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Diplomatijos vadovas paneigė
yLietuvos ryto" informaciją
V i l n i u s , gegužės 18 d.
(BNS) — Lietuvos užsienio
reikalų
ministras Algirdas
S a u d a r g a s ketvirtadienį pa
neigė žiniasklaidos praneši
m u s , kad dėl prezidentūros ir
Užsienio reikalų ministerijos
n e s u t a r i m ų „įstrigo" Lietuvos
ambasadorių užsienio valsty
bėse k e i t i m a s .
U R ministerijoje surengtoje
trumpoje spaudos konferenci
joje A. S a u d a r g a s neigė prie
laidas dienraštyje „Lietttyos
r y t a s " (05.18) apie t a r i a m u s
n e s u t a r i m u s su prezidentu
Valdu A d a m k u m i .
A. S a u d a r g o teigimu, jis vi
siškai r e m i a ir laikosi princi
po, k a d ambasadoriais būtų
skiriami vadinamieji karjeros
diplomatai arba anksčiau UR
sistemoje dirbę asmenys. Anot
ministro, Diplomatinės tarny
bos į s t a t y m a s n e n u m a t o am
b a s a d o r i a u s kadencijos truk
mės, todėl URM laikomasi
tradicijos ambasadorius keisti
kas 4 metus.
Anot ministro, pastaruoju
m e t u vyriausybė yra pateikusi
siūlymus a t š a u k t i nuo 1994
m. Danijoje dirbantį Raimun
dą Jasinevičių ir nuo 1995* m.
Lietuvai Italijoje ir Maltoje at
stovaujantį Romaną Podagėlį.
„Klausimai dėl Romo Misiū
no, Kornelijos Jurgaitienės,
J u s t o Paleckio ir Vytauto
Plečkaičio gali būti keliami",
s a k ė m i n i s t r a s . Minėtieji am
basadoriai atstovauja Lietuvai

Pareiškime taip pat reiš
kiamas
susirūpinimas
dėl
Ekonomikos komiteto pirmi
ninko, krikščionio demokrato
Alberto Šimėno pasiūlyto pro
jekto, kuriuo siūloma panai
kinti PVM lengvata įvairiu
spaudos leidinių spausdini
mui, leidybai, platinimui, taip
pat laikraštiniam popierini

Rusijos spaudimas Baltijos
valstybėms gali sukelti šaltąjį
karą

Izraelyje, Norvegijoje, D. Bri
tanijoje ir Ukrainoje.
A Saudargas teigė manąs,
kad nuo 1992 m. ambasado
riumi prie Šventojo Sosto dir
bantis Kazys Lozoraitis ir nuo
1995 m. UNESCO dirbanti
Ugnė Karvelis neturi būti kei
čiami, nes „tai specifinės am
basados".
Pasak A. Saudargo, derėtų
paskirti ambasadorius Japoni
joje, Belgijoje ir prie Jungtinių
Tautų skyriaus Ženevoje.
A. Saudargas paneigė, kad
Gedimino Šerkšnio paskyrimą
į Jungtines Tautas New Yorke
bei buvusio parlamentaro Vla
dimiro Jarmolenkos — laiki
nuoju reikalų patikėtiniu Bel
gijoje lėmė jo sena pažintis su
jais. Anot A. Saudargo, šie as
menys stovėjo prie Sąjūdžio
ištakų Kaune, buvo Kovo I l 
sios Akto signatarai, todėl ^jie
žinomi politikai ir pažįstami
ne tik man".
A. Saudargas taip pat pa
neigė laikraščio teiginį, kad
rudenį baigsis jo karjera.
„Tiksliau pasakyti — rudenį
baigsis Saudargo kadencija. O
kad karjera baigsis — gal ank
stoka. Galbūt Saudargo karje
ra rudenį tik prasidės?", klau
sė A. Saudargas, kuris yra
Seimo Krikščionių demokratų
frakcijos narys.
Jis nepaneigė, kad turi su
veikla krikščionių demokratų
partijoje susijusių planų.

. Spaudos cenzūra nedarys
garbės Lietuvai
V i l n i u s , gegužės 18 d.
(BNS) — Modernieji krikš
čionys d e m o k r a t a i pasipiktino
kai kurių Lietuvos politikų
p a s i s a k y m a i s prieš spaudą,
v e r t i n d a m i tai kaip politinę
kovą prieš kritišką mąstymą
bei įvairiapuse informaciją.
Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungos valdybos
pareiškime teigiama, kad bet
kokio pobūdžio cenzūra ne
padidintų skelbiamų straips
nių kokybės, bet atvirkščiai,
„labai ją politizuotų, paverstų
politinės valdžios įrankiu".
Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komitete bei specia
lioje darbo grupėje yra svars
toma nauja Visuomenės infor
mavimo įstatymo redakcija,
kuri, priešininkų vertinimu,
bylotų apie žiniasklaidos kon
trolės stiprinimą ir atsisa
kymą
nuo
savireguliacijos
principo. Vienas šių pataisų
rengėjų y r a krikščionis de
m o k r a t a s Arimantas Raški
nis.
Modernieji krikščionys de
m o k r a t a i t a i p p a t nepritaria
vyriausybėje rengiamam n u t a 
rimui, k u r i u o iki 20 proc. būtų
p a d i d i n t a s autorinių sutarčių
mokestis. J ų vertinimu, toks
n u t a r i m a s turėtų neigiamos
įtakos m e n i n i n k a m s , rašyto
j a m s , gerokai pablogintų įvai
rių p a r a m o s fondų veiklą, taip
p a t būtų s k a u d u s smogis
ž u r n a l i s t a m s , kurie net penk
tadalį honorarų turėtą atiduo
ti valstybei.
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Modernieji krikščionys de
mokratai teigia esą įsitikinę,
kad įvairių mokesčių didini
mas ekonominio nuosmukio
situacijoje yra n e t i n k a m a s ,
žalingas visai Lietuvos visuo
menei", o Jaisvos spaudos
priešininkų dangstymas ta
riamomis Europos Sąjungos
direktyvomis
diskredituoja
pačią europietiškos integraci
jos idėją".

„Mažeikių nafta" ir
„LUKoir susitarė
dėl naftos tiekimo

Nuotr.: Nuo pat ankstyvo ryto į Vilniaus troleibusų parl.j rinkosi vairuotojai, deja — ne darbui. Tik du iš 243
troleibusų išvažiavo įprastais maršrutais, visi kiti — liko -toveti troleibusų parke.
Kęstudo Vanago'Elta nuotr

Transporto s t r e i k a s privertė
vilniečius pasivaikščioti
Vilnius, gegužės 18 d.
(BNS) — Neįprastai daug vil
niečių
ketvirtadienio
rytą
pėsčiomis keliavo tarnybon,
Vilniaus troleibusų ir auto
busų vairuotojams paskelbus
vienos dienos neteisėtą streiką.
Be to, ketvirtadienį Vilniaus
gatvėse buvo daugiau nei
įprasta lengvųjų automobilių,
ir dėl to kai kur susidarė j ų
kamščiai. Kitą dalį keleivių
išvežiojo privatūs vežėjai auto
busais ir mikroautobusais.
Vilniaus miesto savivaldybė,
siekdama sušvelninti streiko
pasekmes, paragino išvažiuoti
į gatves daugiau privačių ve
žėjų ir išdalino jiems įpra
stinius troleibusų ir autobusų
maršrutus bei specialius prie
taisus viešojo transporto bilie
tams pažymėti. Su tokiais bi
lietais keleivius ketvirtadienį
* Lietuvos premjeras
A n d r i u s Kubilius išsiuntė
sveikinimo laišką
Michail
Kasjanov, paskirtam Rusijos
premjeru.
„Norėčiau pasi
džiaugti sėkmingu mūsų šalių
bendradarbiavimu
įvairiose
srityse, aktyviais ekonomi
niais ryšiais. Malonu paminė
ti, kad sparčiai plečiasi kaimy
ninis bendradarbiavimas, ku
ris atveria naujas galimybes
viso regiono plėtrai", rašoma
laiške. A. Kubilius pakvietė
Rusijos vyriausybės pirminin
ką aplankyti Lietuvą jam pa
togiu laiku.
(BNS)
* S e i m o vadovas Vytau
t a s Landsbergis pasveiki
n o popiežių Joną Paulių II,
ketvirtadienį švenčiantį savo
80-ąjį gimtadienį. „Leiskite
nuoširdžiai pasveikinti Jus 80
metų sukakties proga. Tegul
Dievas padeda J u m s toliau
tarnauti žmonėms. Lietuva
niekada nepamirš, kiek d a u g
J ū s padarėte mūsų išsilaisvi
nimui ir istoriniam susitaiky
mui su Lenkija. Lenkiu gal
vą", rašo V. Landsbergis savo

Vilnius, gegužės 18 d.
(Reuters-Elta) — Lietuvos naf
tos susivienijimas „Mažeikių
nafta" ketvirtadienį pareiškė
susitaręs su didžiausia Rusi
jos naftos bendrove „LUKoil"
dėl 6 mln. naftos tiekimo per
metus ir naujosios bendros
įmonės steigimo.
Pagal susitarimą, dvi ben
drovės įsteigs bendrąsias ben
droves, kurios rūpinsis naftos
tiekimu ir rinkodara. Naujo
sios bendrovės užtikrins Lie
tuvos
naftos
tiekimą
iš
„LUKoil" ir kitų Rusijos naftos
tiekėjų.
Be to, „Mažeikių nafta"
turės teisę įsigyti papildomą
<BNS»
naftos kiekį nepriklausomai sveikinime.
nuo bendrosios įmonės.
* Bendrovė „Lietuvos
Naftos perdirbimo gamyklos energija" dalą Baltarusijos
pagaminti naftos produktai s k o l o s ketina atgauti įrengi
Elektrėnų
šiluminei
bus parduodami per kelias mais
bendroves, kurios priklausys elektrinei, kurios užsakymu
„Mažeikių naftai" ir „LUKoir. norima įsigyti Beloozersko
Tačiau didžiausi „Mažeikių elektromechanikos gamyklos
naftos" klientai, prekiaujantys produkcijos beveik už 85,000
naftos produktais per mažme JAV dolerių. Tokia suma su
ninį tinklą, gaus naftos pro mažės Baltarusijos susivieniji
duktus tiesiogiai i.š Lietuvos mo „Belenergo" skola bendro
vei už 1998-1999 m. parduotą
naftos susivienijimo.
Kai kurios is naujųjų ben elektros energija Visa Balta
drų įmonių «ali pradėti veikti rusijos skola siekia daugiau
nei 300 mln. litų.
>Eita»
rugpjūčio arba rugsėjo mėnesi

vežė privatūs ve:ėjai.
Lietuvos darh ninku sąjun
gos Autotranspc to darbuotojų
federacijos pirm ninkas Jonas
Petraška sake, jog ketvirta
dienį streikuoja neveik visi vi
suomeninio trf isporto dar
buotojai. Iš troK ousų parko į
gatves išvažiavo :ik du trolei
busai, iš autobusu parko — 18
autobusų su tai u ienai pasam
dytais vairuotoja s.
Paprastai į V niaus gatves
kasdien išvažižfcja 243 trolei
busai ir 202 auobusai. Vil
niaus troleibusų parke dirba
apie 600 vairuotojų, autobusų
parke — apie 500 Ketvirta
dienį Vilniaus miesto gatvė
mis dar važinėjo 82 privačių
transporto įmonių autobusai
bei 435 mikroautobusai.
Streikuojantys visuomeninio
transporto darbuotojai reika
lauja laiku mokėti atlygini
mus ir juos padidinti bei
nemažinti darbo vietų.
Trečiadienį Vilniaus miesto
I apylinkės teismas visuo
meninio transporto darbuo
tojų streiką pripažino ne
teisėtu ir nurodė jį atidėti

vienam mėnesiui — iki bir
želio 17 dienos. Tačiau streiko
organizatoriai teismo nutartį
ignoravo.
Vilniaus meras Rolandas
Paksas pareiškė, kad streiko
nuostolius autobusų ir trolei
busų parkams turės kompen
suoti streiko organizatoriai.
Jis taip pat patvirtinę, kad at
lyginimai vairuotojams pa
staruoju metu nevėlavo, o jų
vidurkis yra 1,000-1,100 litų.
Remiantis paskutiniais pra
nešimais, transporto darbuo
tojai ketvirtadienį nutraukė
streiką, ir vakarinės pamainos
autobusų bei troleibusų vai
ruotojai išvažiavo į gatves.
Prasidėjus streikui, savival
dybės atstovai ir vežėjų strei
ko organizatoriai sėdo už de
rybų stalo ir po ilgų diskusijų
pasirašė bendrą susitarimų
protokolą. Savivaldybė įsipa
reigojo per du mėnesius per
duoti Vilniaus autobusų par
kui 38 autobusus, priklausan
čius savivaldybei. Savivaldybė
ir visuomeninio transporto
darbuotojai įsipareigojo susi
laikyti nuo veiksmų, galinčių
sukelti konfliktus, ir nuo pir
madienio pradėti
Vilniaus
miesto vežėjų profsąjungų ir
Vilniaus mero derybas.

Siūloma sugriežtinti bankroto ir
biudžeto įstatymus
Vilnius, gegužės 18 d.
(Elta) — Nuosaikiųjų konser
vatorių frakcija, susirūpinusi
dėl vėluojančių atlyginimų,
siūlo
keisti
Bankroto
ir
Biudžeto sandaros įstatymus
— pagreitinti bankroto bylų
iškėlimą bei priversti valstybę
mokėti delspinigių.-.
Ketvirtadienio spaudos kon
ferencijoje buvęs premjeras
Gediminas Vagnor us, prista
tydamas projektus, sakė, jog
pastaruoju metu ž.nones var
gina ne tik mažėjantys atlygi
nimai ir per metus 40 proc.
išaugęs nedarbas, bet laiku
neišmoka m:!- darbo užmo
kestis, kai kur vėluojantis net
pusmetį.
g e r ė t i ir atvejai, kai del
teisinės sistemos trūkumų
bendrovės stumiamos į ban
krotus, o darbininkams pri
klausančios pajamos yra lyg ir
pasisavinamos", sakė G. Vag
norius. Vengimą mokėti pri
skaičiuotą atlyginimą jis verti
no ne tik kaip šiurkštų nuosa
vybės santykių pažeidimą, bet
ir elementariu žmogaus teisių
nepaisymą, atsakomybę už tai
pirmiausiai skirdamas val
stybes institucijoms. Šitokią
situaciją, G. Vagnoriaus nuo
mone, lėmė kelios priežastys.

„Mes matome dvi pagrin
dines priežastis. Pirma — tai
dėl netinkamos finansų politi
kos smarkiai išaugę ir 3 mlrd.
litų
pasiekę
kreditoriniai
įsiskolinimai. Jie savo ruožtu
sukėlė didžiulius įmonių tar
pusavio įsiskolinimus, kurie
jau viršija 25 mlrd. litų (t.y.
sudaro daugiau nei pusę viso
metinio BVP)", sakė G. Vag
norius. Antra priežastis — tai
bankroto įstatymo klaidos. Jos
leidžia bankroto bylas iškelti
dažniausiai tik tada. kai nebe
lieka įmonėje turto atsiskaity
ti su darbininkais ir tiekėjais.
Dėl to Nuosaikiųjų (konserva
torių) frakcija parengė kai
kurių
Bankroto
įstatymo
straipsnių pataisas, kurios
leistų ne tik pagrasinti, bet ir
iškelti bankroto bylą. jei 2
mėnesius nemokami atlygini
mai ar neatsiskaitomą su
žemdirbiais.
Tačiau ši priemonė dar
neužtikrintų atsiskaitymų su
darbuotojais ar tiekėjais, jei
vyriausybe ir Seimas nesilai
kys biudžeto įstatymo tvarkos
ir liks finansiškai bei teisiškai
nebaudžiamais skolininkais,
sistemingai nemokančiais už
atliktus darbus ar suteiktas
paslaugas Todėl Nuosaikiųjų

Maskva, gegužės 17 d.
(BNS) — Rusijos strateginių
tikslų išplėtimas į jai gretimas
valstybes, tarp jų — į nepri
klausomas Baltijos valstybes,
buvusio JAV valstybės sekre
toriaus Henry Kissinger nuo
mone, gali sugrąžinti į „šaltojo
karo" laikus.
Savo straipsnyje „The Washington Post", skirtame būsi
mam prezidento Bill Clinton
vizitui į Rusiją, kurį persi
spausdino trečiadienį Rusijos
laikraštis „Komersant", H.
Kissinger pažymi, kad Rusija
tebedaro spaudimą Baltijos
valstybėms.
Baltijos valstybės, remiantis
naująja Rusijos gynybos dok
trina, neįeina į Rusijos ku
riamą „bendrą ekonominę erd

vę", „bet iki šiol joms Rusija
nuolat daro spaudimą", rašo
H. Kissingeri. „Jeigu reformas
vykdančios Rusijos stiprėjimo
išdava bus teritorinis išsi
plėtimas — tai, kaip būgš
tauja visos jos kaimynės, Ru
sijos siekis vyrauti anksčiau
ar vėliau išprovokuos naują
šaltąjį karą", mano Amerikos
politikas.
Kalbėdamas apie tai, kaip
Jungtinės Valstijos turi kurti
savo santykius su Vladimir
Putin administracija, H. Kis
singer pažymi, kad „Amerika
turi gerbti teisėtus Rusijos
saugumo siekius. Tačiau į
teisėtų siekių sąvoką neįeina
Rusijos grėsmė jos kaimynių
nepriklausomybei".

Lietuva neturi leisti NATO
suabejoti jos patikimumu
Vilnius, gegužės 18 d.
(BNS) — Aukšto rango Ameri
kos diplomatas paragino Lie
tuvą jos pačios patikimumo
vardan įvykdyti įsipareigoji
mus dėl gynybos finansavimo.
JAV Valstybės departamen
to Europos saugumo ir politi
nių reikalų įstaigos direkto
rius Walter Andrusyszyn ket
virtadienį Vilniuje dalyvavo
apskritojo stalo diskusijoje su
Lietuvos žiniasklaidos atsto
vais. Jis komentavo Lietuvos
parlamento pernai priimtą įsi
pareigojimą iki 2001 metų
padidinti krašto apsaugos sis
temos finansavimą iki 2 proc.
bendrojo
vidaus
produkto
(BVP).
„Dviejų procentų rodiklio
politinė reikšmė yra ta, jog jis
rodo politinę valią remti vals
tybinę gynybą. Jūsų atveju tai
dar svarbiau — valią siekti
narystes sąjungoje", sakė VV.
Andrusyszyn. „Visas narystės
siekiančias valstybes, taip pat

ir Lietuvą, kad joms būtų len
gviau įgyvendinti savo sie
kius, mes raginame įgyven
dinti savo įsipareigojimus",
sakė JAV diplomatas.
,,Jeigu nepasieksite šio tiks
lo, ypač po to, kai pasakėte,
kad stengsitės jo siekti, iškils
kitas klausimas — dėl jūsų
įsipareigojimų
patikimumo",
sakė W. Andrusyszyn.
Vašingtono diplomatas pa
brėžė, kad JAV gynybos reik
mėms skiria 3.5 proc. BVP.
Tačiau, anot W. Andrusyszyn,
svarbu ne išlaidų dydis, o poli
tine valia daryti šias išlaidas.
VV. Andrusyszyn teigė, kad
finansinių įsipareigojimų dy
dis yra diskutuojamas dauge
lyje NATO narių, taip pat ir
JAV. Anot diplomato, Kongre
s e nemažai kalbama apie JAV
įsipareigojimus Europos sau
gumui, indėlio dydį, įgyvendi
n a n t taiką ir šalinant karo pa
sekmes Kosovo provincijoje.

JAV lenkų vadas ragina padėti
Lietuvai kelyje į NATO
prezidento rinkimuose svarbų
vaidmenį gali suvaidinti 10
mln. Amerikoje gyvenančių
lenkų, kurių balsai gali nu
lemti rinkimų eigą.
Laikraštyje „Rzeczpospolita"
išspausdintame
straipsnyje
„Parama kaimynams" J. No\vak-Jezioranski pažymi, kad
jei prie lenkų prisidėtų JAV
gyvenančių lietuvių, vengrų,
slovakų balsai, jie sudarytų
apie 17-18 proc. rinkėjų.
„Jeigu etnines grupes suda
rys bendrą sparną, nė vienas
kandidatas į JAV prezidentus
negalės nesiskaityti su jų nuo
mone",
mano J.
NovvakJezioranski. Jis pabrėžia, kad
„bendras bloko reikalavimas
turi būti tolesnė NATO plėtra,
kuriai lemiamą įtaką gali pa
daryti JAV prezidentas".
..Lenkijos požiūriu, ypatingą
strateginę reikšmę įgyja Lie
tuvos ir Slovakijos priėmimas
i NATO. nes jei kada nors
rusiškajam imperializmui pa
vyktų Lietuvai primesti savo
vyravimą, Lenkija patektų j
geležinį žiedą nuo Klaipėdos
iki Gdansko", rašo J. NowakJezioranski.

V a r š u v a , gegužės 18 d.
(BNS) — Lietuvos narystės
NATO rėmėjas, žinomas JAV
lenkų veikėjas J a n NowakJezioranski paragino Ameri
koje gyvenančią įvairių tautų
išeiviją telkti vieningą bloką,
kuris spaustų administraciją
pakviesti į NATO Lietuvą. Jo
nuomone, tolesnė sąjungos
plėtra pirmiausia priklausys
nuo naujojo JAV prezidento
požiūrio į NATO ateitį.
Buvęs JAV lenkų kongreso
pirmininkas, ilgametis Laisvo
sios Europos radijo lenkų re
dakcijos vadovas teigia, kad
rudenį įvyksiančiuose JAV

konservatorių frakcija siūlo
papildyti biudžetinės sandaros
įstatymą reikalavimais, jog ir
valstybe (biudžetines įstaigos)
skaičiuotų ir mokėtų delspi
nigius už įsiskolinimus tokiu
pat būdu, kaip mokesčių
mokėtojai moka už pavėluotas
įmokas biudžetui.
Be to. siūloma įvesti prievo
lę peržiūrėti biudžeto įsta
tymą, jei jis tris ir daugiau
mėnesių yra nevykdomas. Tai,
kaip sake G. Vagnorius, leistų
nutraukti nuo „rudens įsivy
ravusią tradiciją, kai chro
KALENDORIUS
niškai trūkstamas lėšas skirs
Gegužė* 19 d.: Alkuinas. Celestito vykdomosios valdžios pa nas. Gilvinas. Prudencija. Tauras
reigūnai, o ne biudžeto įsta
Gegužes 20 d.: Šv Bernardinas
tymas, kuris praktiškai nusto Šiemetis; Akvilas. Alfreda. Augmanjo galioti".
tė. Eidvilas, Vyginte.
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50-sios J U B I L I E J I N Ė S ŽAIDYNES
BALTIMORĖJE
Pirmenybių laimėtojai buvo
apdovanoti Baltimorės Lietu
vių ,Atletų" klubo medaliais ir
taure. Puikus buvo ir žaidy
nių vakaras šeštadienį vykęs
Lietuvių namuose, kuriame
grojo ir programą atliko orkes
tras Jntersound" iš Balti
morės.
m.a.

ŽAIDYNĖS
BALTIMORĖJE

Jubiliejinių 50-jų
ŠALFASS-gos
žaidynių, Baltimorėje vykusių š.m.
gegužės 5-7 d., leidinio viršelis, pa
puoštas spalvotu tų žaidynių ženk
lu. Leidinį paruošė ir redagavo Al
girdas Veliuona.

Pirmosios Šiaurės Amerikos
lietuvių sporto žaidynės įvyko
1951 metais Toronte, kurios
tuomet buvo pavadintos Kana
dos ir JAV olimpiada. Pra
džioje žaidynes rengė Fizinio
Auklėjimo ir Sporto Komitetas
— FASK, o nuo 1966 m. įsi
steigusi Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir
Sporto Sąjunga — ŠALFASS.
Žaidynės buvo rengiamos di
desnėse Lietuvių kolonijose:
Čikagoje, Toronte, Klevelande, New Yorke. tačiau neatsi
liko ir mažesnės lietuvių skai
čiumi vietovės — Ročesteris ir
Balti morė.
Trisdešimt pirmosios žaidy
nės įvyko 1981 m. gegužės 1517 dienomis Baltimorėje. Jas
suruošė Baltimorės Lietuvių
Atletų klubas, vadovaujant Al
giui Veliuonai. Šiais metais
ŠALFASS suvažiavimas pri
tarė baltimoriecio Vytauto
Brasausko pasiūlymui suruoš
ti 50-sias jubiliejines žaidynes
Baltimorėje. Ir taip mažai Bal
timorės lietuvių kolonijai ir
joje veikiančiam Atletų klubui
teko didelė garbė būti šių Ju
biliejinių žaidynių šeiminin
kais. Sveikiname visus atvy
kusius sportininkus ir linkime
ne tik atšvęsti išeivijos sporti
nio gyvenimo penkiasdešimt
metį, bet ir sėkmingai rungty
niauti.
Rengėjai

50-sios Jubiliejines Šiaurės
Amerikos Lietuvių sporto žai
dynės, Baltimorės Lietuvių
„Atletų" klubo vykdytos š.m.
gegužės 5-7 d. Baltimorėje,
jau praeitis, bet jos lieka ne
pamirštamos. Lieka atminti
nos, nes jos sutraukė ypač
daug jau išeivijoje gimusio ir
augusio jaunimo. Į tas žaidy
nes iš įvairių Kanados ir JAV
vietovių suvažiavo daugiau
negu 300 sportuojančio jauni
mo, jų vadovai, sporto darbuo
tojai ir svečiai.
Žaidynėse daugiau negu 300
sportininkų varžėsi krepšinyje, tinklinyje, stalo tenise,
šachmatuose, kėgliavime, ran
kų lenkime ir šaudyme. Žai
dynės praėjo sklandžiai ir be
priekaišto. Svarbiausia, kad
joms buvo paruoštas ir išleis
tas 50-jų metinių žaidynių pri
siminimui sukaktuvinis lei
dinys, plakatas ir sporto ženk
lai, kruopščiai redaguoti ir pa
ruošti Algirdo Veliuonos.
Įspūdingas buvo ir iškilmin
50-sioms ŠALFASS-gos
gas šventės uždarymas su šv.
ŽAIDYNĖMS PRAĖJUS
Mišiomis Šv. Alfonso bažny
čioje, giedant J)ainos' ; chorui.
Pirmiausiai noriu nuošir
Buvo sveikinimai iš Lietuvos, džiai padėkoti jūsų „Sporto
Kanados, Australijos ir JAV. apžvalgos" puslapiui už teiktą

N e w Yorko „LAK'* vyrų krepšinio A komanda, Jubiliejiniu 50-jų metinių ŠALFASS-gos pirmenybių, Baltimorėje
vykusių š.m. gegužės 5-7 d., laimėtoja.
Nuotr. A l g i r d o V e l i u o n o s

ARVYDO SABONIO TĖVAI STEBI
SŪNAUS ŽAIDIMĄ
Pirmą kartą į Ameriką atvy
kę Portlando profesionalų
krepšinio komandoje žaidžian
čio mūsų milžino Arvydo Sa
bonio tėvai, Milda ir Andrius
Saboniai, praėjusį sekmadie
nį, gegužės 7 d., Portlando
sporto rūmuose stebėjo savo
sūnaus rungtynes. Juos rodė
žaidynių informaciją. Siunčiu
jums kelias programas. Jos bu
vo mano paruoštos, kaip ir
plakatas bei sporto ženklai.
Žaidynės puikiai pavyko.
Viskas praėjo tvarkingai ir be
priekaištų. Taip pat ir žaidy
nių vakaras bei iškilmingas
žaidynių uždarymas.
Labai esame dėkingi už
ŠALFASS-gos sporto ir veiklos
aprašymus. Visų sportininkų
vardu dėkoju.
Algirdas Veliuona
AČIŪ ALGIRDUI
VELIUONAI
Dėkojame Jums už „Sporto
apžvalgos" įvertinimą. Ačiū už
nuotraukas ir tą puikų 50-ųjų
metinių, o šį kartą Jubiliejinių
žaidynių leidinėlį. Tai mūsų
sportu pasididžiuotinas leidi
nys, apie jį reikės atskirai
rašyti. Tikimės dar išsames
nių atskirų varžybų aprašymų
ir nuotraukų. O šiuo metu —
garbe Jums ir visam didžiojo
renginio rengimo ir pravedimo
kolektyvui bei talkininkams
už puikiai atliktą milžinišką
darbą.
Redaktorė

Kalifornijos „Bar.g.i ir i',.,-?,,,,,, ..OMU-II-. vyrų tinklinio komandos p<> I•;iifjmi!iu r'.mK'yniu " i " j i# Jubiliejinių
metų ŠALFASS-gos žaidynėse Bnltimort-ji vykusios*- š m gpgu*<'S 5-7 d Pirmosios vietos '-••kme Kilojo Kalifornijog „Bangą"
V.iotr A l g i r d o Veliuonon

TNT kabelinės televizijos sto
tis antrose rungtynėse prieš
Ūtos „Jazz" antradienio va
kare, supažindindami žiūro
vus visoje Amerikoje su toli
mais svečiais iš Lietuvos ir jų
garsiuoju sūnumi.
Galbūt Arvydo tėvai davė
jam daugiau jėgų grumtis
aikštelėje, nes jis ir visa Port
lando komanda pirmose tre
jose rungtynėse pasiekė aiš
kias pergales prieš savo var
žovus iš Salt Lake City. Tik
ketvirtose rungtynėse, vyku
siose sekmadienį, gegužės 14
d. išvykoje, Sabonis su savo
draugais pralaimėjo trijų taš
kų skirtumu. '
Jei trečiame susitikime, kurį
portlandieciai laimėjo 103-84,
Arvydas buvo geriausiu taškų
medžiotoju savo komandoje (jo
sąskaitoje buvo 22 taškai), tai
ketvirtame j:s turėjo pasiten
kinti tik šešiais: tritaškiu, dvi
taškiu ir įnešta bauda. At
rodė, kad p< rtlandiečiai net ir
nelabai stengėsi, o tam talkino
ir teisėjai, norėdami, kad įvyk
tų penktosios rungtynės. Jos
buvo žaidžiamos antradienį,
Portlande.
Portlando atstovai šiame su
sitikime vis dėlto įveikė var
žovus 81-79 laimėdami seriją
4-1 ir patekdami į Vakarų
konferencijos baigmę. Sabonis
buvo antruoju komandoje pa
gal įmestus taškus. Jis pa
taikė 7 iš 12 dvitaškių ir dvi
baudas iš penkių (viso 16).
Taip pat atkovojo 9 kamuo
lius. Komandai daugiausia
taškų iškovojo buvęs Čikagos
„Bulis" žaidėjas S. Pippenas.
Jo sąskaitoje 23 taškai, jų tar
pe ir pačioje rungtynių pabai
goje įmestas tritaškis, kuris ir
nulėmė porJandieciams per
galę.
Antradienio vakare savo
varžovus Phoenex *Sun" savo
aikštelėje „pribaigė" ir Los An
geles „Lakcrs" komandą, kuri
savo serija laimėjo irgi 4-1.
Dabar bus Vakarų konferenci
jos finalą- kuriame kovos
Portlanda.- prieš Los Angeles.
Tai praktikai bus geriausiųjų
visos N'BA ; gos vienetų jėgų
isbandym. - nes šios koman
dos reguliaraus sezono metu
buvo visu Kitų priekyje. Ta
čiau vien.) iš šių komandų
turės iškr-i ir dėl čempio
nato nugalėtojo turės kovoti
su Rytų K nferencijos laimė
toju. Šių etų NBA pirme
nybėse, mano nuomone, nu
galėtoju t;; tų būti „Iškers".
Bet dabar dar lauksime
Portlando ;r Los Angeles rung
tynių serijos. O taip pat ir
Rytų konferencijos finalo, ku
rio dalyviai, šias eilutes ra
šant, dar n'-'mivo paaiškėję.
E. Šulaitis

Futbolas

Čikagoje

TREČIOJI
„LITUANICOS"
PERGALĖ
Praėjęs sekmadienis, gegu
žės 14 d. „Lituanicos" vyrų
futbolo vienuolikei atnešė jau
trečiąją pergalę „Metropolitan
Soccer" lygos pirmoje divizi
joje. Šį kartą buvo įveikta ga
na stipriai bandžiusi priešin
tis „Rams" komanda, kuri bu
vo nugalėta 3-1. Tai buvo ga
na įdomios ir permainingos
rungtynės, lydėtos vėjo ir ne
tikėtumų.
Pirmame kėlinyje mūsiškiai
turėjo aiškią persvarą ir galėjo
pelnyti bent porą įvarčių. Ta
čiau priešpaskutinę minutę
nelauktai pasižymėjo „Rams"
atstovas, kuris netoli nuspirtą
mūsų gyniko Petro Šmigelskio
kamuolį, nukreipė į „Lituanicos" vartų tinklą.
Per pertrauką gerai pergal
voję savo klaidas, mūsiškiai
pailsėję pradėjo daugiau nau
doti galvas. Ir tas jiems pa
dėjo. Atsirado daugiau derinių
ir
pavojingesnių
situacijų
„Rams" aikštės pusėje. Ir, pa
galiau, 15-je minutėje energin
gasis Danas Smulkys pasek
mę išlygino. Netrukus po to
nemažai pavojingų akimirkų
sudaręs Smulkys buvo par
griautas baudos aikštelėje ir
gana neapdairiai rungtynes
vedęs teisėjas, pagaliau ryžosi
sušvilpti 11 metrų baudinį. Jį
mūsiškių puolimo variklis —
Laimonas Bytautas pavertė
įvarčiu. Tada „Lituanicos" vy
rai jau kiek atsileido, tai
JRams" puolimais irgi bandė
pasižymėti, norėdami parsi
vežti į namus bent vieną taš
ką. Tačiau jų pastangos atsi
mušdavo į antrame kėlinyje
jau pagerėjusį mūsiškių gy
nimą, kuriame užtikrintai
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darbavosi naujoji pajėga iš
Lietuvos — Petras Šmigelskis.
Varžovai labai nusivylė, kai
vietoje jų trokšto išlyginamojo
įvarčio tas pats Laimonas By
tautas padarė 3-1. Tada mūsų
žiūrovai, o jų buvo arti 75,
galėjo atsikvėpti, nes po blan
kaus pirmojo kėlinio, kai ku
rie iš jų jau buvo praradę mū
siškiais žaidėjais pasitikėjimą.
Beje, „Lituanicoje" nesimatė
susižeidusio Virgio Žuromsko
ir ankstesnėse rungtynėse
gražiai užsirekomendavusios
naujosios pajėgos iš Lietuvos
Lino Jakulėlo, kuriam netikė
tai ištino koja. Tačiau, dėkui
Dievui, kad ir be jų talkos,
mūsiškiai sugebėjo išplėšti
tris pirmenybių taškus.
Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 21 d., JLituanicos" vyrai
rungtyniaus išvykoje prieš
lenkų „Cracovia". Dėl Jrfemorial Day" šventės paskutinį šio
mėnesio sekmadienį pirmeny
bių rungtynių nebus. Jos bus
tęsiamos birželio 4 d., kuomet
JLituanicos" vyrai vėl žais iš
vykoje — šį kartą „Spartos"
aikštėje.
*j»A
A VISOCKAITĖS
REKORDAS
Lietuvos bėgikė Agnė Visoc
kaitė, studijuojanti JAV, Alabamos valstijoje vykusiose
tarptautinėse varžybose page
rino dar vieną Šalies rekordą,
200 metrų nubėgusi per 23.22
sek. ir tapusi nugalėtoja.
Šis rezultatas — tik 0.02
sek. blogesnis nei olimpinis A
lygio normatyvas.
Žiemą A Visockaitė tris kar
tus gerino 60 m bėgimo Lietu
vos rekordus, distanciją įvei
kusi atitinkamai per 7.33 sek.,
7.32 sek. ir 7.27 sek.
(Elta)

BJOENEC. DECKER, DOS, P.C.
4647 W . 103 8L, OtJc. LMN), H.
Pirmas apyt. su Northweetem un-to
diplomu, Betuviame sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoiufiai punktualiai.
Susrtafimui (kabėti angliškai)
T«L 708422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9626 8 . 7 9 * Ava.. Htekory Hste, IL
Tel. (708) 596-6101
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chieago, IL 60652
Kab.tel. 773471-3300
ARAS2UOBA.M.D.
INDRĖRUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogdon Ave., Sorto 310
NaporvilIe.lL 60563
T«L (630) 527-0090
3625 HkjhJand Ave.,
Tower1.Suite3C
Downors Grove, IL 60515
Te). (630)435-0120

DR. L PETREHOŠ
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd,tfekoryHfe, IL
1 'mylia į vakarus nuo Hartem Ave.

Tel. (708) 5964055
Valandos pagal susitarimą

Tai - Jūsų laikraštis

PRANCŪZIJOJE
LAIMĖJO EDITA
PUČINSKATTĖ
Italijos „Alfa Lum" koman
dai atstovaujanti Edita Pu
činskaitė sekmadienį, gegužės
1 d., Prancūzijoje tapo žiedi
nių „Trofee des Grimpeurs"
dviratininkių lenktynių nuga
lėtoja.
59.2 km Lietuvos dvirati
ninkė nuvažiavo per 1 valan
dą 38 minutes ir 47 sekundes,
baigmėje aplenkusi prancūzes
Juliette Vandekerckhove bei
Delphine Tonini.

Bostono „Grandis" ir Baltimorts „LAK" moterų tinklinio komandos po baigminiu rungtynių 50-jų Jubiliejinių
SAI.FASS-gos i a i d y n i ų Baltimorėje
Nuotr. Algirdo V e l i u o n o s

TĖVYNĖS SĄJUNGA —
PARTIJOS TAPATYBĖ IR
ATSINAUJINIMAS
Tėvynės Sąjungos (LK) pirmininko Vytauto Landsber
gio pranešimas TS (LK) konferencijoje, Vilnius, 2000 m.
gegužės 13 d.
Tėvynės Sąjunga arba Lietu
vos konservatorių politinė par
tija atsirado prieš septynerius
metus, 1993 m. pradžioje, iš
politinės ir ideologinės reik
mės.
Politinė reikmė buvo atsver
ti posovietinių kairiųjų jėgų
įsigalėjimą po 1992-1993 m.
rinkimų. Tų jėgų veiksmus ir
stilių vadinome Lietuvos resovietizacija. Kurti partiją „kuri
įveiktų partiją", — toks buvo
Lietuvos Sąjūdžio sprendimas.
Reikėjo priešintis resovietizacijai, bent apriboti ją ir atverti
žmonėms akis.
Kita vertus, mūšų partija at
sirado ir iš ideologinės reik
mės susivokti savyje: kas esa
me, kuo buvo didysis 19881992 m. Lietuvos Sąjūdis ir
kur glūdėjo jo galia tuomet su
jungti žmones plačiau, negu
tik prieškarinių partijų pri
siminimai. Buvo ir tebėra
svarbu matyti, kokios ir Sąjū
džio, ir Tėvynės sąjungos šak
nys glūdėjo Lietuvos dvasinėje
pilietinėje tradicijoje. Tai dvie
jų Atgimimo epochų ryšys, jų
idealų ryšys, XEC a. pabaigos
sąšaukos.
Vincas Kudirka tebestovi
mums tolumoje, kaip vienijan
ti tėvynės vėliava, po kuria
kviečiami stoti visi jos vaikai
— dirbti Lietuvos labui (Ku
dirka sakė: Tavo naudai) ir ne
kurios nors partijos ar gru
puotės, bet visų žmonių gero
vei (Kudirka sakė: gėrybei).
Susitelkėme į partiją, kad
laikytume tėvynės vėliavą.
GaLcia tik retorika, atgyvenus
romantika, ritualai, idealiz
mas, gal viską reikia pašiepti?
— Sutikim, kad tai idealizmas
geriausia prasme, ir nei idea
lizmo, nei patriotizmo nerei, kia pašiepti.
Pažiūros ir programos taip
pat svarbu, bet aš vis noriu,
kad pasvarstytume, ko kiti
nesvarsto. Tai vidinės tapaty
bės paieška, kuri galėtų mūsų
partiją paversti draugiška,
solidaria bendruomene, pajė
giančia kalnus nuversti.
Meilė yra plačiai supranta
ma krikščioniškoji vertybė, ir
Tėvynės meilė — taip pat.
Ypač kuomet ji reiškiasi be
fanatizmo, o pirmiausia kaip
krikščioniškas tarnavimas ir
pasiaukojimas artimiesiems,
tiesiog visiems gimtojoje že
mėje. Visi kviečiami — tai
bendras reikalas — ir todėl čia
tokia svarbi tolerancija, pa
kantumas pažiūrų įvairovei,
net jeigu tenka priešintis ža
lingiems veiksmams. Žinia,

kai kurių veiksmų etinis ver
tinimas visada būdavo aiškus
ir paprastas. Tas pats Kudir
ka, gyvybę aukojęs, kad jo tau
ta būtų šviesesnė, sveikesnė,
laisvesnė, konkretų lietuvį,
kuris iš pykčio ar pavydo
skųsdavo savo kaimyną rusų
valdžiai, vadino tiesiog šun
galviu. Šviesa ir tiesa buvo
skiriamoji linija nuo tamsos ir
melo, ir tegul taip lieka. Mat
sąlygiškumo dialektika ir li
beralizmas dažnai kėsinasi
nutrinti skirtumą tarp gėrio ir
blogio, neigia dorovinę tradi
ciją. Deja, neskiriant gėrio ir
blogio, sunyksta pats žmoniš
kumas.
Čia verta pasakyti dar ke
letą žodžių apie europietiška
liberalizmą, kurį jungdavau
su konservatizmu jau pir
muose mūsų partijos doku
mentuose. Liberalizmas visa
da liečia laisvą verslą ir atme
ta, bent žodžiais, socialistų ko
lektyvizmą, bet Lietuvoje jis
buvo ir būtų dar svarbus kaip
religinis pakantumas. Tai ne
tas raudonas liberalizmas, ku
ris nekenčia tikėjimo ir kovoja
prieš jį, — nes iš tikrųjų čia
būtų ne liberalizmas, o jam
priešingas ateistinis fanatiz
mas. Tai ir ne tas- posovietinis
lietuviškas liberalizmas, kuris
ligi šiol tyčiojasi iš tėvynės
meilės, tuo pačiu būdamas
joks liberalizmas, p tik pasipū
tęs nevisavertiškumo komp
leksas. Ateikite visi ir nesiardykite, nekliudykite kits kito
verslui ir teisei skleisti pažiū
ras, štai tokio pažiūrų libera
lizmo reikėtų.
Pakantumas,
atvirumas
bendravimui vardan žmoniš
kų santykių ir tėvynės talkos,
sveikas protas, kuriam ne
priimtinos fanatikų ideologi
jos, griaunančios gyvenimą ir
laisvę, — čia yra mūsų konservatiškos šaknys, politinio vie
nijimosi esmė ir norimoji mū
sų dvasios tikrovė. Tikėjimas
žmogumi, žmonių bendruo
mene ir tėvyne tebūnie mūsų,
naujųjų laisvos Lietuvos kon
servatorių credo, kuris padės
apginti kitas vertybes, visą
lietuvišką dvasinę ir materia
liąją kultūrą vėl ištinkančiuo
se išmėginimuose.
Kodėl aš apie tai kalbu —
lyg per plačiai, lyg ne šios die
nos tema? Būtent todėl, kad
tai aktualiausia šios dienos
tema. Įvykiai ir išmėginimai
mūsų pačių tarpe verste ver
čia daryti principų analizę.
Partijai, kuri norėjo išlaikyti
šiek tiek idealizmo ir tuo iš

REZISTENCIJOS SĄJŪDIS
ZARASŲ APSKRITYJE
RUSŲ IR VOKIEČIŲ
OKUPACIJOS METAIS
PETRAS MATEKUNAS
Nr.6

(Tęsinys)
Gyventojai traukiasi i Vakarus

1944 m. žmonių nuotaika buvo labai prislėgta. Visi
jautė, kad Lietuva vėl bus rusų okupuota, nes visuose
frontuose vokiečiai traukėsi, nors tai ir slėpė. Abu
okupantai — rudasis ir raudonasis — buvo žiaurūs, be
jokio gailesčio naikino mūsų tautą, tūkstančius išvežė
į vergų ir koncentracijos stovyklas mirčiai, bet iš tų
dviejų blogybių vokiečiai, išskyrus tik nacius, buvo šiek
tiek geresni už rusus bolševikus. Kai rusų armijos da
liniai artinosi prie Zarasų, daug gyventojų, ypač iš
miestelių, viską palikę traukėsi į Vakarus, nes vieną
kartą jau buvo pergyvenę bolševikmetį. Pirmas iš
ūkininkų išvažiavo Pranas Juodka iš Biržonų kaimo,
Salako valsčiaus. Apie 99 proc. ūkininkų, negalėdami
atsiskirti nuo savo namų, pamiltų gyvulių ir gražiųjų
laukų, kur žaliavo gražūs javai ir lingavo kaip jūra ru
giai, praleido visą savo gyvenimą, atsidavė Dievo va

siskirti, tuo ginklu kovoti už
tvarką, santarvę ir kitokį gėrį,
dar visai neseniai grėsė persigimimas.
Pasvarstykime šį reiškinį
paprastomis skirtybėmis arba
sulyginimais,
priešpastaty
mais.
Kas yra tautiniai interesai,
o kas — tik sluoksnių, luomų,
galų gale grupuočių, intere
sai? Ar tam yra politinės par
tijos, ir ką jos išreiškia? Vieni
antai nori „pasiimti" žemdir
bius, kiti darbininkus, dalijasi
profsąjungomis, o mus norėjo
stumti link stambiojo kapita
lo. Nesutikom su tokiu siaurinimu. Doroviškai gyvename,
kol bendresni ir aukštesni
tautiniai interesai mums, Tė
vynės sąjungai, yra konkretus
ir pirraenybinis tikslas bei už
davinys. J jį tegul telpa dali
niai visuomenės sluoksnių ir
grupių dalykai. Ten ir ateitis,
kuria tikime ir vardan kurios
dirbame, nes konservatoriai
nėra žmonės „iki pirmadie
nio".
Rinktis uždavinius iki pir
madienio ir dairytis į riboto
materialaus intereso grupuo
tes, klausyti jų diktato, būtų
partijos nuosmukis. Kaip tik
tokius konservatorių požy
mius daugelis dorų žmonių
Lietuvoje skausmingai išgyve
no. Į mus žiūrėjo ypatingai, iš
mūsų laukė teisingumo, atvi
rumo. Kiti kaip kiti, bet jūs
privalėjot išlaikyti tapatybę,
paskutinę žmonių viltį, — tokį
Lietuvos priekaištą turėjome
jausti; jis mums ir padėjo
išlikti su pirmine tapatybe ir
dabar net apsivalyti. Bet atsa
kymo savo žmonėms dar nesudėstėme. Kodėl taip dažnai
buvom dvilypiai, kodėl atrodėm neatviri, nenuoširdūs?
Prisiminkime mūsų reikalus
pastaraisiais metais. Pagal
ankstesniuosius įstatus turė
jom Tėvynės sąjungoje dvi va
dovybes — politinę ir vykdo
mąją. Gaires nustatanti Poli
tinė taryba ir vykdančioji val
dyba — to- funkcijų skyrimo
nebuvo net popieriuje. Valdy
ba buvo pasiėmusi ir politikos
formavimą, ir vykdymą, pavir
to partija partijoje. Prie to
prisidėjo autoritarinis valdy
bos pirmininko būdas, arogan
cija kitaip manantiems ir fetišizuotas požiūris į patį „val
dymą". Tai tapo partijos pro
blema, tai atstumdavo žmo
nes. Tačiau klystume manyda
mi, kad problema glūdėjo tik
struktūroje ir vadovų charak
teriuose. Matau problemas gi
liau, būtent pažiūrose. Jos lė
mė dvi politikas, už kurių glū
dėjo dvi visuomeninių ir vals
tybės reikalų sampratos. Ne
apie landsbergininkus ir vagnorininkus reikia kalbėti, o
apie valstybės žmones ir val
džios žmones.
Valstybinių interesų parti
joje, kuri dar norėjo išsaugoti

Sąjūdžio idealizmo ugnelę,
kūrėsi kita, šaltai skaičiuojan
ti, grupinių arba grupuotės in
teresų partija. Jeigu dvi politi
kos, tai ir dvi partijos. Deja,
tokia buvo tikrovė: ligi pra
ėjusių metų pavasario bei ru
dens turėjome dvi partijas —
didelę visoje Lietuvoje ir Vil
niuje mažą, bet stiprią, sle
giančią, įsitvirtinusią valdy
boje ir vyriausybės valdinin
kijoje. Dabar atskilo ta gru
puotė — buvusi vykdomoji va
dovybė plius keli asmeniškai
ištikimieji, kuriasi lyg ir nauja
buvusio premjero valdininkų
partija. JBuvome priversti tai
padaryti, nepavykus iš vidaus
pakeisti partijos", — sako va
karykščiam laikrašty nuosek
liųjų maksimalistų ideologe.
Tai yra, nepavykus užvaldyti.
Valdžia ten yra viskas. O mes
dirbsim valstybei bet kuriomis
sąlygomis.
Kiekvienas čia lengvai pa
sakys, kad mūsų partijos pir
mininkas irgi kaltas, ir net la
bai kaltas, jog tik dabar taip
sumąstė, kad pernelyg ilgai
nedarė kategoriškų išvadų,
nebandė įsakyti valdybos pir
mininkui elgtis kitaip, o vis
kvietė tartis ir dirbti kartu.
Norėjau, kad Gediminas Vag
norius nepasiduotų, kaip man
atrodė, jį supantiems kursty
tojams, įtakingų virtuvės gan
delių leidėjams. Kita vertus,
pernelyg ilgai pasitikėjau G.
Vagnoriaus sugebėjimais val
dyti valstybes finansus, for
muoti ūkio raidą. Atėjo sunk
metis, gabumų išmėginimas,
ir vadovas r.utarė finansinin
ko gabumus pataupyti atei
čiai.
Jau 1998 m. pabaigoje —
1999 m. pradžioje G. Vagno
riaus grupuotė nutarė trauk
tis nuo atsakomybės, atiduoti
valdžią (ir atgriūvančius fi
nansinius, socialinius sunku
mus!) kažkuriems „priešams",
kuriems turės nesisekti, ir tai
bus gerai. Dabar taip žiūri \
Andrių Kubilių ir jo vadovau
jamą vyriausybę. Jų kaltė,
kad liko ir dirba, kad neleido
išjuokti visos Tėvynės sąjun
gos, neva ši neturi ką pasiū
lyti vyriausybės vadovu, tik tą
vieną vienintelį.
Iš priešiškumo kitai vyriau
sybei kilo ir priešiškumas sa
vo partijai, iš tikrųjų jau nebe
savo. Panieka, kerštingi pul
dinėjimai, gausus netiesos sa
kymas privertė mus atsisvei
kinti su Gediminu Vagnoriu
mi. Išėję su juo, vargu ar labai
laimingi, susipratę galėtų ir
grįžti.
O klausimai lieka. Aš taip ir
nežinau, kodėl G. Vagnoriaus
vyriausybė nepasirašė kon*traktų su „Williams Interna
tional" bent pusmečiu anks
čiau, kai viskas buvo parengta
ir nuostoliai neaugo, kodėl nu
traukė konkursą dėl elektros
tilto, kai jį laimėjo JAV mil

liai, sakydami, kad geriau sutikti mirtį savame krašte,
negu bastytis kaip žydams po svetimus kraštus. Dau
giausia traukėsi tarnautojai. Kad atbaidytų gyvento
jus nuo bėgimo, komunistai paleido įvairių gandų, ku
rie ėjo iš lūpų į lūpas. Jie sakė, kad visa Žemaitija
pilna bėglių, kurie gyvena laukuose. Daug iš jų, ne
turėdami maisto ir įsimetus ligoms, mirė, o kiti nežino
ką ir bedaryti, ar grįžti į savo gimtuosius namus, ar
laukti, kada juos vokiečiai įsileis į Vokietiją. Vokiečių
kariuomenė esanti demoralizuota. Jų kariai bėga iš
fronto, o rusai vos tik gali juos pavyti. Geriausiai pasi
likti savo krašte, nes Vokietijoje didelis badas ir nuo
latiniai lėktuvų bombardavimai. Daug lietuvių vaikų
nuo bado išmirė, o kiti žuvo per bombardavimus. Žo
džiu, nepašykštėta paleisti gandų prieš vokiečius. Kai
kurie lietuviai patikėjo. Jie nutarė nebėgti ir slapsty
tis, kol praeis karo audra.
Kautynių kuopa
Kai rusų kariuomenės daliniai priartėjo prie Zarasų
apskrities ribų, vieni iš rezistencijos vyrų nutarė pasi
priešinti, o kiti trauktis į Vakarus, nes nematė reikalo
nei prasmės kovoti ir lieti kraują.
Taip pat buvo išleistas Lietuvos laisvės armijos
atsišaukimas, kuriame Zarasų apskrities viršininkas
kun. dr. L. Steponavičius, anksčiau buvęs Zarasų val
džios aukštesniosios komercinės mokyklos direktorius,
kreipėsi į Aukštaitijos krašto patriotus:
„Aukštaitijos krašto Lietuvos patriotai! Vokiečių ar

žinas „Enron", o Lenkijos puse
buvo sutikusi pirkti elektrą?
Kodėl iš karto perėmus val
džią nebuvo atliktas LDDP
laikotarpio auditas, o nesu
rašytas valstybės turtas liko
plūduriuoti nešvariuose van
denyse be valdymo ataskaitų?
Kodėl per pustrečių metų nė
žingsnio nedaryta privatizuo
ti korumpuotiems geležinke
liams, „Lietuvos dujoms",
„Lietuvos energijai"? Žinoma,
nedarė to nė R. Pakso slaptieji
liberalai antroje vyriausybėje,
netgi priešinęsi „Mažeikių naf
tos" privatizavimui Vakarų
kryptimi. Tada vyriausybė tu
rėjo savo ruožtu pasipriešinti
premjero (ir dviejų jo draugų)
trukdymams, įveikti uždavinį
ir baigti darbą be jų — tokių
dramatiškų situacijų Lietu
voje dar nebuvo buvę.
Ir štai visur matome, kad
lemdavo ne valstybiniai inte
resai, o kitokie — grupiniai,
gal asmeniniai, gal praturtė
jimo, gal karjeros planai — te
gul kas nors tai ištiria. G.
Vagnoriaus „vidinė partija"
veikė savanaudiškai ir sąmo
ningai. Antai jau 1998 m. an
troje pusėje, turint statistikos
duomenis, kad gamyba neau
ga ir tuoj pradės kristi, buvo
užsimota
populistiškiausių
pažadų investicinėms progra
moms — be realių pinigų,
užtat su nerealiu nedeficitiniu
biudžetu, taigi susiplanuota
išeiti pagyrūniškai.
Tai dabar atsiskleidę vidi
nės, virtuvinės „partijos" pla
nai, nes 1998 m. lapkritį Tė
vynės sąjungos suvažiavime
nieko apie tikras valstybės
problemas neatskleista ir ne
svarstyta, o slaptas grupinis
valdžios atsisakymo planas
neabejotinai brendo, gal jau
buvo ir parengtas. Valstybės
problemos tai vyriausybei rū
pėjo kur kas mažiau, negu
valdžios problemos. Per tai
praradom ištisus metus. Pra
radome daug daugiau, ir to
aiškinti turbūt nereikia. Gera
tai, kad praradome auglį, ir
mūsų partija — Tėvynės są
junga — pradeda sveikti. Kas
neprigijo, tas ir atskilo, lieka
tikroji organizacija, užvertusi
aną, ne visai švarų puslapį.
Atverstas naujas puslapis, į
kurį rašome tikras užduotis ir
atvirus darbus, ateities vizijas
ir perspektyvas, į kurias vėl
einame realiai ir nedvilinkuodami. Turim tvirtą, energingą
viduriniąja kartą, kuri sąži
ningai ir drąsiai ėmėsi atsako
mybės, tik padėkim jai žmo
nių akyse atsiriboti nuo buvu
sio neskaidrybių ir netiesų lai
kotarpio, nuo anos buvusios ir
savo keliais iškeliavusios tary
binių konservatorių grupelės.

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 19 d., penktadienis
Danutė

Bindokienė

Ar sugraibysime
jiems
užuojautos
trupinėlį?

Ar žinojote, kad Lietuvos
žiniasklaida atsidūrė pavo
juje? Kaip rašoma gegužės 16
d. išplatintame atsišaukime:
„Beveik visą dešimtmetį ne
priklausomą Lietuvos žinias
klaida maitinęs reklamos ver
slas" gali pranykti. O jeigu
visa Lietuvos žiniasklaida
„mirs badu", tai bus kaltas tik
Seimas, norintis įvesti „gru
bią cenzūra, kuria siekiama
sumažinti ir taip krizės pa
veiktą mūsų verslo gyvybin
gumą..."
Ne kartą ir šiose skiltyse
teko užsiminti, kad truputėlis
cenzūros Lietuvos žiniasklaidai nieko nepakenktų, nes ji
spaudos laisve mėgsta pikt
naudžiauti, dažnai spausdin
dama nesąmones, ieškodama
sensacijų, nesilaikydama pa
prasčiausių žurnalistinės eti
kos normų. Tačiau demokra
tinė santvarka visų pirma
matuojama susižinojimo prie
monių laisve, o Lietuva juk
yra demokratinė valstybė, tad
ir žiniasklaida jokiais varžtais
nepančiojama.
Dėl ko kilo vėliausieji pro
testai ir užuominos apie „gru
bią cenzūrą"? O dėl to, kad
Seimas nori uždrausti tabako
gaminių reklamas periodi
niuose leidiniuose. Prieš tą
draudimą — „nepagrįstus re
klamos spaudoje apribojimus"
— išėjo kovoti „Lietuvos Žur
nalistų sąjunga, periodinės
spaudos leidėjų asociacija (jau
nebe sąjunga, DB), Radijo ir
televizijos asociacija, drauge
su Tarptautinės reklamos aso
ciacijos Lietuvos skyriumi)".
Pareiškime rašoma: „Mes,
Žurnalistų sąjunga, matome
šiuose Seimo sprendimuose la
bai pavojingą seką: mažės
spaudos leidinių pajamos,
blogės dirbančių žurnalistų
uždarbis, didės spaudos profe
sionalų nedarbas. Yra ir kitas
pavojus: apribojimų nusekin
tus laikraščius lengviau pa
veikti, papirkti, vėl gali atsi
rasti valstybinės kontrolės
grėsmė..."
Ir visa tai vien todėl, kad
galbūt Lietuvoje bus išgelbėta
viena kita gyvybė, kad vienas
kitas vaikas ar jaunuolis ne
bus suviliotas patrauklios
gražbylystės cigarečių rekla
moje ir neužsidegs pirmosios
cigaretės!
Ne taip, kaip sovietiniais
laikais, dabar Lietuvos žiniasklaidai lengvai prieinama in
Kas tas naujas puslapis Lie formacija iš Vakarų, saky
kime, iš Amerikos. Tegul in
tuvos ir mūsų gyvenime?
ternete ar kitais keliais pa
ieško duomenų, kas atsitiko
(Nukelta į 7 psl.) šiame krašte, kai šešiasde

mija, atmušdama bolševikų atakas, planingai traukia
si. Nebūkite abejingi Tėvynės likimui. Kas galite, im
kite ginklą į rankas ir laikinai traukitės į Vakarus.
Prie jūsų prisijungs tūkstančiai Lietuvos vyrų. Jūsų
kumštis sulaikys bolševikus, išvysime juos ir vėl gy
vensime laisvoje Tėvynėje. Tad vyrai, už ginklų'.
Greitai po šio atsišaukimo kun.dr. J. Steponavičius
sušaukė pasitarimą. Jame dalyvavo Lietuvos laisvės
armijos Aukštaitijos atstovai, policijos tarnautojai,
generolo P. Plechavičiaus karo mokyklos kariūnai ir
buvę savanoriai. Buvo nutarta trauktis į Žemaitiją,
ten organizuoti lietuvių dalinius ir kovoti prieš bol
ševikus.
Rezistencijos vyrai, kurie nutarė trauktis į Vakarus,
sudarė kautynių kuopą. Prie jų dar prisidėjo valdinin
kai ir tarnautojai. Visi, ir rezistentai, ir įvairių įstaigų
tarnautojai, kartu su šeimomis vyko įvairiomis susi
siekimo priemonėmis.
Policijos vadas Vincas Tamošiūnas, rusų kariuomemės daliniams priartėjus prie Zarasų apskr. ribos, davė
įsakymą policijos viršininkams sudeginti archyvinę
medžiagą, kad joks dokumentas nepatektų į komu
nistų rankas. Kai liepos mėn. 12 d. Gražutės miške,
esančiame apie 7 km nuo Zarasų, pasirodė rusų tan
kai ir telefono ryšiai su Salaku, Dūkštu, Degučiais bei
Utena nutrūko, vienuoliktą valandą ryto lietuvių dali
niai paliko Zarasus. Dar prieš išvykdami iš Zarasų V.
Tamošiūnas ir J. Breibys iš kalėjimo paleido politinius
ir kriminalinius kalinius, tarp kurių buvo ir rusų sen

šimtojo dešimtmečio"- gale
Amerikoje iš televizijos ir
spaudos dingo cigarečių (bei
kitų tabako produktų) rekla
mos. Prieš tai jos buvo taip
dažnos, kad kas kelios mi
nutės iš televizijos ekranų
įkyriai lįsdavo į kone kiekvie
no Amerikos gyventojo butą.
Buvo įtaigojama, kad rūkyti
madinga, patrauklu, kad vai
kas, įsikandęs cigaretę, bema
tant atrodo vyriškesnis, įdo
mesnis. Populiarieji aktoriai
(ir aktorės) buvo fotografuoja
mi su cigarete tarp pirštų, te
levizijos programose veikėjai
ir dalyviai nuolat užsidegdavo
vis naują cigaretę, o žurnalai,
laikraščiai ir milžiniškos re
klaminės lentos visose gavėse
bei pakelėse įtikinėjo siekti
rūkalų. Nėra abejonės, kad
toms reklamoms buvo išlei
džiamos neįsivaizduojamos su
mos dolerių — visi turėjo
gražaus pelno: ir tabako pra
monė, ir žiniasklaida, ir ligo
ninės, ir net lavoninės, kurios
atlikdavo paskutinį patarna
vimą rūkoriams. Staiga „kar
vutė užtrūko". Sveikatos ap
saugos įstaigos pradėjo vis
garsiau skelbti, kokią -baisią
žalą tabako dūmai daro, kiek
susirgimų vėžiu, širdies ligo
mis, plaučių negalėmis kas
met pasitaiko dėl rūkymo;
kaip tie dūmai teršia aplinką,
kad nerūkantiems gresia toks
pat pavojus, jeigu jie gyvena
ar dirba kartu su rūkan
čiaisiais. Visos tos „priešcigaretinės" propagandos pasek
mė: draudimas reklamuoti ta
bako gaminius žiniasklaidoje.
Ir niekas dėl to nebankruta
vo — nei televizijos- laidos, nei
spauda. Į tai Lietuvos žiniasklaida atsakytų, kad Ameri
koje tokio pavojaus ir būti ne
galėjo, nes yra pakankamai
kitų pajamų šaltinių, o ekono
minėje klampynėje bespurdančiai Lietuvai galimybių ne
daug. Iš dalies tai tiesa, bet
taip pat nenuginčijama tiesa,
kad lietuvių tauta skęsta ci
garečių dūmuose, kad kiekvie
noje kavinėje, gatvėje, bute,
įstaigoje ir kitur smilksta „dū
melis" ir ardo sveikatą, nuodi
ja aplinką, kad rūkantieji pas
kutinius centus paleidžia dū
mais (dėl to niekas nesiskun
džia lėšų stoka). Rūko seni,
suaugėliai, jaunuoliai ir vis
jaunesni vaikai. Nejaugi žiniasklaida, dūsaudama dėl'savo
„pajamų", už tuos litus nesi
drovi prekiauti savo tautos
sveikata, gyvybe? Ne, gerbia
mieji, pas mus užuojautos dėl
tabako reklamų sustabdymo
neieškokite!

tikių šventikas iš Rudenų kaimo, Imbrado valsčiaus.
Jis buvo suimtas už rusų partizanų šelpimą.
Policijos vadas V. Tamošiūnas, išleisdamas kalinius
iš kalėjimo jiems taip pasakė:
„Vokiečių - rusų bolševikų karui prasidėjus, policijos
politrukui Ausiejui Petrovui vadovaujant, buvo sude
gintas Zarasų miestas ir nužudyta 17 nekaltų lietuvių.
Visi jūs esate nusikaltę lietuvių tautai. Lietuvis esąs
ne tik geras ir griežtas kovotojas, bet taip pat", žmo
niškai elgiasi ir su suimtaisiais. Jus paleidžiame.
Prašau, kai sutiksite savo draugus, pasakykit jiems,
kad mes, lietuviai, tik laikinai pasitraukiame. Jei mes
negrįšime, grįš mūsų vaikai ar jų vaikai, nes-vergija
nėra amžina..."
Besitraukiančią koloną sudarė vienkinkiai vežimai,
vienas sunkvežimis ir lengvoji mašina, du motociklai,
15-ka dviratininkų ir 5-ka raitelių. Visi vyrai buvo ge
rai apsiginklavę. Kad saugiau būtų trauktis, sudaryta
kautynių kuopa, į kurią įėjo apie 100 vyrų, jų tarpe —
paskutinis Zarasų apskrities viršininkas žilagalvis
senelis kun. dr. Jonas Steponavičius. Apleisdamas Za
rasų miestą jis apsiverkė, nes nesitikėjo daugiau ma
tyti šio krašto, kuriame gimė, augo ir įdėjo daug mei
lės bei energijos, auklėdamas šio krašto jaunimą, sta
tydamas gimnazijos rūmus ir šaulių namus. Jis trau
kėsi į Vakarus kaip stovi: buvo apsiavęs auliniais
juchtos odos batais, apsirengęs trumpu švarkeliu ir
ant rankos užsidėjęs rusvo milo sermėgą. Tai buvo vi
sas jo turtas.
(B.d.)
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Pik. Jonas Gečas, naujasis Lietuvos Šaulių sąjungos vadas.
Nuotr. M. Lužytės

„JUS BUVOTE IR ESATE MUMS
LABAI REIKALINGI"
Su Lietuvos Šaulių sąjun
gos vadu, pulkininku Jonu
Geču, kalbasi Detroito Lietu
viškų melodijų radijo valan
dėlės leidėjas ir vienas iš ve
dėjų Algis Zaparackas.
— Koki įspūdį parsivesi
te i Lietuvą iš Saulių są
jungos suvažiavimo Čika
goje?
— Man ir Amerikos Jung
tinėse Valstijose, ir Kanadoje
tenka būti ne pirmą kartą,
esu sutikęs daug išeivijos lie
tuvių įvairiose organizacijose,
tačiau Šaulių sąjungos suva
žiavime, šiuo atveju XV, daly
vavau pirmą kartą. Mane la
bai nustebino ir nudžiugino
tai, kad Susirinko gausus bū
rys delegatų iš Kanados ir
JAV, o pats suvažiavimas vy
ko sklandžiai ir darniai. La
bai gerai buvo įvertinta Šau
lių sąjungos išeivijoje vado
Mykolo Abariaus ataskaita ir
jo veikla. M: Abarius vienbal
siai, aidint plojimams, vėl bu
vo išrinktas Šaulių sąjungos
vadu naujai trijų metų kaden
cijai. Suvažiavime buvo pri
imtos kelios rezoliucijos: apie
tolimesnę veiklą> sąjungos
veiklą, apie Lietuvos Šaulių
ir išeivijos šaulių bendravi
mą. Vieną iš rezoliucijų pa
siūliau ir aš. Man atrodo, kad
šių metų lapkričio mėnesį bū
tų labai tikslinga organizuoti
išeivijos šaulių ir Lietuvos
šaulių suvažiavimą Lietuvoje
— Vilniuje arba Kaune, ku
riame dalyvautų ne svečiai iš
Detroito, Čikagos ar Toronto.
bet delegatai, t. y. mes visi
būtume viena organizacija.
Na, o suvažiavimas pavyko.
Aš džiaugiuosi, kad teko gar
bė jame dalyvauti.

sybė priėmė nutarimą dėl
Šaulių sąjungos ginklų. Ir
šiuo metu esame gana stipri,
gerai organizuota, turinti sa
vo ginklus organizacija. Aš
manau, kad esame toli gražu
ne tokia, kokia Šaulių sąjunga
buvo prieš karą, toli gražu ne
tokia, kokią norėtų matyti
išeivijos lietuviai, bet mes
esame žymiai tvirtesni, orga
nizuotesni ir drausmingesni,
negu buvome prieš keletą me
tų. Galėčiau paminėti keletą
Lietuvos Šaulių sąjungos pa
grindinių veiklos krypčių.
Pirmoji ir pati atsakingiausia
kryptis — pasiruošimas val
stybės gynybai. Mes esame
paruošę mokymo programas
ir pagal jas mokome visų am
žiaus grupių šaulius: naudo
jimosi ginklais, taktikos pa
grindų, topografijos, karinės
inžinerijos. Tai yra daroma
tam, kad visi šauliai, jeigu
Lietuvai iškiltų pavojus ( o gy
vendami pasaulio kryžkelėje,
niekada nesame nuo to apsau
goti), būtų kariškai pasiruošę,
kaip mokė Šaulių sąjungos
įkūrėjas Vladas PutvinskisPūtvis. Kita svarbi kryptis —
jaunimo karinis mokymas.
Šiuo metu į Lietuvos kariuo
menę kasmet pakviečiami gal
tik 5-6,000 Lietuvos jaunuo
lių. O turėtų būti 25-28,000
(tiek yra tokio amžiaus jau
nuolių). Tačiau dėl finansinių
sunkumų Lietuvos valstybė
negali visų į kariuomenę pa
kviesti. Šiuo atveju Šaulių są
jungai yra pavesta paruošti
tuos, kurie nepakviesti, su
teikti jiems pradinį karinį pa
rengimą. Trečia svarbi kryp
tis — pagalba policijai. Kaip
žinote, Lietuvoje dar nėra la
bai ramu gyventi, gana dide
— Kaip sekasi Šaulių są lis nusikalstamumas, plėšika
jungai veikti Lietuvoje?
vimas. Beveik tūkstantis šau
— Lietuvos Šaulių sąjungos lių padeda policijai budėti
veikla buvo atkurta 1989 m. gatvėje, palaikyti viešąją tvar
pabaigoje. Noriu pabrėžti, kad ką, kovoti su nusikalstamu
dar buvo likę 6 mėnesiai iki mu. Ketvirta, ne mažiau svar
Lietuvos
Nepriklausomybės bi kryptis — patriotinis ir
atkūrimo. Daugelis bijojo, kad tautinis auklėjimas. Turime
taip nebūtų išprovokuota so labai daug renginių ir šven
vietinės valdžios reakcija. Ta čių. Turime apie 30 meno ko
čiau drąsūs žmonės atkūrė lektyvų, 12 sporto klubų, or
Šaulių sąjungą, ir ji sparčiai ganizacijų, organizuojame va
plėtėsi, aktyviai
dalyvavo saros stovyklas jaunesniems
1991 m. sausio įvykiuose — žmonėms, į kurias atvyksta
gynė Seimą ir televizijos bokš partizanai, nusipelnę asme
tą Kaip žinome, prie bokšto nys bei politikai ir padeda
žuvo 2 šauliai, tais pačiais jaunuoliams susigaudyti gyve
metais dar vienas šaulys bu nime.
vo nušautas pasienio zonoje,
ginant Lietuvos valstybinę
— Išeivija labai džiau
siena. Vėliau buvo ir gerų. ir giasi, kad i Lietuvos krašto
blogesnių dienų
Lietuvoje apsaugą yra įsijungę ir ke
Šaulių sąjungos gyvenime. letas Amerikos lietuvių,
Vienu metu atrodė, kad Šau ypač Kariuomenės vadas
lių sąjunga jau nyksta. Tai J o n a s Kronkaitis. Kaip J ū s
buvo apie 1995-1997 m. Ir ta tai vertinate?
da Lietuvos Respublikos Sei
— Labai teigiamai. Aišku,
mas pneme įstatymą dėl Lie būtų žymiai geriau, kad jie
tuvos Šaulių sąjungos. Prasi būtų įsijungę 1991-1993 m.
dėjo naujas laikotarpis šaulių Bet geriau vėliau, negu nieka
gyvenime, fstatyme buvo aiš da. Brigados generolo J. Kronkiai nurodytos užduotys, fun kaičio atėjimas į Lietuvos ka
kcijos, pareigos, atsakomybe. riuomenę buvo teigiamai įver
Po to buvo patvirtintas Statu tintas didžiosios daugumos
tas. Dar vėliau, jau šių metų kariškių ir politikų. Jis tikrai
sausio 12 d . Lietuvos vyriau padarė didelę pažangą dauge
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lyje Lietuvos kariuomenės sri
čių. Mes tą matome ir labai
džiaugiamės. Aišku, generolo
atėjimas nebuvo nepastebėtas
ir NATO būstinėje Briuselyje.
Jam, kaip buvusiam Amerikos
kariškiui, turinčiam didžiulę
profesinę patirtį, yra žymiai
lengviau kalbėtis Briuselio
koridoriuose su aukšto rango
NATO generolais, negu tai
būtų padaryti mums, lietu
viams, kurie neturėjome tokio
išsilavinimo ir tokių galimy
bių pažinti NATO kariuome
nę bei NATO vadovybę.
— Išeivija, be abejo, labai
norėtų, kad Lietuva įsi
jungtų i NATO. Ko J ū s tikėtumėtės iš išeivijos šiuo
klausimu?
— Atsakysiu prisimindamas
pirmąjį Jūsų klausimą apie
Šaulių sąjungos suvažiavimą.
Kai kurie šauliai savo pasisa
kymuose teigė: „Žinote, jūs
jaunesni už mus, jau atsikūrėte Lietuvoje, gal jau mūsų
nebereikia, gal jau mes galė
tume likviduoti savo padali
nius, kuopas ar būrius?" Aš
savo kalboje jiems taip atsa
kiau: „Jūs buvote ir esate la
bai reikalingi, nes į NATO
stoja ne kariuomenė, ne gene
rolai ir net ne Lietuvoje esan
tys lietuviai. Stoja visa Lietu

va, visa valstybė. O valstybei
reikalinga visų parama, tame
tarpe ir išeivijos. Be to, išei
vijos pagalba palaikant mus
ir darant tam tikrą spaudimą
tos šalies vadovybei (aš turiu
galvoje Amerikos kongresą ir
prezidentą) laiškais, pareiški
mais, kad Lietuvai reikia būti
NATO nare, aš manau, yra la
bai svarbus ir reikalingas".
Kitas darbas, kurį galėtų da
ryti išeivįja spaudoje ir radyo
laidose — aiškinti papras
tiems žmonėms NATO naudą
Lietuvai. Ne visuomet žmonės
gerai supranta, kartais ir
rimtų politikų kalbose pasi
taiko abejojimo gaidelių: „O
kam mums to reikia, ką
mums tai duos? Labai bran
giai kainuoja". Reikėtų žmo
nėms išsamiai bei supranta
miau tai paaškinti.
— Labai norėčiau padė
koti pulkininkui Jonui Ge
čui už pasikalbėjimą ir palinkėti daug sėkmės vado
vaujant Lietuvos Šaulių
sąjungai.
— Ačiū Jums. O aš norėčiau
užbaigti šį pokalbį Šaulių są
jungos šūkiu „Nepriklauso
mai Lietuvai tegu būna visi
mūsų darbai".
Spaudai paruošė
Rita Lapšienė

JAPONISTIKOS CENTRAS KAUNE
Šių metų gegužės mėnesį
Kaune vyks iškilmingas VDU
Humanitarinių mokslų fakul
teto Japonistikos centro ati
darymas. Pagrindinis šio cent
ro tikslas — plėsti ir propa
guoti Japonijos kultūros, me
no, mokslo, kalbos pažinimą
Lietuvoje, organizuoti aukštos
erudicijos profesionalų, kurie
sugebėtų vystyti ir plėtoti
mainus tarp Lietuvos ir Japo
nijos, rengimą.
Plačiau apie šį renginį pa
pasakoti sutiko būsimojo Ja
ponistikos centro vadovas
dėst. Arvydas Ališauskas: „Di
džiausias šurmulys planuoja
mas gegužės devynioliktą die
ną.
Japonistikos
centras
užims triaukščio namo, kuria
me nepriklausomoje Lietuvoje
buvo Japonijos ambasada ir
kuris dabar vadinamas 'Sugi
haros namu', pirmąjį aukštą".
1939-aisiais metais Cijunė Su
gihara buvo paskirtas Japoni

jos konsulu Lietuvoje. Jis ne
legaliai išduodavo žydams vi
zas ir taip išgelbėjo nuo mir
ties 6,000 žmonių. Iš pradžių
buvo norima įkurti Kaune Holokausto tyrinėjimų centrą,
bet vis dėlto nuspręsta įsteigti
Sugiharos atminimo kambarį,
Japonistikos centrą ir turis
tams iš Japonijos skirtą kelio
nių agentūrą. 2000-tieji ypač
tinkami įgyvendinti šiam su
manymui, nes tai — jubilieji
niai Sugiharos metai (jam bo
tų sukakę 100 metų;. Japonis
tikos centro įkūrimo proga
Kaune (nuo gegužės 19-tos
dienos) vyks Japonijos kultū
ros savaitės renginiai: teatro,
kino festivaliai, Europos ka
ratė čempionatas, gėlių aranžavimo meno paroda ir t.t. At
vyks svečių iš JAV, Belgijos...
Progonozuojamas nemažas tu
ristų iš Japonijos antplūdis.
Straipsnis apie šį renginį
įtakingame Japonijos laikraš-
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(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
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RIMAS LSTANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus

HELPWANTED
Banquet waitrcsses/waiters
Condesa del Mar, 12220 S. §
Cicero
3
Alsip, IL. Apply in person.
TAISOME
SKALBIMO MASINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKY8
TEL 773-585-6624

vyriškų rūbų šlavėja; 4412
W. 59 SLTeL 773-735-5667
Kalbėti angliškai arba i
lenkiikai.
>

FA*
E-MAR.:

GREIT PARDUODA

D4mmti ha«n ptr^jri!
Reikia 200 atmenu. Galina uldirtm viii
$1000 į savaitę. Darba* pirmd -leitd
Sekinu. duMi nepnvakma. Patiltu ocbdtina•albJB mokėti alfc tiek aafbfiaa. a n d savo
-aulo. Dirbami grupėmis po 2-3 asm. Tik
gy venamuote imniinaf, ne dangoniiiuose.
Atvykite šiandien ir pradėkite darbą kovo 1
d. TeL «e-724-«7ei, 1909 Uatormty
Lame, Usat t, Uatt Oftm att YadOty;
|pktmUOU»;ta*lrytwfti

• Pensininkams nuolaida

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary Wul train. Mušt
havevalKidnver'slicenjeandtransportahoo Mušt be fhietrt in Engbsh.
LA.M«Ma*onVVino^wWaa&Bg.
TeL MtJ-8204155.

27 m. moteris, turinti 2 vaikus,
gali prižiūrėti savo namuose
lietuvių vaikus. Taip pat ieško
darbo vakarais. Gali valyti
namus. TeL 630-783-0550,
kmtt
Pažintinės teUones po
Čikagą ir minois valstiją.
TeL 312-560-1125;
708-205-1394;
708-442-7516.

Otor.Vkdon
ipttS.LaGnttge
NalIMcsLeMM
Bat.: 700-3*1-0800
V«teMa*77MS4.7W
Pagcr: 708-»«2-2573
F««: 700-3*1-9*18
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DANUTĖ MA YER
Dirba naujoje ištaigoje. Jei norite par
duoti ar pinti namus mieste ar
priemiesčiuose, kreipkitės i DANUTĘ
MA YER. Ji profesionaliai,
finingai ir asmeniškai patarnaus.
safir
Juosavybių įkainavimas veltui
Nu<

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti į
Romui teL 630-774-1025. •

•m^-i

(70*3)430-7272
(SM)40*-2SM
(70t) 4 9 M 7 M

THE BEST TO THE BMTTCS !

INTERNATIONAL
9525 South 7 9 * Avcnue. Hšdcory H * . H. 60457

37
2000 V»nsu». Uthuanla
PHOMEi
FAX:

(370) 2 223147
(370)2 223140

AUSTRALIJA
KELIONĖS LAIVU

15 dienų grupinis turas, lapkričio 4-19. 2000

COSTA VtCTORSA
COSTA ATLANTtCA*
COSTA VtCTOMA
COSTA ATLANTtCA*
HOLLAND AMERICA

8 dienų, "Naujų Metų sutikimas", gruodžio 30, 2000 sausio 7, 2001
7 dienų, sausio 14-20, 2001
7 dienų. "Grandinėlė ir draugai", kovo 11-18, 2001
7 dienų. "Lietuvos Žvaigždės*, balandžio 8-15, 2001
Alaska, birželio mėnesį 2001

* rmąaums Cottm lašv* mūaųfcaVutteau pmrnkiom vvndom

GRUPINĖS KELIONĖS
Uthuanlan HigrrHghte
BaMc Adventure
Uthuanten Eneoro

| LIETUVA IR KITAS BALTIJOS VALSTYBES
(ankstyvesnės grupės jau išparduotos)
liepos 19-29. 2000
rugpnjčio 3-13. 2000
rugpiucio 18-28, 2000 (unikali programa keleiviams kurie dažnai Lietuvoj buvę)

iifc.
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Visos mūsų kelionės lydimos ar aptarnaujamos G.T INTERNATIONAL profesionalų Turime dvi raštines
Jūsų patogumui - Vilniuje bei Čikagoje. Rašome bilietus ir konsultuojame keleivius abiejose rastinėse.
Turime geriausias kainas skrydžiams iš Lietuvos V»eis keionių klausimais siūlome skambinti mūsų
nemokamu tatefcou Į(tOO)4t2-25»4
P A 8 m K R I W Ę K r T U R . . . SKAMBINKIT MUMS!

tyje „Tyu nichi Shimbun" su
silaukė didelio japonų susi
domėjimo. Reikia pabrėžti,
kad Japonistikos centro įkūri
mo iniciatyva buvo parodyta
ne iš lietuvių, bet iš japonų

pusės. „Šis bendradarbiavi
mas Lietuvai yra labai pa
lankus. Kovo 20 d. VDU Cent
riniuose rūmuose paskaitas
skaitė du profesoriai iš Tokijo
universiteto, o vėliau svečiams

išvykus, visas dėmesys buvo
skiriamas pasirengimui atida
ryti Japonistikos centrą", —
teigė dėst. A. Ališauskas.
Universitas Vytauti Magni,
2000 m. Nr. 1-3

MANO GIMINES PASITIKI MANIM,
NES AŠ PASITIKIU
WESTERN UNION!
p

Siųsdamas dolerius savo giminėms
Lietuvoje per WESTERN UNION,
galite būti ramus, ši didžiulė bendrovė,
veikianti virš 120 metų 78,000 vietovių
ir 178 -iose šalyse, siūlo saugų pinigų
persiuntimą per kelias minutes.
Lietuvoje WESTERN UNION agentai
aptarnauja 100 vietovių.
Be to, VVESTERN UNION
kainos yra prieinamos.

Informacija:

teL 1-800-325-6000
www.weflternunion.com

VVESTERN
UNION

MONEY
TRANSFER

The foaUtt woy to mnd monęy woridw id**"
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LIETUVIŠKOS VELYKOS
BIRUTĖ A. VINDAŠIENĖ
Redakcijos pastaba. Kol
dar nebuvo Šeštinių, galima
sakyti, kad nepasibaigęs Ve
lykų laikas, tad ir spausdi
name šį rašinį, kad būtų leng
viau prisiminti, kokie turtingi
ir įvairūs yra lietuviški Ve
lykų papročiai. Beje, šįmet
Šeštinės nukeltos iš ketvirta
dienio į sekmadienį ir bus
birželio 4 d.

Dabar Velykų apeigos prasi
deda Didįjį Šeštadienį vakare,
kai šventinama ugnis, Vely
kinė žvakė, vanduo ir sakra
mentiniai aliejai.
Po to kai kur laikomos
iškilmingos Šv. Mišios ir gie
dama aleliuja.
Velykos trunka religinę ok
tavą (8 dienas), kiekvieną
dieną aukojamos atskiros Šv.
Mišios. Senovėje oktavos metu
pakrikštyti asmenys visą ok
Velykos, bažnytinių metų tavą nešiojo baltus krikšto
centras, švenčiamos pirmą rūbus.
sekmadienį po pavasarinio Velykų šventė tęsdavosi tris
mėnulio pilnaties, pagal Seno dienas, bet popiežius šv. Pijus
jo įstatymo žydų Velykų paliko privalomą tik pirmąją
šventės apvaikščiojimą, ne Velykų dieną.
anksčiau kaip kovo 22 d. ir ne Velykų šventės pagrindas
vėliau kaip balandžio 25 d. yra religinis, bet kiekviena
Taip nustatoma Užgavėnių tauta į Velykų šventę yra
data, Šeštinės, Sekminės bei įpynusi savo liaudies papro
sekmadienių skaičius po Trijų čių, kaip antai: Velykų išva
Karalių bei po Sekminių.
karėse šventinami namai, val
Velykos pradėtos švęsti nuo giai, iš bažnyčios pranešama
apaštalų laikų. Pirmieji krikš šventinta ugnis ir švęstas van
čionys ją šventė kartu su duo.
žydais, tik Velykoms davė kitą
Lietuvoje išlikęs senas pa
prasmę. Žydai Velykų švente protys Velykų naktį budėti
minėjo išėjimą iš Egipto, o bažnyčioje. Ten žmonės gieda
krikščionys — Kristaus pri Graudžius verksmus, eina
sikėlimą iš numirusių.
Kryžiaus kelius.
Velykų iškilmės prasidėdavo
Nors ta šventė prasidėjo su
apaštalų Geros Naujienos anksti rytą, dar saulei nepa
(Evangelijos) skelbimu, bet tekėjus. Iškilminga procesija
apie ją pradėta rašyti tik II ir su bažnytinėmis vėliavomis ir
altorėliais išeina į šventorių ir
III amžiuje.
Šv. Kiprijonas pirmasis Ve eina tris kartus apie bažnyčią
lykas pavadino Kristaus Pri giedodami „Linksmą dieną".
sikėlimo švente. Velykų išva Laiką kai kur taip nutaiko,
karėse vykdavo didžioji vigili- kad pradedant trečią ratą pa
ja-budėjimas per naktį. Ve sirodo saulė. Tada triukšmin
lykų naktis buvo iškilminga: gai sudurtda būgnai ir garsiau
išpuošdavo bažnyčias, namus suskamba giesmė.
ir net gatves. Per visą naktį
Lietuviškieji vigilijos ir pri
žmonės meldėsi ir giedojo.
sikėlimo papročiai gražiai de
Imperatoriaus Konstantino rinasi su bažnytine liturgija.
laikais dar buvo skaitomas ir
Lietuviškų Velykų papročiai
Šv. Raštas, krikštijami kate- prasideda Verbų sekmadienį,
kumenąį 4fcy., paruošti krikš kai anksti rytą tėvas kelia
tui asmenys), ir net duodami vaikus, paplakdamas kadugio
Sutvirtinimo
Sakramentai. šakele. Tas paplakimas turi
Naktinis budėjimas Rytų Baž suteikti jiems sveikatos, gro
nyčioje išliko iki šiol.
žio ir laimės. „Ne aš mušu,
Vakarų Bažnyčioje nuo 9-to verba muša, tolei muš, kol
amžiaus Velykų nakties iš sulūš. Po savaitės vieną dieną
kilmės buvo nukeltos į Didįjį tegul linksmina kiekvieną.
Šeštadienį, ir tik nuo 1951 m. Linkiu tau sveikam būti! Ar
žadi man margutį?" — saky
vėl grąžintos į naktį.
Dar atsimenu, kaip Šiau davo tėvas.
Po pamaldų šventoriuje ver
liuose Šv. Petro ir Povilo
bažnyčioje (dabar bazilikoje), bomis užkirsdavo gerus pažį
šoninėje koplyčioje buvo pa stamus, ypač vaikinai mergi
statyti mediniai laiptai iki nas ir atvirkščiai.
lubų. Pačiame viršuje buvo al
Apie Tverečių sakė: „Kas ką
torius su Šv. Sakramentu, myli, tą labiau per Verbas ka
kiek žemiau — skulptūrinis poja". Bet dėl to niekas nepyk
Kristaus kapas. Laiptų šo davo. Apie Liškiavą sakė, jog
nuose nuo viršaus iki apačios kai jaunas jauną muša, tai
per dvi eiles stovėjo eglutės, o bus gražus, o kai seni sukerta
žemai sargyboje — nauji vyrai verbomis — bus laimingi. Ra
su šarvais ir ietimis rankose.
seiniškiai, parsinešę namo

Prisimenant Velykas... Nuotr Romualdo Kisieliaus

ĮTEIKTOS VYDŪNO FONDO
FIZIKOS IR EDUKOLOGIJOS
MOKSLŲ PREMIJOS
Akademinio Skautų sąjū das skatintų ne tik siekti
džio Vydūno fondas remia stu mokslo, bet taip pat skatintų
dijuojančius nuo jo įkūrimo pilietiškumą, dalyvavimą vi
1952 m. Čikagoje. Šiais metais suomeniniame gyvenime. J a u
fondas įsteigė penkias mokslo keli metai Vydūno fondas re
premijas po 1,000 dol. Lietu mia studijuojančius Lietuvoje,
vos aukštosiose mokyklose są kasmet išduoda kuklias 150
jūdžio garbės narių vardais. dol. stipendijas 35 studen
Po Vydūno fondo Prof. I. Končiaus vardo Fizikos mokslo premijos įteikimo Kauno Technologijos u-te iš kairės: Jau buvo rašyta, kad dainavi tams, o šiais metais taip pat
doc. Linas Puodžiukynas, prof. Albinas Tamašauskas, prorektorius dr. Petras Baršauskas, prof. I. Končiaus mo konkursą laimėjo Lietuvos įsteigė mokslo premijas. Be to,
sunūs dr. A Končius, Fizikos katedros vedėjas prof. Alfonsas Grigonis, laureatas doktorantas Giedrius Laukai Muzikos akademįjos> magist prieš kelis metus fondas su
tis, Vydūno fondo įgaliotinis Lietuvoje Edmundas Kulikauskas.
rante Aušra Liutkutė. ASS tarė su prof. E. Gudavičium,
garbės narės solistės Vincės kad parašytų Lietuvos istori
Nuo senų senovės vanduo ir iš maisto ir kiaušinių.
šventintas verbas, užkirsdavo
Jonuškaitės-Zaunienės vardo ją. Su Vydūno fondo parama,
Antrą Velykų dieną pra premijos įteikimo koncertas šio leidinio pirmas tomas, iki
per galvas namie likusiems, ugnis buvo apsivalymo simbo
sidėdavo linksmybės ir pramo įvyko Muzikos akademijoje 1569 m., buvo išleistas 1999
sakydami: „Liga lauk, sveika liai. '
ta į vidų". Dzūkai paplakdavo
Didįjį Šeštadieni žmonės gos. Jaunimas supdavosi sū kovo 4 d.
m. rugsėjo mėn. Premijų lau
vaikus, kad geriau augtų.
spėjo orą. Vakarų vėjas pra puoklėse. Kuo aukščiau išsi
Kauno Technologijos univer reatai ir universitetai yra su
Verbas darė iš žalių kadugių našauja lietingą vasarą, pietų sups, tuo aukštesni užaugs li sitete buvo įsteigta ASS gar pažindinami su tai, kad Vy
šakelių, nes rėmėsi labai sena vėjas — šiltą vasarą, rytų nai. Buvo ir sūpuoklinių bės nario prof. Igno Končiaus dūno fondo lėšos yra gauna
pažiūra, jog žalia šakelė turi vėjas — gerą derlių, o šiaurės dainų.
vardo Fizikos mokslo premija, mos iš kasmetinių Kalėdų at
Seniau švęsdavo ir trečią, ir kuri padalinta į dvi dalis po virukų vajaus, kuomet Ameri
magišką galią augimui ir gy vėjas — šaltą, nemalonią va
ketvirtą Velyką dieną. Ketvir 500 dol., nes nuspręsta apdo kos lietuviai pirkdami atviru
vybės palaikymui.
sarą.
Bažnyčioje pašventintos pal
Didįjį Šeštadier.Į parnešta toji diena turėjo „Ledų dienos" vanoti geriausius konkursan- kus prideda auką Vydūno fon
mių šakelės turi piktų dvasių šventinta ugnimi uždegdavo vardą. Girdi, jeigu ketvirtos — tus pagal rudens ir pavasario do labdaringiems darbams.
išbaidymo galią. Jomis plak šakaliuką ir apnešdavo apie ledų dienos — nešvęsi, tai le semestrų rezultatus. Pirmoji Daugiametė fondo veikla paro
davo ir rūkydavo gyvulius, namus, kad visos gyvatės iš dai javus iškapos.
premija įteikta doktorantui do, kad kuklios, bet pastovios
Per Velykų šventes nebuvo Giedriui Laukaičiui balandžio pastangos per eilę metų duoda
juos pirmą kartą išleisdami į bėgiotų iš apylinkės.
ganyklą. Verbas užkišdavo
Tą dieną buvo marginami pamiršti ir mirusieji, kurie 13 d. per Fizikos mokslų kon ženklius rezultatus. VDU pre
pastogėn, kad perkūnas ne kiaušiniai. Gražiai numargin Didįjį Ketvirtadienį išeidavo iš ferenciją Kauno Technologijos mijos įteikimo metu taip pat
trenktų. Žemaičiai sakydavo, ti margučiai nurodydavo jau skaistyklos ir vaikščiodavo po universitete (KTU). Jo specia dalyvavo studentų skaučių ir
jog kas Verbose nueina į nų merginų sugebėjimus, na- pasaulį. Todėl negalima apie lybė yra plonų plėvelių fizika skautų. Visų dideliam susi
mirusius blogai kalbėti. O Ve ir pasiekimų sąraše yra 9 domėjimui sesė Snieguolė
bažnyčią be verbos, tam vel gingumą ir sumammą.
nias įkiša į ranką savo uodegą
Po Velykų šventes buvo lai lykų rytą per pusryčius reikia straipsniai recenzuojamuose Jurskytė, Amerikos lietuvė iš
palaikyti.
komasi įvairių prietarų ir nupilti tris šaukštus valgio po žurnaluose, 9 konferencijų Filadelfijos, parodė savo rin
„Vilniaus palmės" (verbos) burtų: pvz., Didį: Ketvirta stalu toms vėlėms, kurių nie medžiagoje, 4 pranešimai kinį Vydūno fondo išleistų ka
nupintos iš spalvotų džiovintų dienį, Penktadien, ir Šešta kas neprisimena.
tarptautinėse ir 6 pranešimai lėdinių atvirukų.
Apie
Kupiškį
pirmą
Velykų
gėlių su gražiais raštais.
dienį negalima nieko skolinti,
nacionalinėse konferencijose.
Vydūno
fondo
įsteigtos
Didįjį Ketvirtadienį žmonės nes gali savo laime paskolinti dieną po mišparų eidavo į ka
mokslo
premijos
susilaukė
la
Vytauto Didžiojo universi
pines aplankyti mirusiųjų ir
eina į pirtį, maudosi. Geriau ir nebesiseks gyventi.
tete (VDU) Vydūno fondas bai nuoširdžios padėkos iš uni
sia nusimaudyti upėje ar
Dar buvo sakoma, kad sau ant vaikų kapų dėdavo kiau įsteigė ASS garbės nario Bro versitetų. Dėkojama fondui ir
ežere arba nusiprausti baloje, lei tekant ir vykstant pri šinius.
niaus Kviklio vardo Edukolo fondo rėmėjams. Su universi
Namuose Velykų rytą vaikai gijos mokslo premiją. Ši pir tetais buvo malonu bendra
kad visos odos dėmės, spuogai sikėlimo apeigoms, būgnų
ir votys išnyktų. O jeigu vis mušimas ir šaudymas yra prie savo lovučių rasdavo pa moji premija įteikta laureatei darbiauti ir universitetai įvyk
kas po ledu, tai reikia lauke priemonė piktoms dvasioms dėtus kiaušinius, kuriuos, gir Bernadetai Mališkaitei Edu dė sutartyse surašytas sąlygas
di, Velykų Bobutė — velykė, kologijos katedros suruoštose — premijos buvo garsinamos
saulei tekant bent šaltu van nuvyti.
jiems
bemiegant, su ratukais iškilmėse, dalyvaujant dėsty universitetų spaudoje ir susi
deniu nuprausti veidą, kad
Po prisikėlimo; apeinant
atvežė.
nebūtų spuogų.
bažnyčią, reikia sukalbėti 9
tojams ir studentams, taip pat laukė nemažai dalyvių, buvo
Velykų pavadinimas yra balandžio 13 d. Ji yra aukštojo sudarytos premijų laimėto
Jeigu veidą nuprausi sniegu, poterius ir, prieš sakant
tai neįdegsi saulėje, vis būsi „Amen" dar pasakyti: „Kad ne atėjęs iš gudų kalbos ir reiškia mokslo praktikantė, nuo 1982 jams atrinkti komisijos, suor
gražus ir baltas.
matyčiau savo akimi lauku „didelę dieną", nes Lietuvoje m. įsitraukusi į vaikų ugdymo ganizuoti premijų įteikimo
Didįjį Ketvirtadienį reikia lekiančių ir žeme šliaužian Velykos yra didžiausia reli bei užimtumo programas ir renginiai ir patalpinti prane
gerai išvalyti visus namus, čių". Tai per visus metus ne ginė šventė.
yra viena iš steigėjų ir vadovų šimai universitetų bei kitoje
Tačiau jeigu važiuojant į Jono ir Jadvygos Prapuolenių spaudoje. Visa tai, aišku, buvo
kad per metus būtų lengva pa sutiksi nei vilko, nei gyvatės.
laikyti švarą, o jeigu anksti
Velykinius margučius pra Prisikėlimo pamaldas susitin vardo vaikų ir jaunimo namų papildomas darbas profesūrai,
rytą iššluosi kambarius ir dėjo dažyti 553 m., o šventinti ka moterį, tai atsitiks ne Kybartuose. Ateityje savo bet jie tai atliko su dideliu
šiukšles išbersi už kaimyno 12-tame amžiuje. Margučiai laimė. Tada reikia apsisukus veiklą sieja su neformaliu su noru studentų labui. Kai ku
tvoros, tai visa nešvara nueis populiarūs katalikų ir orto grįžti atgal ir kitu keliu va augusiųjų švietimu ir univer riuose premijų įteikimo rengi
pas kaimyną. Išpylus sąšlavas doksų kraštuose. Todėl galima žiuoti, kad išvengus nelaimės. sitete įgytas žinias B. Mališ- niuose universitetų atstovai
Po pamaldų visi skubėjo kaitė jau naudoja dirbant su pabrėžė, kad ne vien valstybė
reikia neatsisukus pareiti daryti išvadą, jog ši tradicija
namo.
Vykdavo tiesiog lenk augusiųjų švietimo „Gyveni gali remti aukštąjį mokslą,
namo.
eina iš Bizantijos.
tynės,
nes kas greičiau par- mas ir tikėjimas" institute. Šio yra ir privačių šaltinių, ku
Panašiai darydavo ir su blu
Per Velykas, po Prisikėlimo
somis, tarakonais ir kt. vaba pamaldų, pasiėmė pašven vyks namo, tam tais metais instituto tikslas padėti žmo riuos reikia išvystyti. Šiuo
lais. Nuo jų buvo galima atsi tintus valgius, visi skuba darbai gerai seksis ir visa lai nėms sieti išpažįstamą tikėji metu, kai valstybė išgyvena
kratyti Didįjį Penktadienį par namo. Pirmasis atsigavėjimo ku užbaigs.
mą su konkrečiu jų gyvenimu. sunkų ekonominį laikotarpį
sinešus iš kapinių smėlio ar maistas buvo kiaušinis, daž
Velykų rytą vaikučiai eidavo Sovietų okupacijos metu B. Vydūno fondo parama yra la
žemės ir pabarsčius ten, kur nai sumušamas dviejų as ieškoti Velykų Bobutės pa Mališkaitė redagavo „Katali bai vertinama. Būtų gražu,
vabalai veisiasi. Jie tuojau menų. Tverečiaus šeimininkai liktų margučių, kuriai kiauši kų Bažnyčios Kroniką". Dėsty jeigu Vydūno fondo premijos
išnyks.
atsistodavo prieš šventą pa nius marginti padėjo kišku tojai ir ypač jos kolegės stu taptų tradicija, nes parama
Didįjį Penktadienį, Kristaus veikslą ir sakydavo: „Mes atsi- čiai. Margučius paskui ji dentės labai gausiai ir šiltai aukštajam mokslui Lietuvoje
kančios dieną, dzūkai ne gavinimu, tegul bėdos užsi sudėdavo į mažą gražų veži sveikino B. Mališkaitę gavus bus reikalinga dar ilgam. No
rintys paremti Vydūno fondo
krečia trobų, kad Kristui akių gavi". Tada visi namiškiai muką ir pakinkydavo mažą Vydūno fondo premiją.
veiklą gali kreiptis adresu:
neprikrėstų; nevelėja kultuve, pasidalydavo po gabalėlį to greitą arkliuką. O kartais ir
Premijų įteikimo metu buvo
Vydūno fondas, 14911 East
kad ledai javų neišmuštų, ne paties kiaušinio. Kitur su- patys kiškučiai jį traukdavo.
aptartas Vydūno fondas, kad
127th Street, Lemont, IL
mala naminėmis girnomis, mušdavo kiaušinius.
Grįždami iš bažnyčios tėve jis įkurtas remti studijuojan
60439-8572.
kad griaustinis nenutrenktų.
Pot pusryčių visi eidavo mie liai „susitikdavo" kiškučius, čius ir vėliau veiklą išplėtęs į
Didįjį Penktadienį žmonės goti, nes per naktį budėjo baž kurie kepė pyragaičius. Taip leidybą. Paminėta, kad pats
Edmundas K u l i k a u s k a s ,
rimtai laikosi ir neleidžia vai nyčioje. Vėliau dieną nedirb tėveliai atveždavo vaikams Vydūnas sutikimą naudoti jo
Vydūno fondo Įgaliotinis
kams triukšmauti, kitaip bus davo jokio darbo,.net grindų „kiškio pyrago".
Lietuvoje
vardą davė su sąlyga, kad fon
neramūs ir rėksniai per visus nešluodavo, plaukų nešukuo
metus.
davo.
Didįjį Šeštadienį bažnyčioje
Po pietų ateidavo velykaušventino vandenį ir ugnį. Kai dami vaikai — lalauninkai.
parsinešdavo naujos ugnies, Įėję į vidų jie sakydavo: „Aš
tai senąją užgesindavo, o už mažas vaikelis kaip pupų
degdavo naują ir virdavo Ve pėdelis, įšokau į rūtų darželį,
lykų valgius. Ugnį namo neš ėjo Jėzus pro šalį, — išmečiau
davo su kempine, kuri augo rūtų šakelę... Aleliuja, aleliu
miškuose ant medžių ka ja! Du kiaušiniai nemeluoja."
mienų. Ji buvo žalia, panaši į Tai reiškia prašo dviejų kiaupusę lėkštės. Tampriai suau šinių-margučių. O margučiai
gusi, išlaikydavo rusenančią reikalingi ne tik valgymui, bet
ugnį bent kelias valandas. ir žaidimams, ridinėjimui ir
Naują ugnį židinyje šeiminin daužymui.
kės stengdavosi išlaikyti iki
Dzūkijoje lalauninkai pa
kitų Velykų, idant per metus
sveikindavo
šeimininkus su
perkūnas į namus netrenktų,
Šv.
Velykomis
ir prašydavo
o ir ūkio arkliai būtų riebūs ir
leidimo
šeimyną
palinksminti.
greiti.
Tada pasakydavo oraciją (kal
Velykų rytą šventintu van bą) apie džiaugsmingą įvyki,
deniu apšlakstė visus namus pagiedodavo ir prašydavo do
ir jų kampus, taip pat ir gyvu vanų. Kur rasdavo jauną mer
lius, o likusį vandenį gerdavo giną, uždainuodavo lalinką, Vydūno Fondo Broniaus Kviklio vardo Edukologijos mokslo premijos laureate su skautais 1$ kaires stovi: Snie
nuo ligų ir plaudavo skau linkėdami greitai ištekėti. La- guole Jurskyte, dr Algirdas Končius, laureatė Bernadeta MaliSkaite. Nomeda BepirStyte All>erta Važnevičiūtė,
launinkų dovanos susidėdavo Vydūno fondo įgaliotinis Lietuvoje Edmundas Kulikauskas, priekyje Giedrius Globys
dančias vietas.
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• Prieinama naudojant 8 0 0 numerius

Likusių minučių laikas neapmokamas (no minute rounding)
Nėra užimtumo signalo
Rusiškai ir lenkiškai kalbantys patarnautojai

• Puikus patarnavimas
• Geriausios kokybės sujungimas
• Žemiausios kainos
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Tapti šios kortelės platintoju skambinkit 1-800-409-0819 ext. 121 (minimum užsakymas 500 dol).
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS
Atrodo, kad lenkai savo rei
LAUKAI NEARTI,
kalus
kelia kiekviena proga,
RUGIAI NESĖTI..
kada tik Lietuvos prezidentas
Lietuvos valdžios — visuo ar kiti aukšti pareigūnai lan
menės santykiai yra tolygūs kosi Lenkijoje. Kodėl mūsų
leissez faire metodui, kur val pareigūnai tyli ir nekelia Len
džia kiek galima mažiau regu kijoje gyvenančių lietuvių kur
liuoja visuomenės ir valstybės kas blogesnių sąlygų: kur Lie
gyvenimą, pagal galvoseną, tuvos ambasadorius? Jau čia
kad kuo mažiau valdžios va tikrai pataikavimas.
Lenkijos saugumo departa
dovavimo, tuo geriau visuome
mento
pranešimas, paskelbtas
nei ir valstybei. Keistu sutapi
prezidentui
Valdui Adamkui
mu, Rusijos valdovų, o taip
lankantis.
Jame
teigiama, kad
pat ir įsisenėjęs sovietų valdy
mo įprotis yra nekreipti dė Lenkijos saugumui ir pastovu
mesio į eilinių gyventojų pa mui, o tiksliau... atsargūs, ta
dėtį ir vargus, paliekant juos, čiau nuoseklūs Lietuvos veiks
kaip žolę — savo ir Dievo vali mai, kurių tikslas priversti
ai. Lietuvos valdžia nuo ne lenkus asimiliuotis su lietu
priklausomybės paskelbimo, šį viais... tai rašo Rytis Motie „(šalusi valtis" knygos autore Estera Alšenienė (sėdi) knygių sutiktuvėse Cleveland, OH, Dievo Motinos parapi
valdymo būdą uoliai pasisavi jūnas „Apžvalgoje" balandžio jos salėje, autografuoja savo kūrinį vienai šventės dalyvių. N'uotr G. J u i k ė n o
no. Nuo pat Kovo 11-tos visos 16-30 d. numeryje (8).
Lenkijos lietuvių bendruo
valdžios institucijos užsiėmė
• Kaunas. Vasario 9 d.
tarti su mūsų broliais latviais
ir Vokietijos.
tik „krašto administravimu", menės pirmininkė skundėsi,
Kauno
jėzuitų gimnazijos ben
ir
estais,
ir
įsteigti
„Baltų
Balzeko muziejuje yra eks
iš esmės — savo biurokratijos kad nėra tautinių mažumų
Anti-Defamation League". Ma druomenė minėjo šiuo metu
ponatai
lietuviškų
prekių
kūrimu, nerodydamos jokių reglamentuojančios bazės. Sa
(maisto produktų), kurios bu nau, kad dauguma lietuvių, Lietuvoje viešinčio prof. tėvo
pastangų domėtis gyventojų vo straipsnyje Rytis Motie
vo eksportuojamos į JAV dar latvių ir estų tokią organiza A. Liuimos, SJ, 90-ąsias gimi
reikalais, kaip darboviečių jūnas rašo, kad Lenkija neturi
mo metines. Ta proga Šv.
ciją remtų.
prieš II pasaulinį karą.
išsaugojimu ir krašto gamyba. ne tik tautinių mažumų ap
A l d o n a Kudirkienė Pranciškaus Ksavero bažny
Amerikos
lietuviai
norėtų
To geriausias pavyzdys gali saugos įstatymo, bet nėra ra
La Crescenta, CA čioje šv. Mišias aukojo tėvas
nusipirkti lietuvių gamybos
būti Kauno „Inkaro" likimas. tifikuota tautinių mažumų ap
A. Liuima, SJ, kunigai V. Sa
kumpį, skilandį, dešras, sūrį,
Vienintelį dalyką, ką Lietuvos saugos konvencija (tarpvalsty
* P r i e n ų sklandytuvu ga dauskas, SJ, L. Jagminas, SJ,
įvairius šokolado gaminius bei
valdžia per dešimtmetį spar binis susitarimas). Tas buvo
m
y
k l a „ S p o r t i n e aviacija'' kun. G. Vitkus, SJ, ir kun. L.
saldainius. Amerikiečiai tik
čiai gamino, tai vidaus, o ypač sutarta tarp Vilniaus ir Var
pagal
amerikiečių užsakymą Zaremba, SJ. Giedojo Jėzuitų
riausia irgi paragautų...
užsienio skolą. Po dešimties šuvos, ir Lietuva tai padarė
atnaujino
nuo vasario mėnesio gimnazijos moksleivių choras.
JAV tarifai yra vienodi vi
metų tokio „baltų pirštinaičių" vasario mėnesį, o Lenkija vis
pristabdytą
standartinės kla Po Mišių jubiliatą sveikino
valdymo, Lietuvoje pasirodė delsia, ir dar kalba apie lenkų som Europos valstybėm. Tai sės sklandytuvu ,Genesis-2" gimnazijos bendruomenė. Dr.
kodėl
nematyti
lietuviškų
persekiojimą Lietuvoje, Ukrai
keistos pasekmės.
maisto produktų importuotų gamybą ir pradėjo gaminti A. Vasiliauskienė apžvelgė tė
noje, Vokietįjoje.
priekabas sklandytuvams per vo A. Liuimos, SJ, gyvenimą ir
Kad „apsaugotų" teisėjus
iš Lietuvos?
Visi matome, kad Lenkijoje
(Ht») veiklą.
nuo kyšių ėmimo, valstybė
Lietuvos Užsienio reikalų vežti.
uždaromos mokyklos, kuriose
praktiškai pati duoda jiems
mokosi lietuvių kalbos, ne ministerija per konsulatus ir
kyšius, mokėdama mėnesines
spausdinami vadovėliai, kai jų pareigūnus, turėtų ištirti,
mybės atverta kitokia ateitis
T Ė V Y N Ė S SĄJUNGA
algas nuo 10,000 iki 18,000
tuo tarpu Lietuvos lenkai rei kokiu būdu Lietuvos kaimy
— darbšti, prakaituota ir aša
litų. Valstybė nežino ir nekon
kalauja vis daugiau mokyklų, nės eksportuoja maisto pro Atkelta iš 3 psl.
rota, bet ne vergįjoj, ne paže
Atė_
troliuoja, kokias algas ji moka
o vadovėliams lenkų kalba iš duktus į JAV. Kol kas, atrodo,
jo ir susiklostė nauja padėtis, minime. Rodykim žmonėms,
valstybinių įmonių vadovams,
leidžiama šimtai tūkstančių kad niekam neaišku, kas atsa
įdomus ir atsakingas laikas kokie ateina tie nauji senieji ir
kurių dalis dirba su nuosto
litų iš Lietuvos mokesčių mo kingas už tokį galimybių iš
telkime kuo platesnį frontą
liais. Kriminaliniams nusikal
tyrimą, kaip Lietuvos produk tarp savivaldybių ir Seimo
kėtojų kišenių.
rinkimų. Savivaldybėse liko susivokiančių stoti už Lietuvą.
tėliams yra surašomi tomai
Atrodo, visi tyli dėl pasienio tus eksportuoti į JAV.
Laisvė, tai nėra laisvė plūdu
kaltinamosios medžiagos, bet
Kaip žinome, politika ir eko me, apskritai paėmus, opozici
užkardos Punske. Lenkų poli
joje, o laimėjusios neva naujos riuoti ir leistis vedžiojamiems
retai jie teisiami. Žiniasklaitikai teigia, kad pasieniečiai nomija eina greta. Kam tas partijos iš karto rode seną so už nosies ar pardavinėti pi
dai yra suteikta visiška lais
išsikelia iš Punsko sveikatos yra nesuprantama, tai, mieli vietinį nomenklatūrinį veidą. liečio balsą už 10 litų. Laisvė,
vė, nereikalaujant atsakomy
centro, kai tuo tarpu dar ple ponai, pasistenkite suprasti. Žmonės stebisi, kodėl šluojami tai didelis išmėginimas, ku
bės, kai ji skleidžia melą. Biu
čiasi ir statomas bokštas bei Jei norite padėti Lietuvos gerai dirbę seniūnai, kiti pa riame suklydus gali nebelikti
rokratai ir seimūnai, iškelda
šunims užtvara. Taip teigia ūkiui ir Lietuvos ekonomijai, reigūnai. Tą daro buvę santar- nė išmėginimo.
mi sau algas ir apsidraudė
Rytis Motiejūnas savo straips reikia ištirti, ką galime eks vių skelbėjai, kurie dabar
Esame tie, kurie vedėme ir
nuo atsakomybės už savo
portuoti į JAV.
nyje.
atvesime
Lietuvą į Europos
veiksmus, sukūrė sau gražų
A l g i s Liepinaitis skelbia apie atleidžiamus se
Kur
Lietuvos
spauda,
radi
Sąjungą.
Tegul
mus peikia,
gyvenimą, kai tuo tarpu 90
Chicago, TL niūnus: „politiškai nepatiki
jas,
televizija?
Nejaugi
jiems
šmeižia,
tegul
pamėklėmis
mi".
Žmonėms
tai
atrodo
kaip
proc. krašto gyventojų skęsta
žmones gąsdina, bet jie jau
stribų
žodynas,
beliktų
tik
jė
skurde. Tūkstančiai vaikų ne terūpi žudynės, išprievartavi
GERA MINTIS
ga perkelti tuos politiškai ne mato ir visai gerai pamatys,
lanko mokyklų, sąvartynuose mai ar nemėgstamo žmogaus
kad izoliacija neįmanoma, ir
žmonės ieško maisto. Prieška apšmeižimas?
Prieš porą mėnesių skaičiau patikimus į kokias tolimas
Labai nuostabu, kad prezi
tik į Europą mūsų kelias —
vietoves.
rinės Lietuvos gyventojų so
„Drauge", kad šaukiamas susi
dentas
Adamkus
nieko
nežino
kartu su Lenkija, Latvija, Es
cialinės nelygybės, palyginus
Praeities veidas, vėl pasiilg
rinkimas įsteigti „Lietuvių
ir
nėra
girdėjęs
apie
lietuvių
tija, Suomija, o ne su Luka
jas su dabartinėmis, beveik
Anti-Defamation League". La tas Anykščiuose, pirmiausiai
vargus
Lenkijoje.
Kur
jo
pa
šenkos ir Karbauskio Baltaru
neegzistavo.
bai gera mintis. Daugelis pasirūpino kremu sau. Šilutė
tarėjai? Ar jie tik susirūpinę
sija. Europos Sąjunga — nau
Jeronimas Tamkutonis
Amerikos mažumų, turi tokias je žmonės jau turi trigubai
prezidento populiarumu? Jei
da Lietuvai, tegul čia bus vie
Chicago, IL
organizacijas, kurios rūpinasi, raudoną rožę, iškart apsipregu mes, gyvendami užsienyje,
nas mūsų rinkiminių šūkių.
kad jų etninė grupė nebūtų vi mijavusią suktybėmis iš mo
nuolatos girdime apie Lenki
AR VĖL GRĮŽTAME Į
Šaltojo karo gūsiai iš Rytų ir
mokėtojų
pinigų.
sada šmeižiama ir užgaulioja kesčių
jos lietuvių vargus ir rūpes
BAUDŽIAVOS LAIKUS?
vis
Baltijos kryptimi teprime
Spjaudosi — bet patys išsirin
ma spaudoje bei televizijoje.
čius, tai, manyčiau, Lietuvoje
na
kuo
plačiau Lietuvoje, kad
Jeigu mūsų proseneliai pri
Kai italų kilmės žmonės ko! O tos rožės partija, Naujoji
turi boti žinoma. Nejaugi Lie
tolimuose
karo išdegintuose
sikeltų, pagalvotų, kad gal tuvos pareigūnai „nurašė" įsteigė „Italų Anti-Defamation sąjunga, savo garsiuoju para
kalnuose
čečėnai
miršta už ge
šų
rinkimu
prieš
Lietuvos
ka
kažkas panašu. Lietuvos pre Lenkijos lietuvius, atidavė League", televizijos filmų kū
resnę
Rusiją.
Jie
miršta ir už
riuomenę
anksti
atsiskleidė
zidentas, Valdas Adamkus, juos nuslopinimui ir sulenki- rėjai buvo priversti pakeisti
Estiją,
kurioje
per
70 procentų
kaip
kitos
valstybės
strategi
besilankydamas
Užkardoje, nimui. Tuo tarpu Lietuvoje gy atvaizduotų kriminalistų ita
vyrų
ir
50
procentų
moterų at
nių
interesų
atstovė.
Apie
tai
liškas
pavardes,
į
nespecifines
nustebo, kas ten darosi, rašo venantiems lenkams patai
sakė,
kad
imtųsi
ginklo
ginti
pasakiau
vakar
Seime.
Šian
ir
neetnines
pavardes.
Jie
iš
Rytis Motiejūnas/ ^Apžvalgo kaujama ir jų visi reikala
tėvynę.
Bet
kuriai
atsakingai
sikovojo, kad „gangsteriai" ne dien vyksta jų suvažiavimas,
je''.
vimai išpildomi.
būtų automatiškai atvaizduo gal nutars atsiimti tą kirši valdžiai nėra svarbesnio tiks
Prezidento vizito į Lenkiją
Peršasi mintis, kad lietuviai jami įtalų kilmės.
nantį įstatymo projektą, bet lo, kaip krašto saugumas. O
metu, Lenkijos prez. Aleksan
Lietuvos saugumo vienintelė
„įpratę baudžiavos metais nu
Mums, lietuviams, labai vargu bau. Nemažiau atvirai
dras- Kvasnievski balandžio
tikra garantija yra Šiaurės At
silenkti- ponams" — ar jie būtų
ir
įžūliai
šneka
Brazauskoskaudu nuolat skaityti spau
4 d. pasakė, kad abi šalys gera
lanto aljansas — NATO. Įsto
rusai, ar lenkai. Nejaugi mes
Juršėno-Andriukaičio
raudo
doje ir girdėti televizijoje, kad
noriškai spręs tautinių mažu
ję į NATO, turėtume geriau
grįžtame į baudžiavos laikus
nasis
blokas:
nacionalizuosim,
visa Lietuva šaudė žydus ir
mų problemas. Praėjus vos
sius santykius su Rusija. To
ir visų tik atsiprašome, nusi
yra sunkiai nusikaltus genoci išvarysim vakariečius, keisim
trims dienoms po šio pareiš lenkiame, pataikaujame?
dėl to ir siekiame. Mes esame
do nuodėme. Neginant, kad ienų kryptį kitur — į Rytų
kimo, Krasnopolio valsčiaus
Karolina Kubilienė buvo asmenų, kurie kolabora kaimynų saugumo garantijas! atsakinga politinė jėga, todėl
taryba priėmė sprendimą už
Willowbrook, IL vo su vokiečiais ir dalyvavo Gal tuo įžūlumu nori pri vedam šalį šia kryptim. Kiti
daryti Ramoniškių mokyklą,
tegul pasisako, kad rinkėjai
baisiose žudynėse, mums vis blokšti, neva Lietuvos likimas
kurioje lietuvių kalbos mokėsi
žinotų — ar jūs už narystę
LAIKAS PASIRŪPINTI
jau
nulemtas
—
tai
būtų
sena
tiek reikalingas užtarėjas, kuris
18 vaikų. Atrodo, kad tai vie
i
NATO, ar už saugantį „meš
bolševikų
metodika,
—
bet
Ar
galima
konservuotą gintų mūsų interesus ir teisin
nintelė visame valsčiuje mo
kos" glėbį? Iššūkis Lietuvos
kairiųjų
iššūkis,
manau,
turi
kykla, kurioje vaikai mokėsi maistą iš Lietuvos eksportuoti gai pristatytų faktus visam
valstybei
visai tiesus ir turim
sukelti
ant
kojų.
pažadinti
vi
pasauliui.
lietuvių kalbos ir vienintelė į JAV?
atsakyti
tiesiai.
sus, kam brangi Nepriklauso
Apsidairius Čikagos didžio
Dar naudingiau būtų susi
šiame valsčiuje uždaroma mo
siose . krautuvėse pastebima
kykla.
Lietuvos prezidento Lenki daug maisto produktų impor
joje išvakarėse spauda rašė tuotų iš Lenkijos. Taip pat jau
apie Lietuvoje gyvenančius atsiranda ir kitos maisto pre
lenkus, kurie gyrėsi, kad savi kės iš kitų Europos valstybių
kaip iš Latvįjos — žuvelių
AND L O A N ASSOCIATION OF CHICAGO
valdybių rinkimuose Lietuvoje
konservai (6 rūšys) latviškos
visos politinės partijos siekė jų
2212 VVest Ccrmak Road, Chicago. IL 60608
gamybos šokoladas bei saldai
paramos. Dienraščio „Žycie*
(773) 847-7747
niai ir kt. Floridoje galima
lenkų veikėjai sakė, kad dabar
pirkti lietuvišką sūrį paga
Stcphen M. Oksas, President
bus galima sutvarkyti visus
mintą Taline, Estijoje. Konser
reikalus ir grįžti prie viešo
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.
vuotų prekių galima rasti iš
lenkų kalbos vartojimo valsty
Čekijos, Slovakijos, Vengrijos
binėse įstaigose

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

i

A.tA.
RAPOLAS MONTRIMAS
Mirė 2000 m. gegužės 16 d., sulaukęs 92 metų. Gyveno
VVaukegan, IL. Gimė Liepojoje, Latvijoje. Amerikoje
išgyveno 51 m e t u s . J i s buvo aktyvus Lietuvių
Bendruomenės n a r y s , Waukegan/Lake County
apylinkėje.
Nuliūdę liko: žmona Marija, sūnus Rapolas A. su
žmona Jean; duktė Stefanija Aldona; anūkai Anne Marie
Koutny, Randy ir Zuzana Montrimai; proanūkai Nikolas
ir Aleksas; brolienė Joana Montrimienė; dukterėčia Elena
Skališienė ir jos vyras Eduardas; sesers anūkai, Silvya
Žekonienė ir jos vyras Gintaras, Antanas Rimdzevičius
su žmona Stase Kaune; jų vaikai Gabija ir Danas; taip
pat kiti giminės Lietuvoje.
Velionis bus pašarvotas penktadienį, gegužės 19 d. nuo
6 iki 8 vai. vakaro Peterson & Patch laidojimo namuose,
408 North Sheridan Road, Waukegan, IL.
Atsisveikinimas 7 vai. vakaro. Laidotuvės įvyks
šeštadienį, gegužės 20 d. 10:30 vai. ryto Šv. Baltramiejaus
parapijos bažnyčioje, Lincoln ir 8-tos gatvių kampas,
Waukegan. Po Mišių a.a. Rapolas bus palaidotas Ascension kapinėse, Libertyville, H .
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti
„Saulutei", Lietuvos našlaičiams, 419 Weidner Road,
Buffalo Grove, TL 60089.
Nuliūdę: žmona, s ū n u s , dukra ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Peterson & Patch Funeral Home.
Tel. 847-623-0495.

Scheinfeld'o gimnazijos bendraklasiui

A. t A.
ZENONUI PETKUI
mirus, liūdime kartu su bendraklase, miela VANDA
ir jos visa šeima. Taip pat mūsų nuoširdžiausia
užuojauta seseriai ALDONAI MAŽEIKIENEI ir
broliui dr. ROMUI PETKUI bei jų šeimoms.
Leonas

Balaišis

Alfonsas Tumas
Algis

Vedeckas

A.tA.
Dr. VYTAUTUI AVIŽONIUI
buvusiam ilgamečiui New Yorko lietuvių gydytojų
draugijos pirmininkui mirus, jo žmonai VALERIJAI,
dukrai GIEDREI, sūnui PETRUI, visai šeimai ir
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir liūdime.
Amerikos Lietuvių gydytojų

Taip pat į svarbiausią klau
simą — ko mes norime Lietu
vai, jos žmonėms? Tai saugi
gerovė. Kelias į saugią gerovę
bus dar netrumpas ir duobė
tas, lengvo buvimo nesitikė
kime. Yra, kam kliudo Lietu
va; yra, kam kliudo Tėvynės
Sąjunga. Vienas jūsų tarpe
kliudo ypatingai. Tie, kuriems
kliudome, norėtų įstumti mus
į pasyvų, paklusnų, laukiantį
buvimą, kuris greit pereitų į
puvimą. Būkime visuomenės
organizme tais
baltaisiais
kraujo kūneliais, kurie kovoja
prieš puvimo mikrobus, teikia
imunitetą.
Jėgų turim daug, ir mūsų
atsakymai žmonėms dabar
bus aiškesni. Tegu šį laikotar
pį žymi vyriausybės dialogas
su visuomene, ko anksčiau ne
buvo. Dabar jis yra — kalba
ma tiesiai, atvirai, nuošir
džiai. Reikia dažniau. Anas
puslapis užverstas. Iškilo nau
ji žmonės. Andriaus Kubiliaus
ir Rasos Juknevičienės, ir
daugelio kitų karta padarys
Lietuvai ir Tėvynes sąjungai
daug gera, padės vėl stoti tvir
tai ant kojų ir nepamesti ke
lio. Pirmininkas tarnaus tol,
kol atrodys, kad tai naudinga.
ar kol galės su palengvėjimu
tarti: jau esu :itleidžiamas.
Dabar mums svarbiausia —
darbingas ir kovingas ūpas. jo
kio nosių nukabinimo, jokiu
nuleistų rankų, nes pareiga

sąjunga

sunkmečiu tik didėja, o parei
ga Tėvynei įprasmina mūsų
gyvenimą. Kvieskime jauni
mą, kuriam nesvetimas idea
lizmas, kvieskime nesusvyra
vusią, neverkšlenančią, o su
sirūpinusią dėl šalies ateities
inteligentiją, kvieskime ūki
ninkus, mokytojus, darbinin
kus į Tėvynės sąjungą, į tėvy
nės darbą.
Telkime į vieną frontą visas
politines centro dešiniąsias
jėgas,
nesusikompromitavu
sias ir norinčias išlaikyti ne
persuktą vakarietišką valsty
bes kryptį; kvieskime žmones
mąstyti pilietiškai ir išsaugoti
nepriklausomybę, patys pagal
vokime ir stokime į savano
rius ir Šaulių sąjungą; ragin
kime jaunimą domėtis ateiti
ninkais ir skautais, brangin
kime ir visiškai pasitikėdami
skatinkime savo Jaunųjų kon
servatorių lygą. Testiprėja pi
lietinės sąmonės gaivintojai,
dešiniosios
konservatoriškos
minties platintojai — Konservatizmo klubas ir Demokra
tinės politikos institutas. Plėskime savo įtaką — geros va
lios žmonių įtaką bendram la
bui, ir neisvirsim nei į val
džios partiją, nei į kokios įta
kojančios grupuotės ar vado
partiją Būkim tokie, kokių
reikia ž m o n ė m s , ir n e p a m i r š 
kim, kad j i e m s labiausiai rei
kia teisingumo.
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DRAUGAS, 2000 m. gegužės 19 d., penktadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,
Primename, kad šį vakarą,
gegužės 19 d., penktadienį,
Jaunimo centre Čiurlionio gale
rijoje įvyks Poezijos vakaras.
Šis poezijos vakaras skirtas
poetui Juozui Erlickui, Kotry
nai Grigaitytei ir Broniui Kri
vickui. Vakaro pradžia — 7
vai.
Charakterio
ugdymo
programa apleistiems vai
kams buvo labai palankiai
įvertinta Vilniaus apleistų
vaikų globėjų ir vadovų. Šią
programą ves savanorės Aldo
na Kamantienė, Birutė Kožicienė ir Rita Venclovienė.
Kviečiame prisidėti prie šio
artimo meilės darbo. Skam
binkite Ritai tel. 847-9400233, elektr. paštas
venclovas@aol.com
Brighton Parko lietuviu
namų savininkų gegužinė
vyks gegužės 21 d., sekmadie
nį, Šaulių rinktinės namuose.
Visi kviečiami smagiai ir ma
loniai praleisti sekmadienio
popietę bendraujant su drau
gais ir pažįstamais.
Pat Michalski, Illinois val
stijos gubernatoriaus patarėja
etniniams reikalams, bus pa
gerbta gegužės 21 d., sekma
dienį. Pagerbimas vyks nuo 3
val.p.p. iki 6 val.v. The Hanging Gardens (8301 W. Belmont Avenue, River Grove).
Įvairių etninių grupių atstovai
suruoš meninę programą. Į šį
nemokamą renginį galės at
vykti visi norintys.
Politinių kalinių ir trem
tinių dainas bei eilėraščius
gegužės 21 d. 12 vai. Pasaulio
lietuvių centro didžiojoje salė
je dainuos ir skaitys Silvija Simanonienė, Irena Belickienė
ir Audronė Simanonytė. A. Simahonytė - ne tik dainininkė,
bet ir kai kurių dainų muzikos
autorė. PLC renginių komite
tas kviečia į malonų paben
dravimą.
JAV LB Brighton Parko
valdyba visus kviečia į jos
rengiamus pietus, kurie vyks
gegužės 21 d., sekmadienį,
Svč. M. M. Nekalto prasidėji
mo parapijos mokyklos salėje
(4420 S. Fairfield Ave., Chicago). Pietūs bus teikiami tuoj
po 10:30 val.r. lietuviškų Mi
šių.

Labdaros
koncertas
„Šypsenėlė" — tai linksma
programėlė visai šeimynėlei.
„Šypsenėlė" vyks sekmadienį,
gegužės 28 d. 3 vai. p.p. Jauni
mo centre. Visus kviečia „Sau
lutė", Lietuvos Vaikų globos
būrelis. Bilietus iš anksto gali
ma gauti „Seklyčioje".
Amerikos Lietuvių pre
kybos rūmai šįmet gegužės
20 d. 6 vai. p.p. Pasaulio lie
tuvių centre ruošiamame po
kylyje pagerbs „Saulutės* pir
mininkę Indrę Tijūnėlienę.
Visas pokylio pelnas skiria
mas „Saulutės" veiklai. Vietas
rezervuoti, skambinant David
Gaidas tel. 708-974^4410 arba
David Shestokas 630-243
0099.
Lietuvių karių veteranų
sąjungos nRamovė" Čikagos
skyriaus narių susirinkimas
šaukiamas gegužės 21 d., sek
madienį, 12 vai. Jaunimo
centre, laisvės kovų muziejuje.
Kviečiame visus skyriaus na
rius susirinkime dalyvauti,
nes reikės svarbius, skyriaus
veiklą liečiančius reikalus ap
tarti.

,,Draugo"

knygynėlyje

Šv. Raštas - jau vėl „Drau
go" knygynėlyje! Tiesa, kiek
pabrangęs - 25 dol., su per
siuntimu - 35 dol.
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DAINAVOS STOVYKLOS
ATIDARYMAS
Dainavos jaunimo stovyklos
sezono atidarymas vyks Memorial savaitgalį, gegužės 27,
28 ir 29 d. Šeštadieny gegužės
27 dieną, sezono atidarymo
laužas ir vakaronė; sekmadie
nio vakarą „Pavasario" poky
lis ir šokiai. Pianinu skambins
Aleksas Mitrius. Atidarymo
proga vyks ir golfo turnyras
Heart of the Hills golfo klubo
laukuose. Brooklyn. Michigan. Visi kviečiami į laužą,
šokius, golfo laukus ar pasi
vaikščioti po Dainavą, Prisi
minimo savaitgalį, gegužes
27-29 d. Registracija ir infor
macija skambinant Ilonai Mitrienei tel. 248-554-9344. Golfo
registraciją tvarko Saulius
Polteraitis tel. 708-358-0697.

Vilnietė muzikė Irena Skomskienė rankose laiko pirmąjį Lietuvoje poka
rio metais išspausdintą kompozitoriaus Vlado Jakubeno leidinį ..Jėzau.
Tu mano gyvybe". Dabar I. Skomskienė sudarė ir spaudai parengė mono
grafiją apie kompozitorių V. Jakubėna. Knygos pristatymas vyks gegužes
21 d. 1 val.p.p. „Tėviškės parapijos namuose. Nuotr. E. Šulaičio

PAVASARIO ŠVENTĖ „SEKLYČIOJE"
Gegužes .10 d. vyresniųjų lie.uvių popietę „Seklyčioje" pradėdama, renginių vadovė E.
Sirutienė džiaugsmingai pa
reiškė, kad ši popietė yra tikra
pavasario šventė, nes joje pro
gramą atliks du jauni tenorai
— Lietuvos Operos ir baleto
solistai: Audrius Rubežius ir
Kęstutis Alčauskis. A. Rube
žius sėkmingai atliko Alfredo
vaidmenį Čikagos Lietuvių
operos pastatytoje „Traviatoje". o K. Alčauskis „Traviatoje"
dainavo ne tik Juozapo par
tiją, bet A. Barniškiui užki
mus, per trejetą valandų pa
ruošė ir atliko Barono vaidmenį 'net be repeticijos). Bravo! Esame dėkingi Čikagos
Lietuvių operos valdybos pirmininkui ir spiritus movens
V. Momkui. kurio dėka galė
jome „Seklyčioje" išgirsti tuos
šaunuolius solistus. Pats V.
Momkus dėl įvairiausių įsipa
reigojimų mūsų popietėje ne
galėjo
dalyvauti.
Solistus
mums atvežė ir atlydėjo Jur
gis Vidžiūnas — didelis Čika
gos Lietuvių operos „variklis".
Abu solistai — labai mieli ir
„savi" žmonės — neturintys
nei lašo puikybės. A. Rubežius
pasisakęs, kad esąs daininin
kas ir pianistas, tai šiandien
bus pianistu ir akompanuos
K. Alcauskiui. Papasakojo,
kad esąs paruošęs 12-13 vaid
menų: „tų nelaimingų, jaunų,
'lūdnų, įsimylėjusių herojų,

Mokytoja Kristina Bandžiulienė rūpinsis progra
ma vaikams, kurie kartu su tė
vais dalyvaus šios vasaros
Mokytojų kursuose Dainavoje.

kaip Alfredas ar Faustas".
Dainuoja ne vien Lietuvoje;
gastroliavo Suomijoj ir Estijoj.
Papasakojo, kad turi žmoną ir
dukrytę Justą, kurių jau spė
jo labai pasiilgti. Kęstutis Al
čauskis irgi iš Vilniaus, Lietu
vos Operos ir baleto teatro,
kur yra paruošęs 5 vaidmenis.
Dainuoja ir Kaune (ten — 3
vaidmenis).
Pasidžiaugė, kad jau antrą
kartą lankosi Čikagoje, net
yra pasirodęs 1996 m. „Seklyčioje" (tada jam akompanavo
R. Šokas), tai ir šiandien „Sek
lyčioje" jaučiasi kaip namie.
Pasakė padainuosiąs dainų ir
arijų įvairiomis kalbomis: lietuviškai, itališkai, vokiškai.
Koncertą pradėjo nuostabia J.
Indros daina „Saulė leidos".
Lyg užburti klausėmės žodžių
ir pasakiškos melodijos:
„Saulė leidos, dega jūra,
tirpsta jos krantai ir
žuvėdrą — baltą burę —
tolumoj matai".
Po to itališkai dainavo ro
mantišką Giordano „Caro mio
ben". Po jos skambėjo „Čia
mano gimtinė". Žavėjomės so
listo V. Noreikos išgarsinta
„Ugnele" (A. Bražinsko muzi
ka. Baltakio visus namo grą
žiną žodžiai):
„Toli palei šilą ugnelė kū
renas"... Tada buvo dainuoja
ma „Una furtiva lacrima" iš
„Meilės eleksyro", vokiškai
atidainavo ariją iš „Užburto-

šios fleitos". Abu su A. Rubežium itališkai atliko „O sole
mio" dideliam
klausytoju
džiaugsmui visi kartu su
abiem tenorais sudainavom
„Tūkstantis žingsnelių" ir
„Saulute nusileido". Ir kaip
smagu, kai operos solistai dai
nuoja su paprastais mirtingai
siais kaip su sau lygiais. Po to
visi valgėm skanius pietus ir
džiaugėmės puikia, pavasa
riška programa. Ačiū solis
tams už atsilankymą „Sekly
čioje".
Emilija J. Valantinienė

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
per WCEV 14.50 AM. Tel.
773-847-4903, adresas: 4459
S.Francisco, Chicago, IL 60632.
• Akcijų, bonų bei kitu
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel.
312-879-7750 arba jo sūnus
Andrius Kurkulis, tel. 312879-7751, dirbą su First Albany Corp. Čikagoje. Iš JAV
ir Kanados skambinkite veltui:
tel. 1-888-879-7730.
P.tdcd.im i>or%ikr,iu\tyti i
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Lietuvos Respu: ikos Seimo ir JAV LB atstovų komisijos posėdžio, įvykusio 2000 m. kovo 6 d. Vilniuje, metu.

PAVASARIO DARBAI JAV LB
KRAŠTO VALDYBOJE
Krašto valdybos nariai rin pirmininkei B. Jasaitienei pri
kosi į eilinį pavasario posėdį stačius, buvo kalbama apie
aptarti daugy ;es savo darbų. Amerikos darbo organizacijų
Buvo priimtas praėjusio posė pradedamą akciją dėl nelega
džio protokole ir patvirtinta lių emigrantų legalizavimo. Ši
organizacija siekia amnestijos,
darbotvarkė.
Iždininkas R. Pliūra infor kuri suteiktų legalių gyven
mavo, jog dar aukiama beveik tojų statusą daugeliui JAV gy
puses Vasari'. 16-osios aukų. ventojų. Tai būtų naudinga ir
Šios lėšos suteikia galimybę mūsų tautiečiams. Krašto val
dyba pritarė šiai akcijai ir
Krašto valdyba veikti.
Sėkmingai baigiamas platin įgaliojo R. Narušienę parašyti
ti Jubiliejinis
kalendorius. šiai organizacijai akcijos rėmi
Apie tai kalbėjo ses. M. Barei mo laišką.
Apie savo kelionę į Lietuvą
kaitė. Ji taip pat pažymėjo, jog
Krašto
gauti šilti ats.liepimai apie šį plačiau papasakojo
leidinį iš Lietuvos. Vyskupas valdybos pirmininkė R. NaruS. Tamkevič:us ir kiti Lietu šienė. J o s kelionė truko nuo
vos vyskupą: dėkoja už pasi vasario 24 iki kovo 23 dienos.
rašymą po peticijomis dėl pas Vizito metu susitiko su JAV
kelbimo svertaisiais ir prašo ambasadoriumi K. Smith, Lie
maldų už Lietuvos santarvę ir tuvos prez. V. Adamkumi,
premjeru A.Kubiliumi, vyriau
gerovę.
Posėdžio r o t u buvo kalba sybės atstovais ir Seimo na
ma * apie įvyksiantį Lietuvių riais. Dalyvavo prezidentūroje
fondo suvažiavimą.
Krašto vykusioje Lietuvos Muzikų rė
valdyba suri:.kusi daug įgalio mimo fondo premijų įteikimo
jimų, ruošia-i pristatyti fon šventėje, LR Seimo ir JAV at
stovų komisijos posėdžiuose,
dui LB pozic. ą.
Apie Kultf ros tarybos veiklą kuriuose buvo kalbėta apie
kalbėjo jos pirmininkė M. Re teisingumą ir teisinę etiką
inienė. Vyk-ta renginiai Čika Lietuvoje, Lietuvos pilietybės
goje bei eitose apylinkėse. išlaikymą, užsienio reikalus
Buvo pasidžiaugta išeivijos bei krašto apsaugą.
R. Narušienei kovo 7 d. teko
dailininkų larbų parodos ati
darymu Lif tuvoje. Renginys iš grįžti į Vašingtoną, kur daly
tiesų pavy.-.o. Lietuvos spauda vavo Lietuvos Nepriklauso
šiam reng.niui skyrė didžiulį mybės atkūrimo dešimtmečio
dėmesį. D.:iugu, kad pagaliau iškilmėse, vykusiose Kongre
ir Lietuve e išeivijos dailinin se. Kovo 7 d. Lietuvos amba
kų darbą: buvo deramai pri sadoje prof. Vyt. Landsbergis
statyti. Kvl k a s sunkiai juda susitiko su KV pirmininke ir
archyvų tvarkymo
darbai. kitų lietuvių organizacijų va
Taip pat pranešta, kad tenka dovais, R. Narušienė dalyvavo
atšaukti kitais metais numa ir ta proga surengtame pri
tytą Dain. šventę, nes nesu ėmime. Tos pačios dienos va
laukta pakankamai galinčių kare ji reprezentavo JAV LB
Baltijos šalių Dailės parodoje
padėti sudaryti repertuarą.
Krašto •• idybai buvo prista ir vakarienėje IMF galerijoje,
tyti Lituar.is organizacijos ta kur buvo pagerbtas prof. Vyt.
rybos nan a. Iškilus kai ku Landsbergis.
riems k b įsimams, pavesta
Kitą dieną Brookings insti
Krašto v? Jybos pirmininkei tute KV pirmininkė klausėsi
R. N'aruši- įei šį klausimą iš prof. Vyt. Landsbergio paskai
spręsti.
tos .Atlantic Council of the
Posėdžio metu pažymėta, U.S." tema „Baltic Atlantic
kad visa i formacija apie Ta Bridge: Pillars and Challanrybos ir S .imo rinkimus bus ges". Šiame renginyje dalyva
vo ambasadų, valdžios, „Wilpateikiam. spaudoje.
Dr. Vyt. Bieliauskas kalbėjo liams International" bendro
apie bū;- mąjį
organizacijų vės, universitetų, spaudos ir
antrąjį su >žiavimą. kuris tu i vairių kitų organizacijų atsto
rėtų vyk: Čikagoje rugsėjo vai.
mėnesį. Pižymėjo, jog toliau
Kovo 8 d. vakare Kongreso
renkamos proklamacijos iš gu- pirm. Dennis Hastert surengė
bernatorii. merų paremti Lie iškilmingą priėmimą pagerbti
tuvos nar.«te NATO. Kovo 7 Lietuvą ir prof. Vyt. Lands
d. ambasaaoje Vašiagtone vy bergį. Šiame renginyje dalyva
ko pasitarimas su Seimo pir vo „Baltic Caucus" nariai, tarp
mininku Vyt. Landsbergiu.
jų ir Kongreso nariai ShimKrašto i-.ldybos nariai kal kus, Cox, Lantos, Gilman, sen.
bėjo ap» būsimai: Jaunimo Durbin, Lietuvos amb. S. Sa
kongresą, vyksianti Australi kalauskas ir Lietuvos delega
joje. Kadangi sąmatoje nenu cija. Taip pat dalyvavo Islan
matytos I S o s paremti šį Jau dijos ambasadorius J. Baldnimo sąjungos renginĮ, Krašto win, Lenkijos Charge 'd Affaivaldyba neturi galimybės jų res ir Danijos ambasadorius.
skirti, tačiau remtų jų prašy Krašto valdybos pirmininke R.
mą L i e t u , j fonde.
Narušienė buvo pakviesta į šį
Apie bi.~,mąją šokių šventę priėmimą specialios viešnios
kalbėjo J. Budrienė. Ji renka teisėmis ir atstovavo Ameri
lėšas šiam renginiui ir gegu kos lietuviams. Po vakarienes
žės 12 d. \ vksta j Kanadą pa ji kartu su Lietuvos delegacija
lankėsi Kongrese, kuriame tą
sitarimui
JAV LB ir Seimo komisijos dieną buvo priimta rezoliucija,
posėdžiai vyko kovo mėnesį sveikinant Lietuvą Lietuvos
Lietuvoje t>et rezoliucijos iki nepriklausomvlH's atstatymo
proga ir pažymint, jog Kovo
šiol dar m patvirtintos.
Socialinių reikalų tarvbos 11-osios Lietuvos nepriklauso

mybės atstatymo aktas prive
dė prie Sovietų Sąjungos iširi
mo. Be kita ko, rezoliucijoje
minima, kad per šį laikotarpį
Lietuva sėkmingai įtvirtino
demokratijos ir laisvos rinkos
principus, užtikrino žmogaus
ir mažumų teises bei įstatymų
viršenybę, palaikė puikius
santykius su kaimynais. Rezo
liucijoje teigiama, kad, siekda
ma narystės NATO ir Europos
sąjungoje, Lietuva nuosekliai
įsitvirtina į laisvų ir demokra
tiškų tautų bendruomenę, da
lyvauja NATO rengiamuose
taikos veiksmuose Bosnijoje ir
Kroatijoje, tuo prisidėdama
prie tarptautinio pastovumo ir
taikos užtikrinimo. Prie šios
rezoliucijos teiginių formulavi
mo prisidėjo ir LB. Šis rengi
nys buvo ypatingas — tokio
pobūdžio jis surengtas pirmą
kartą.
Kovo 9 d. Krašto valdybos
pirmininkė dalyvavo „Council
on Foreign Affairs" suruošta
me pasikalbėjime su prof. Vyt.
Landsbergiu. „Heritage Foun
dation" prisidėjo prie šio ren
ginio organizavimo. Jame da
lyvavo Seimo nariai R. Dagys
ir E. Zingeris, ambasadorius
S. Sakalauskas, Krašto valdy
bos reikalų vedėja ir direktorė
Vašingtone A. Pakštienė, „Lie
tuvos ryto" atstovas G. Alksni
nis, Laisvojo Radijo Europoje
atstovė A. Banionytė, Ameri
kos spaudos atstovai ir „Coun
cil on Foreign Relations" at
stovai. Tuoj po šio pokalbio, R.
Narušienė ir A. Pakštienė tu
rėjo progos pasitarti su Paulą
J. Dobriansky iš „Council of
Foreign Affairs".
Kovo 11 d. R. Narušienė grį
žo į Lietuvą, kur dalyvavo Ko
vo 11-osios renginiuose. Tą
dieną įvyko iškilmingas LR
Seimo posėdis, kuriame buvo
pakviesti Krašto valdybos na
riai ir LR Seimo bei JAV at
stovų komisijos nariai. Krašto
valdybai atstovavo jos pirmi
ninkė R. Narušienė. M. Remienė ir Vyt. Maciūnas. Po iš
kilmingo posėdžio vyko vals
tybės vėliavos pakėlimo cere
monija, koncertas, šv. Mišios
už tėvynės laisvę ir nepriklau
somybę Vilniaus arkikatedro
je, dar vienas koncertas Kon
certų ir Sporto rūmuose ir
priėmimas „Stiklių bočiuose"'.
Kovo 12 d. R. Narušienė su
prof. Vyt. Landsbergiu Rad
vilų rūmuose atidarė iškilmin
gą parodą, pavadintą „Sugrį
žusi išeivijos dailė". Paroda ir
iškilmingu atidarymu rūpino
si Lietuvos dailės muziejaus
direktorius R. Budrys, o šios

parodos globėjais yra R. Naru
šienė ir prof. Vyt. Landsber
gis. Nuoširdi padėka Kultūros
tarybos pirmininkei M. Re
inienei, kuri rūpinosi šių išei
vijos dailės kūrinių grįžimu į
Lietuvą. Apie šią parodą pla
čiai rašė Lietuvos spauda
Kovo 13 d. vyko prof. Vyt.
Landsbergio spaudos konfe
rencija, kurioje R. Narušienė
įteikė Seimui oficialią JAV
Kongrese priimtą rezoliuciją,
sveikinančią Lietuvą ir pri
pažįstant jos pažangą ruo
šiantis narystei NATO. Taip
pat buvo įteikti New Yorko
gubernatoriaus George E. Pataki, Illinois gubernatoriaus
George Ryan, Southfield, MI,
mero, Michigan gubernato
riaus John Engler, Philadelphia mero Edward Rendell,
Omaha, Nebraskos, Council
sveikinimai.
Proklamacijos,
remiančios Lietuvos narystę
NATO buvo gautos iš Illinois
gubernatoriaus George Ryan,
Omaha valstijos mero, Nebraska ir Palos Hills mero.
Krašto valdyba dėkoja mūsų
apylinkėms ir apygardoms už
jų pastangas. Visuomeninių
reikalų taryba visus šiuos me
tus rinks proklamacijas iš kitų
miestų, gubernatorių ir vi
suomeninių organizacijų.
Be kitų susitikimų Lietu
voje, Krašto valdybos pirmi
ninkė R. Narušienė susitiko
su JAV konsule Linda Eichblatt dėl Bendruomenės iš
kviečiamų svečių vizų. Kon
sule maloniai sutiko m u m s
padėti sukurti būdą paleng
vinti šį procesą. Esame jai dė
kingi už supratimą ir nuošir
dumą. Taip pat pirmininkei
teko tartis su amb. K. Smith
apie LB vaidmenį, įtvirtinant
Amerikos finansinę ir techni
nę pagalbą Lietuvai ir jos ka
riuomenei, taip pat apie inves
ticijas.
R. Narušienė susitiko ir s u
spaudos atstovais. Susitiki
muose su „Lietuvos ryto",
„Valstiečių laikraščio", Eltos ir
„XXI amžiaus" redaktoriais ir
supažindino juos su JAV LB
veikla.
Kovo 21 d. R. Narušienė LB
vardu susitiko su Lietuvos
prez. V. Adamkumi. Šio pras
mingo pokalbio metu buvo a p 
tarta daug rūpimų klausimų.
Taip pat susitikta su įvairių
visuomeninių organizacijų at
stovais, išklausyti jų siūlymai
bei prašymai. LB vardu pirmi
ninkė
pasveikino
naująjį
premjerą A. Kubilių ir palin
kėjo jam sėkmės. Pokalbiuose
su Finansų ministru V. Du
dėnu, kariuomenės vadu J .
Kronkaičiu. Krašto apsaugos
ministerijos viceministru Kilikausku. Švietimo viceministre
V. Vėbraite buvo aptariami
abiems pusėms rūpimi klausi
mai. Krašto valdybos pirmi
ninkė lankėsi ir Informacijos
centre, pažymėdama, kad jis
gerai ir naudingai veikia.
Ši prasminga kelionė tęsėsi
beveik mėnesį, darbų buvo at
likta daug ir, tikimės, tai duos
mums visiems puikių rezul
tatų.
Tuo Krašto valdybos posėdis
buvo baigtas, numatant, jog
kitas
akivaizdinis
posėdis
vyks birželio 10 d. Čikagoje.
Dalia B a d a r i e n ė

Vytas Marumas. .JAV LB Krašto valdytas vicepirmininkas organizaci
niams rfMk.il.ims, ir Reniną Narušienė. .JAV l.B Krašto valdytas pirmi
ninke. Seimo v>m -i>>se k'r.-, aen.'M p-r l.K S.-min ir .JAV l.B atstovų
komisijom sesiją

