišusį pilvą, tuoj pabardavo: ko stovi kaip senas diedas? Ypač 
nekęsdavo kurį nors mokinį pamatęs laikantį rankas kelnių 

kišenėse. Tuoj paklausdavo: tai ką, viešai žaidi kišeninį biliardą? 
Nuo to laiko mane dar ir dabar erzina, kai pamatau kokį ame
rikietį diplomatą ar valstybės vyrą prie dailiai pasirengusių ponių, 
stovintį susikišusį rankas abiejose kelnių kišenėse. Kažkaip atrodo 
labai nemandagu ir piemeniška.

J; Steponavičius visa širdimi mylėjo vokiečius ir jų kultūrą, bet 
nekentė anglosaksų. Mums ne kartą kartojo: niekuomet ne
pasitikėkite anglosaksais, jie yra melagiai ir kitų tautų suvedžio
tojai. Jie tik sako, ką kiti nori girdėti, o daro savo. Tai žarijų 
žarstytojai kitų žmonių plikomis rankomis!

Kitas mano mokytojas, kuris man taip pat turėjo nemažai įtakos, 
buvo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Kajetonas Žievys, 
suvalkietis, baigęs humanitarinius mokslus. Jis ir J. Steponavičius 
buvo geri draugai, abu gyveno tame pačiame name, visuomet 
vaikščiodavo kartu. Bet jie buvo labai skirtingi: aukštaitis Ste
ponavičius buvo grynai jausmo žmogus, K. Žievys kiek prak
tiškesnis Suvalkijos ūkininko sūnus. Jis kelis kartus buvo mano 
klasės auklėtojas. Jis gerai dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, daug 
reikalavo. Jau šeštoje klasėje beveik visi nedarėme gramatikos ir 
skyrybos klaidų (gaila, kad per 60 metų daugelį taisyklių užmiršau). 
Tada, kaip ir dabar Lietuvoje, taip pat labai buvo paplitusios 
svetimybės, kurias ir tada vadino nekaltu tarptautinių žodžių vardu. 
Galvota, kad, jas vartojant, tai rodo žmogaus išsilavinimo lygį, jo 
erudiciją. Žievys šių žodžių vartoti neskatino. Mus gerai 
supažindino su lietuvių literatūra, ypač naujesniąja. Išmokė, kaip 
atskirti grūdus nuo pelų, rašytojus nuo rašikų(mano terminas: man 
rašikas yra žmogus, kuris neturi talento rašyti, bet leidžia knygą 
po knygos, dažnai savo lėšomis). Žievys globojo ir literatūros 
būrelį. 1935-1939 metais, kada man teko dalyvauti tame būrelyje, 
žymesniu rašytoju vėliau niekas netapo. Tiesa, tuo metu Utenos 
gimnaziją lankė ir Alfonsas Nyka-Niliūnas, kuris tada vadinosi 
Cipkumi. Jis buvo viena klase aukščiau nei aš ir turėjo kitą lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoją (Žiurlį). Galbūt kartais jis literatų- 

būrelyje dėl to aktyviau ir nedalyvavo. Žievys tik išugdė būrelį 
literatūros mėgėjų ir skaitytojų, kurie taip pat reikalingi.

Utenoje dirbo ir daugiau gerų mokytojų, kaip antai, matematikos 
mokytoja Petronėlė Kaunaitė. Juos visus galbūt ir būtų nelengva 
išvardyti. Blogų mokytojų lyg ir nebuvo, bet kelių nemėgau 
pavyzdžiui, istorijos mokytojos K. Steikūnienės ne tiek dėl 
dėstymo, kiek dėl jos nepedagogiškumo. Kai vieną kartą klasės 
mokiniai ją supykdė, ji, aiškiai kirčiuodama žodžius pasakė: 
“pamatysim, pažiūrėsim, kurie kuriuos nugalėsimi” Atseit mums 
paskelbė karą. “Karo padėtyje” ji buvo visus metus. Kad gautum 
penketą, turėjai atmintinai išmokti Adolfo Šapokos redaguotą 
“Lietuvos istoriją”. Klausinėdama ji vis žiūrėdavo į knygą ir 
klausimus taip suformuluodavo, kad įjuos tiksliai galėjai atsakyti 
tik atmintinai mokėdamas tekstą. Ji iš tavęs norėjo išgirsti žodį ar 
sakinį, kurio neįspėsi, prieš akis neturėdamas fotografinio vaizdo 
to puslapio, kur tas žodis buvo pavartotas.

Kitas mokytojas, vertęs mus taip pat viską išmokti atmintinai ir 
kartoti kaip papūga, buvo lotynų kalbos mokytojas Juozas Vosylius, 
aštuntoje klasėje pakeitęs rašytoją Stasį Tamulaitį. S. Tamulaitis 
gerai dėstė ir mokiniai j į mėgo, bet jis nepaprastai nemėgo Utenos. 
Pasak vienos jo novelės, Utena labai nevykęs provincijos miestas, 
kur buvęs tik vienas inteligentas: blondinas gimnazijos mokytojas 
(jis pats buvo blondinas). Galbūt dėl to jis išsikėlė dirbti į kitą 
gimnaziją. Vosylius savo išvaizda mums labai priminė arklį, todėl, 
šiam mokytojui negirdint, jį vadinome “Equs” (arklys), ir jis tai 
žinojo. Jis privertė mane atmintinai išmokti ne tik beveik visas 
Horacijaus odes, bet ir jo paties lietuviškus visų vartotų lotynų 
kalbos tekstų vertimus. Versdamas iš lotynų kalbos, negalėjai 
vartoti savo žodžių, nors jie reikštų tą patį. Taip pat turėjau 
atmintinai išmokti ir garsiąją Cicerono kalbą, kur jis keikia ir 
smerkia Katiliną. Tų visų mano pastangų rezultatas: atestate gautas 
tik trejetas. Galbūt buvau prastas deklamuotojas ir neįsijausdavau 

(nukelta į 4 psl.)
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■ JAV specialiųjų pajėgų 
kariai sraigtasparniais nuskrido 
į Afganistano rytus, kur ame
rikiečių karo lėktuvai bombar
davo olų labirintą, kuriame, 
manoma, slapstosi Osama bin 
Laden, gruodžio 3 d. pranešė 
naujienų agentūra “Afghan Is- 
lamic Press” (AIP).
■ Žengdamas žingsnį, kuris 

tikriausiai komplikuos Afga
nistano taikos derybas, Nuša
lintas Afganistano prezidentas 
Burhanuddin Rabbani pasiūlė 
naują planą, pagal kurį jis ir jo 
koalicija valdžioje liktų dar iki 
pusės metų, gruodžio 3 d. 
pranešė “The Washington Post”.

■ Kalėjime Afganistano šiau
rėje laikoma daugiau kaip 3 
tūkst. talibų, paimtų į nelaisvę 
per kovas aplink Mazari Sarifą 
ir Kundūzą, gruodžio 3 d. pra
nešė Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus Komiteto (TRKK) 
pareigūnas.
■ JAV gynybos sekretorius 

Donald Rumsfeld gruodžio 2 d. 
Talibanui šiurkščiai nurodė, kad 
jis turi pasiduoti arba žūti ir kad 
kilpa aplink talibus užsiveržia, 
tačiau taip pat perspėjo, kad JAV 
pajėgoms gresia vis didesnis pa
vojus.

■ Rusijos Chabarovsko kraš
te gruodžio 2 d. leisdamasis su
dužo Rusijos pasienio apsaugos 
lėktuvas 11-76, kuriuo galėjo 
skristi iki 18 žmonių.
■ Palestiniečiai Izraelyje su

rengė teroro bangą, kokios šioje 
šalyje dar nebuvo. Gruodžio 1 
d. Jeruzalėje nugriaudėjo trys 
sprogimai, nusinešę 12-kos 
žmonių gyvybę, per 180 buvo 
sužeista, o gruodžio 2 d. Haifoje 
savižudžiui surengus išpuolį au
tobuse, žuvo mažiausiai 16 
žmonių, per 40 buvo sužeista. 
Palestiniečių vadovybė Vaka
rų Krante ir Gazos juostoje pa
skelbė nepaprastąj ą padėtį.
■ Jungtinių Tautų (JT) atsto

vas gruodžio 2 d. pranešė, kad 
pareigūnai vis dar tikisi, jog 
priešiškoms Afganistano gru
puotėms pavyks susitarti dėl 
valdžios pasidalijimo šalyje iki 
dienos pabaigos.

■ Po palestiniečių savižudžio 
išpuolio Izraelio šiaurėje šalies 
karinės pajėgos sustiprino dvie
jų Vakarų Kranto miestų apsuptį 
ir įžengė į palestiniečių valdomą 
rajoną, pranešė Izraelio sau
gumo šaltiniai

2000 m. Frankfurto knygų mugė: 
“Litauen: Vorsetzung folgt“

(atkelta iš 3 psl.)
“taip”: bus Nidos kopos, turiz
mas. Prisistatymo tikslas ir esmė 
yra ne sukurti ir parodyti baig
tinį Lietuvos modelį, bet suteikti 
kuo daugiau informacijos apie 
įvairias Lietuvos gyvenimo sri
tis”.

Mūsų literatūra svetur
Lietuvos PEN klubo prezi

dentas Almantas Samalavičius 
mano, kad dalyvavimas mugėje, 
net jei joje ir nepasiekiama kon
krečių rezultatų, itin prasmin
gas. Todėl svarbu ne tik tai, kas 
pristatoma mugėje, bet ir tai, kas 
vyksta iki jos. “Mano žiniomis, 
daugelis leidyklųjau domisi lie
tuvių proza, įjąkrypsta ir žinias
klaidos dėmesys. Bet kuriuo at
veju, jei bent 5-6 prozos kūri
niai pasirodys Vokietijoje, tai 
bus didžiulis laimėjimas”.

“Tai pirmas laiptelis, -' sako 
Saulius Žukas. - Jau susifor
mavo taisyklė, kad Vidurio 
Europos leidiniai per Vokietiją 
išeina į pasaulį: jei vokiečiai iš
leidžia, ypač geresnė leidykla, 
tai jau ir anglai, prancūzai ima
si”. Per penkerius metus iki 
Graikijos pasirodymo Frank
furto mugėje buvo išversta apie 
40 graikų autorių knygų, likus 
metams, - dar 60.

Tačiau ar knygos, pasiro- 
dančios užsienyje, pasiekia rei
kiamą skaitytoją? Knygų už
sienio kalba, išleistų Lietuvoje, 
turime arti tuzino. Bet, A. Sa- 
malavičiaus nuomone, pagrin
dinė problema yra knygų pla
tinimas. Išleistas čia knygas per
ka turistai, bet tas procentas tik
rai nedidelis. Ir tai - tik vienas 
platinimo kanalas. Kiti kanalai 
visiškai neveikia - nėra nu-

Vaikai šioje mugėje visuomet atrasdavo neskaitytų knygų

sistovėj usių ryšių su platinimo 
organizacijomis. Todėl išleistos 
Lietuvoje knygos išsiunčiamos 
keliolikai susidomėjusiųjų, pro
fesoriams, paimamos mūsų 
ambasadų ir išdalijamos kaip 
suvenyrai. Bet iš esmės jos 
niekur nefigūruoja, ir Wa- 
shingtono Kon
greso bibliotekoje 
jų nerasi. Todėl 
Frankfurto mu
gė yra didelis 
žingsnis bandant 
rasti kelius į lite
ratūrinį pasaulį.

Knygų 
atranka

Ankstesnis 
Frankfurto knygų 
mugės direkto
rius Peteris Veid- 
haasas, atvažia
vęs į Lietuvą, 
sakė: “Knyga yra 
ta priemonė, per 
kurią geriausiai 
gali pažinti kitą 
šalį. Tu pasiimi 
ją, pasižiūri įjos 
išvaizdą-tai šį tą 
byloja apie šalies 
ekonomiką, iš
sivystymą. O pa
skaitęs pamatai, 
kuo žmonės gyvena”.

Lietuvoje Kultūros ministe
rija buvo paskelbusi konkursą 
informacinio ir apibendrina
mojo pobūdžio knygoms. Pir
majame konkurso etape pa
remtos 7 knygos, dabar - 15. 
Pirmosios - tai V. Spenglos 
“Bažnyčia, “Kronika” ir KGB 
voratinklis”, D. Grinkevičiūtės 
“Dienoraštis”, “Krikščionybės

Lietuvoje istorija”, R.Šilbajorio 
“Raštijos istorija”, Z.Kiaupos 
“Lietuvos valstybės istorija”, A.
Bubnio “Karinė rezistencija ir 
tremtis Lietuvoje” bei S. 
Kaubrio “Tautinės mažumos 
Lietuvoje”.

A. Samalavičius, paprašytas 
pakomentuoti tokią knygų 
atranką, sako, kad per drąsu ką 
nors sakyti nemačius jų met
menų. “Bendraudamas su už
sienio auditorija patiriu, kad tai, 

Rašytoja Jurga Ivanauskaitė

kas jai siūloma, dažnai visiškai 
jos nedomina. Sakykime, apie 
KGB veiklą prirašyta daugybė 
knygų. D. Grinkevičiūtės “Lie
tuviai prie Laptevųjūros” turėjo 
puikų rezonansą. Bet labai 
bijau, kad kartais lietuviai, no
rėdami parodyti savo kančias, 
tai daro labai nepatraukliai, ir 
tai rodo pasauliui, pavargusiam 
nuo kančių. Jei akcentuojame 
krikščionybę, turėkime galvoje, 
kad vakarietiška auditorija la
bai sekuliarizuota - vadinasi, 
mes apeliuojame į tam tikrąjos 
dalį rodydami save kaip ka
talikišką, senų tradicijų kraš
tą. Mano manymu, kaip tik 
reikėtų trumpų apybraižų apie 
Lietuvos istoriją - jos būtų 
naudojamos kaip kultūriniai 
įvadai supažindinti su valstybe. 
Tai galėtų būti trumpos Lietu
vių kultūros, architektūros, 
dailės istorijos, nepretenduo
jančios į didelį akademiš- 
kumą”, - mano PEN centro 
prezidentas.

Startinė pozicija
Šįmet grožinę literatūrą pro

paguojanti įstaiga “Lietuviškos 
knygos” nuvežė į Frankfurtą 50 

lietuvių autorių kūrinių, reko
menduojamų versti į užsienio 
kalbas, sąrašą. Jei vokiečių lei
dyklos per tą laiką panorės ką 
nors išsiversti, Lietuva parems. 
Bet lietuviškų grožinių kūrinių 
vertimų nuspręsta neleisti. “Tai 
labai nesimpatiškas sprendi
mas daugeliui mūsų rašytojų, - 
sako R.Drazdauskienė. - Bet 
jei knygą išsileidžia užsienio 
leidykla, ji ją ir platina per sa
vo tinklą, ir knyga normaliai 
patenka į apyvartą. Lietuva 
tokių tinklų neturi, ir knyga at
sidurs sandėly. O antra priež
astis - nelabai turime laiko versti 
jas”. Išleistos svetur knygos 
turėtų daug platesnį rezonansą, 
būtų recenzuojamos, aptari
nėjamos, pristatomos, kviečia
mi autoriai. Todėl Lietuva leis 
visų ekspozicijų informacinius 
katalogus, lankstinukus, ke
lionių vadovus. Bus pateikta 
maksimaliai daug informacijos 
apie šalį ir drauge - vadina
mieji knygų ruošiniai. Tai yra 
konkrečios knygos autoriaus 
biografija, bibliografija ir kel
iasdešimt išverstų kūrinio 
puslapių. “Tai - mūsų startinė 
pozicija, ir pinigai skirti išpu
renti dirvą tolesniam ben
dradarbiavimui”, - sako R. 
Drazdauskienė. Telieka tikė
tis, kad kas nors aptiks ir 
lietuvio autoriaus bestselerį, 
kokie Lietuvoje tapo pačios 
R. Drazdauskienės versti 
“Bridžitos Džouns dienoraš-

Susidomėjimas liudija 
romanistikos lygį

Iš dominančių vokiečius žan
rų pirmauja romanas. Antra, S. 
Žuko nuomone, galėtų būti 
novelių rinkinys, eseistika. A. 
Samalavičius elitiniam Vaka
rų skaitytojui siūlytų poeziją: 
“Bet masinės auditorijos ji 
niekada nepasieks, nes lietu
viškos poezijos tiražai Vaka
ruose ne didesni nei 500 ar 
1,000 egzempliorių. Sigito Ge
dos knygos Švedijoje yra la
bai reta išimtis - čia jau mąsto
ma apie trečią leidimą”. O ar 
egzistuoja lietuviški romanai, 
kurie galėtų sudominti užsienio 
skaitytoją? A. Samalavičius 
mato bent 5-6 mūsų autorių 
romanus, kurie galėtų būti drą
siai leidžiami bet kuria užsie
nio kalba. “Bent du Jurgio 
Kunčino romanus galėtų išleisti 
ir didelė Europos leidykla; kai 
kas gali būti iš Herkaus Kun- 
čiaus kūrybos. O Ričardo Ga- 
velio romanai galėtų konkuruo
ti su kitų užsieniečių kūryba, - 
beje, “Jauno žmogaus memua
rai”, jau išleisti Suotnijoje, da
bar baigiami versti į anglų kal

bą ir pasirodys JAV - “North- 
western University Press” 
leidyklai juos verčia Violeta 
Kelertienė. Žinoma, univer
sitetinės leidyklos negali orien
tuotis į masinę auditoriją, bet 
jų susidomėjimas parodo Lie
tuvos romanistikos lygį”. Be 
to, A.Samalavičiaus nuomone, 
tai būtų ir poveikis rašytojams - 
jei susidomėtų jų kūryba, 
rašytojai patys pasistengtų su
krusti.

Žiemos rūpesčiai
Šiems metams skirta 800,000 

Lt. Kitiems metams pinigai dar 
nepaskirti, bet prašoma 4 min. 
Lt, - jie būtų skirti absoliučiai 
visai ekspozicijai. Iš šių metų 
biudžeto pačiai leidybai parem
ti skirta 518,000 Lt. Kitiems 
metams bus skirta jau mažiau - 
apie pusę milijono. Tad daug 
daugiau bus skirta ekspozicijai 
bei kultūrinei programai. Eks
pozicijai kurti netrukus bus pa
skelbtas konkursas, jau pa
skelbtas emblemos konkursas, 
už literatūrinius prisistatymus 
atsakinga leidyklos “Tyto alba” 
vadovė Lolita Varanavičienė 
su “Lietuviškom knygom”, už 
menines programas - Šiuo
laikinės dailės informacijos cen
tro darbuotoja Lolita Jablons
kienė, muzikinei daliai vado
vauja Lietuvos filharmonijos 
direktoriaus pavaduotoja meno 
reikalams Rūta Prūsevičienė. O 
visą bendrą programą kuruoja 
kultūros viceministre Ina Mar
čiulionytė.

Leidyklų galės dalyvauti kiek 
tik nori, tik visų stendams bus 
nusamdytas vienas dizaineris, 
kuris bandys išlaikyti vieningą 
stilių. Bet Kultūros ministerija, 
finansuodama tą stendą, norėtų 
pasilikti sau teisę atrinkti eks
ponuojamas knygas. O jei leid
ykla nori rodyti tai, ką pati nori, 
- ji gali atskirai tartis su 
Frankfurto mugės direkcija ir 
nuomotis stendą.

Kada tam turi būti pasi
rengusi Lietuva? Visų renginių 
tvarkaraštį ji turi pristatyti 
mugei liepos 15 d,3 nes mugė 
leidžia katalogą. Ši mugė iš 
esmės yra savotiškas kulmin
acinis momentas. Visus metus 
Vokietijoje per radiją, televizijas 
bus “sukama” lietuviška tema. 
“Jau žinau, - sako S.Žūkas, - 
kad atvažiuos žurnalistai, TV 
režisieriai, kurs filmukus ne 
vien apie rašytojus, bet ir apie 
istorinius įvykius? Tai didžiu
lis įvykis. Jei reikėtų visa tai 
nupirkti, - tam-ne tokio biu
džeto reikėtų. Mes išeiname 
į areną. Ir turime stengtis. Šū
kis būtų - lietuviams per me
tus reikia tapti graikais”.
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DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS 
VERPETUOSE

(atkelta iš 3 psl.)
į kūrinius. Nemėgau Vosyliaus, nemėgau Horacijaus ir Cicerono. 
Tai galbūt buvo iš dalis dėl to, kad aš, viską žinantis (kaip man 
atrodė) septyniolikos metų gimnazistas, prieš 2000 metų gyve
nusius poetus ir politikus vertinau ne tų dienų, o 193 8 metų mastais. 
Pavyzdžiui, galvojau, kad, palygins su mūsų Maironiu, Antanu 
Miškiniu ar Salomėja Nerimi, Horacijus buvo menkas poetas. Bet 
mane labiausiai erzino jo odė, kurioje jis giriasi, kad sau pastatęs 
paminklą, tvirtesnį už varį. Mums Vosylius nepaaiškino, kad toje 
odėje rašytojas kalba ne apie save asmeniškai, o apie poetą 
apskritai. Laikydamas save lyg ir vienu iš Utenos gimnazijos 
literatų būrelio “kritikų”, galvojau, kad, vertinant rašytoją ar 
dailininką, nereikia labiau jo vertinti vien dėl to, kad jis buvo gimęs 
prieš daugelį metų. Man atrodė, kad čia turėtų lemti tik kūrinio 
meninė vertė, o ne aplinkybės, kuriose jis sukurtas. Todėl man, 
pavyzdžiui, Antanas Vaičiulaitis atrodė geresnis rašytojas, negu 
Kristijonas Donelaitis. Juk už savo sutaupytus centus nusipirkęs 
jo romaną “Valentina”, skaičiau keletą kartų ir dar norėjau skaityti, 
o K. Donelaitį perskaičiau tik dėl to, kad reikėjo perskaityti. Jei 
“Bromą atverta ing viečnasti” laikoma senosios lietuvių raštijos 
svarbiu kūriniu, 1938 metais man ji atrodė tik gausių barbarizmų 
rinkiniu. Kita vertus, Renesanso dailininkai man buvo kur kas 
mielesni už kubistus ar net impresionistus, o, palyginus su XVII- 
XIX amžiaus klasikine vokiečių muzika, 1938 metais labai po
puliari džiazo muzika man atrodė tarsi muzikos parodija, lyg grį

žimas į puslaukinio žmogaus laikus, it automobilio pakeitimas į 
keturkampiais mediniais ratais vežėčias. Todėl labai nenoriai “ka
liau” Horacijaus odes, jas laikydamas menkavertėmis ir keikiau 
Vosylių.

Perskaičius garsiąją Cicerono kalbą, atrodė, kad jis buvo nevykęs 
kalbėtojas. Geras politinis kalbėtojas pirma išgiria savo oponentą 
ir tik tada jį sumaišo su žeme. O Ciceronas, tai, kaip ta kaimo mo
terėlė, tuoj puola keiktis be jokių įžangų: Katilina, tu esi toks, Ka- 
tilina, tu esi anoks! Nepaprastai nerafinuota, primityvu. Bent aš 
taip galvojau aštuntoje klasėje. Vosylius mane atbaidė nuo antiki
nės, ypač romėnų literatūros, pažinimo, o Steikūnienė laikinai at
grasė nuo istorijos, kurią, sulaukęs brandesnio amžiaus, vėliau labai 
pamėgau.

Be reguliarių pamokų, Utenos gimnazijoje buvo daug kitokių 
pramogų bendram išsilavinimui. Nors ir draudžiami, labai aktyviai 
veikė ateitininkai. Jų susirinkimuose skaitydavome referatus ir 
vėliau vieni kitus nepiktai kritikuodavome. Nebandėme nuversti 
Smetonos valdžios: kai keletas narių tapo veikliais voldemarininkų 
šalininkais, nuo jų atsiribojome. Skautai silpniau veikė. Iš pradžių 
man atrodė artimesni skautai: jie daugiau laiko praleidžia gamtoje. 
Bet, sužinojus, kad kai kurie nariai yra raginami pranešinėti, kas 
lanko ateitininkų susirinkimus, nuėjau pas ateitininkus. Veikliai 
dirbo ir literatų būrelis.

Reikšmingi įvykiai, kurių negaliu nepaminėti, susiję su Vasario 
16-osios dienos minėjimais. Jie vykdavo Šaulių namuose, kurie 
Utenoje turėjo didžiausią salę. Kasmet programa būdavo ta pati: 
pradinės mokyklos inspektoriaus Plungės kalba. Jis mums pa
pasakodavo, kaip 20 vyrų paskelbė Lietuvos nepriklausomybę, kaip 
savanoriai savo krauju apgynė Lietuvą nuo priešų, kaip didysis 
kunigaikštis Algirdas savo kardu daužė Maskvos vartus, o didysis 
kunigaikštis Vytautas savo žirgą girdė Juodojoje jūroje (man tada 
buvo naujiena, kad arklys geria sūrų jūros vandenį). Kažkaip nuo 
to laiko pradėjau nemėgti ilgų ir besikartojančių kalbų lietuvių

suėjimuose.
1939 metais Utenos valstybinės gimnazijos dešimtosios laidos 

berniukų klasėje mokslus baigė šie abiturientai: K. Blažys, V. A. 
Dambrava, A. Dilys, E. Eigelis, R. Gineitis, P. Ivonis, Z. Prūsas,
J. Skurkis, B. Staškevičius, K. Urbonas, J. Vyšniauskas, K. Žvirblis. 
Mergaičių klasėje: E. Barisaitė, L. Blažaitytė, E. Blusaitė, B. Brink- 
lytė, B. Bružaitė, B. Butkytė, O. Dičpetrytė, B, Jankauskaitė, E. 
Kunčiūnaitė, O. Markevičiūtė, S. Nagelytė, G. Nakutytė, A. Palio- 
kaitė, M. Palionytė, E. Pliupelytė, S. T. Segalytė, E. Skvarčinskaitė, 
Šliachterytė, E. Tumėnaitė, E. Žičkutė. Gimnazijos baigimo išleis
tuvės vyko pas AldonąPaliokaitę, Utenos gydytojo Palioko dukterį. 
Atsimenu, vienas buvęs mokytojas man pasiūlė papirosą. Sakė, 
mes žinojome, kad tu slapta rūkei. Aš jam tik padėkojau. Sakiau, 
kai dabar leistina, nebeįdomu rūkyti. Neberūkiau nuo to laiko, kai 
Dotnuvoje pradėjau lankyti supuvusių kiaušinių kvapu pašvin
kusias chemijos laboratorijas.

. Iš 1939 metų Utenos gimnazijos abiturientų galbūt žymiausias 
yra dr. Vytautas Antanas Dambrava, diplomatas ir dabartinis 
Lietuvos ambasadorius Pietų Amerikai (dabar jis ambasadorius 
Ispanijai). Gimnazijoje jis buvo žinomas tik kaip Antanas, o ne 
Vytautas. Tik dėl nuopelnų Lietuvai jau išeivijoje jis pavadintas 
Vytautu. Tai tikras gyvasis sidabras. Visur jo buvo pilna dar 
mokantis gimnazijoje: tiko “ir prie tanciaus, ir prie rožančiaus”. 
Turėjo gražų balsą, gerai skambino pianinu, buvo puikus 
vaidintojas, įvairių programų vedėjas ir mergaičių numylėtinis. 
Ne vienas jam to pavydėjome. Su juo arčiau susipažinau, kai 
dainavimo mokytojas Čiulada mane padarė tenoru gimnazijos 
chore. Sakė, kad labai trūksta tenorų, todėl reikia tuščią vietą 
užpildyti scenoje. Gyniausi, kad esu prastas dainininkas. Tai, sako, 
nesvarbu, tu stovėsi šalia Dambravos ir jam tik pritarsi. Taip ir 
stovėdavau šalia Dambravos. Jis dainavo, o aš tik lūpas judinau. 
Gimnazijų chorų konkurse Ukmergėje laimėjome antrą vietą.

(bus daugiau)



’K'iun'Mzos msko’pusavp'is
Tylusis modernizmas
Vilniaus priemiesty Jeruzalėje
Nuo to laiko, kai Vilniaus Jeruzalėje įsikūrė skulptorius Vladas 

Vildžiūnas ir grafikė Marija Ladygaitė- Vildžiūnienė, praėjo keturi 
dešimtmečiai. Čia, būsimo sodo aplinkoje, būrėsi kelių kartų 
menininkai, literatai, filosofai. Su Jeruzalės parko įkūrėju, 
skulptoriumi V. Vildžiūnu kalbame apie sodo kūrimą sovietiniais 
laikais, jų namuose besilankiusius kultūros žmonės, skulptūrą ir 
šiuolaikinį meną.

Ką reiškia skulptūra Jūsų 
gyvenime?

Stodamas į Dailės institutą 
egzaminus laikiau į tapybą Sva
jojau tapytoju būti - tik tapyba 
tuomet man buvo menas. Į ta
pybą egzaminų neišlaikiau. Na
mų darbų buvau atvežęs skulp
tūrėlių, savo skulptūrų nuotrau
kų. Tada į skulptūrą konkurso 
nebuvo, man davė papildomai 
padaryti antikinio portreto ko
piją - ir pakliuvau į skulptūrą. 
Juokais kartais sakau, kad aš 
fotografas, o skulptūra - tik po
mėgis, nors iš tikrųjų gal at
virkščiai. Su kiekvienu dalyku 
taip yra - kai įkliūni, pradedi tuo 
gyventi - pasidaro prasminga, 
atsiranda problemų, kurias no
risi spręsti, rasti savo žodį ir 
šneką.

Kaip atsitiko, kad tais laikais, 
kai sovietinė ideologija buvo iš
kelta aukščiau žmogaus teisių, 
kultūra taip pat suvaržyta, 
prasidėjo bendroms nuostatoms 
visiškai priešingas procesas - 
Jeruzalės parko kūrimas?

Atsitiktinai tapau Dailininkų 
sąjungos skulptūros sekcijos 
pirmininku. Per rinkimus manęs 
pasiklausė, ar nenorėčiau būti 
pirmininkas. Tada jau buvau 
pastatęs paminklą Čiurlioniui, 
už jį paskirta respublikinė pre
mija. Bet atsakiau, kad nenoriu 
- geriau skulptūras daryti. Todėl 
mano kandidatūrą labai lengvai 
pasiūlė, manė, kad vis tiek atsi
sakysiu. O buvo trys kandidatai: 
Vincentas Ambraziūnas, aš ir 
Arūnas Kynas. Ambraziūnas 
paskutinę akimirką atsisakė. 
Tuomet pagalvojau, kad geriau 
pirmininku tapsiu aš ir nieko 
neveiksiu, nes Kynas ten viską 
aukštyn kojom apverstų. 
Pasakiau, kad sutinku būti Maskvoje, bet kai kas pasisten

gė, kad jį neįvyktų. Ši pirmoji 
paroda davė impulsą susidaryti 
Jeruzalės skulptorių grupei - aš, 
Navakas, Stanislovas Kuzma, 
Mazūras, Jaroševaitė, Urbana
vičius. Išleidome katalogu. Su
rengėme parodų Vilniuje, Šiau
liuose, Rygoje, Taline.

pirmininkas - ir visi sužiuro į 
Antaną Gedminą, nes buvo 
reikalingas ir Centro Komiteto 
palaiminimas. Tas irgi linktelėjo 
galvą.

Tokios pareigos teikia dau
giau galimybių savo sumany
mams įgyvendinti, nors ir ideo
logiškai suvaržytais laikais. Ar 
lengvai realizavote savo pla-

A. Balbieriaus nuotr.

* * *
nūs?

1977 m. prasidėjo Klaipėdos 
skulptūros simpoziumai. Prieš 
simpoziumus vykdavo konkur
sėliai: į Dailininkų sąjungą su
neša eskizus ir renka. O aš, pir
mininkas, ant stalo kaip šach
matus dėlioju, dėlioju... Atsi- 
klausi, žinoma, ar kas prieš, bet 
prieštarauti pirmininkui nepa
togu būdavo. Ir taip po truputį 
subūriau savo kompaniją - pagal 
išmanymą rinkau gabiausius: 
Vladą Urbanavičių; Kseniją Ja- 
roševaitę, Mindaugą Navaką 
Petrą Mazūrą. Man atrodo, ne
apsirikau. Kai po manęs pir
mininkauti atėjo Kynas, Klaipė
dos simpoziumas visiškai pasi
keitė, iš mano kompanijos ten 
niekas nebepakliuvo.

Kaip kilo mintis įkurti Jeru
zalės skulptūrų sodą - ar tai bu
vo savaiminis procesas?

Programų mes nekūrėme. 
Nuo kokių 1971 m. prasidėjo 
sodo kūrimas. Kur dabar sodas, 
anksčiau buvo vaikų darželis . 
buvusioje Dauguviečio viloje. 
Vėliau čia rengėsi kolektyvinius 
daržus padaryti. Bet pakalbėjau 
su miesto architektais, landšaf- 
tininkais - sakau, atiduokit 
skulptoriams, mes čia ką nors 
organizuosim, kad atsirastų 
skulptūros. Dailininkų sąjunga 
sutiko: pirmininkas Jonas Kuz- 
minskis davė nurodymą Dailės 
fondui. Gavom leidimą statytis 
skulptorių dirbtuves. Vėliau 
Kuzminskis iš Dailininkų sąjun
gos ideologų gavo barti: “Ką tu 
padarei? Ar žinai, ką tas Vil
džiūnas gali užveisti?!” Čia dir
bo jaunimas, kuris kitur nelabai 
galėjo pasireikšti. Vilniuje su-, toras Vizgirda, Vytautas Ignas.

Su Viktoru Petravičium, Romu 
Viesulu susipažinau kelionės į 
Ameriką metu. Su Teodoru Va
laičiu buvome kurso draugai, jis 
Dailės kombinate turėjo studiją. 
Kai statė Lazdynuose “Vėtrun
gę”, meno taryba kritikavo, 
puolė jį. Aš tuomet irgi buvau 
meno taryboje ir bandžiau jį ap
ginti - pavyko. Jis paskui labai 
stebėjosi, kaip aš tai sugebėjau. 
Valaitis į mūsų sodą atjodavo 
ant žirgo (netoli buvo žirgynas). 
Čia stovėjo mano {gipsinė 
“Barbora”, tai jis aplink ją 
jodinėdavo.

Gaudavom prancūziškų, ang
liškų knygų - iš Amerikos at
siųsdavo, kas nors atveždavo. 
Mes su bičiuliais naktimis vers- 
davom, skaitydavom, o už sie
nos toksai Nikolajus klausy
davosi mūsų pokalbių - sau
gumui medžiagą rinko. Daug ko 
jau nebėra, bet atsimenu vieno 
raštelio - charakteristikos pabai
gą: “Pjut často, no vidimo malo. 
Drak ne byvajet.” Tai apie mūsų 
pobūvius, nes mes su vienu vy
no butelaičiu visą naktį galėda
vome prasėdėti.

rengėme Mažosios plastikos pa
rodą, suplanavome rengti ir

Kaip formavote skulptūrų 
sodo erdvę?

Kaip Navakas suformulavo - 
skulptūros natūraliame Vilniaus 
kraštovaizdyje. Plotas tvarko
mas labai paprastai - paliekama 
natūrali pieva, krūmai - auga 
kaip nori, žydi kaip nori, o gau
namos, skutamos erdvės, kurio
se skulptūros turi stovėti. Pati 
natūraliai susidaranti erdvė yra 
kaip forma. Natūralu, kad toje 

V. Vildžiūno skulptūrinė grupė Gedimino kalno papėdėje

formoje atsiranda kita forma - 
skulptūra.

Jūsų namuose būrėsi inte
lektualai - ir senosios, tarpu
kario Lietuvos, ir jūsų kartos 
menininkai, literatai, filosofai.

Mūsų namuose lankydavosi 
ir senosios kartos inteligentų - 
kanauninkas Rauda, filosofas 
Juozas Girnius. Juozas Keliuo- 
tis, “Naujojoj Romuvoj” daug 
rašęs apie savo laikmečio meni
ninkus, buvo dažnas mūsų sve
čias. Pasakodavo įspūdžių, 
anekdotų iš menininkų, teatralų 
gyvenimo. Apsilankydavo Vik-

O kaip valdžia reagavo į Jūsų 
veiklą?

Kartą su Lionginu Šepečiu 
kalbėjomės, jis sako: “Patsai tai 
buvai kietas riešutas, vis neaišku 
būdavo, ką tu dar gali iškrėsti”. 
Bet kartu ir palankumą rodė: 
jam būnant kultūros ministru ir 
Čiurlioniui paminklą pastačiau, 
ir Stuokai-Gucevičiui. “Trijų 
karalių” skulptūros prie Čiur
lionio muziejaus Kaune irgi 
įdomi istorija. Šepečiui ji patiko 
- diplomatiškai, sako, pakal
bėsiu su valdžios atstovais, at
skirai su kiekvienu, suvesiu į 
krūvą - ir tokiu demagogišku 
metodu “praeis”, tik, sako, ką 

darysi, kai pensininkai užpuls? 
Bet jokio pogrindžio nebuvo; 
viskas viešai, ir dėl to, žinoma, 
dar labiau įtartina. Nors situa
cija buvo pakankamai dvipras
miška: viena vertus, valdžia su 
manim skaitėsi, kita vertus - pas 
mus lankydavosi užsieniečiai, 
Lietuvos imigrantai - tai erzino 
valdžią.

Jūs susirašinėjote ir su 
Jacąuesu Lipchhitzu...

Mano dėmesį į Lipchitzą at
kreipė Stasys Budrys. Rašy
damas monografijai tekstą apie 

mano kūrybą rado daug artimo 
su Lipchitzu. Tuomet ir pradė
jau domėtis. Didesnį įspūdį man 
darė jo ankstyvasis - kubistinis 
periodas, vėliau jo skulptūros 
tapo barokiškos - išburbulia- 
vusios. Man labiau konstruk
tyvizmas imponavo. Traukia ta 
riba: konstruktyvumo ir vitališ
kumo derinys.

Susirašinėti su Lipchitzu pa- 
. siūlė Elena Gaputytė iš Lon

dono, kai svečiavosi pas mus. 
Pradėjom kalbėti, kad norėtųsi 
susitikti su Lipchitzu, paben
drauti. O ji sako - parašyk laišką. 
Parašiau nežinodamas jo adreso 
- tiesiai į Londono “Tate” galeri
ją nes joje nuolatos eksponuo
davo Lipchitzo darbus. Jis tuo 
metu gyveno ir dirbo Italijoje. 
Galerija persiuntė laišką į Italiją 
Taip mes su juo dvejus metus 
susirašinėjom.

Kas Jums yra sava arba 
svetima šiuolaikiniame mene?

Daugelis dabartinių jaunųjų 
menininkų bando paneigti raiš
ką per formą ją atmesti. Aš to
kių nuostatų nesilaikau. Prisi
minkime arsininkų manifestą: 
“mes ateiname į tuščią lauką ir 
pradedame viską iš naujo” - tai 
ir yra jaunimo žavesys. Arsi- 
ninkai iš tiesų atėjo su naujom 
idėjom. O su nepriklausomybės 
menininkų karta naujų idėjų pa
sipylė, bet ne tiek savų, kiek pa
vėlavusių iš Vakarų. Jų silpnoji 
vieta - daug parako sunaudota 
neigimui ir atmetimui, nes tas 
atmetimas buvo labai aktyvus ir 
agresyvus, jis netgi tapo me
ninės veiklos varikliu. Daug 
stipresnis dalykas būtų eiti savo 
keliais, neeikvojant energijos 
tam, kas nepakeliui.

Bet ar seno neigimas ne
gimdo naujo? Tai irgi gali būti 
atspirties taškas.

Neigimas man atrodo tik 
silpnumo požymis. Ką nors nau
ja darydamas menininkas nie
kada nėra tikras, ar eina tei
singai, ar klysta. Ir tuomet, kad 
apgintų savo teisybę ar klaidą 
jaunas žmogus visada atkiša dos, kad jos apskritai nėra ir ne
regus tam, kas buvo. Galbūt kas 
masina, vilioja - bet tai jau pra
eitis, nebe jo. Tai ir yra žmogaus 
silpnumas, kai nesi tikras tuo, ką 
teigi. Tik ypatingi talentai at
randa kažką naujo.

Kuo Jums nepatrauklus kon
ceptualusis menas?

2001 gruodžio 7,

Konceptualizmas atsisako 
tradicinės meno kalbos formų 
plačiąja prasme: tapyba gimsta 
per spalvą piešinį, skulptūra irgi 
- per formą linijas. Navakas aiš
kina, kad skulptūros raiška per 
formą yra atgyvenusi, kad reikia 
kažkaip kitaip mąstyti. Nors 
neigdamas jis pats padaro tikrą 
skulptūrą ir tikrą fofmą. Jo kon
ceptualizmas ir yra įdomus tuo, 
kad jis, prieštaraudamas pats 
sau, kuria tokią galingą formą. 
Ir tas konceptualumo, ir formos 
susikirtimas sudaro skulptūros 
jėgą

Justinas Mikutis kadaise 
pasakė, kad menas yra taiklus 
nepataikymas - kai šaunant pro 
šalį pataikoma daug skaudžiau 
negu tiesiai. Konceptualizme 
yra per daug tiesmukiškumo. Aš 
labai įžeidžiau konceptualistus 
pasakęs, kad konceptualizmas 
yra neosocrealizmas, nes čia so
ciumo dalyvavimas yra tarsi ir 
privalumas. Socrealizme ideo
logijos diktuojamos taisyklės 
man ir sukelia priešiškumą. Aš 
matau paraleles dalykų, kurių 
socrealizmo epochoje reikėjo 
išvengti. Skaičiau, jog nebeak
tualu, kad menas savaime turėtų 
vertę - kontekstas jį daro me
niškai vertingą.

Koks, Jūsų manymu, yra 
šiuolaikinio meno pasaulis?

Tęstinumas mene turi pras
mę. Filosofiškai žiūrint, viskas 
apverčiama aukštyn kojom ir 
laisvės vardu pateisinamas pa
laidumas. Tai yra klystkeliai ir 
silpnybės. Meno nepadarysi pa
gal kokias nors visuotines tai
sykles. Kiekvienam savo laisvę 
reikia išsikovoti, bet principas 
lieka tas pats, laisvė ir pa
laidumas - visiškai skirtingi da
lykai. Mes iš savo tėvų kartos 
esame priesakus gavę: asme
nybės privalumas - vertybių gra
dacijos turėjimas. O dabar tai vi
siškai nepatogu, ir tradicinės 
vertybės atmestos. Todėl ir pri
einama iki to, kad antimenas ir 
bjaurastis laikoma menu. Meno 
filosofija - mąstymas apie meno 
esmę ir prasmę. Dabar šis mąs
tymas atmetamas - kad ir ką da
rytum, viskas bus menas. 
Skaičiau kritikos straipsnį apie 
estradą. Rašė, kad čia jau niekas 
nedaro įspūdžio, tik išprotėjimo 
imitacija. Mene aukščiau logi
kos yra paradoksų sfera, ji iš 
karto siejasi su dvasingumu - lo
gika ir protavimas nėra aktualu, 
svarbiau mąstymas. Reikia skir
ti šiuos du dalykus: protavimas 
- racionalus, tolygus imitacijai, 
ir mąstymas, kurio esmė - iš
mintingumas. Šiuolaikiniame 
mene, kaip ir estradoje, tiesio
ginis ir protingas darosi lyg ir’ 
neįdomus. Atmetamas dvasinis 
pasaulis, bet kažko įspūdingo 
vis tiek reikia. Kaip estradoje 
kultivuojama išprotėjimo imita
cija, taip ir mene.

Šiuolaikinis menas nepripa
žįsta dvasinės išraiškos, bet ban
do ją imituoti. Bent jau logikos 
laužymas kelia menines emoci
jas, bet ir tai yra ribotas dalykas: 
paradoksas nepasiekiamas, ku
riama jo imitacija. Labai daug 
menininkų užsiima imitacija: 
nemokantis piešti daro meist
riškas piešinių imitacijas arba 
piešiant imituojama raižyba.

Ar apskritai galima apčiuopti 
meno esmę ir prasmę?

Kažkada sau taip išsiaiški
nau: esu kaip katinas maiše, iš
vežtas į mišką ir ieškau savo na
mų. Kaip gyvulėliui nuojauta, 
žmogui - intuicija. Tai lemia 
daugelis dalykų. Žmogus, nusi
vylęs meile, gali prieiti prie išva- 

buvo. Lygiai taip pat ir su me
nais - esmė, prasmė yra labai tra
pūs dalykai. Aš pats sau sakau, 
kad mano darbas, skulptūra yra 
kaip malda be žodžių. Amžina 
svajonė padaryti kažką savo, o 
ne pagal užsakymą. Norisi pra
bilti sava šneka. O apie pačią 

(nukelta į 6 psl.)
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Baltijos Asamblėjos tarp
tautinė literatūros premija 
šiemet skirta lietuvių rašytojui 
Justinui Marcinkevičiui, moks
lo premija - estų mokslininkui 
Raimo Pullatui, dailės premija 
- latvių režisieriui, tapytojui ir 
grafikui Umarui Blumbergui. 
Just.Marcinkevičius apdovano
tas už pastarųjų metų eilėraščių 
rinkinius ir estų tautosakinio 
epo “Kalevipoegas” (“Kalevo 
sūnus”) vertimą į lietuvių kalbą. 
R. Pulat apdovanotas už indėlį 
tyrinėjant Estijos ir Baltijos jū
ros pakrantės šalių istoriją taip 
pat tarptautinius santykius ir 
miestų raidą 1917-1941 m. lai
kotarpiu, pranešė Estijos parla
mento atstovas spaudai. I. 
Blumbergs laureatu tapo už dar
bus, susijusius su Wolfgango 
Amadeus Mozarto “Užburtąja 
fleita”: jis ne tik ją pastatė, bet 
ir sukūrė kostiumus, o Latvijoje 
susuktas kino filmas “Užburtoji 
fleita” buvo rodomas 49-ajame 
Venecijos festivalyje.

Kaune M. Žilinsko dailės 
galerijoje lapkričio pradžioje 
pristatytas unikalus Argentinos 
fotomenininkų projektas “Iden- 
tity” (Tapatybė). Šis projektas, 
kuriame dalyvauja nemažai žy
mių Argentinos menininkų, 
skirtas šimtams žmonių, din
gusių 1976-1982 m. Argen
tinoje kariniam režimui vykdant 
vadinamąją “nacionalinės reor
ganizacijos programą”. Spe
cialiai projektui menininkai su
kūrė daugiau kaip du šimtus 
nuotraukų, kuriuose vaizduo
jami dingę žmonės. Šalia nuo
traukų apie juos pateikiama in
formacija. Projekto dalyviai ti
kisi, kad jų menas padės suras
ti kai kuriuos dingusiuosius, 
kuriuos argentiniečiai vadina 
“disaparecidos”. Pasak Argen
tinos užsienio reikalų minis
terijos atstovės, paroda galėtų 
padėti ir kartu pagrobtiems arba 
kalėjimuose gimusiems dingu
siųjų vaikams, kurie niekada ne
matė savo tėvų ir galėtų atpa
žinti juos menininkų sukurtose 
nuotraukose. Projekte “Identity” 
dalyvaujančius menininkai ben
dradarbiauja su organizacija 
“Abduelas de plaza Mayo”, 
padedančia surasti represijų me
tais dingusius šeimos narius ir 
giminaičius. Projekto pristaty
me dalyvavo prezidentas Valdas 
Adamkus. Toje pačioje galeri
joje taip pat buvo pristatytas 
projektas “Fluxus pašto me
nas”.-

Po didelio susidomėjimo 
sulaukusios Augusto Sanderso 
parodos, surengtos kartu su 
Lietuvos fotomenininkų sąjun
ga, Goethe’s institutas Vilniuje 
“Prospekto” galerijoje pristatė 
vokiečių fotografijos klasiko 
Herberto Listo darbus. Nuo 
gruodžio 5 d. ji veiks Šiaulių fo
tografijos muziejuje. Šio meni
ninko fotografijos dėl savo me
tafizikos ir tikrovės pojūčio tapo 
tokios žinomos kaip Giorgio de 
Chirico vizijos tapyboje. H. 
Listo nuotraukoms itin būdinga 
“magiška tyla” ir šešėlių žais
mas šviesoje. Vilniuje ir Šiau
liuose bus galima pamatyti šim- 
tąH. Listo darbą sukurtų 1930- 
1970 m. H. List fotografavo 
Graikijos ir Italijos griuvėsius, 
gamtovaizdžius, jaunus vyrus, 
torsus ir fragmentus, įėjusius į 
fotografijos istoriją kaip “me
tafizinė fotografija”. Kūrybinės 
veiklos saulėlydyje jis sukūrė įs
pūdingų psichologinių savo 
draugų menininkų portretų.
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Gerb. Juliui Kelerui, 
“Darbininko” redaktoriui

Gerbiamas ir Mielas p. Redaktoriau,
Paskutiniu laiku vis dažniau pasigirsta užuominų, kad išeivijos 

vyskupas turėtų imtiš iniciatyvos "sutaikyti Kultūros Židinį su 
Pranciškonais, nes dabartinė padėtis daro žalą lietuvių vi
suomenei”. Šiuo reikalu š. m. spalio 11-12 d. d. Chicagoje vy
kusiame JAV LB krašto tarybos suvažiavime buvo priimta 
rezoliucija, kurią man prisiuntė JA V LB Religinių reikalų komiteto 
pirmininkė sės. Margarita Bareikaitė su prašymu, "kad aš (sės. 
Margarita) kalbėčiau su Jumis ir TėvųPranciškonųvadovybe (...), 
nes žinote pilniau visą reikalą ”.

Gerbiamas p. Redaktoriau, malonėkite atspausdinti "Dar
bininke ” mano atsakymą - pasitarimų su Tėvų Pranciškonų 
atstovais santrauką. Ačiū.
, Su gilia pagarba,

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

* * *

Seselei Margaritai Bareikaitei
JAV LB Krašto valdybos Religinių reikalų 
komiteto pirmininkei
600 Liberty Highway
Putnam, CT 06260 2001-XI-21

Gerbiama ir Miela Sesele Pirmininke,
Ačiū už atsiųstas JAV LB Religinių Reikalų komisijos rezo

liucijas, priimtas LB suvažiavime š. m. spalio 11-12 d.d. Chi
cagoje, IL, bei prašymą aptarti su Tėvų Pranciškonų vadovybe 
nemalonią padėtį sąryšyje su Kultūros Židinio pardavimu.

Džiugu girdėti, kad LB skiria deramą dėmesį religiniam išeivijos 
lietuvių gyvenimui. Ypatingai malonų, kad yra atkreiptas per ilgai 
uždelstas dėmesys naujausiai imigrantę bangai bei prisiminimas, 
kad religinis švietimas yra šeštadieniniųmokyklųprogramos da
lis. Visiems yra žinoma, kad daugeliui jaunimo tai yra vienintelė 
proga gauti nors elementariausias religinio auklėjimo žinias. Gai
la, kad ne visose mokyklose yra dėstoma tikyba, tarp jų ir mūsų 
New Yorke.

Praėjusį savaitgalį, lapkričio 17-18 d., turėjau progą susitikti su 
Tėvų Pranciškonų vadovybės atstovais ir supažindinti juos su Jūsų 
laišku ir virš minėtom Religinių reikalų komisijos rezoliucijomis.

Pradžiai, pora pastabų.
Kaip žinote, pagal bažnytinę teisę, kai šv. Sostas paskiria 

vienuolį vyskupu, jis yra automatiškai išimamas iš vienuolijos 
vadovybės jurisdikcijos ir tampa tiesioginiai priklausomas šv. 
Tėvui. Vyskupas-vienuolis pasilieka ordino nariu, bet netenka 
aktyvaus ir pasyvaus balso, teisės dalyvauti vienuolijos gyvenimo 
bei veiklos reikaluose.

Mano padėtis šiame su Kultūros Židiniu susietame reikale yra 
ypatingai komplikuota:

1. Man buvo pavesta rūpintis naujo vienuolyno - Kultūros 
Židinio statyba, lėšų organizavimu ir pačia statyba bei per 10 metų 
jo administravimu. i

2. Kaip vyskupas privalau bešališkai rūpintis lietuvių išeivijos 
religiniu bei, bent dalinai, kultūriniu-socialiniu gyvenimu.

3. Kadangi esu pranciškonas, ne vienam gali instinktyviai 
atrodyti, kad ginčytiname reikale neišvengiamai palaikysiu 
pranciškonų pusę, apsisprendžiau šiame reikale griežtai laikytis 
bažnytinės teisės potvarkių ir nedalyvauti Tėvų Pranciškonų 
pasitarimuose su Kultūros Židinio korporacija.

Tiesa, kai Pranciškonų vadovybė dėl dramatiškai pasikeitusios 
padėties Lietuvoje ir išeivijoje, svarstydama apaštalavimo prio
ritetus nutarė parduoti Brooklyno vienuolyno - Kultūros Židinio 
kompleksą ir sušauktame New Yorko lietuvių bendruomenės 
susirinkime buvo priimtas pasiūlymas sudaryti ad hoc komitetą, 
susidedantį iš dviejų Lietuvių Bendruomenės atstovų, dviejų 
Kultūros Židinio korporacijos ir dviejų Tėvų Pranciškonų, suti
kau ir aš į jį įsijungti. Tačiau ši ad hoc komiteto idėja kažkaip 
buvo pamiršta ir visi pasitarimai dėl Kultūros Židinio ateities vy
ko tik tarp dviejų Tėvų Pranciškonų atstovų ir dviejų Kultūros 
Židinio korporacijos. Aš, suvokdamas savo kaip vyskupo- 
pranciškono specialią padėtį, nutariau pasitraukti į šalį, kaip 
reikalauja bažnytinė teisė.

Pasitarimas dėl Religinių reikalų komiteto rezoliucijų
• Posėdyje dalyvavo Tėv. Placidas Barius, OFM, atstovaujantis 

Pranciškonų provinciolą Tėv. Benediktą Jurčį, OFM, Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM, Brooklyno vienuolyno viršininkas 
bei Kultūros Židinio administratorius ir aš.

1. Tėvų Pranciškonų atstovai pakartotinai pareiškė, jog jie 
supranta lietuvių visuomenės jausmus ir norą pasilaikyti Kultūros 
Židinio salę ir apgailestavo, kad persikeliant iš Bushvvick į High
land Blvd., taupant lėšas, salė buvo fiziniai sujungta su vienuo
lynu ir atsirado pačiame 5 namų komplekso viduryje. Ir dabar, 
norint parduoti vienuolyną bei kitas nebenaudojamas ar dalinai 
naudojamas patalpas, nėra galimybės išskirti salę ir ją perleisti 
lietuvių visuomenei.

2. Konkrečiomis datomis Tėvų Pranciškonų atstovai nurodė jų 
dėtas pastangas, be advokatų ir su advokatų tarpininkavimu, 
atsiekti abiem pusėm priimtiną susitarimą bei apgailestavo, kad
K. Ž. korporacijos paskutinioji vadovybė pasirinko teismus ir 
neetišką taktiką per žiniasklaidą bei specialiais pareiškimais 
išeivijos visuomenei ir Lietuvos Respublikos valdžios atstovams 
teikti netikslią Pranciškonus diskriminuojančią informaciją.

3. Pranciškonų atstovai taip pat apgailestavo, kad JAV LB 
vadovybė bei kai kurie visuomenės veikėjai tik po teismų 
nepalankių Kultūros Židinio korporacijai sprendimų ėmėsi tar
pininkavimo su neslepiamu akcentavimu, kad dėl visų nesu
sipratimų yra kalti Pranciškonai. Tiesa, Pranciškonų atstovai gan 
teigiamai įvertina, nors ir labai pavėluotą, dabartinio JAV LB 
Krašto valdybos pirmininko Algimanto Gečio iniciatyvą bei jo 

pasisakymą “Drauge” (2001 rugpjūčio 24 d.), tačiau jie laiko 
nepriimtinu JAV LB tarybos pirmininkės p. R. Narušienės prašy
mą “Dirvos” redakcijai, kad po jos “Dirvoje” atspausdinto laiško 
Tėvams Pranciškonams, nebūtų patalpintas Tėvo Pranciškaus 
Giedgaudo, OFM jau pasiųstas atsakymas, kuriame pagal p. A. 
Gečį “dalykiškai išdėstyti motyvai, privedę siekti Kultūros Židi
nio pardavimo” (“Draugas” 2001 rugp. 24).

4. Kaip tame atsakyme p. Narušienei, bei kituose oficialiuose 
pareiškimuose Tėvų Pranciškonų atstovai pakartojo, kad šį 
skausmingą sprendimą parduoti vienuolyno-Kultūros Židinio 
kompleksąjie padarė po ilgų, net trijose kapitulose (visuotiniuo
se susirinkimuose) svarstymų. Sumažėjus sielovadinei pagalbai 
lietuviškose parapijose ir nebeturint jaunimo pamaldų Kultūros 
Židinyje (jos nutrauktos dėl stokos lankytojų prieš 17 metų) bei 
užsidarius spaustuvei, Pranciškonų vadovybė jautusi pareigą 
peržiūrėti apaštalavimo prioritetus ir nusprendusi, kad būtų 
neatsakinga išimti postkomunistinėje tėvynėje dirbančius jaunus 
kunigus ir atsiųsti į New Yorką kur dar veikia 3 lietuviškos 
parapijos ir į kurių sekmadienines pamaldas teatsilanko tik po 
20-80 lietuvių.

Į p. A. Gečio užuominą apie galimybę įsteigti misiją naujau
siai imigrantų bangai, Pranciškonų atstovai priminė, kaip reagavo 
buvę New Yorko klebonai, kaijrrieš 30 metų buvo pasiūlyta įves
ti jaunimo pamaldas Kultūros Židinyje: “Ar norite sužlugdyti mū
sų ir taip silpnėjančias parapijas?”

5. Pranciškonų atstovai pakartojo ir savo ankstyvesnius pa
reiškimus, kad jie ir toliau rems, pagal galimybes, lietuvių ben
druomenės religinę, kultūrinę bei socialinę veiklą; jeigu kada nors 
atsiras reali galimybė, atnaujins ir sielovadinę tarnybą kaip kad 
darė iki šiol ir tęsia Floridos St. Petersburge, Maino Kenne- 
bunkporte bei Kanados Toronte, Hamiltone ir St. Catharines.

6. Galop Pranciškonų atstovai išreiškė viltį, kad kai užsibaigs 
vis naujais motyvais atnaujinami teismai bei sumažės visuomenę 
kiršijanti netiksli infomacija, su pozityviu Lietuvių Bendruomenės 
vadovybės tarpininkavimu, grįš per 50 metų puoselėtas nuoširdus 
bendradarbiavimas ir vėl visi vieningai darbuosis dėl bendro visos 
išeivijos ir tėvynės gerbūvio.

Su gilia pagarba,
Paulius A. Baltakis, OFM 

Vyskupas lietuviams katalikams išeivijoje

Tylusis modernizmas 
Vilniaus priemiesty Jeruzalėje

(atkelta iš 5 psl.) 
prasmę sunku kalbėti, yra tik 
prasmės ieškojimas.

Jeigu ryškus talentas, tai kūri
nys turės vertę. Kai abstrakcija 
sausa, kieta - nebelieka nieko, 
bet ir visiškai abstraktūs Kazės 
darbai, kur vaizdavimo jokio 
nelikę, ritmai irgi vos vos lai
kosi, vis tiek yra jos dvasinė iš
raiška - priverčia savim patikėt. 
Arba minimalizmas - irgi ma
giškai veikia. Dar tarybiniais lai
kais “Literatūroje ir mene” lyg 
ir pasityčiota iš tų menininkų: 
esą vienas tapytojas nudažė dro
bę oranžine spalva ir apimtas 
didžiulės kūrybinės įtampos 
norėjo vieną tašką padėti; ga
liausiai nusprendė, kad nebus 
jokio taško. Tai lyg ir pasity
čiojimas iš kūrybinio akto. O iš 
esmės esama kažko daugiau - 
veikia galbūt tas menamas taš
kas. Čia ir yra tos paslaptys.

Jūs pats esate labai priešiš
kas konceptualizmui. Tačiau 
jūsų sode vykdavo akcijos - ar 
tai nereiškia, jog Jūs vis dėlto 
domitės naujomis raiškos for
momis?

Dar 8-ajame dešimtmetyje 
įvyko didžiausia “sodo kompa
nijos” paroda - pasižaidimas so
de. Mazūras apie 20 metrų po

lietileninę žarną pripūtė kom
presoriumi - tai buvo didžiau
sias eksponatas. Kazė Zimblytė 
ryžių popieriaus juostas aplink 
obelis suraišiojo, Gediminas 
Karalius metalinę skulptūrą su
virino. Kuzma su Lidija Kuz- 
miene akciją surengė: ji atsigulė 
pievoj, kažkuo užklojo - ją už
pylė gipsu, ir išėjo tokia mūrinė 
forma - atspaudas. Aš nudžiū
vusioj obely iš virvių didelius 
voratinklius supyniau.

Pernai irgi vyko toks draugų 
ir gatvės vaikų dienos žaidimas. 
Ant sienų iškabinom daug po
pierių, o jie spalvotomis kreide
lėmis, dažais piešė, klijavo 
juostas iš lapų ir gėlių. Sode 
grėbstėm lapus ir iš jų dėliojome 
pievoje kompozicijas. Tam ne
reikia jokios koncepcijos ar 
programos, tiesiog ką šioje 
erdvėj norisi daryt, tą darom. 
Kaip tik tuo metu atvyko 
ekskursija iš Vaidorfo mokyk
los. Tie muzikinio meninio la
vinimo vaikai aptiko, kad gale
rijos akustika labai gera: vieni 
vienam balkone, kiti kitam, treti 
žemai - kartu surengė im
provizuotą koncertą. Tokie 
dalykai patys brangiausi - kas 
nėra sugalvota iš anksto.

Dovilė Tumpytė

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriu metu sukakti!

Pilnas ir draugiškas patarnavimas, iškaitant 
* Taupymo sąskaitas, certifikatus ir IRA

* Čekiu sąskaitas - asmeniškas ir komercines
* Paskolas - namų, namų remonto, 

Home Eąuity ir automobilių
* ATM naujų mašiną ir korteles
* lies i o gi n j pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

JKcdfrurne tiefuvf.Tkai...

Mūsų telefonai: (201) 991-0001
arba skambinkite mums nemokamai:

1-888-SCHUYLER (1-888-724-8953)

Naujasis tiltas Vilniuje leis spręsti susisiekimo ir 
automobilių statymo problemas

(atkelta iš 1 psl.) 
reikalavimus. Numatytos trys 
eismo juostos, dviračių takai, 
šaligatvis pėstiesiems.

Tilto projektuotojai taip pat 
bendradarbiauja su šiuo metu 
Vilniuje dirbančia Prancūzijos 
visuomeninio transporto plana
vimo ir projektavimo bendrovės 
SYSTRA ekspertų grupe. Sie
kiama, kad tilto techniniai para
metrai leistų j ame įrengti ir grei
tojo tramvajaus bėgius.

Kaip teigė meras Artūras 
Zuokas, naujasis tiltas miestui 
yra būtinas, jis padės spręsti su
sisiekimo ir automobilių parka
vimo mieste problemas, padės 
sparčiau plėtoti dešinįjį Neries 
krantą.

Norimą kad šis svarbus in
vesticinis projektas būtų įgyven
dintas kuo greičiau, todėl tilto 
statybos rangovo konkursas bus 
skelbiamas iš karto, pabaigus 
projektuoti tiltą ir žinant jo są
matą. Meras pakvietė visas su 
tilto projektavimu susijusias tar
nybas suderinti darbo grafi
kus. Karaliaus Mindaugo tilto 
statybai bus panaudotos Kelių 
fondo ir savivaldybės investi
cinių projektų lėšos. Sostinės 
savivaldybė sieks, kad lėšos 
būtų naudojamos racionaliai.

Naujasis tiltas sujungs T. 
Vrublevskio gatvę su Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmų priei
gomis.

TVNet

Kviečiame paremti TAUTOS FONDĄ savo darbu ir aukomis. 
Remdami TAUTOS FONDĄ remiate Lietuvos švietimą ir 

demokratijos įtvirtinimą Lietuvoje.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

Aukas siųsti'. 351 Highland Blvd. tel/fax (718) 277-0682
Brooklyn, NY 11207-1910 ei. paštas TAUTFD@aol.com

........ . .............  '... jį

LIETUVA 2002
Pigiausios kainos skrydžiams j VILNIŲ iš New Yorko, 
Chicagos, Los Angeles, Detroito, Clevelando, Floridos 
ir kitų JAV miestų Finnair ir kitomis oro linijomis.

• Mašinų rezervacijos Vilniuje
• Viešbučiai
• 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvę

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363
Tel: 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax: 718-423 3979

E-MAIL: VYTrOURS@EARTHLINK.NET 
web site: www.vytistours.com .

Atlantic Express corp.
800 - 775 - SEND ▼ 1-888-205-8851

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų 
j LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
DECEMBER PICK-UP SCHEDULE

(at Lithuanian Music Hali on Allegheny Avė.)

December 11 New Haven, CT 
New Britain, CT 
Waterbury, CT

12-1 pm
3-4 pm
5-6 pm

December 13 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm

December 14 Philadelphia, PA 11-12 noon

Baltimore, MD 4-5 pm

December 15 Brooklyn, NY 12-lpm

December 17 Putnam, CT 2-4 pm

For more information please call:
1- 888-615-2148 or 1-888-205-8851

mailto:TAUTFD@aol.com
mailto:VYTrOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
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(atkelta iš 1 psl.) 
pastaruoju metu ir vaiko teisių 
apsaugos srityse.

Būtinos ilgalaikės pastangos 
siekiant toliau spartinti viešojo 
administravimo reformos pro
cesą, apimantį visus adminis
travimo sektorius, kuriant būti
nas administravimo tęstinumo ir 
stabilumo sąlygas. Turėtų būti 
užtikrinti reikiami finansiniai iš
tekliai, toliau gerinamas tarp
žinybinis koordinavimas, o mo
kymas turėtų būti sisteminges- 
nis. Kalbant apie teismų siste
mą, reikia kaip galima greičiau 
priimti naują Teismų įstatymą. 
Turi būti užtikrinti reikiami asi
gnavimai iš biudžeto bei teismų 
sistemos administravimui būti
ni vadovavimo gebėjimai. Taip 
pat turi būti paspartintas Bau
džiamojo proceso kodekso priė
mimas, nes tai leistų įgyvendinti 
naująjį Baudžiamąjį kodeksą.

Seimui priėmus Nacionalinę 
kovos su korupcija strategiją ir 
jos įgyvendinimo programą bei 
naują Korupcijos prevencijos 
įstatymą kovos su korupcija sri
tyje turėtų būti išlaikytos ir su
stiprintos pernai metų pastan
gos. Kadangi ir toliau susirūpi
nimą kelią administracinei ko
rupcijai, reikia labiau užtikrinti 
administracinių procedūrų tai
kymo skaidrumą bei sustiprinti 
institucijų, kovojančių su korup
cija, veiksmų koordinavimą.

Lietuva padarė pažangą įgy
vendindama stojimo prioritetus, 
susijusius su politiniais kriteri
jais. Įgyvendinant Viešojo admi
nistravimo bei Valstybės tarny
bos įstatymus, padaryta nedidelė 
pažanga. Vyriausybė patvirtino 
Nacionalinę kovos su korupcija 
strategiją, kurią dabar turi pri
imti Seimas ir ji turi būti įgy
vendinta. Prasidėjo ir turi būti 
tęsiama teisėjų mokymo prog
rama, apimanti įvairius ES tei
sės aspektus ir acquis įgyven
dinimą.

Lietuva yra veikiančios rin
kos ekonomikos valstybė. Jei ir 
toliau bus dedamos didelės pa
stangos sparčiai įgyvendinti 
struktūrinių reformų programą, 
artimiausiu metu ji turėtų su
gebėti įveikti konkurencinį 
spaudimą ir rinkos jėgas Eu
ropos Sąjungoje.

Lietuva išlaikė makroeko
nominį stabilumą, pagerino fis
kalinį bei išorės balansą ir su
mažino valstybės intervenciją.

Baigiamas bankų ir kitų sek
torių bei žemės privatizavimas. 
Pagaliau įsigaliojo nauji bankro
to ir įmonių pertvarkymo įsta
tymai.

Tačiau tebėra didelis nedar
bas ir reikės spręsti struktūrines 
darbo rinkos problemas. Nors ir 
buvo priimti svarbūs energeti
kos rinkos pertvarkymo ir libe
ralizavimo įstatymai, turi būti 
priimti papildomi teisės aktai 
bei užtikrintas veiksmingas jų 
įgyvendinimas. Finansinis tar
pininkavimas ir toliau lieka ne
pakankamas ir neveiksmingas. 
Vidaus ir užsienio investicijos 
yra palyginti nedidelės. Valdžios 
institucijos turi tinkamai įgy
vendinti naująteisinę bazę, reg
lamentuojančią verslą, kon
krečiai bankroto įstatymus, o 
planuota pensijų reforma vyk
doma greičiau ir įgyvendinta. 
Toliau turi būti laikomasi fis
kalinės drausmės ir užtikrina
mas valstybės finansų subalan
suotumas vidutinės trukmės lai
kotarpiu bei turi būti kontro
liuojamas einamosios sąskaitos 
deficitas valiutų valdybos mo
delio sąlygomis.

Lietuva padarė esminę pa
žangą perkeldama į nacionalinę 
teisę ir įgyvendindama įvairių 
sričių acąuis. Nors skirtingose 

.„srityse padaryta pažanga nevie
noda, tačiau spragos palaipsniui 
užpildomos ir kai kuriose srityse 
Lietuva yra iš esmės suderinusi

švadų k o m e n ta r 
visus nacionalinius teisės aktus 
su ES teise. Dar reikia daug pa
stangų, visų pirma tose srityse, 
kurios siejasi su ES lėšų nau
dojimu. Apskritai, administraci
niai gebėjimai sustiprėjo, nors 
tose srityse, kuriose praėjusiais 
metais buvo pakeistos adminis
tracinės struktūros, reikėjo dėti 
daug pastangų būtiniems gebėji
mams atkurti.

Kalbant apie vidaus rinką, 
Lietuva ir toliau darė pažangą 
laisvo prekių judėjimo srityje 
perkeldama acąuis į nacionalinę 
teisę ir stiprindama institucijas 
(ypač standartizavimo ir akre
ditavimo). Nors dar reikia už
baigti derinti viešąjį pirkimą re
glamentuojančius aktus, pada
ryta pažanga įgyvendinant ga
liojančius įstatymus. Pagerėjo 
Viešųjų pirkimų tarnybos admi
nistraciniai gebėjimai, kuriuos 
reikia ir toliau didinti.

Laisvo asmenų judėjimo sri
tyje teisės aktai, reglamentuo
jantys piliečių teises, yra iš es
mės suderinti su acąuis , o pa
žanga, padaryta abipusio diplo
mų pripažinimo srityje, turi būti 
didinama.

Laisvo paslaugų teikimo 
srityje buvo ne tik derinami tei
sės aktai, bet ir dedamos ben
dros pastangos stiprinti ad
ministracinius gebėjimus, ypač 
finansinių paslaugų sektoriuje. 
Toliau buvo daroma pažanga 
laisvo kapitalo judėjimo srityje, 
kurioje Lietuva jau pasiekė 
aukštą liberalizavimo laipsnį.

Konkurencijos politikos 
■srityje teisės aktų derinimo ko
kybę atsispindi Lietuvos kon
kurencijos tarybos atliekama 
konkurencijos politikos vykdy
mo priežiūra, kuri iki šiol buvo 
gana sėkminga. Kalbant apie 
įmonių teisę, didelė pažanga bu
vo padaryta derinant teisės ak
tus, reglamentuojančius intelek
tinės ir pramoninės nuosavybės 
teisių apsaugą, tačiau reikia iš 
esmės pagerinti šių teisės aktų 
vykdymą.

Ekonominės ir pinigų są
jungos srityje Lietuva, priėmusi 
naują Lietuvos banko įstatymą, 
pasiekė aukštą teisės aktų su
derinimo lygį. Kalbant apie mo
kesčius, Lietuva padarė pažangą 
derindama teisės aktus su 
acąuis, reglamentuojančiu ne
tiesioginius mokesčius, bei pa
gerino administracinius gebėji
mus. Reikia toliau moderni
zuoti Mokesčių inspekcijos in
formacines technologijas, lei
džiančias prisijungti prie ES sis
temų. Didelė pažanga padaryta 
derinant teisės aktus Muitų 
sąjungos srityje, tačiau daf rei
kia labai pagerinti adminis
tracinius gebėjimus, visų pirma 
plėtojant informacines techno
logijas, leidžiančias prisijungti 
prie ES sistemų.

Žemės ūkio srityje Lietuva to
liau daro pažangą pertvarkyda
ma žemės ūkio struktūras. Vis 
dėlto dar reikia imtis svarbių 
priemonių visų pirma toliau 
stiprinant žemės sklypų identifi
kavimo sistemą, stiprinant ir 
praktiškai taikant bendrosios že
mės ūkio politikos valdymo me
chanizmus ir toliau rengiantis 
mokėjimų agentūros darbui. 
Lietuva toliau daro pažangą 
maisto saugos, veterinarijos ir 
fitosanitarijos sektoriuose, ta
čiau dar turi sustiprinti įgyven
dinimo struktūras. Nedidelė pa
žanga padaryta tobulinant tik
rinimo ^priemones prie išorės 
sienų. Žuvininkystės sektoriuje 
padaryta pažanga visų pirma 
administracinių gebėjimų srity
je, tačiau turi būti dar daug pa
daryta rengiantis įgyvendinti 
struktūrines priemones ir rinkos 
politiką.

Transporto srityje Lietuva 
padarė nemažą pažangą, ypač 
kelių transporto saugumo, gele
žinkelių pertvarkymo ir civili-

a s
nės aviacijos srityse, taip pat su
stiprino atitinkamus adminis
tracinius gebėjimus. Vis dėlto 
yra sričių, kuriose dar reikia 
daug padaryti, visų pirma tikri
nimo srityje. Energetikos sek
toriuje Lietuvoje pasiektas pa
kankamas teisės derinimo lygį, 
tačiau šalis turi sustiprinti pa
stangas energijos vidaus rinkos 
srityje. Būtina toliau dirbti bran
duolinės energijos srityje. Lie
tuva privalo patvirtinti ir įgy
vendinti atominės elektrinės už
darymo įsipareigojimus ir užtik
rinti aukštą branduolinės saugos 
lygį-

Socialinės politikos srityje 
Lietuva nuolat daro pažangą 
perkeldama acąuis į naciona
linius teisės aktus ir įgyvendin
dama teisyną. Vis dėlto būtina 
priimti naująjį Darbo kodeksą ir 
Visuomenės sveikatos įstatymą. 
Būtina skirti didesnį dėmesį įgy
vendinimui ir vykdymui. Būtina 
stiprinti socialinį dialogą.

Lietuva toliau daro pažangą 
aplinkos apsaugos srityje. Šioje 
srityje priimta didžioji dalis pa
grindinių teisės aktų. Įgyven
dinimas išlieka svarbiausia 
problema visų pirma tose srity
se, į kurias reikia daug inves
tuoti arba reikia privačių įmonių 
investicijų.

Telekomunikacijų srityje 
padaryta nedidelė pažanga de
rinant teisinę bazę. Pradėjo dirb
ti reguliavimo instituciją, tačiau 
būtinąją stiprinti.

Teisingumo ir vidaus reikalų 
srityje padaryta pažanga stip
rinant išorės sieną ir sprendžiant 
tarpžinybinio koordinavimo 
problemas. Būtina sustiprinti 
pastangas šioje srityje. Lietuva 
priėmė Šengeno veiksmų planą.

Regioninės politikos ir struk- 
tūriniųpriemoniųkoordinavimo 
srityje buvo priimti svarbūs 
sprendimai dėl struktūrinių fon
dų valdymo institucinės struk
tūros. Būtina nedelsiant įgyven
dinti šiuos sprendimus stipri
nant administracinius gebėji
mus, plėtojant veiksmingą tarp
žinybinį koordinavimą ir suda
rant Bendrijos paramos prog
ramų rengimo ir jų įgyven
dinimo sistemą tuo pat metu 
laikantis partnerystės principo.

Nors finansų kontrolės srityje 
padaryta nedidelė pažanga, Lie
tuva nedelsdama turi labai su
stiprinti gebėjimus įgyvendinti 
ir vykdyti teisės aktus valstybės 
vidaus finansų kontrolės srityje. 
Lietuvos pažanga, padaryta fi
nansinių ir biudžetinių priemo
nių srityje yra labai nedidelė, bū
tina stiprinti pastangas ir įgy
vendinti 2000 m. biudžeto įsta
tymą.

Vykdydama griežtą biudžeto 
politiką Lietuva padarė pažan
gą administracinių gebėjimų, 
būtinų siekiant įgyvendinti ir 
vykdyti acąuis, stiprinimo sri
tyje. Vis dėlto šie gebėjimai dar 
yra trapūs ir gali lengvai suma
žėti, jei organizacinės struktū
ros bus neapdairiai keičiamos. 
Būtina stiprinti pastangas sie
kiant išlaikyti sukurtus adminis
tracinius gebėjimus ir juos 
toliau plėtoti.

Apskritai, Lietuva padarė pa
kankamą pažangą įgyvendin
dama trumpalaikius ir mažesnę 
pažangą - vidutinės trukmės 
Stojimo partnerystės prioritetus. 
Lietuva visų pirma iš esmės įgy
vendino keletą trumpalaikių pri
oritetų, susijusių su ekonomi
niais kriterijais, vidaus rinka, 
energetika ir aplinkos apsauga. 
Tačiau vis dar būtina kreipti 
visapusišką dėmesį į kai kuriuos 
vidutinės trukmės prioritetus, 
pirmiausia žemės ūkio srityje. 
Lietuva iš dalies įgyvendino 
daugelį vidutinės trukmės prio
ritetą tačiau būtina sutelkti dau
giau pastangų ypač ES fondų 
administravimo ir kontrolės sri
tyse. Lietuvos URM info

Apie lietuvį futbolininką 
Audrių Zinkevičių

Audrius Zinkevičius dar tik 
vasarą atvykęs iš Tauragės jau 
spėjo pagarsėti Chicagos prie
miesčio Hindsdale Centrai gim
nazijos futbolo (arba kaip Ame
rikoje vadinama “soccer”) ko
mandoje. Šis 17 metų amžiaus 
jaunuolis buvo plačiai aprašytas 
“Chicago Tribūne” dienraščio 
rugsėjo28 dienos numeryje, kur 
įdėtos ir dvi jaunojo sportininko 
nuotraukos nuotraukos.

Šis 6 pėdų, 155 svarų spor
tininkas per trumpą laiką įmušė 
7 įvarčius ir padarė 4 rezul
tatyvius perdavimus. Jo vėliau
siai įmuštas įvartis buvo pa
siektas per pratęsimą žaidžiant 
su Glenbar West gimnazijos 
futbolininkais.

Straipsnyje rašoma, kad 
Andrius šiuo metu Chicagos 
apylinkėse gyvena su savo tėvu 
Arūnu, kuris dirba prie statybų. 
Jo motina Lijana Lietuvoje bu

Vorutos piliakalnis netoli Anykščių A. Žižiuno nuotr.

Chicagos lietuvių veikla 
bus rodoma 

per amerikiečių televiziją
Daug kas iš mūsų žiūri Chi

cagos 11-jį televizijos kanalą 
kuris prfklauso PBS (“Public 
Broadcasting Service” televizi
jos tinklui. Čia rodomos progra
mos neturi komercinių skelbi
mų, o taip pat jų lygis yra aukš
tas.

Netrukus (gruodžio mėn. 10 
d., pirmadienį, 7 valandą vaka
ro) per šią stotį matysime spe
cialiai šios stoties prodiuserės 
Rise Sanders paruošą vienos va
landos programą apie Chicagos 
lietuvius, pavadintą - “The Lit- 
huanians in Chicago”. Tai bus 
lyg tęsinys kitų Chicagoje gy
venančių tautinių grupių (vo
kiečių, lenkų, italų ir kt.) veiklą 
atžyminčių jau šiemet parodytų 
apžvalgų.

Kaip pasakojo žinomas Chi
cagos filmuotojas Aleksandras 
Plėnys, nuo jo prasidėjo šio fil
mo apie lietuvius kūrimas, li
jo kanalo (WTTW) prodiuserė 
R. Sanders jau anksčiau buvo su 
juo susisiekusi filmo apie lietu
vius kūrimo reikalu. Šis planas 
gerokai pajudėjo į priekį, kuo-. 
met A. Plėnys amerikietei davė 
daug nufilmuotos medžiagos 
apie Chicagos lietuvius. Tada į 
jo namus prodiuserė atsivežė fil
mavimo ir garso darbuotojus ir 
šie įrašė pokalbį su pačiu A. Plė
niu, užfiksuojant ir jo pabėgimą 
iš Lietuvos ir pan. Taip pat buvo 
kalbėtasi ir su Lietuvių Operos 
kolektyvo pirmininku Vaclovu 
Momkumi ir kitais žymesniais 
Chicagos lietuviais. Jis susisie
kė ir su ALTV (Amerikos lietu
vių televizijos) vadovu Arvydu 
Reneckiu, iš kurio irgi gavo ar
chyvinės medžiagos apie Chica
gos lietuvių veiklą.

Be to, WTTW stoties fil- 

vusi anglų kalbos mokytoja, 
turinti mokykloms reikmenų ir 
kompiuterių parduotuvę Tau
ragėje, į Chicagą atvyks šią 
žiemą.

Beje, dienraštis be to pažy
mi, jog šioje gimnazijoje mo
kosi net 17 lietuvių, kurie su
daro didžiausiątautinę grupę. Jų 
tarpe yra Viktorija Palšmitaitė, 
kuri yra gimnazijos teniso rink
tinės žaidėja. Be to, laikraštis 
pastebi, kad Hindsdale mies
telyje net 33 metus yra gyvenęs 
dabartinis Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus.

Pažymėtina, jog Audrius yra 
treniravęsis, ir su “Lituanicos” 
futbolininkais, o paskutiniu lai
ku jau įsijungė į lietuvių ko
mandos eiles. Reikia palinkėti 
šiam jaunam ir gabiam lietu
viukui geros sėkmės naujame 
krašte. Kaip atrodo,' jeigu 
Audriui taip gerai seksis žaisti 

muotojų grupė lankėsi “Drau
go” dienraščio redakcijoje, 
“Seklyčioje” - Chicagos Mar- 
ųuette parko apylinkėje, “Ra- 
cine” lietuvių kepykloje, “Heal- 
thy Food” lietuvių restorane, dar 
tebeveikiančiame Chicagos 
Bridgeport rajone, lituanistinėje 
mokykloje Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte, Lietuvių žydų apie Chicagos lietuvius, veiks 
klube Chicagos šiaurinėje daly
je ir kitur.

Taip pat amerikiečiai filmuo- 
tojai užsuko ir į Chicagos Jau
nimo centrą ir čia įrašė JAV Lie
tuvių Bendruomenės 50 metų 
sukakties minėjimo programą 
spalio 13 dieną.

Amerikiečių prodiuserės R. 
Sanders teigimu, tos medžiagos 
susidarė tiek daug, kad būtų ga
lima sukurti mažiausia 4 valan
dų filmą. Tuo tarpu visa tai rei
kia sutalpinti į valandos rėmus 
ir tą žinomą nelengva atlikti. 
Tačiau vis redaguojant, nubyra 
ne taip reikšmingi kadrai, kurie, 
žinomą amerikiečiams yra skir
tingo aktualumo negu lietuvių 
žiūrovui.

Tačiau lapkričio mėnesio an
troje pusėje redagavimo darbai 
artėjo prie pabaigos ir netrukus 
visi lietuviai, o taip pat ir kiti te-

A+A.
IGNAS SIMONAITIS

1913-2000

Š. m. spalio 11 d. suėjo vieneri metai nuo mūsų brangaus 
Tėvuko mirties. Prašome visus gimines, draugus ir 
pažįstamus prisiminti a. a. Tėvuką savo maldose.

Algis ir Gintas Simonaičiai su šeimomis

kaip iki šiolei, jis, be abejo, at
sidurs kokio nors didelio uni
versiteto komandoje ir gaus 
maždaug 25 tūkstančius dolerių 
vertinamą metinę stipendiją. 
Taigi, jam sportas bus gera pa
spirtis baigti aukštuosius moks
lus, ypatingai, kada, kaip ra
šoma, šis jaunuolis jau ne tik 
spėjo gerai išmokti anglų kalbą 
bet^yra ir geras mokinys.

Čia minimas rašinys, kurį pa
ruošė “Chicago Tribūne” re
dakcijos štabo narys Alan 
Sutton, vadinasi “A Suprise 
Package’, nes pirmuose saki
niuose pažymimą jog Audriaus 
pavardė iki šiolei nebuvo pa
žįstama futbolo mėgėjams, jis 
nežaidė priemiesčių aikštėse ir 
jo nebuvo galima matyti olim
pinio paruošimo programoje. 
“Zinkevičius paprasčiausiai nu
tūpė ant Skip Begley (Hinsdale 
Centrai gimnazijos trenerio) ke
lio”, - paaiškinama čia ci
tuojamame straipsnyje.^

E. Šulaitis

levizijos žiūrovai, galės pama
tyti galutinį produktą kurį 
mums pateiks ši plačiai žinoma 
ir žiūrima televizijos stotis.

Reikia pasakyti, kad pra
džioje šią programą planuota 
parodyti per visas PBS tinklo 
stotis visoje Šiaurės Amerikoje. 
Tačiau vėliau rpoduseris nutarė 
ją demonstruoti tik per Chica- 
goje esančią WTTW stotį, o 
kitose vietovėse ją galės maty
ti tik tie, kurių kabelinės sto
tys WTTW perduota savuose 
transliavimo rėmuose.

Demonstruojant šią juostą 

taip vadinamas teletonas, kurio 
metu bus renkamos aukos šios 
televizijos stoties išlaikymui (ji 
vien tik iš aukų išgyvena). Šios 
stoties darbuotoja Annie Porter 
(tel. 773-509-5559) kreipiasi į 
lietuvius, kurie galėtų atsakinėti 
telefonus programos metu ir po 
jos prieš 6:30 vai. ir ten išbūti 
iki 10:30 valandos. Kadangi šie 
rinkėjai per pertraukas irgi yra 
rodomi televizijoje, tai yra gera 
proga ir tokiu būdu save “įsi
amžinti”. Yra kviečiami visi, 
kurie moka lietuvių ir anglų 
kalbas.

Taigi, nekantriai lauksime 
šios įdomios programos, kurioje 
gal daugelis iš mūsų pamatysi
me save ar savo pažįstamus. Tai 
bus pirmoji tokio pobūdžio pro
grama apie Chicagos lietuvius 
bet kokioje amerikiečių televizi
jos programoje. E. S.
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NY Maironio lituanistinės mokyklos 
50 metų sukaktis

PAULIUS JURKUS

SKELBIMAI

Advento antrasis sekma
dienis - gruodžio 9 d.

Marijos Nekalto Prasidėji
mo šventė - šeštadienį, gruodžio 
8 d. Tą dieną visi katalikai privalo 
išklausyti mišias.

"Darbininko" adminis
tracija praneša, kad "Dar
bininkas", kaip periodinis regu
liariai einantis savaitraštis yra su
stabdomas nuo 2002 m. sau
sio 1 d. (Žiūr. pranciškonų pro
vincijolo T. Benedikto Jurčio 
straipsnį pereito "Darbininko" pir
mame puslapyje).

Visi skaitytojai prašomi 
nebesiųsti prenumeratos 
mokesčio už 2002-sius metus. 
O tiems skaitytojams, kurie prenu
meratą už 2002-sius metus yra jau 
užmokėję iš anksto, mokestis bus 
grąžintas.

Skaitytojai, kurie yra atsilikę 
su prenumerata, prašomi nelau
kiant už ją atsilyginti. Prenume
ratos mokesčio data matoma 
kiekviename lipinuke prie pavar
dės po raidžių EXP. Jei pav. 
užrašyta EXP12/31 /00, tai reiškia, 
kad prenumerata užmokėta iki 
gruodžio 31d. 2000 metų, ir skai
tytojas yra skolingas 45 dolerių 
mokestį už 2001-sius metus. 
Kituose numeriuose skelbsime 
daugiau pranešimų. ,

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Marijos Nekalto Prasidėji

mo šventėje mišios bus auko
jamos: iš vakaro - gruodžio 7 d., 7 
vai. vakare; gruodžio 8 d., šešta
dienį: 7:30 vai. r., 9 vai. r., ir 12 

' vai. vidudienį.
Išpažintys yra klausomos 

kiekvieną šeštadienį nuo 4:00 iki 
4:45 vai. popiet. Išpažintį galima 
atlikti lietuvių ar anglų kalbomis.

Bendros Kūčios, kurias 
rengia Lietuvos Vyčių 110 kuopa, 
įvyks š. m. gruodžio 16 d., sek
madienį, tuoj po 11:30 lietu
viškų mišių parapijos salėje. 
Kviečiami visi, ir ne vyčių nariai, 
dalyvauti Kūčiose ir jaukioje šven
tiškoje nuotaikoje pabendrauti. 
Auka 15 doE Iki pasimatymo.

Jau tik dvi savaitės liko 
iki Kalėdų. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų švenčių proga, kaip ir anks
čiau, skaitytojai kviečiami 
sveikinti draugus ir pa
žįstamus per DARBININKĄ. 
Jūsų sveikinimas tokiu būdu 
pasieks iš karto didesnį sveiki
namųjų skaičių, o Jūs sutaupysite 
laiko ir pinigų, kuriuos išleis- 
tumėte pirkdami atvirukus, rašy
dami, siųsdami. Kalėdinis nume
ris išeis gruodžio 21d. Už pridėtą 
auką spaudos išlaikymui iš anksto 
dėkojame.

Vyskupo Pauliaus Bal
takio, OFM, atsakymas Seselei 
Margaritai Bareikaitei, liečiąs JAV 
LB Religinių Reikalų komisijos 
rezoliucijas, priimtas LB suvažia
vime š. m. spalio 11-12 d. Chi
cagoje ir kt., telpa šio numerio 6- 
tame puslapyje, "Skaitytojai rašo 
Darbininkui" skyriuje.

Kalėdų paplotėliai (Christ- 
mas Wafers) šiemet ir vėl gau
nami Darbininko administracijo
je. Viename vokelyje yra po 5 pa
plotėlius. Kaina 5 dol. su persiun
timu. Prašome užsisakyti iš anks
to, prisiunčiant užmokestį arba 
skambinti į administraciją tel. 
(718) 827-1351. Užsisakykite da
bar, kol paštas dar neapsunkintas 
šventinėmis siuntomis.

Vysk. P. A. Baltakio, OFM, 
kalendorius
Gruodžio 12 d. - New York, 

Šv. Patriko katedroje trijų naujų 
vyskupų augziliaru šventimai.

Gruodžio 24 d. - Brooklyno 
Apreiškimo par. bažnyčioje Ber
nelių mišios.

Vasario 2 d. - Religinės Šal
pos direktorių posėdis.

Vasario 17 d. -Maspetho 
Viešpaties Atsimainymo par. 
bažnyčioje Vasario 16-sios šventės 
pamaldos.

(Bus daugiau)
Kultūros Židinio patalpos 

nuo 2002 m. sausio 1 d. nebus 
nuomojamos - praneša Tėvai pran
ciškonai. Iki 2001 metų pabaigos 
K. Židinio patalpomis naudojosi 
Maironio lituanistinė mokykla. 
Nuo 2002 m. sausio 5 d. mokykla 
pradės veikti Viešpaties Atsi
mainymo parapijos CCD name, 
kuris tam tikslui buvo gražiai atre
montuotas. Sekmadieniais čia 
mokosi parapijos CCD klasių 
mokiniai, kurių yra apie 100, o 
šeštadieniais čia įsikurs Maironio 
lituanistinė mokykla.

Apreiškimo parapijos 
žinios
Bendros Kūčios įvyks 

gruodžio 16 d., tuojau po 10 
vai. lietuviškų mišių parapijos 
salėje. Kūčias ruošia parapijos tary
ba. Žiūr. skelbimą šio puslapio 
apačioje.

Anelė Janus (gimusi Bra- 
tėnaitė), gyv. Cape Cod, MA, mirė 
š. m. liepos 12 d. Nuliūdime liko 
vyras Juozas Janus ir brolis Povi
las Bratėnas. Laidotuvių mišias Šv. 
Petro bažnyčioje aukojo prel. A. 
Kontautas, kurių metu giedojo 
solistė Marytė Bizinkauskaitė. 
Mišių skaitymus atliko Gloria ir 
Algis Adomkaitis. Velionės vyras 
Juozas Janus dėkoja visiems, pa- 
reiškusiems užuojautą ir kitaip 
prisidėjusiems prie laidotuvių 
iškilmių.

BROOKLYNO APREIŠKIMO PARAPIJA
maloniai kviečia visus į

KŪČIAS
sekmadienį, gruodžio 16 d., 11:30 vai. ryto

Apreiškimo parapijos apatinėje salėje • 
Skaniai paruoštas maistas 

Kalėdinė nuotaika

Įėjimo auka 15 dol. suaugusiems; 5 dol. vaikams.

New Yorko Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai programos metu Alg. Jankausko nuotr.

27 centai skambinant i Lie
tuvą, 5,5 cnt. JAV. 24 vai. per parą, 7 
dienas per savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mokesčių. Tik
slus apskaičiavimas. Kokybiškiausias 
ryšys. Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais į TRANSPOINT atstovą 
su 8 metų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Tel. 708-386-0556. TRANS
POINT - patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti 
namų ruošos darbus. Patikima 
agentūra. Tel. (516) 377-1401. 
(sk)

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landseaping - maintenance) ben
drovės savininkas VVashington, DC, 
ieško dviejų darbininkų, kurie 
galėtų atlikti lauko priežiūros darbus. 
Pradinis mokestis $6.00 į vai. ir 
viršvalandžiai. Reikalingas darbo lei
dimas. Suteikiamas pigus butas -130 
dol. mėnesiui. Tel. (202) 244-2373.

Jaunatviškai graži 
jubiliejinė šventė

New Yorko Maironio litua
nistinės mokyklos veiklos 50 
metų sukaktis paminėta lap
kričio 17 d. Plattdeutschc Park 
restorano banketų salėje, Frank- 
lin Sąuare, NY. Visas renginys 
buvo šventiškas ir pakilus. At
silankė publikos virš 250. Buvo 
daug jaunimo, buvusių ir dabar 
lankančių mokyklą mokinių. 
Erdvi ir graži salė buvo judri ir 
•jaunatviška. Visiems teikė 
džiaugsmo, kad vėl surengtas 
toks neeilinis lietuviškas ren
ginys.

Stalai buvo sustatyti abiejose 
salės pusėse. Salės gale ant ne
didelio paaukštinimo buvo mu
zikos centras. Čia Rimas Tel- 
šinskas elektroniniais instru
mentais grojo šokiams, čia su 
savo įranga buvo ir estradinių 
dainų solistė Aldona Stasiule
vičiūtė. Ji savo dainavimu pa
lydėjo šokius.

Vakaro pradžia buvo 7 v. Kurį 
laiką svečiai dar rinkosi, su 
draugais ar pažįstamais įsikūrė 
prie stalų, šnekučiavosi, lankėsi 
pas kaimynus.

Programą pradėjo Valdonė 
Gaubienė, Tėvų komiteto pir
mininkė. Savo įžanginiame žo
dyje ji išryškino lituanistinių 
mokyklųprasmę ir paskirtį. Jose 
vaikai išmoksta geriau kalbėti 
lietuviškai, susidraugauja su 
naujais draugais. Mūsų jauni
mas yra nusipelnęs šios gražios 
jubiliejinės šventės, stiprinan
čios jo lietuviškumą ir ilgam 
ištiksiančios jo atminty.

Pradedant programą, gražią 
maldą sukalbėjo vyskupas Pau

lius Baltakis, OFM, buvęs tos 
mokyklos mokytojas. Jis prašė, 
kad Apvaizda laimintų Lietuvą, 
šią mokyklą, Ameriką.

Metų metais šią Maironio li
tuanistinę mokykląglobojo am
basadorius Anicetas Simutis, 
baigusiem įteikdavo diplomus. 
Dabar atsiųstame laiške jis rašo: 
“Labai apgailestauju, kad svei
katai sušlubavus negaliu šian
dieną būti Jūsų tarpe, bet dva
sioje esu su Jumis. Abu su žmo
na linkime geriausios sėkmės”.

Šios sukakties proga mokyklą 
sveikino: Lietuvos nuolatinis at
stovas Jungtinėse Tautose, am
basadorius dr. Gediminas Šerkš
nys, Kovo 11 -sios akto signata
ras, gen. konsulas New Yorke 
dr. Rimantas Morkvėnas, Algis 
Rimas, plačiai veikęs, atstova
vęs Lietuvių Bendruomenę.

Gražaus dėmesio susilaukė 
Marytė Sandanavičiūtė-New- 
som. Kadaise čia gyveno San- 
danavičių šeima. Čia mirė jos 
tėvai, neseniai mirė ir brolis Pet
ras, liko tik sesuo Irena Martino. 
Marytė dėl sveikatos jau seno
kai išsikėlė į Kaliforniją. Ji pa
sveikino Los Angeles S v. Kazi
miero mokyklos vardu ir Mai
ronio mokyklai šios šventės pro
ga iš JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkės Dalilės Polikaitie- 
nės įteikė 1,000 dol. dovaną.

N Y LB apygardos vardu pa
sveikino pirmininkė dr. Giedrė 
Kumpikaitė.

Mokinių programėlė
Didelio dėmesio susilaukė ir 

mokinių atlikta plati prog
ramėlė, kurią parengė mokyto
ja Aušra Aleliūnaitė. Mokiniai

New Yorko Maironio lituanistinės mokyklos buvusios vedėjos (iš k. į 
deš.): Audrė Lukoševičiūtė, Aldona Marijošienė, Danutė Bobelienė, 
Elena Ruzgienė, Vida Penikienė, Gintarė Ivaškienė

Ramunės Pliurienės nuotr.

deklamavo, dainavo, šoko, savo 
betarpiškumu ir nuoširdumu iš
judino visą publiką. Pabaigoje, 
sustoję eilėm, vaikai uždainavo 
“Ąžuolai žaliuos žemėj Lie
tuvos”, pritariant visai įrenginį 
atsilankiusiai publikai. Šia dai
na, iškilmingai, lyg kokiu himnu 
buvo baigta programa.

Mokinukai ir toliau bėgiojo 
salės pakraščiais, lankė pa
žįstamų stalus.

Jau anksčiau buvo prasidėjęs 
vakarienė metas. Vadovės pa
šaukti, tam tikra tvarka svečiai 
ėjo prie stalų, kur buvo išdėstyti 
įvairiausi patiekalai. Kiekvienas 
pasirinko, kojis norėjo iš grįžo 
prie savo stalo. Prasidėjo dar 
didesnis judėjimas.

Šokiai
Muzikinė šokių programa 

prasidėjo grojant Romui Tel- 
šinskui ir dainuojant žinomai es
tradinių dainų atlikėjai Aldonai 
Stasulevičiūtei, kurios dainų 
repertuaras puikai derėjo prie 
šventinės nuotaikos. Drauge į 
šokius jungėsi nauji stalai, vai
kai sukosi rateliuose.

Salės gale buvo įrengta nuo
traukų paroda, kurioje galima 
buvo pamatyti nuotraukas nuo 
mokyklos įkūrimo pradžios iki 
šių dienų.

Renginys truko iki vidurnak
čio. Visi išsiskirstė su giedra 
nuotaika ir išsinešė pasitenkini
mą bei džiaugsmą.

Gražus sukaktuvinis 
leidinys

Organizatoriai taip pat į kiek
vieno rankas įteikė dovanėlę - 
leidinį “Maironio mokykla - 50 
- New Yorke”. Leidinį spaudai 
paruošė Gina Bitinaitienė, Al
dona Marijošienė ir Vida Peni
kienė.

Leidinys yra puikiai sureda
guotas, skoningai sumaketuo
tas. Jame ypatingai gausu gražių 
ir gerai atspausdintų iliustracijų. 
Malonu leidinį į rankas paimti 
ir paskaityti. Čia surinkta daug 
medžiagos apie šiąmokyklą, jos 
mokytojus bei mokinius.

Manau, kad ir kitiems, bu
vusiems mokiniams ir nedaly
vavusiems šioje šventėje būtų 
pravartu šį leidinį įsigyti. Dėl 
informacijos kreiptis į Maironio 
mokyklos vedėją Audrę Luko- 
ševičiūtę tel.: (718) 849-6083

Šiąjubiliejinę šventę surengė 
50 metų Jubiliejaus rengimo ko
mitetas, kurį sudarė: Audrė Lu
koševičiūtė, V. Gaubienė, R. 
Česnavičienė, V. Jankauskienė, 
Asta Lukoševičiūtė, Al. Marijo
šienė, V. Penikienė, G. Stankū
nienė.

Butai pensininkams, mo
dernūs, erdvūs, lietuviškoje 
aplinkoje, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserų globoje. Pasinau
dokite šia proga, kreipkitės: Vilią 
Maria, P. O. Box 155, Thompson, 
CT 06277.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:

Regina Stankus, Biddeford, 
ME, aukojo 20 dol.

Norintieji prisidėti prie šios val
gyklos išlaikymo, prašomi aukas 
siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207
Pažymėkite, kad tai Jūsų auka 

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

SIŪLOMI geri darbai mo
terims dirbti vaikų auklėmis arba 
namų šeimininkėmis. Atlygini
mas nuo 350 dol. iki 450 dol. 
savaitei. Galima gyventi šeimose. 
Būtinas minimalus anglų kalbos 
mokėjimas. Skambinti Joanai 
(718) 894-1352. (sk.).

Cypress Hills rajone iš
nuomojamas butas: keturi 
kambariai, virtuvė, vonia. Ant
rame namo aukšte. Skambinti po 
6 vai. vak. tel: 718 847-6422. (sk.)

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį, gruodžio 15 d., 
nuo 12 iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. 1-888-205-8851.

Profesionali siuvėja iš Lie
tuvos atlieka įvairius drabužių siu
vimo ir taisymo darbus. Skambin
ti (718) 847-7452. (sk.)

Išnuomojamas kambarys 
dirbančiam vyrui ar mote
riai nuo lapkričio 1 d. prie L 
požeminio traukinio Myrtle Avė. 
stoties. Galima naudotis virtuve. 
Skambinti po 9 vai. vak. tel. (718) 
235-1702. Galite atsakove palikti 
žinutę, (sk.)

PARDUODAMAS TOWN 
HOUSE - Condominium lietu
vių apgyventoje vietovėje Palm 
Beach Shores, FL. Keturi kamba
riai (du miegamieji, vienas su 
balkonu), didelis salonas, valgo
masis, virtuvė, vonios kambarys, 
parduodamas su baldais. Pastatas 
dviejų aukštų, 20 metų senumo, 
naujai atremontuotas. Garažas. 
Kaina 90,000 dol. Skambinti 1- 
610-566-5518. (sk.)

mailto:darbininkas@hotmail.com
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