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Baltijos draugas telkia paramą 
pabaltiečių kvietimui į NATO 

Vašingtonas, gegužės 1 d. laiko gerus santykius su kai-
(BNS) — Baltijos valstybių 
bičiulis JAV Kongrese užre
gistravo nutarimą, raginantį 
pakviesti Lietuvą, Latviją ir 
Ėstąją į NATO 2002 metais. 

Kongreso nario John Shim-
kus pasiūlytame nutarimo 
projekte pažymima, kad Balti
jos valstybės atitinka narystės 
sąjungoje reikalavimus, nes 
jos nuosekliai gerbia žmogaus 
teises ir pilietines laisves, ak
tyviai dalyvauja Bendradar
biavimo vardan taikos progra
moje ir NATO taikos užduo
tyse, didina savo gynybos 
biudžetus, sugeba derinti savo 
ginkluotųjų pajėgų veiksmus 
su NATO kariuomenėmis, ku
ria rinkos ekonomikas ir pa-

mynais. 
Todėl, anot nutariamo, vi

siškai atitikdamos NATO na
rystės svertus, Lietuva, Latvi
ja ir Estija turi būti pakvies
tos tapti pilnavertėmis sąjun
gos narėmis per 2002 metais 
įvyksianti NATO viršūnių su
sitikimą. 

Nutarimo projektą remia 
dar 10 Kongreso narių, tarp 
kurių, be J. Shimkus, yra dar 
keletas nuolatinių Baltijos 
jūros valstybių tikslų rėmėjų. 

Nutarimo pateikimas balsa
vimui kol kas nenumatomas, 
artimiausiu metu bus siekia
ma sutelkti daugiau jos rė
mėjų. 

Už nepagarbą moterims siūloma 
bausti viceministrą 

Vilnius, gegužės 1 d. (BNS) 
— Moterų ir vyrų lygių gali
mybių kontrolierė Aušra Bur
neikienė pasiūlė skirti tarny
binę nuobaudą vidaus reikalų 
viceministrui Ramūnui Daru-
liui už nepagarbų elgesį su ki
tos lyties atstovėmis. Šį spren
dimą A Burneikienė priėmė 
praėjusią savaitę, Seimo narės 
konservatorės Rasos Jukne
vičienės prašymu išnagrinė
jusi sausio 30 d. įvykusio vice-
ministro pokalbio su Šalči
ninkų rajono mokyklų va
dovėmis aplinkybės. 

Daugiau kaip dešimties mo
kyklų vadovės teigia, jog Vil
niaus apskrities administraci
joje susitiko su viceministru 
paklausti apie vyriausybės 
planuojamas' reformas, susiju
sias su švietimo įstaigų, pa
valdžių apskričiai, perdavimu 
rajono savivaldybėms, tačiau 
viceministras joms pareiškė: 
„Knisat jūs mane savo kal
bom". Be to, mokyklų vadoves 
viceministras išvadino „kuda
kuojančiomis vištomis, mer
gaičių choru, kuriam reikėtų 
kur nors kitur giedoti". 

A. Burneikienė kreipėsi į 
Valstybinės lietuvių kalbos 
komisiją, prašydama įvertinti, 
ar minėtos ministro replikos 
yra žmogų žeminančio, nieki
nančio pobūdžio. Komisijos 
žinovas, Šiaulių universiteto 
profesorius Kazimieras Župer-
ka atsakė, jog „kudakuojan
čios vištos" turi menkinamą
ją reikšmę, o veiksmažodis 
„knisti" rodo šiurkštų kalbėji
mą ir nepagarbą adresatui. 

Moterų ir vyrų lygių gali
mybių įstatymas nustato, jog 
lygių teisių pažeidimas (dis-

* Gegulės 1 dieną įkurtai 
Tėvynės sąjungai (Lietuvos 
konservatoriams) antradienį 
sukako aštuoneri metai. Kon
servatorių frakcijos Seime 
seniūno pavaduotojas Arvydas 
Vidžiūnas sakė, kad ši opozi
cinė partija pereina į organi
zaciškai stiprų laikotarpį, 
visiškai i š naujo pertvarko 
savo komitetus. A Vidžiūno 
nuomone, konservatorių ba lsų 
Seime vis dažniau pr i re iks . 
„Su mumis vis dažniau taria
masi. Mes galime būti ta poli
t inė jėga, kuri siūlo kompro
misinius sp rend imus ir kom
promisinius tarimusis tarp ne
labai jautrios daugumos ir 
ypač populistiškai jautrios so
cialdemokratų mažumos*, sa
kė j i s ir pasidžiaugė, kad kai 
kurie konservatorių siūlymai 
patenka į valdančiosios dau
gumos politinio veikimo ratą. 

(BU) 

L j Tėvynėje pasižvalgius 

kriminacija) yra pasyvus a r 
aktyvus elgesys, kur iuo iš
reiškiamas pažeminimas a r 
paniekinimas dėl a smens ly
ties. Vadovaudamasi šiuo ir 
Valstybės tarnybos įstatymu, 
A. Burneikienė pas iū lė VRM 
ministrui Vy tau tu i Marke
vičiui išsiaiškinti viceministro 
elgesio motyvus i r spręsti 
klausimą dėl ta rnybinės nuo
baudos taikymo. 

R Darulį v idaus reikalų 
viceministru delegavo Naujoji 
sąjunga (NS, socialliberalai). 

Vasario mėnesį N S prezidiu
m a s apsvarstė žiniasklaidoje 
nuskambėjusį R. Darulio el
gesį su Šalčininkų rajono pe
dagogais ir įvertino jo pasisa
kymus ka ip nekorekt iškus, 
todėl „smerktinus i r netole
ruotinus." Dėl to R. Darulis 
buvo įspėtas, tač iau liko toliau 
dirbti ministerijoje. 

* Seimo Švietimo, mokslo 
ir kultūros komiteto pirmi
ninkas, socialliberalas Rolan
das Pavilionis pradėjo šeimi
ninkauti Lietuvos UNESCO 
Nacionalinėje komisijoje ir nu
matė joje postą žmonai Auš
rinei Marijai Pavilionienei. Jis 
priekaištavo, kad UNESCO 
komisijoje dabar yra labai 
mažai Vilniaus universiteto 
atstovų, bei užsiminė, jog da
bar veikiančius aštuonis komi
tetus reikėtų papildyti Lygių 
lyčių galimybių komitetu, ku
riam galėtų vadovauti A. M. 
Pavilionienė. <LR. EIU> 

* Liberalu partijoje auga 
opozicija jos vadovui Ro
landui Paksui — kai kurių li
beralų teigimu, gegužės vidu
ryje vyksiančiame Lietuvos li
beralų sąjungos (LLS) kong
rese Rolandui Paksui gali būti 
pasiūlyta pasirinkti vieną iš 
šių dviejų postų — partijos 
pirmininko arba vyriausybės 
vadovo. už, EIU) 

* Seimo konservatorių 
frakcijos seniūno pava
duotojas Arvydas Vidžiūnas 
apkaltino naujosios politikos 
sparną socialinio jautrumo 
stoka. Taip jis įvertino premje
ro Rolando Pakso kreipimąsi į 
ministrus, vyriausybės įstaigų 
vadovus i r apskričių virši
ninkus, kuriame premjeras 
prašo iki gegužės 1 d. pateikti 
vyriausybei pasiūlymus, kaip 
galima 10 proc. susimažinti 
etatus ir paprastąsias iš
laidas. A Vidžiūnas sakė tikįs 
premjero norais gauti pasiūly
mų, „kaip sumažinti 10 proc. 
biurokratų skaičių*. Tačiau, 
kaip saki A Vidžiūnas, ap
skričių lygmeniu š is pavedi
mas visai nelogiškai virstą ir 

Vilniuje — 31 valstybės gaminiai 

„AgroBalt -2001* parodos atidaryme Lietuvos prezidentas Vai ias Adamkus (dešinėje) Vilniaus dešra vaišino Lietuvos 
svečią, Europos Komisijos narį. atsakinga u? žemes ūkio s e k i m ų Europos Sąjungoje, Franz Fischler. 

••-» i <-ksv/-fc-«M J • K$»tu6o Vanago (Eltai nuotr 
„AgroBalt - 2001 parodoje valstybių Gausiausiai kon-

kurse dalyvavo Lietuvos ga
mintojai, įvertinimui pateikę 
net 54 gaminius. Parodos auk
so medaliais įvertintas AB 
„Žemaitijos pienas* biojogur-
tas, Kaišiadorių paukštyne 
pagamintos įdarytos viščiukų 
šlaunelės, AB „Kauno grūdai" 
populiarus produktas — kvie
čių gemalai, Šiaulių alaus da
ryklos „Gubernija" „Kvietinis 
alus", AB „Pieno žvaigždės" 
lydytas sūrelis „Panemunės 
pievos su kumpiu", AB „Mal
sena" mišiniai blynams. 

Vilnius, gegužės 1 d. (Elta) 
— „Litexpo": parodų rūmuose 
gegužės 1 d. atidarytoje 10-
ojoje tarptautinėje žemės ūkio, 
maisto ir pakuočių pramonės 
parodoje „AgroBalt-2001" sa
vo produkciją pristato daugiau 
kaip 671 įmonė ir organizacija 
iš 31 pasaulio valstybės. 

Šiemet tarptautinėje , Agro
Balt-2001" parodoje daugelis 
firmų pristato naujas gamybos 
technologijas. 

Paroda užima daugiau kaip 
12,000 kv. metrų plotą. Įreng
ti Lietuvos, Lenkijos, Didžio
sios Britanijos, Danijos, Vokie
tijos, Suomijos, Prancūzijos, 
Vengrijos, Lenkijos, Japonijos, 
JAV valstybiniai jungtiniai 
stendai. Parodoje savo pro
dukciją pristato 207 Lietuvos 
gamintojai. 

Pirmą kartą parodos metu 
1,500 kv. metrų paviljone su
rengta pavasarinė mugė „Kai
mo verslai". Joje dalyvauja 
kaimo verslininkai, amatinin
kai, tautodailininkai, sodinin
kai, daržininkai, gėlininkai. 

socialinės rūpybos įstaigų dar
buotojų etatų mažinimu ir 
lėšų mitybai, elektrai, šildy
mui bei kitoms būtinosioms 
reikmėms žymiu apkarpymu. 
„Kovoje su biurokratais negali 
nukentėti nei valstybės globo
jamo pensininko, nei specia
liosios mokyklos moksleivio, 
dutnp' našlaičio, šiluma, 
maisto davinys, kvalifikacijos 
įgavimo galimybės, nei šių so
cialinės rūpybos įstaigų jau 
ir taip minimalus finansavi
mas", pažymėjo A. Vidžiūnas. 

(Eha) 
* Premjero Rolando Pak

so pavedimu vyriausybės 
sekretorius . kreipėsi į Socia
linės apsaugos ir darbo minis
teriją, prašydamas patikslinti 
norminius aktus, kad būtų už
kirstas kelias piktnaudžiavi
mams, susijusiems su išeiti
nių pašalpų (kompensacijų) 
bei materialinės paramos pa
šalpų mokėjimu. Ministerija 
taip pat įpareigojama per dvi 
savaites pateikti vyriausybės 
teisės aktų pataisas, kurios 
sugriežtintų išeitinių pašalpų 
bei materialinės paramos pa
šalpų mokėjimo sąlygas mini
sterijų, institucijų prie mini
sterijų ir vyriausybes įstaigų 
valstybės tarnautojams bei 
pareigūnams. R. Paksas pa
reiškė, kad kai kurių pareigū
nų atlyginimai ir kitos jiems 
išmokėtos pinigų sumos yra 
nepagrįstai didelės, pernelyg 
didelė disproporcija tarp atly
ginimų už darbą valstybinėje 
tarnyboje. <BNS> 

Antradienį ger iausiems Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos mais
to perdirbimo pramonės įmo-
n ;>^aminiams buvo paskirti 
parodos medaliai. Maisto pro
duktai buvo vertinami pagal 
kokybe, maistinę ir biologinę 
vertę, prekinę išvaizdą, taip 
pat galimumą konkuruoti rin
koje. 

Tarptautinės komisijos ver
tinimui buvo pateikta 72 ga
miniai iš visų trijų Baltijos 

Dėl azartinių lošimų saugumas 
mato spragas korupcijai 

Vilnius, balandžio 30 d. projektus galima būtų 
(BNS) — Specialiųjų tyrimų 
tarnyba (STT) turi nemažai 
priekaištų Seimo priimtam, 
tačiau prezidento Valdo 
Adamkaus dar nepasirašytam 
Azartinių lošimų įstatymui. 

Seimo Tėvynės sąjungos -
konservatorių frakcijos prašy
mu STT antikorupciniu po
žiūriu išnaginėjo Azartinių 
lošimų įstatymą bei kelis jį ly
dinčius teisės aktus ir pateikė 
savo išvadas prezidentui V. 
Adamkui ir paklausimo auto
riams konservatoriams. 

SST išvadoje pateikiama 13 
rimtų pastabų dėl Azartinių 
lošimų įstatymo, tačiau netu
rima pasiūlymų jį lydintiems 
teisės aktams. Išvadoje, be 
kita ko, atkreipiama dėmesį į 
tai, jog tiek pagrindiniame, 
tiek lydinčiuose įstatymuose 
nenumatytos priemonės „pi
nigų plovimui" išvengti. 

Anot STT išvadų, nuostata, 
kad lošimų leidimo taisykles 
tvirtina vyriausybė, turėtų 
būti papildyta kitomis įsta
tymų nuostatomis, numa
tančiomis konkrečius leidimų 
suteikimo ir panaikinimo pa
grindus. STT teigia, kad 
įstatyme numatytas leidimų 
užsiimti lošimų verslu suteiki
mo mechanizmas yra pakan
kamai sudėtingas ir sudaro 
prielaidų korupcijai atsirasti. 

STT, be kita ko, siūlo įpa
reigoti lošimų organizatorius 
nustatyti ne tik laimėjusių as
menybes, bet ir pralaimėjusius 
atitinkamą pinigų sumą, bei 
sukurti nuolatinę tokios infor
macijos perdavimo sistemą 
Valstybinei mokesčių inspek
cijai. 

Konservatorių frakcijos na
rys Jurgis Razma atkreipė 
dėmesį į tai, kad per preziden
tui likusį trumpą laiką apsi
spręsti dėl šio įstatymo, gali 
iškilti sunkumų parengti at i
t i n k a m a s Azart inių losimų 
įstatymo pa ta i sas . Tačiau, jo 
nuomone, re ikiamų pataisų 

už
registruoti iki liepos 1-sios, 
kai p lanuojamas šio įs ta tymo 
įsigaliojimas. 

* Premjeras Rolandas 
Paksas antradieni pasirašė 
potvarkį nuo gegužės 2 d. at
leisti Aleksandrą Minkevičių 
iš Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus pareigų. A. Min
kevičius iš pareigų atlei
džiamas jo paties prašymu dėl 
asmeninių priežasčių. (BNS> 

* Vyriausybei susidomė
jusi kiek valstybei kainuo
ja valdininkai ir valstybės 
įmonių vadovai, paaiškėjo, jog 
kai kurie iš jų uždirba dau
giau net už prezidentą. Prezi
dento alga — 12,800 litų, o, 
pvz., milžiniškus nuostolius 
patiriančios „Mažeikių naftos" 
vieno iš vadovų pavaduotojų 
darbo užmokestis — daugiau 
kaip 17,000 litų. (R,BIU> 

* Antradieni ir ketvirta
dieni Seimo posėdžiai ne
bus rengiami, nes parlamen
tarai sumanė pasidaryti vie
nos savaitės pertrauką. Šią 
savaitę nebus ir daugumos 
Seimo komitetų bei frakcijų 
posėdžių. Pagal Seimo Statutą 
sesijos metu per savaitę pa
prastai rengiami keturi posė
džiai — po du antradienį ir 
ketvirtadienį, o kas tris sa
vaites daromos vienos savaitės 
visuotinių posėdžių pertrau
kos. Nedarbingos nuotaikos 
Seime vyravo jau praėjusią sa
vaitę. Balandžio 26 d. buvo pa
siektas Seimo posėdžių nelan-
komumo rekordas: iš 141 
Seimo nario posėdžiavo 12 
parlamentarų. (BNS> 

* Prieš dvi savaites vy
riausybės bei cukraus ga
mintojų pasirašytas protoko
las dėl runkelių supirkimo Su
valkijos zonoje dar nevykdo
mas, o „Marijampolės cukrus" 
ir su juo konkuruojantys „Da-
nisco Sugar" valdomi fabrikai 
kaltina vieni kitus neteisėtais 
veiksmais. LR. EIU> 

* Iš P rahos savo la idas 
transliuojantis „Laisves"/ 
„Laisvosios Europos" radijas 
šiemet švenčia savo 50-metį. 
„Laisvosios Europos" radijo 
lietuviškos tarnybos vadovas 
Saulius Tomas Kondrotas įsi
tikinęs, kad ši visuomenės in
formavimo priemonė Lietuvai 
dar yra reikalinga. Tačiau tvy
ro nežinia dėl radijo finansavi
mo, nes JAV bet kuriuo mo
mentu gali nutraukti lėšų tie
kimą lietuviškai tarnybai ir ją 
uždaryti. IKD. Eita) 

* Kauno miesto savival
dybė pagal išgales parėmė 
Prisikėlimo bažnyčios atsta
tymą, iš savivaldybės biudžeto 
į šios bažnyčios atstatymo ko
miteto sąskaitą leido pervesti 
50,000 litų. Ši suma buvo nu
matyta 2001 m. biudžete. Ant 
Žaliakalnio kalno krašto bo
luojanti paminklinė Prisikėli
mo bažnyčia pradėta tvarkyti 
daugiau kaip prieš 10 metų. 

(Elta) 
* „Noriu pergal ių. Apie 

ką nors kita galvosiu po to. 
Dabar mūsų tikslas — laimėti 
kuo daugiau rungtynių, kad 
atkrintamosiose varžybose tu
rėtume savo aikštės pranašu
mą. Mintims apie savo ateitį 
nėra laiko", dar nepasibaigus 
reguliariajam NBA sezonui 
dienraščio „The Oregonian" 
korespondentursakė Portland*" 
„Trail Blazers" vidurio 
puolėjas Arvydas Sabonis. A. 
Saboniui šis sezonas — neeili
nis — paskutinis iš trejų metų 
daugiau nei 30 mln. JAV dole
rių vertės sutarties. <KD. Eita) 

* Dar labiau sumažinus 
finansavimą iš valstybės 
biudžeto, Lietuvos rusų dra
mos teatras pajėgia išmokėti 
tik atlyginimus. Teatro vado
vas Vladimiras Tarasovas pik
tinasi Lietuvos valdininkais: 
net aukštas pareigas einantys 
pareigūnai mano, kad Lietu
vos rusų dramos teatras — 
Rusijos teatras, ir kartais pa
taria pagalbos kreiptis į Rusi
jos ambasadą. <R. Elta) 

* Lietuvos žmonės, bijo
dami p ra ras t i darbą, nesi
skundžia kenksmingomis są
lygomis, o susirgę — sunkiai 
išsireikalauja žalos atlygini
mo. Kas dešimtas Lietuvos gy
ventojas — neįgalus. Darbo 
medicinos specialistai nesle
pia, kad į ligos etimologiją 
dažnai nesigilinama. Pastarai
siais metais, didėjant nedar
bui, situacija kolektyvuose vis 
prastėja. Darbo medicinos spe
cialistai sako, kad nė vienas 
žmogus nustatyti profesinio 
susirgimo nesikreipė paragin
tas darbdavio. (KD. Elta> 

* Nuo gegužės 1-osios Lie
tuvos gyventojams ir ki
tiems vartotojams brangsta 
gamtinės dujos. Vidutinė šei
ma, sunaudojanti maisto ga
minimui per mėnesį 10 kubi
nių metrų gamtinių dujų, 
turės mokėti 46 centais dau
giau Gyventojams, naudojan
tiems, gamtines dujas gaminti 
maistą, šis kuras brangsta 
vidutiniškai 3 proc., naudojan
tiems patalpų šildymui — 
apie 6 proc. Didiesiems varto
tojams gamtinės dujos viduti
niškai pabrangs apie 9 procen
tus. (ElU) 

* Pinigų padirbinėtoju 
auka tapo viena kauniečių 
pensininkų pora, kuriai į na
mus atneštoje pensijoje buvo 
net trys netikri banknotai po 
1 0 0 l i t ų . iKD. ElU) 

* Nedideliam leidybiniam 
centrui prie Krašto apsaugos 
ministerijos vadovaujantis 
Seimo Liberalų frakcijos se
niūnės Dalios Kutraitės-Gied-
raitienės vyras Virginijus 
Giedraitis artimiausiu metu 
gali būti paskirtas didelės val
stybinės spaustuvės „Spauda" 
generaliniu direktoriumi. 
„Spaudos" vadovas A. Skaisgi
ris įsitikinęs, kad yra atlei
džiamas tik tam, kad jo vietą 
galėtų užimti garsios politikės 
vyras. Liberalės D. Kutraitės 
vyro šuolis karjeros laiptais — 
ne pirmoji šios šeimos narių 
sėkmė. Praėjusių metų pabai
goje aukštojo išsilavinimo dar 
neturintis politikės sūnus iš 
pirmosios santuokos Lukas 
Vosylius buvo įdarbintas Sei
mo nario liberalo Eugenijaus 
Maldeikio padėjėju. <LR, EIUI 

* „Lietuvos kuro" dega
linėse kuris laikas nėra jo
kių degalų. Įmonės akcininkai 
ir vadovai galutinai susipyko 
ir dabar mėgina išsiaiškinti, 
kas kam atstovauja. Olandijos 
„Kopcke" atstovai tikina, kad 
iki šiol jų vardu veikę versli
ninkai tai darė neteisėtai. Kol 
už litą įsigiję „Lietuvos kurą" 
akcininkai beria kaltinimus 
vieni kitiems, įmonė baigia 
nusiristi į finansinę prarają. 
~~* Skandalingai 1999 me

tais privatizuotai bendrovei 
„Lietuvos kuras", turinčiai be
veik 50 mln. litų finansinių 
įsipareigojimų Finansų minis
terijai ir 15 mln.. litų Turto 
bankui, Vilniaus apygardos 
teismas paskelbė bankrotą. 

(LR. Eha) 
* Policijos generalinis ko

misaras Vytautas Grigaravi
čius pripažįsta patiriąs politi
kų spaudimą, o vyriausybės 
projektus kitąmet sumažinti 
policijos finansavimą dar 27 
proc. komentuoja vienu žo
džiu: „krachas". <LZ.EIU) 

* Klaipėdos miestui pa
skirtas Europos Tarybos 
(ET) apdovanojimas — Euro
pos Tarybos garbės ženklas už 
tarptautinį bendradarbiavimą 
1999-2000 metais. Tai — tre
čiasis pagal svarbą ET apdo
vanojimas, skiriamas Europos 
miestams, aktyviai vystan
tiems tarptautinius ryšius 
įvairiose srityse. <K,EIU> 

* Lietuvos gyventojai 
n e s k u b a skolintis būsto sta
tyboms — paskolų būstui per 
pusmetį padaugėjo vos 8.4 
proc. Bankininkai tai aiškina 
ribotu gyventojų mokumu: jų 
išlaidų „krepšelyje" nenuma
tytos paskolos statyboms. 

(VZ-Elta 
* Biologiniai degalai bus 

pradėti gaminti jau kitąmet 
— Kauno alkoholinių gėrimų 
gamybos bendrovė „Stumbras" 
jau kitų metų pradžioje jai 
priklausančioje Šilutės spirito 
gamykloje ketina pradėti ga
minti biologiškai švarius auto
mobilių degalus — etanolį. 

(LR, Elta) 

Sutrumpinimai: K - ..Klaipėda", KD -
..Kauno diena". LA - „Lietuvos aidas", 
LR - ..Lietuvos rytas", LŽ - „Lietuvos 
žinios". R - „Respublika". 

Naudotasi Lietuvių grįžimo i tėvyne 
informacijos centro atsiųsta medžiaga. 

KALENDORIUS 
G e g u ž ė * 2 d.: Anastazas, Eidman-

tas, Meilė, Zoja. 
G e g u ž ė s 3 d.: Šv. Pilypas ir Jo

kūbas, apaitalai; Aleksandras, Ar-
vystas. Juvenalis, Kantvyde. 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

DEŠIMTMETIS BE TĖVO JONO 
KUBILIAUS 

mingi pašnekesiai su atskiro
mis grupėmis ir individais. 
Kyla klausimas iš kur tėv. Ku
bilius sėmėsi tos energijos, to 
darbštumo. Atsakymas glūdi 
jo asmenybėje, jo gyvenimo fi
losofijoje; tik pastoviai kurian
tis, ieškantis žmogus pasiekia 
sėkmės savo užmojuose. 

Tačiau šis nepaprastas as
muo nesitenkino vien regi
mais ir apčiuopiamais darbais 
ir pasiekimais. Jis visą gyve
nimą siekė gilesnių dvasinių 
ir intelektualinių gelmių. Įsi
jungdamas į jėzuitus jis pasi
rinko teologinio mokslo darbą. 
Studijų metais jį domino ne 
vien tik žymūs teologai jė
zuitai, bet ir kitų pažiūrų min-
tytojai. Visą gyvenimą tėv. 
Kubilių domino ne vien tik 
Vakarų pasaulis, bet ir Grai
kijos, Egipto ir Persijos civili
zacijos. Tai žymė žmogaus, 
kuris neapsiribojo saugių įsi
senėjusių įsitikinimų rateliu, 
bet pastoviai siekė gilinimosi į 
skirtingas pasaulėžiūras, savo 
rinktines mintis skirdamas 
žmogaus gyvenimo vertės pa
tvirtinimui. Tėv. Kubilius bu
vo įsitikinės, kad žmogaus ku
riamoji dvasia, įdiegta Tvėrėjo 
ne tik pateisina žmogaus eg
zistenciją, bet paveikia ir jo 
aplinka, mažina pesimizmą, 
plečia vertybių ratą. 

Nors daug dėmesio savo gy
venime skyrė intelektualinių 
temų vystymui, tėv. Kubilius 
savo ryšiuose su kitais išsi
skyrė nuoširdžiu paprastumu. 
Savo atminimuose jis nesibijo 
prisipažinti padaręs klaidų. 
Visur save pristato dalykiškai 
ir su humoru. Kiekvienam su 
juo dirbusiam ar bendravu
siam nesvetima tėv. Kubilių 
supanti šiluma ir už to aki
vaizdaus paprastumo stovinti 
pagarba kiekvienai Tvėrėjo 
sukurtai asmenybei. Kiekvie
name jis sugebėjo įžvelgti gali
mybes tolimesniam brendi
mui, tolimesniam savo aš ko
rimui. Tą ypač pajusdavome 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
velykinėse rekolekcijose, kur 
jo pašnekesiai atgaivindavo ne 
vieno užsislėpusius gerava-
liškus pojūčius. Savo viską 
priimančia šypsena ir įžvalgu
mu jis ne vieno jauno studento 
nerimaujančią dvasią sugebė
jo sutaikyti su visuotina bega
line Meile. 

Meilės ir pagarbos žmogui 
sąvokos buvo pagrindiniai tėv. 
Kubiliaus pasaulėžiūros rams
čiai. Tai rodo jo susidomėjimą 
visa žmonya, ne vien tik savo 
konfesijos išpažinėjais. Jį do
mino ir Teilhard de Chardin, 
ir Nietzche ir Sartre — ir Jau
nimo centran susirinkusi 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
šeima. Nebegalėdamas 1986 
m. atvykti į rekolekcijas, jis 
savo laiške dalyviams apgai
lestauja negalįs „susitikti ir 
pasisemti iš Jūsų jaunų šir
džių ir smegenų naujų idėjų, 
jėgos, vilties ir ramybės". Aiš
kiai pajuntama artimo meilė, 
noras pagerbti eilinį, teologi
jos nestudijavusį ir mintis gal 
per daug kasdienybėje užka-
susį dalyvį. Esą ir jo mintys ir 
jausmai yra vertingi, net pasi
savinimo verti. Tik tokio nu
sistatymo žmogus galėjo tiek 
daug pats atlikti ir kitus dar
ban patraukti. 

Stovi ir Aušros Vartų baž-

Tėvaa Jonas Kubilius, SJ. 

Gyvenimo kelyje sutinkame 
daug žmonių. Vieni praeina 
mūsų nepaliete, kiti net atstu
mia, o keletas rinktinių lieka 
mūsų atmintyje, praturtina 
mūsų galvoseną, paveikia mū
sų elgesį, pastūmėja mus gėrio 
link. Toks buvo ir daugeliui 
tebėra šiandien tėvas Jonas 
Kubilius, SJ. 

Jo veikla buvo plati. Jo gy
venimas bėgo keliais lygia
grečiais keliais. Gimė tėvas 
Kubilius 1906 m. Lietuvoje, 
Kretingos apskr., Mosėdžio 
valsčiaus Šerkšnų kaime. Ku
nigu buvo įšventintas 1940 m. 
Paryžiuje. Nacių okupacijos 
metu veikė prancūzų pogrin
dyje. 1950 m. įsteigė Aušros 
Vartų parapiją Montrealyje. 
Jo neišsenkančiomis pastan
gomis 1955 m. ten buvo pa
šventinta Aušros Vartų baž
nyčia. Nuo 1957 iki 1967 m. 
jis sėkmingai vykdė Jaunimo 
centro Čikagoje direktoriaus 
pareigas, praplėsdamas ir pa
gerindamas jo patalpas. Tuo 
pačiu laiku (1961-1971) tėvas 
Kubilius buvo Jėzuitų namų 
vyresnysis, Lietuvių Skautų 
sąjungos dvasios vadovas. Jo 
pastangas lietuvių visuomenė 
ir įvairios organizacijos gau
siai įvertino. Tėv. J. Kubilius 
buvo parinktas Lietuvos Šau
lių sąjungos tremtyje Garbės 
šaulių Akademikių skaučių 
draugovės Garbės nariu, buvo 
apdovanotas šaulių „Žvaigž
dės" ordinu, Kanados Lietuvių 
Bendruomenės žymeniu. Svei
katai susilpnėjus, 1972 m. jis 
grįžo į Montrealį parapijos 
klebono pareigoms. Nuo 1985 
m. buvo klebono padėjėju. Mi
rė 1991 m. Aušros Vartų kle-
bonįjoje, Montrealyje. Palaido
tas Šv. Kazimiero kapinėse, 
Čikagoje, 1991 m. kovo 9 d. 

Peržvelgus tėv. Kubiliaus 
konkrečius darbus ir atliktas 
pareigas, prieš akis rikiuojasi 
metų metai planavimo, dide
lių pastangų ir eventualiai vi
sa eilė puikių rezultatų. Tai 
akivaizdūs jo pasiekimų pa
minklai, kuriais ir šiandien 
džiaugiasi ir naudojasi vis be
sitęsiančios kartos lietuvių 
išeivijos Tai gerbtina ir prisi
mintina tėv. Kubiliaus gyveni
mo šaka. 

Per savo ilgą gyvenimą tėv. 
Kubilius yra lygiagrečiai mo
kytojavęs, skaitės daugybe 
paskaitų, rases straipsnių, da
lyvavęs lietuviškoje kultūrinė
je veikloje, vedęs misijas, daug 
dirbęs su jaunimo organizaci
jomis, ypač Akademiniu Skau
tų sąjūdžiu. O kur dar reikš-

Tėvui Jonui Kubiliui , S.J, nei v ienas darbas nebuvo nei per didelis, nei 
per m a ž a s , nei per prastas. Maža pertraukėlė susimąstymui prie Laisves 
kovų paminklo J a u n i m o centro sodelyje. 

reikaluose" (iš nyčia, džiaugiamės ir Jaunimo 
centro pastatais, skaitėm tėv. 
Kubiliaus straipsnius, klausė
mės jo pašnekesių. Tai gerai 
pastebima veikla. Statyba yra 
visų matoma ir vertinama. 
Tačiau nereikėtų pamiršti ir 
tos akimis nematomos staty
bos, kurią jis vykdė visą gyve
nimą kiekvienam kelyje sutik
tam rodydamas meilę, atviru
mą, paskatinimą. Ryšį su Tvė
rėju jis skatino ugdyti per 
darbą, per meilę artimui, o ne 
vien per apeiginį pamaldumą. 
Maldos be pastangų, be sąži
nės atsakomybės buvo jam 
tuščiavidurės. „Ne tas yra ge
ras, kuris rankas sudėjęs 
meldžiasi — jeigu tai yra mal
da, tai tas, kuris ima kastuvą, 
kirvį ir iš betoninės medžiagos 
pastato sau ir gal kitiems 
namą. Taip galvoju ir dvasi

niuose reikaluose" lis asme
niško laiško). Ta dvasinė sta
tyba, vykdoma su meile ir 
atsidėjimu, yra išliejusi ne vie
no dvasinius, moralinius pa
matus. Šiandien, prisiminda
mi tėvą Joną Kubilių jo 10-
tųjų mirties metinių proga, 
džiaugiamės jo statytais tvir
tais pastatais, lygiagrečiai ir 
jo statyba visuomeniniame, 
kultūriniame ir organizaci
niame gyvenime. Nemažiau 
tinga ir patvari yra jo statyba 
asmeniškuose kontaktuose. 
Dažniausiai ant jo padėtos 
pirmosios plytos statėsi dau
gelio asmeniškas tobulėjimas. 
Tinkamiausia pagarba tėvui 
Kubiliui būtų sekti jo pa
vyzdžiu ir, nepaisant kliūčių 
bei abejonių, griebtis kirvio, 
kastuvo — ir statyti. 

Rainutė Bartuškienė 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Gegulės 26 d. — „Sietu
vos" skautininkių ir vyr. skau
čių draugovės sueiga nuo 1-4 
vai. p.p. Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

Los Angeles. 

Birželio 2-liepos 8 d. — 
Ramiojo vandenyno rajono 
skautų ir skaučių stovykla 
„Rambyno" stovyklavietėje, 
Big Bear, CA. 

Lapkričio 18 d. — Los An
geles skautavimo 50 metų ju
biliejinė šventė. 

Las Vegas, NE 

Lapkričio 2-4 d. — Aka
deminio Skautų sąjūdžio vi
suotinis suvažiavimas ir bend
ra metinė šventė Las Vegas 
^.uzor" viešbutyje. 

SKAUTŲ STOVYKLOS 

Birželio 16-23 d. — Detroi
to skautų ir skaučių stovykla 
Dainavoje. 

Birželio 27-liepos 8 d .— 
Ramiojo vandenyno rajono 
skautų ir skaučių vasaros sto
vykla „Rambyno" stovykla
vietėje, Big Bear, CA. 

Liepos 7-18 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla 
Rako stovyklavietėje, Custer, 
MI. 

Liepos mėn. — LSS 
„Ąžuolo" vadovų ir „Gintaro" 
vadovių mokyklos „Romuvos" 
stovyklavietėje, Kanadoje. 

Rugpjūčio 5-18 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje. 

LSS ARCHYVAS 2001 METAIS 
Jau dvidešimtį ar daugiau 

metų buvo diskutuojama bū
tinybė įsteigti LSS archyvą 
gausios skautiškos veiklos do
kumentų sukaupimui ir ap
saugojimui. Buvo steigiamos 
archyvo komisijos, kurios bent 
iškeldavo šį reikalą, o kitos 
jau pradėjo dokumentų surin
kimą. Didžiausia kliūtis buvo 
nuolatinių patalpų neturėji
mas. Kituose archyvuose 
esanti skautiška medžiaga ne
buvo kataloguojama ir ne
prieinama naudojimui, bet jos 
atgauti šiuo metu taip pat 
neįmanoma. 

Dabartinis LSS archyvas 
buvo pradėtas steigti maž
daug 1981-1983-siaia metais, 
sukaupus jau turimus skau
tiškos veiklos dokumentus Jė
zuitų namo, esančio prie vie
nuolyno Čikagoje, kambaryje. 
A.a. Ant. Saulaičiui su dukra 
ir jos vyru keliantis iš Čikagos 
į Oakville, CT, buvo gauta dar 
dešimtis dėžių įvairios lite
ratūros ir raštų iš 1918-1940 
m. skautiškos veiklos Lietu
voje. Jau turimiems dokumen
tams ir naujai gaunamiesiems 
reikėjo didesnių patalpų. Ta
me name išnuomavome du 
kambarius už kuriuos iš LSS 
iždo mokėjome metinę nuomą. 
Buvo nupirktos naudotos len
tynos ir J. Paronis, su skautų 
vyčių talka, sudėjo dėžes į len
tynas, kad būtų galima nu
spręsti reikalingų patalpų di
dumą nuolatiniam archyvo 
tvarkymui. Nuomojami du 
kambariai nebuvo pakankami 
rimtam archyvo darbui. 

Skautams gavus patalpas 

1991 m. Pasaulio lietuvių 
centre (PLC), Lemonte, dėžės 
ir lentynos buvo perkeltos ir 
laikinai sudėtos PLC sandė
lyje. Sąjungai pasirašius pa
talpų nuomavimo sutartį su 
PLC valdyba, bendromis 
skautų lėšomis pasamdėme 
kontraktorių įrengti patalpas 
skautiškoms institucijoms. 
Jas čia turi Čikagos skautų ir 
skaučių tuntai, Vydūno fondas 
ir LSS archyvas. Po bažnyčia 
minimi vienetai turi užraki
namus sandėlius. PLC moka
me metinę nuomą LSS vardu, 
o kiekvienas vienetas sumoka 
į bendrą patalpų iždą pagal 
užimamo ploto didumą. 

Archyvo dokumentus rū
šiuojame metų eilės tvarka 
pagal institucijas: Taryba-Pir-
mija, Brolija, Seserija ir A.S.S. 
Nuo 1991 m. gauname vis 
daugiau archyvinės medžia
gos. Tačiau, joje yra nemažai 
spragų, nes daugelis buvusių 
kadencijų pareigūnų nėra pri
statę namuose laikomos doku
mentacijos. Archyve turime 
pilnus JSkautų aido" ir „Mūsų 
Vytis" komplektus, pertekliu
mi dalinamės su Lietuvos 
skautais ir kitomis instituci
jomis. Kai kuri sk. spauda ir 
dokumentai siekia skautų 
įsteigimą Lietuvoje. 

Archyvo pradiniuose dar
buose, tvarkyme ir perkėlime 
J. Paroniui ir S. Miknaičiui 
talkino: R. Fabįjonas, T. Ky
bartienė, Albinas ir Birutė 
Sasnauskai, J. Miknaitienė ir 
A. Karaliūnas. Medžiagos rū
šiavimą nuo pradžios tvarkė 
to meto Pirmijos narys J. Pa

ronis, o nuo 1997 m. įsijungė 
A. Levanas. Iki 1999 m., vidu
rio jiedu sukatalogavo skau
tišką periodinę spaudą. Per 
kitus pusantrų metų S. Mik-
naitis ir A. Levanas sukatalo
gavo LSS Tarybos-Pirmijos ir 
Brohjos dokumentus. 

Šiuo metu R. Puodžiūnas 
tvarko gausius nuotraukų rin
kinius. J. Kirvelaitis rūšiuoja 
sk. knygas, vėliavas — gaires 
ir sk memorabilįją. S. Miknai-
tis kataloguoja Seserįjos doku
mentus ir su numatoma tal
ka iki 2002 m. pabaigos turė
tume užbaigti Seserijos ir 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
dokumentų sutvarkymą. Ar
chyve dirbame dvi dienas sa
vaitėje iš viso maždaug 10 va
landų. Archyvą finansuoja 
Lietuviškosios Skautybės fon
das per LSS Pirnują. Šiuo me
tu naudojamės A.S.S. pasko
lintu kompiuteriu. Reikia 
pirkti kopijavimo masiną, nes 
turimos dvi senos mašinos 
nuolatos genda. Išlaidas sten
giamės riboti, tačiau nuomos 
mokėjimas, nuolatiniai reika
lingos dėžės, viršeliai, archyvi
niai vokai ir kitos raštinės 
išlaidos pareikalauja nemažų 
išteklių. 

LSS Archyvo tikslas yra ap
saugoti sąjungos dokumentus, 
nes kitaip jie dingtų laiko už
marštyje privačiuose namuo
se. Dėl to, prašome visus bu
vusius ir esamus sk. parei
gūnus ir darbuotojus ar jų šei
mų narius, pranešti mums 
apie turimą sk medžiagą. 
Galima ją siųsti ar pristatyti: 
LITHUANIAN WORLD CEN-
TER — LSS ARCHYVAS 

14911 E. 127th St, 
Lement, IL 60439 
Galite kreipti* telefonu: S. 

Miknaitis 630-986-1820. Lau
kiame jūsų atsiliepimo. 

a Miknaitis 
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SESĘ AUDRONĘ 
NAMO PALYDINT 

v.s. fil. Audronė Tamulionytė 
Lentz, kai ji 1968 metais organiza
vo Pasaulio Lietuvių jaunimo de
legaciją pas Detroito merą Jerome 
P. Cavanagh 

Š.m. balandžio 5 d. Vilniuje 
staiga mirė v.s. fil. Audronė 
Tamulionytė - Lentz, buvusi 
Detroito „Gabijos" skaučių 
tunto tuntininkė, o vėliausiu 
metu — Lietuvos Skaučių Se
serijos tarptautinio skyriaus 
vadovė. Jos vyras Bill Lentz 
buvo su ja Vilniuje. Sūnus 
Andrius ir podukra Jennnifer 
atskrido iš JAV jos laido
tuvėms. 

Sesė Audronė buvo pašar
vota laidotuvių namuose. At
sisveikinimo pamaldos vyko 
Vilniuje, Šv. Jonų bažnyčioje. 
Velionės pelenai buvo parga
benti Detroitan, kur už jos vė
lę šv. Mišios Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje South-
field, Michigan bus aukoja-

, mos šeštadienj, gegužės 5 d., 
Į 10 vai. ryto. Visą laidotuvių 
eigą tvarko jos vyras William 
Lentz, tel. 246-356-2076., 

Nuoširdžiai užjaučiame jos 
vyrą, sūnų, podukrą ir tėve
lius. Su jais kartu liūdi sesės 
Amerikoje ir Lietuvoje. Užuo
jautos gautos ir iš Tarptauti
nio skautų biuro ir Pasaulio 
skaučių organizacijos Europos 
skyriaus. 

Ilsėkis ramybėje. 

Liūdinčios sesės 

EUGBtEC. DECKER DOS. P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys danas už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave.. Hfetory HHss, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREUaŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd, Hickory HIs , IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ava 

Tel. (708) 596-4065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VZ&HAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus' hgų gydytojas 

Kalbama Hatuviskai 
6918 W. Archar Ava. Sts. 5 Ir 6 

Crscago.IL 60638 
Tai. 773-229-9086 

ARASŽUOBA.M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avertue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Csntsrfor HssMh, 

1200 S. York. Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M J). 
Fetiow. American Academy of 

Fsmify PfBCtice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

3aow.ei.tAva. 
Hobaart. Wi 46342 B 947-6271 

OST 

Vaikų gydytoje 
900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 

Tel. 708-349-0867. 
Priklauso Palos ir Christ tgoninems. 

Nuolaida naujai atvykusiems. 

Of. rarnšat Novfddt 
CHIROPRACTIC PHY3ICIAN 

Manuafnė fizioterapija, ĮfcupuofctOros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų spscialslss 

6645VV. Stantsy Ave., Benvyn. R. 
60402, tel. 706 - 4 6 4 - 1 1 1 1 . 

susitarus. Kaliams HstuviifcsJ. 

http://Crscago.IL
http://3aow.ei.tAva


GERAS STEBUKLAS, 
LIETUVIŲ FONDAS 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Nei vienas generolas nelai
mi karo be drausmingų karei
vių, nei vienas visuomenės va
dovas neišsiverčia be jam pri
tariančių žmonių. 

Dalyvavau pokalbyje, kur 
pirmąkart išgirdau mintį apie 
stambaus ir pastovaus fondo 
reikalingumą. Tai buvo 1950 
m. po Vasario 16 minėjimo 
Filadelfijoje. Tada bankinin
kas K. Čeledinas prasitarė: 
„Kasmet renkame aukas, 
vargstame, o galėtume susi
tvarkyti, kad šio vargo nebū
tų". Ir jis pasiūlė įsteigti fon
dą, kurio palūkanas būtų gali
ma kasmet panaudoti, o tada 
nereikėtų maldauti aukų. Be 
K. Čeledino, pokalby dalyvavo 
kun. St. Raila, prof. A Salys, 
verslininkai A. Kaniušis, J. 
Kavaliauskas, dar pora žmo
nių, o jų tarpe tūnojau ir aš. 
Minčiai visi pritarė, tačiau 
nieko nesusprendė. Po kelių 
mėnesių apie šį pokalbį išsita
riau iš Čikagos atsilankiu
siems giminaičiams. Jie sakė
si girdėję, kad panašiai kaž
kur yra kalbėjęs J. Bačiūnas. 
Šios mintys buvo tylios, nepa-
lydėtos nei darbų, nei bandy
mų dirbti. 

Už kelerių metų apie fondą 
jau teko girdėti ne kukliais 
išsitarimais, bet geromis kal
bomis. Tai buvo spaudoje ir 
dviejose JAV LB Tarybos sesi
jose. Kalbos buvo už, prieš ir 
kaip. „Naujienos" (Ed. Šulai-
tis) milijono dolerių sukaupi
mą vadino pajuokiančia fanta
zija. „Drauge" A. Razma su ki
tais pritariančiais fondo mintį 
stūmė pirmyn. LB vadovai sa
vo Geležinio fondo mintį pra
dėjo derinti su milijoninio fon
do sąvoka. Didžiausios kalbos 
vyko JAV LB tarybos dviejose 
sesijose, kol 1961 m. rugsėjo 
2-3 d. New Yorke vykusioje 
sesijoje buvo priimti Lietuvių 
fondo įstatai, kurie LF artimai 

susiejo su JAV LB. Taip ir 
liko, nes ši padėtis užtikrina 
LF didesnį pagrindą. Taip ir 
turi likti. 

Iki šiandien mano mintyse 
(ir ausyse) neišbluko sesijos 
LF adresu narių tarti pa
reiškimai: milijonas dolerių 
yra nepasiekiamas; milijonas 
dolerių jau beveik yra čia pat; 
kaip tokį fondą tvarkyti, kad 
jis nepatektų į privačias ran
kas? 

Dr. A. Nasvytis laikėsi nuo
monės, ją remdamas pavyz
džiais: ką bedarytume, kaip 
besisaugotume, kai tik fonde 
susikaups daugiau pinigų, at
siras žmogus ar žmonių grupė, 
kurie sulaužys bet kokius įsta
tus ir fondą pasiglemš. Net LF 
susiejimas su LB, jo mintį pa
neigiąs, dr. A. Nasvyčio neįti
kino ir jis, rimtas, atkaklus 
LB darbininkas, LF nariu ne
tapo. O JAV LB, išskyrus ne
gausius skeptikus, įsipareigo
jo LF gelbėti, apylinkės jam 
kaupė kapitalą. Ankstyvieji 
tūkstantininkai (tada 1,000 
dol. buvo žymiai daugiau kaip 
1,000 dol. šiandien) dažniau
siai buvo LB darbuotojai. 

Virto keistenybės ant keiste
nybių, triuškino piktus pra
našus, net iš gerųjų pasišaipė: 
atėjo milijonas, atėjo antras, 
krito trečias, ketvirtas, penk
tas. O šiandien, dar nepra-
ūžus keturioms dešimtims 
metų nuo tos svarbios JAV LB 
tarybos sesijos, LF jau kabina
si už vienuoliktojo milijono 
turėklų. Pernai jis paskyrė lie
tuvybės išlaikymo reikalams 
vieną milijoną, o per visą savo 
amžių — devynis milijonus do
lerių. Tai bent sumos! Tai 
bent nuostabi mūsų visuo
menė, tiek suaukojusi?! Ir nie
kas LF nepagrobė! Visą savo 
ligšiolinį amžių jis turėjo ir 
turi sąžiningas, garbingas, su
manias vadovybes. Jos moka 

2001 m Jaunučių krepšinio pirmenybių atidarymas. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, balandžio 28 d. (pirme
nybes vyko iki gegužes 1 d ) . Pirmoje eilėje iš kairės: Lietuvos ambasadorius JAV-se Vygaudas Ušackas, Lietu
vos gen konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, gen. garbės konsulas Vaclovas Kleiza ir kiti. 

Jono Kuprio nuotrauka 

tvarkytis, nepamiršdamos ir 
tinkamos reklamos. 

Artėja LF paramos skirsty
mas įvairiems projektams. 
Artėja ir metinis LF suvažia
vimas (gegužės 19 d.). Bus 
įdomu išgirsti apie A. Razmos 
vardo premijos stovį. Gal ją 
vertėtų skirti Prisikėlimo baž
nyčios atstatymui Kaune? Gal 
Kalantos paminklui, gal ko
kiam nors VDU projektui? Vil
nius prisirenka įvairiausių do
vanų, o Kauno, buvusios lai
kinosios sostinės, iš kurios 
vyko 1918-1940 metų periodo 
nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimas ir labai pažangi 
kultūrinio gyvenimo eiga, pa
likti nuošaly negalime. Kauną 
šalin nustūmė Vilniuje išauk
lėti, Lietuvos nepriklausomy
bei nepalankių doktrinų im
lūs auklėtiniai. 

LF skiriamos paramos turi 
ir didelę netiesioginę, bet ska
tinančią, įtaką. Štai pavyzdys. 

Prieš dvejus metus LF skyrė 
40,000 dol. paramą Filadelfi
jos Lietuvių namų remontui 
su sąlyga, kad pati Filadelfijos 
visuomenė įsipareigotų su
kaupti 20,000 dol. Lietuvių 
namai yra geras, vertingas, 
patogioje vietoje esąs pasta-

1961 m. kovo 19 d. Čikagoje LF iniciatorių ir LB veikėjų pasitarimas del bendro fondo organizavimo Sfdi is 
kairės: J. Liorentas, V Ignaitis, A. Rūgytė, pn>l M. Krupavičius, dr A Ra/ma, S Barzdukas. .1 Breive. .1 
Švedas; stovi: D. Bielskus, J. Jasaitis, V. Naudžius, A. Pupelis. B Babrauskas. V Šmulkštys, dr. G. Balukas. dr. 
A. Nasvytis, dr. A. Rugienė, dr. B. Poškus, dr K Ambrazaitis. A Kareiva, dr F K.tunas. Y Dzonkauskas 

tas, kuriame renkasi jauni
mas, mėgstąs sportą. (Lietu
vos spaudoje kažkoks menka-
žinis, pavydėjęs LF paramos, 
Lietuvių namus išvadino lau
žu.) Po remonto Lietuvių na
mai taptų mūsų pasididžia
vimu. Šioje mažoje, nors labai 
gajoje, visuomenėje surinkti 
20,000 dol. būtų labai labai 
sunku. Bet, kai atsirado LF 
parama, minėtas įpareigoji
mas su didoku kaupu tuojau 
pat atsirado. 

Žinoma, daug padėjo LF įga
liotinė Filadelfijoje Dalia Ja-
kienė, gerai pažįstama parei
gingumu bei a tkaklumu visuo
se lietuviškuose reikaluose. Ji 
lietuvių radijo programos 
(Bendruomenės balsas) metu 
pravedė varžybinę rinkliavą, 
sukaupdama ar t i reikalautos 
sumos. Antra: V. Bagdona
vičius, LB apylinkės pirminin
kas ir Lietuvių namų darbuo
tojas, yra žinomas, jaunos ir 
gražios šeimos tėvas, kurio 
paskatai pakluso Filadelfijos 
visuomenė. 

LF, pats būdamas gal ste
buklo padarinys, vykdo ste-
buklėlius kiekvieneriais me
tais. Neužtenka juo džiaugtis, 
bet reikia su juo bendradar
biauti. 

LF turi brolį, vyresnį, silp
nesnį, tačiau siekiantį pana
šių tikslų. Tai Tautos fondas. 
TF gimė 1944 m. Vokietijoje 
kaip autonominė VLIKo ins
titucija. Tik 1973 m. j is buvo 
įregistruotas NY valstijoje, 
kaip lėšų teikėjas kovai už 
Lietuvos valstybinę laisvę. 
VLIKui baigus savo veiklą, TF 
tapo nepriklausoma finansinė 
institucija, didesnį dėmesį 
kreipianti į Lietuvos gyveni
mą, ypač į švietimą. Lietuvos 
studentams skiria stipendijas, 
net mokykloms stato pastatus, 
ypač Rytų Lietuvoje, kur yra 
būtina atgaivinti nykti pradė
jusį tautiškumą. 

Yra didelė sėkmė, kad spėjo
me susibėgti į Lietuvių Bend

ruomenę. Be jos nebūtų LF, 
nes jis neturėtų kuo atsiremti. 
Abejotina ir dėl TF, nes be 
sąmoningos organizuotos vi
suomenės būtų sunkiai plau
kusi pa rama VLIKui ir TF. 

G O B E L E N U PARODA 

Vienos savičiausių Lietuvos 
tekstilininkių Zinaidos Vogė-
lienės jubiliejinė gobelenų pa
roda „Baltoji pusė" kovo 21 d. 
at idaryta Lietuvos menininkų 
rūmuose — Vilniaus rotušėje. 

Z. Vogėlienė dalyvauja paro
dose nuo pat dailės studijų 
baigimo 1966 metais, surengė 
autorines parodas sostinės 
Taikomosios dailės ir „Arkos" 
galerijose, Šiuolaikinio meno 
centre, 2000 metais — Vil
niaus Kongresų rūmuose ir 
Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos galerijoje. 
Tekstilininkė dalyvavo grupi
nėse parodose Europos ša
lyse, Japonijoje, JAV, Jungti
niuose Arabų Emyratuose, jos 
kūrinių yra įsigiję Lietuvos ir 
Rusijos valstybiniai muziejai, 
įvairių šalių privatūs kolekci
ninkai. 

Pasak menotyrininkės Loli
tos Jablonskienės, Z. Vųgėlie-
nės kūrybiniai ieškojimai išsi
skiria nūdienos lietuvių teks
tilės kontekste ir imponuoja 
pirmiausia savo įvairumu. Ta
pyba aliejumi ir akvarele, go
belenai, mažoji tekstilė, įvai
rūs objektai rodo dailininkės 
siekimą prabilti universalia 
šiuolaikinio meno kalba. 
Anksčiausiai Z. Vogėlienė iš
garsėjo savo unikaliais sienų 
kilimais, išaustais tradicine 
gobeleno technika. Pasak dai
lininkės kūrybos vertintojų, 
šie gobelenai alsuoja neįpras
ta, gyva tapybos laisve, yra 
panašūs į minimalistines ta
pybos abstrakcijas. Jos gobe
lenų motyvai kalba apie du 
pasaulius — šviesųjį ir tam
sųjį, egzistuojančius greta vie
nas kito. (ELTA) 
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Danutė Bindokienė 

Ar Vokietija siekia 
sugrįžti į seną rolęf 

Nors Antrojo pasaulinio 
karo metu, kai Vokietija vaidi
no pagrindinio agresoriaus 
rolę, kraštas labiausiai nu
kentėjo, bet dabar praeities 
ženklų retai matyti. Vokietija 
ne tik atsigavusi — daugeliu 
atveju vėl stengiasi užimti 
vadovaujamą vaidmenį Vaka
rų Europoje. Nepaisant pai
niavų, atsiradusių, kai prie 
laisvai pusšimtį metų gyvenu
sios vakarinės Vokietijos da
lies buvo prijungta jos rytinė 
pusė, tuos dešimtmečius ve
getavusi sovietų spąstuose, 
tiek Vokietijos vadovybė, tiek 
ir tauta tiki, kad jai priklauso 
tam tikra dominuojanti vieta. 
Arba bent taip mano kai ku
rios kitos Europos valstybės, 
ypač Prancūzija ir Didžioji 
Britanija. 

Iš dalies tas nepasitikėjimas 
pateisinamas. Prancūzai karo 
metais kentėjo vokiečių oku
paciją ir negali atleisti už vi
sas padarytas, skriaudas (kaip 
negali atleisti ir lietuvių tauta 
savo buvusiems okupantams). 
Britų antipatija Berlynui taip 
pat suprantama, nes dar tebe
gyvos kartos, kurios pergyve
no nuolatinių bombardavimų 
siaubą, kurios teberauda karo 
metu žuvusių savo artimųjų. 
Antra vertus. Didžioji Britani
ja visuomet tarėsi šiek tiek 
pranašesnė už tikrojo Europos 
žemyno gyventojus, todėl bet 
kokių „nurodymų" iš ten kra
tyte kratosi. 

Tad nenuostabu, jog Vokie
tijos valdančiosios partijos ir 
jos vado kanclerio Gerhard 
Schroeder pasiūlymas, kad da
bar pats geriausias laikas 
pertvarkyti Europos Sąjungos 
vadovybę, sukėlė tikrą audrą. 
Kadangi netrukus tikimasi į 
Europos Sąjungą (ES) įjungti 
naujas Vidurio bei Rytų Euro
pos valstybes (manykime, kad 
jų tarpe bus ir Lietuva), kai 
kurie ES vadovybės veiklos 
punktai yra ir neveiksmingi, 
ir per daug riboti. 

Su ta prielaida sutinka vi
sos dabartinės ES narės. (Ver
ta taip pat prisiminti, kad 
šiuo metu visi svarbiausi ES 
nutarimai tegali būti priima
mi visuotiniu penkiolikos na
rių balsavimu.) Tačiau dauge
lis nesutinka, kad pasiūlymas 
persitvarkyti ateina iš Berly
no, be to, kancleris Schroeder 
siūlo pasinaudoti Vokietijos 
santvarkos pavyzdžiu. Pran
cūzija galbūt dar nesutinka ir 
dėl to, kad visai neseniai jai 
nepavyko pravesti reformų, 
pagal kurias ES vadovybei 
būtų lengviau daryti sprendi
mus ir juos vykdyti. 

Vokietijos kanclerio planas 
siūlo sukurti dvidalę ES va
dovybe: vieną dalį sudarytų 
renkamas Europos Parlamen
tas, antrąją — tam tikras mi
nistrų kabinetas, skiriant 
kiekvienai ES narei atitinka
mą vietų skaičių. Pastarasis 
pasiūlymas yra ypač reikš
mingas Vokietijai, kuri, bū
dama didžiausia ES narė, į 
kasmetinį sąjungos biudžetą 
įmoka ir didžiausią pinigų 
sumą. 

Prancūzijos nepasitikėjimas 
ir galbūt baimė, jos senajai 
priešininkei — Vokietijai — 
įgaunant vis daugiau vadova
vimo galimybių ir įtakos Euro
pos Sąjungoje — turi tam tik
rą pagrindą. „Nepaisant, kad 
kanclerio Schroeder pasiūly
mas vertas svarstybų, tai visgi 
Vokietija, kurią mes gerai 
pažįstame", — nuaidėjo Pran
cūzijos užsienio reikalų minis
terijos atsakymas. 

Jdomu, kad šiuo metu Euro
poje atsiranda ir naujas žody
nas, susietas su Europos 
Sąjungos plėtra, veikla ir net 
kritika. Visų pirma tai „eu-
rokratai", visomis galimybė
mis siekiantys ES įsitvirti
nimo ir plėtimo (galbūt pana
šiai, kaip seniau „aristokra
tai" ar dabar įprastieji „biuro
kratai"). Nesvetimas europie
čiams žodis ir „euroskepti
kai", kuris jau savaime aiš
kus... Pastarasis daugiau tai
komas su nepasitikėjimu žiū
rintiems į naująjį valiutos vie
netą — euro. (Jo kategoriškai 
atsisakė Danija, nepriėmė ir 
Didžioji Britanija, nepaisant 
premjero Tony Blaii^ įtikinė
jimų.) 

Tiesa, ir dabartiniu metu 
ES vadovybė susideda iš Euro
pos Parlamento ir Ministrų ta
rybos, tačiau pagrindiniai 
sprendimai turi būti daromi 
visuotiniu visų narių, pritari
mu, todėl bet koks pasikeiti
mas labai sunkiai pasiekia
mas ar net neįmanomas. 
Schroeder pasiūlymas turi ir 
kitų punktų, kurių bene ver
tingiausi: suteikti daugiau ga
lios ir teisių ES narėms pa
čioms tvarkyti savo žemės 
ūkio reikalus; apriboti Briuse
lio biurokratų dominavimą. 
Naujoji ES vadovybė būtų pa
prastesnė, aiškesnė ir labiau 
suprantama net eiliniams ES 
narių piliečiams. Tačiau ES 
įgautų daugiau teisių užsienio 
politikos, gynybos ir imigraci
jos klausimais. 

Reikia tikėtis, kad prieš 
naujų narių pakvietimą į Eu
ropos Sąjungą, vadovybės bei 
kiti nesutarimai bus išspręsti. 

ORINOKU, PRIE SALTO 
ANGEL 

EDMUNDAS PETRAUSKAS 
Nr.4 

Neilgai laukus vėl viešas pranešimas, kad ke
leivių saugumo dėlei, laivukais — iš „Bolero" nebus 
įmanoma ir antru kartu bandant čia nesant prisi
rišimui prieplaukos, išsikelti Mayreau saloje, kuri čia 
pat — prieš akis. Neramioje jūroje, vietos aplankymo 
pakaitai vėl skubame į įvairiausių prieskonių (net taip 
vadinamą) salą Grenėdą (tariamą Greneda ne Grana
da, kuri yra Ispanijos Andalūzijoje). Si sala save pa
garsino pradžioje 1980-tų vietinių komunistų su so
vietų ir Kubos didžia įtaka, parama ir jų tikslais, 
statytu milžinišku oro uostu su ilgais takais, te
turėdama 100,000 gyventojų ir 133 kv. mylių plotą! 

Grenedos sostinės St. George's vaizdingame uoste-
rjrje tikimasi prisirišti, prieplaukoje atsiradus vietos. 
Jei ne, tikimasi rasti ramesnius vandenis, mažesniu 
pavojumi išsikeliant ii laivo laiveliais krantan. Pir-
makarčiai pakeleiviai smarkiai purkštauja, praleidus 
Mayreau salą, nežinodami ir nesuprasdami, kad, pa
taikaudama keleiviams, laivo vadovybė prisiimdama 
žymias priedines išlaidas, pakeleiviams neprarandant 
nieko, teikia kur kas geresnę vietovę, negu tik „ke
pant kartu su B/BQ saulėje" visą dieną Mayreau pa

krantėje. Grenedoje, mes jau antrą kartą po 1983 m. 
spalyje JAV marinų ir 6 Karibų salų karių Grenedos 
išvadavimo iš raudonųjų pinklių. Už tai dauguma 
grenėdiečių dar ir dabar labai dėkingi. Padėkos šūkiai 
daug kur ant pastatų sienų, tvorų, išdažyti metri
nėmis raidėmis. Grenėda labai kalnuota, vešliai žalia, 
švari, baltųjų didžiųjų laivų kelionių centre. Net du 
dangoraižiniai laivai — milžinai inkaruoti tolokai nuo 
pakrantės. „Celebrity Cruises' „Horizon* ir „Melody" 
blizga vandens ir saulės žaisme po šviesiai mėlynu 
dangum su lengvais „praplaukiančiais" baltais debesi
mis. Abu jie kur kas per dideli vaizdingai St. George's 
prieplaukai, kurioje jau prisirišęs, kartu su mumis bu
vęs Trinidade, Port of Spain, kur kas mažesnis už 
JBolero", „Yorktown Clipper". „Bolero" labai lėtai stu
miasi atgalios į siaurą pakrantės plotą tarp „Yorktown 
Clipper" ir didžiųjų burių tristiebio burlaivio, nesant 
užtektinai krantinės prisirišti šonu. Daug kas laive 
stebi pačiame laivo gale, veik nervingai skubančius 
laivo įgulos darbininkus, komanduojamus balta uni
forma dėvinčio karininko, kuris priima radijo įsaky
mus nuo „tilte" esančio kapitono. Tampriai laivas pri
rišamas laivo galu (stern, aft) geru 100 pėdų nelie
čiant krantinės, o priekis (bow) stipriai įkabintas in
karais vandenų dugne. 

Užuot vien tik smėlio, saulės, blizguliuojančio van
dens Mayreau saloje, kurios dėl Neptūno paleistų vėjų 
ir bangų taip ir neteko patirti, visi „sotinam" akis spal
vingomis mažos pasagos formos įlankos, St. George's 
uosto — miestuko panoramomis. Ne tik saulę, vandenį 

garbinantys, bet visi gaunam „bonus" priedą — Gre
nedos Grand Anse paplūdimį, patogiausiai pasie
kiamą nuo krantinės 6-8 asmenų „vandens taksiais" 
— nuo saulės ir lietaus dengtais vietiniais laivukais. 
Nuo „Bolero" į krantinę ir atgal kas 15 min. plaukioja 
vietinis „tenderboat", sakykim, keltas. Po pirmos po
piet, pabaigę užkandžius valgomajame vardu „Win-
dows on the Seas" (langai jūrosna), o išlipę iš kelto nuo 
laivo, „pagauti" pirmo pasirodžiusio „water taksi kapi
tono" John Wayne (tik ne iš Holyvoodo), visu greičiu 
visam popiečiui ir vėl skiriam bangas apie 8 minutes į 
Grand Anse palmių, jūros vynmedžių (sea grapes) pa
vėsiais plačiai nusidriekusį paplūdimį, vieną žymiau
sių Karibuose. Net ir plačiai, net pakartotinai, visur 
buvęs „Bolero" kapitonas (neaukštas, bet susiimti su 
juo nenorėtum) „špaciruoja" išsirengęs pakrantėje, 
neįprasta jį matyti dėvint tik maudymosi kelnaitėm. 
Mano nustebimui, mielai sutinka foto pozai Kalbamės 
apie čia ir Egėjaus jūroje graikų salas. Susidomi, lyg 
graikus sutikęs.. Gronėdos vandenys sidabruoja, supa 
du milžinus laivus, bangomis lėtai juos pasuka, pa
keisdami matomą laivų profilį Vietinių, nepriekabių 
prekiautojų juodi blizgantys veidai ir draugiški šyps
niai, net ir nieko neperkant-neparduodant. Kitur vieti
nių tuoj pat, su gitaros pritarimu sukuriamos origina
lios, skirtos tik tai moteriai, serenados („a song for a 
penny", iš tiesų) už bet kokį mažą atlyginimą. Artėja 
sutartas laikas su John Wayne grįžti \ St. George's, jo 
vandens taksiu. Laukiant kitų pakeleivių surinkimo, 
4-5 vietiniai 8-12 metų amžiaus jaunuoliai kovoja su 

krantan dūžtančiomis bangomis, prilaikydami lai-
vuką, kad bangos jį nenutrauktų į gilumas. Dvikovoje 
su bangomis jų veiduose maišosi pastangų rūpestis su 
darbo atlikimo džiaugsmu, pakrantės smėlio balti 
grūdeliai su vandens lašais ant šokoladinės odos spal
vos 

Sugrįžus krantinėn saulės pilnos puikios dienos 
paplūdimyje, apėjus lanku įlanką, nusipirkus priesko
nių gražiai nupintose ir padabintose pintinėlėse lauk
tuvėms, grįžtam į mūsų plaukiojantį viešbutį „Bolero". 
Pavakarieniavus su nuotaikingais „bendrastaliais", 
pasišokus prie besikeičiančių muzikinių grupių, jau 
temstant paliekam Grenėdą toli akiratyje. Nakties 
metu, laivui skubant vėl pietų linkme, praplaukus pro 
Tabago salą (kadaise paliestą net ir Latvijos Kurlandi-
jos interesų, tarp žymiųjų Karibuose Ispanijos, Angli
jos, Prancūzijos ir Olandijos interesų, mūsų didžiam 
nustebimui!) ir skubant pro Trinidatą, ryte turėtume 
siekti plačiąsias Orinoko žiotis. 

2000 m., sausio 9 d. — sekmadienio rytas išaušo, 
žiočių nepasiekus, vėl dėl per galingų vėjų ir bangų. 
11:30 ryte didžiojoje, veik perpildytoje laivo „Starlight 
Cabaret" salėje ekumeninės krikščionių pamaldos ve
damos kanadiečio anglikono misijonieriaus, su puikiu 
misijų išgyvenimų-patyrimų pamokslu ir visų, iš išda
lintų lapų, giedamomis penkiomis giesmėmis. Prisi
minė paskutinės kelionės vakariniuose Karibuose 
dviejų keliaujančių katalikų kunigų atnašaujamos Mi
šios, irgi giedant. 

(B.d.) 
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PULKININKO JUOZO VĖBROS 
GYVENIMO KELIAS 

(100-ujų gimimo metinių proga) 

D R JONAS RUDOKAS 
JAV lietuvių tarpe dar ne

užmirštas Juozas Vėbra — 
Lietuvos kariuomenės sava-
noris-kūrėjas, artileristas, pul-
kininkas,profesorius, chemijos 
mokslų daktaras, aktyvus lie
tuviškosios veiklos tremtyje 
dalyvis. Šių metų balandžio 
20 dieną sukanka 100 metų 
nuo jo gimimo, ir tai — gera 
proga prisiminti šio iškilaus 
žmogaus gyvenimo kelią, jo 
nuopelnus mūsų tautai ir lie-
tuvos valstybei. 

Tai buvo ypatinga asme
nybė, kurios gyvenime įdomiai 
persipynė mokslininko ir ka
rio veikla. Labai ryškūs jo kū
rybiniai sugebėjimai, nuosek
lus analitinis mąstymas, mei
lė specialiai literatūrai, svei
kos savarankiško žmogaus 
ambicijos, polinkis ir mokėji
mas ieškoti, surasti kažką 
naujo, atkaklumas ir darbštu
mas — tai vis būdingi žymaus 
mokslininko būdo bruožai. Ne
gana to, nepriklausomybės lai
kais įkurdamas Tyrimų labo
ratoriją, J. Vėbra sudarė pa
lankias sąlygas išsiskleisti ke
lioms dešimtims jaunų gabių 
mokslo žmonių, todėl jo, kaip 
mokslo organizatoriaus, nuo
pelnai, ko gero, net didesni, 
negu chemiko-tyrinėtojo. 

Tačiau jis gyveno tokiu Lie
tuvos istorijos laikotarpiu, kai 
tikras savo šalies patriotas ne-
galėjp užsidaryti savo labora
torijoje, btSti vien mokslinin
ku. Teko imti ginklą į rankas 
ir ne vieną kartą grumtis ir 
atvirose kautynėse, ir pogrin
dyje, paragauti karčios kalinio 
duonos. Čia prireikė ypatingos 
drąsos,- pasiruošimo aukotis, 
rizikuoti savo laisve ir net gy
vybe. 

Bet pasekime šio įžymaus 
žmogaus gyvenimą nuo pat jos 
pradžios. 

Jaunystės metai 

J. Vėbra gimė 1901 metų ba
landžio 20 dieną nuošaliame 
Rytų Aukštaitijos kaime Jū
žintų apylinkėse. Jis sėkmin
gai mokėsi Rygos ir Panevėžio 
gimnazijose, bet 1918 m. gale 
mokslus teko atidėti į šalį — 
atėjo žinia apie besikuriančią 
lietuvos kariuomenę. Kovos 
krikštą gimnazistas Juozas, 
kartu su mokslo draugais Juo
zu ir Leonu Račiūnais, gavo 
Truskavos apylinkėse, Pane
vėžio apsaugos bataliono gre
tose, bet ilgai kariauti tuo kar
tu neteko. Mat, iš Kauno atėjo 
komanda — visus savanorius, 
baigusius ne mažiau kaip 6 
gimnazijos klases, pasiųsti į 
Kauną, į besikuriančią Karo 
mokyklą. 

Karo mokyklos atidarymas 
1919 m. balandžio 1 d. buvo 
labai svarbus įvykis mūsų 
valstybės istorijoje — nevel
tui jame dalyvavo Respublikos 
prezidentas A. Smetona, Že
maičių vyskupas P. Karevi
čius ir kiti svarbūs žmonės. 
Iškilmės buvo gražios, bet 

mokslų pradžia — sunki, nes 
visko trūko — instruktorių, 
mokymo priemonių, baldų, 
drabužių, maisto, net patalp:;. 
Negana to, mokyklai nuolatos 
grėsė būti užpultai tada jau 
pakrikusios vokiečių kariuo
menės — teko būti visada pa
siruošus gintis. 

Tačiau mokytis reikėjo labai 
intensyviai, neretai ir po 14 
valandų per parą — juk vyko 
mūšiai dėl nepriklausomybės, 
savanorių atsirasdavo vis dau
giau, o karininkų fronte trūko. 
Dėl to ir mokslai užtruko neil
gai: jau 1919 m. liepos 6 dieną 
valdžia nusprendė suteikti 89 
kariūnams pirmąjį karininko 
laipsnį — tada juos vadino 
karūžais. 

Verta pažymėti, kad ši, pir
moji, Karo mokyklos laida bu
vo sudaryta vien iš savanorių, 
ją kartu su J. Vėbra baigė 
daug vėliau garsių mūsų žmo
nių: net keturi generolai (A. 
Čepas, J. Černius, V. Karvelis, 
V.Žilys), žymus valstybės vei
kėjas ekonomikos mokslų dak
taras V. Juodeika, chemijos 
profesorius A Zubrys, pulki
ninkai V. Jasulaitis, P. Meš
kauskas, A. Šova, P. Alanta-
Babickas ir kiti. 

Iš mokyklos suolo — vėl į 
frontą. Ypač sunkūs mūšiai J. 
Vėbrai teko 1920 m. spalio 
mėnesį — su lenkais prie Vie
vio: JBuvome visi juodi nuo 
parako dūmų — savų ir prie-

«šo", — vėliau pasakojo jis. 
Atėjus taikos metui buvo nu

tarta nedelsiant pasiųsti gru
pę jaunų, fronto ugnį praėju
sių karininkų į užsienio karo 
mokyklas. Vienas iš pirmųjų, 
o gal ir pirmasis į tolimą kelio
nę Prancūzijon, į Fontenblo 
artilerijos mokyklą, 1921 m. 
rudenį iškeliavo J. Vėbra. Rei
kalavimai čia besimokantiems 
buvo didžiuliai, tačiau leite
nantas iš Lietuvos sėkmingai 
juos įveikė. 1923 m. pavasarį 
grįžo į Kauną, dėstė Aukštuo
siuose karininkų kursuose, 
studijavo universitete. 

1925 metų rudenį — vėl ke
lionė į Prancūziją, dabar jau 
chemijos mokslų semtis Tulū-
zos universitete. Šį kartą stu
dijos užtruko ilgiau, į Lietuvą 
J. Vėbra grįžo 1930 m. rudenį, 
parsiveždamas net 3 garbin
gus diplomus — cheminės 
technologijos inžinieriaus, 
gamtos-matematikos licencia
to, suteikiantį teisę dėstyti 
aukštojoje mokykloje, ir svar
biausia — chemijos mokslų 
daktaro (apgynė disertaciją iš 
kvapiųjų organinių junginių 
srities). 

Tyrimų laboratorija 

Baigęs mokslus, J. Vėbra 
1930 metais buvo paskirtas 
Ginklavimo valdybos chemijos 
karo dalies viršininku, pakel
tas į pulkininkus-leitenantus. 
Šiose pareigose dirbdamas jis 
daug nuveikė, siekdamas ap
rūpinti Lietuvos kariuomenę 

J. Vėbros įkurtos Tyrimų laboratorijos Kaune, Žaliakalnyje, pastatas. 

J. Vėbra - nopnkhmsomos Lietu
vos kariOnas. J. Vėbra 19.̂ 0 m JAV 

kuo geresniais ginklais, daž
nai šiais reikalais važinėjo į 
užsienio komandiruotes. Bet 
svarbiausias jo nuopelnas ne 
tik kariuomenei, bet ir visai 
mokslo plėtrai Lietuvoje — tai 
Tyrimų laboratorijos įkūri
mas. 

Lietuvos kariuomenės mo
dernizavimas 1935-1940 me
tais, sėkmingai panaudojant 
ir ugdant savo krašto intelek
tualinį ir ekonominį pajėgu
mą, labiausiai susijęs su dvie
jų svarbių tarpukario asmeny
bių veikla. Pirmasis — gerai 
žinomas, labai energingas ir 
ambicingas generolas Stasys 
Raštikis (1896-1985), paren
gęs septynerių metų (1935-
1941) planą kariuomenės 
ginkluotės atnaujinimui, va
dovavęs to plano įgyvendini
mui. Tačiau labai sunku įsi
vaizduoti, kaip šis procesas 
būtų vykęs, jei ne kito, mažiau 
visuomenei žinomo žmogaus, 
J. Vėbros, pastangos, atkaklus 
darbas siekiant užsibrėžto 
tikslo. Jis jau 1930 metais 
iškėlė idėją ir parengė planą 
— sukurti specializuotą labo
ratoriją, taikomojo mokslo 
įstaigą aktualioms krašto gy
nybos problemoms spręsti. Iš 
tiesų chemikų, medikų, mecha
nikų, optikų, biologų ir kitų 
specialistų pagalba ginkluo
jant kariuomenę tapo būtina 
tarpukary dėl to, kad atsirado 
arba buvo smarkiai išplėtoti 
jau anksčiau žinomi naujo tipo 
ginklai — cheminis, bakterio
loginis, aviacija, tankai, nau
jos sprogstamosios medžiagos, 
vyko kariuomenės motorizaci-
ja, radiofikacija. Todėl teko 
mokytis, kaip tuos ginklus 
naudoti, ieškoti apsaugos prie
monių, panaudojant tam ne 

tik finansinius krašto ištek
lius, ne tik užsieny pagamin
tas priemones, bet ir savąsias 
intelektualines pajėgas, pra
moninį Lietuvos potencialą, 
kurį dar reikėjo sukurti. 

Tačiau laboratorijos idėja 
skynėsi sau kelią sunkiai, ją 
realizuojant daug prisidėjo 
Ginklavimo valdybos vadovai; 
generolas M. Peciulionis 
(1888-1960) parėmė J. Vėbrą 
sunkiausiu momentu, 1930-
1935 metais, iš dalies net pa
aukodamas savo karjerą — 
nesutarimų su vadovybe iš
vargintas, jis 1936 m. pra
džioje pasitraukė į atsargą. 
Šias pareigas perėmusiam 
pulkininkui matematikos dak
tarui Pranui Lesauskiui 
(1900-1942) jau buvo leng
viau, nors rūpesčių pakako: 
laboratorijai įkurti, staty
boms, įrenginiams ir aparatū
rai įsigyti 1932-1938 metais 
išleista net 4,2 mln. litų, 1939 
m. išlaidų sąmata buvo 0,52 
mln. — įspūdingos tiems lai
kams sumos. 

Tačiau šie dideli pinigai ne
buvo išleisti veltui: Žaliakal
nyje išaugo modernus mokslo 
centras, aprūpintas geriausia 
prancūziška, vokiška apara
tūra. Daug kas buvo suprojek
tuota ir pagaminta vietoje, 
savo jėgomis, kaip vėliau su 
pasididžiavimu rašė J. Vėbra: 
„niekas nebuvo aklai pamėg
džiota" — užsienio patyrimas 
buvo panaudotas kūrybiškai. 

Laboratorija įsikorė Kauno 
Žaliakalnyje, tarp senu ąžuolų 

specialiai jai garsaus architek
to V. Landsbergio-Žemkalnio 
suprojektuotame pastate, kur 
viskas buvo apgalvota iki 
smulkmenų, o statybos darbų 
kokybė — nepaprastai aukšta. 
Užsienio specialistų vertinimu 
tokio lygio laboratorijos nebu
vo nei vienoje kitoje Baltijos 
šalyje, ir Europoje jų tada ga
lima buvo surasti vos vieną 
kitą. Dar reikia pabrėžti, kad 
tai buvo pirmoji stambi taiko
moji mokslo įstaiga, įkurta 
Lietuvoje valstybės iniciatyva 
ir jos lėšomis. Joje buvo sėk
mingai įgyvendintas moksli
ninkų ir praktikų bendradar
biavimas. 

Tačiau dar svarbesnis J. 
Vėbros indėlis Lietuvos moks
lui buvo tas, kad jo dėka la
boratorijoje susibūrė gausus 
būrys mokslininkų chemikai 
Aleksandras Vaitekūnas, Vik
toras Jasaitis, Antanas Gai
dys, agronomas Stasys Bagdo
nas, metalurgas Vincas Babi
lius, optikas Kazys Motekai-
tis, medicinos daktaras Anta
nas Starkus, biologas Mečius 
Valius ir daugelis kitų. Verta 
pabrėžti, kad sukurti moder
nią sudėtingų .technologijų 
įmonę — Linkaičių ginklų 
dirbtuves (1935-1940 m.) būtų 
buvę neįmanoma, jei ne kvali
fikuota Tyrimų laboratorijos 
specialistų pagalba. 

Labai gaila, kad tik nedau
gelis iš šio talentingų žmonių 
būrio galėjo po karo tęsti savo 
darbus Lietuvoje, nes didelė 
mūsų inteligentų dalis turėjo 
pasitraukti į Vakarus. Bet tai 
buvo ne jų kaltė, o didelė visos 
mūsų tautos nelaimė. 

Pas ipr ie š in imas 
okupantams 

Svetimiems tankams 1940 
m. vasarą užplūdus Lietuvą, 
Tyrimų laboratorijos viršinin
kas J. Vėbra išsprendė dar 
vieną, regis neišsprendžiamą 
uždavinį: pasinaudodamas ry
šiais su profesūra sugebėjo pa
siekti, kad likviduojant ka
riuomenę, laboratorija nepra
žūtų, neatitektų svetimiems, o 
su visu personalu pereitų uni
versiteto žinion. Jis pats tapo 
Technologijos fakulteto dėsty
toju, o jau 1941 ra. sausy buvo 
paskirtas docentu — orga
ninės technologijos katedros 
vedėju. Darbas buvo labai rei
kalingas ir įdomus, tačiau J. 
Vėbrai jo nepakako: jis įsijun

g ė į pogrindžio kovotojų gre
tas, organizavo amunicijos ga
mybą, kartu su buvusiais 
bendradarbiais E. Binkių, J. 
Babina, K Raičinakiu, kartu 
su A. Damušiu ruošėsi sukili-
muikuris įvyko karui prasidė
jus. 

Įdomu pažymėti, kad J. Vėb
ros veiklą antisovietiniame, 
vėliau — antinaciniame judė
jime aukštai įvertino... Lietu
vos MGB šefas gen. A. Guze-
vičius, kuris savo ataskaitoje 
Maskvai taip ir parašė; „Vienu 
aktyviausių pogrindžio va
dovų buvo pik. Vėbra, dirbęs 
karinės tyrimų laboratorijos 
direktorium, joje slėpė akty
vistų organizacijos ginklus. 
Pik.Vėbra buvo vienas iš lietu
vių nacionalistinio pogrindžio 
centro organizatorių, visų par-
tįjų ir grupių vienijimosi į 
VLIKą iniciatorium''. 

1941 m. Birželio sukilimas 
buvo ypatingas, gaivališkas 
įvykis, jis atgaivino tautoje 
laisvės ir patriotizmo dvasią 
po sunkių pažeminimų 1938-
1940 metais (ultimatumų), po 
baisių okupacijos metų. J. 
Vėbra buvo vienas iš to sukili
mo vadovų, jis kartu su A. Da
mušiu ir A. Vaitiekūnu per 
Kauno radiją paskelbė Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo aktą — tą žinią išgirdo vi
sa šalis. 

Tačiau nemažų vilčių metas 
truko neilgai, patriotinės jėgos 
turėjo vėl grįžti į pogrindį, nes 
pagal naujų okupantų planus 
Lietuva turėjo būti gyvenama 
tik vokiečių. O lietuviams ge
riausiu atveju galėjo būti pa
tikėtos policininkų pareigos 
kur nors prie Uralo — apie tai 
J. Vėbrai pasakojo pats A. 
Rentelnas, okupacinės val
džios šefas. 

Patriotinio antinacinio pog
rindžio padėtis buvo sunki: 
daug priešų ir jokios paramos. 
J. Vėbros pavardė gestapo do
kumentuose pasirodė jau 1943 
metais, bet areštuotas jis buvo 
tik 1944 m. biržely — kartu su 
26 bendros kovos dalyviais. 
Visi jie buvo apkaltinti vals
tybės išdavimu, grėsė mirties 
bausmė, nuo kurios išgelbėjo 
suirutė to meto Vokietijoje ir 
karo pabaiga. 

G y v e n i m a s tremtyje 

Amerikiečių karių išlaisvin
tas iš nacių kalėjimo J. Vėb
ra, be abejo, nežinojo, ką apie 
jį rašė sovietinis gen. A. Guze-
vičius, bet gerai suprato, kad 
grįžti į Lietuvą jam negalima. 
Todėl laikinai įsikūrė Prancū
zijoje, kur turėjo nemaža gerų 
draugų iš studijų laikų, dirbo 
chemijos įmonėse. 1949 m. 
persikėlė į JAV, kur pradžioje 
gyvenimas buvo nelengvas — 
trūko darbo. Tik 1951 metais 
pagaliau pasisekė susirasti 
pareigas pagal specialybę — 
sprogstamų medžiagų tyrinė
toju Winchester dirbtuvių la
boratorijoje. Nuo 1952 metų 
iki pensijos J. Vėbra dirbo 
New Haven, Connecticut vals
tijoje, garsios ginklų ir sprog
menų „Olin Mathison" tyrimų 
centre. Darbas sekėsi gerai: 
pavyko užregistruoti keliolika 
išradimų, paskelbti mokslinių 
straipsnių. 

Nežiūrint visų sunkumų, 
įtempto darbo laboratorijoje, 
J. Vėbra tęsė aktyvią visuo
meninę veiklą: buvo vienas iš 
Lietuvių rezistencinės santar
vės steigėjų, nuo 1950 metų — 
jos vicepirmininku. Labai 
reikšmingas jo indėlis lei
džiant „Lietuvių enciklopedi
ją" — beveik visuose 38 jos 
tomuose J. Vėbra, dabar jau 
profesorius, minimas kaip vie
nas svarbiausių bendradarbių, 
jis parengė kelias dešimtis 
straipsnių apie organinius 
cheminius junginius ir me
džiagas. Ir tai — laisvalaikio, 
nakties valandų sąskaita. 
Tautiečių renginiuose J. Vėb
ra dažnai skaitydavo praneši
mus reikšmingų sukakčių pro
gomis — Vasario 16-osios, Ka
riuomenės šventės ir kitomis, 
visada labai rūpestingai pa
ruoštus ir įdomius, iliustruo
tus asmeniškais įspūdžiais iš 
nepriklausomos Lietuvos lai
kų. Tačiau svarbu buvo žiūrėti 
į ateitį nes greitai visiems ta
po aišku, kad tremtis užtruks 
ilgai. Todėl pranešėjas kvies
davo tautiečius, „išlaikyti lie
tuvybės dvasią šeimoje, skleis
ti ją aplink save, remti lietu
višką spaudą, skatinti tautinę 
vienybę". Ypač svarbu buvo 
įpūsti lietuvybės ugnį savo 
vaikų sąmonėje. Toli gražu ne 
visiems mūsų tremtiniams, 
net ir aktyviems visuomeni
ninkams, tas pasisekė, o štai 
J. Vėbra savo dukrą Vaivą, 
JAV gimusią, išaugino tikra 
lietuvaite, sąmoninga ir akty
via, negailinčia jėgų savo tė-

S K E L B I A I 
ELEKTROS 

IVEDIMA! - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOOUO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapote ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 West95m Street 

Tai. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

K a l a m e visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

R o m u i tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

RE/MU 
^REALTORS 
0FFC.[773) 220 • Utį 
MMC(7N)425-71M 

.17731! 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

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

Sergantiems, vienišiems 
žmonėms, kuriems reikia 

priežiūros, jaukių, Svarių namų ir 
sveiko maisto — slaugės ii 

„For your service" agentūros visą 
tai padarys. Skambinti Zitai, 

tel. 773-585-9067 arba 
773-585-6709. 

Gydytojas gali slaugyti 
sergančius arba senyvo 

amžiaus žmones. 
Tel. 630-673-8743, 

Kazimieras. 

LANGUPLOVEJAI! Reikalinga 100 Įmonių. Pradėkite jau Šiandien. Darbas nuopirmadienio iki šeštadienio. 7 v.r. iki 4 v.p.p. Dirbama 
po 2-3 žmones (vyrai ar moterys). 

Privalo turėti automobili ir susikalbėti 
angliškai. Patyrimas nebūtinas -

išmokysime. Atlyginimas $500 per savaitę vienam žmogui. Sumokėsime 
kiekvieną dieną. Užpildyk dokumentus 

šiandien -pradek dirbti rytoj 

per 

Krautuvėlė „LIETUVĖLĖ", . 
įsikūrusi Jaunimo centre, 5620 
S. Claremont, siūlo įvairiausių 

lino, tekstilės gaminių, lietuviškų 
suvenyrų, laikraščių, žurnalų, 
muzikinių įrašų. Kiekvienos 
šeimininkės stalui — platus 

asortimentas konservuotų grybų, 
mišrainių, uogienių, šokoladų, net 
vaistažolių. Ir visos gėrybės — iš 

Lietuvos. Taip pat galėsite 
nusipirkti telefoninių kortelių 

pokalbiams su Lietuva. 
Krautuvėles darbo vaL: 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. 

Savininkas Andrius Bučas. 
TcL 847-846-3972.. 

Air Duct cleaners & power wasbers 
Work Monday — Saturday. 6:30 am-5 
pm. Company van, paid training. year 
round work. Mušt speak Englisn. have 
valid drivers license. Make >?00+per 

week. No experience nr. d. 
Make aplicaiion today & start. ..norow. 

2101 Oeden A ve., Dovraers Grove, IL 
60515, (Ziebart buOding). 

Enter side door. 
Tel. 630-766-0001. 

Parduotuvių valymui reikalingi 
darbuotojai Gali kreiptis ir 

šeima. Darbas Tennessee 
valstijoje. Atlyginimas $1,500 — 

$1.800. Dokumentai ir kalba 
nebūtini. TeL 901-240-5544 arba 

901-830-7223. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plyteles; "aidings", 

"soffits", "decks", "gutters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
, S.Benetis, tel. 630-241-1912.. 

VA.L. Auto Servisas 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams • 

nuolaidos. 3800 W. 19 St 
TeL 773-5824183,773-5824184. 

Kalbame lietuviškai. 

Reikalingi darbininkai naktim** 
parduotuvių valymui ........ 

Indiana valstijoje ir kitur. " 
Reikalingas transportas. 

Atlyginimas pradedantiems $1,600. 
su patyrimu $2,000 per mėnesį. 

TeL 773476-2247; 773-251-6101. 

vų žemės labui. Nuo 1998 m. 
birželio Vaiva Vėbraitė — 
švietimo ir mokslo vicemi
nistre dabar jau ketvirtame 
ministrų kabinete. 

Jau sulaukęs gilios senatvės 
J. Vėbra mėgdavo sakyti, kad 
gyvenime jam visą laiką se
kėsi, kukliai pridurdamas — 
gal ir nepelnytai. Kaip matė
me, ta sėkmė neatėjo veltui, 
jis buvo tvirto būdo, atkaklu
mo siekiant užsibrėžtų tikslų, 
praktiškumo ir išradingumo, 
sprendžiant gyvenimo iškeltas 
problemas, rezultatas. Tačiau 
šiam iškiliam žmogui iš tiesų 
pasisekė kita prasme: jau
nystėje kovojęs dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
— to, kuo visada tikėjo, prie 
ko visada stengėsi kuo galė
damas prisidėti J. Vėbra dar 
suspėjo po to bent 2 kartus ap
silankyti Lietuvoje — 1991 ir 
1993 metais, pasidžiaugti tė
viškės gamta, kurią taip my
lėjo nuo pat vaikystės. Ne vie
ną dešimtmetį ne savo valia 
praleidęs svetur, jis atgulė 
amžino poilsio laisvoje gimto
joje žemėje, Vilniuje, 1994 me
tais. 

Plačiau apie pik. prof. dr. 
inž. J. Vėbros ir jo bendražy
gių darbus ginkluojant Lietu
vos kariuomenę, apie sunkų jų 
likimą karo ir pokario metais 
rašoma šio rašinio autoriaus 
knygoje „Prarastieji Lietuvos 
talentai", kuri pasirodys su
kakties proga. Ją rengiant 
daug ir nuoširdžiai prisidėjo 
daugelis JAV gyvenančių J. 
Vėbros kolegų: Juozas Gied
raitis, Jurgis Mikaila, Adol
fas Balionas, Anastazija Bin
kienė, Petras Gruodis. Už tai 
aš noriu jiems Širdingai pa
dėkoti, palinkėti geros sveika
tos. 

SVARSTOMA LIETUVOS 
KINO STUDIJOS 

ATEITIS 
Kultūros ministerija, val

danti visas Lietuvos kino stu
dijos akcijas, laikosi nuosta
tos, jog būtina išsaugoti šią 
pagrindinę nacionalinių filmų 
gamybos bazę, taigi nėra ir ne
gali būti jokių Lietuvos kino 
studijos (LKS) žaibiško parda
vimo planų. 

Pastarųjų metų veikla rodo, 
kad specialios paskirties UAB 
Lietuvos kino studija pajėgi 
įgyvendinti didelius bei sudė
tingus Lietuviškų filmų gamy
bos projektus, jos paslaugomis 
naudojasi Vakarų kino kom
panijos. 

Ministerijos iniciatyva su
burta konsultacinė grupė, 
teiksianti siūlymus dėl šios 
kino institucijos veiklos per
spektyvų. Ją sudaro Kinema
tografininkų sąjungos, Kultū
ros ir Finansų ministerįjų, 
Valstybės turto fondo, priva
taus verslo atstovai.,Kinema
tografininkų sąjunga, kartu 
su Nepriklausomų prodiuserių 
asociacija, parengė kvalifikaci
nių reikalavimų projektą. 

Ieškant nestandartinių LKS 
problemų sprendimų, svarsto
mos ir investicinių programų 
rengimo bei privataus kapita
lo pritraukimo į LKS, išsau
gojant jos veiklos pobodį, gali
mybės. Ministerija teigia tai 
daranti nieko neslėpdama nuo 
Lietuvos kino visuomenės, at
virkščiai, norinti . pakviesti 
kuo daugiau kine dirbančių 
specialistų konstruktyviai dis
kutuoti šia tema. , , . 

Kultūros ministerijoje pla
nuojama surengti viešą disku-
sįją Lietuvos kino studijos prob
lemoms bei veiklos pers-
pektyvdms aptarti. (ELTA) 



RENGINIAI ČIKAGOJE 
2001 METAI 

GEGUŽĖS MĖN. 
4 d~, penktadieni — Bal-

zeko lietuvių kultūros muzie
juje 7:30 v.v. paskaita „Sovie
tinė cenzūra". Skaitys Lietu
vių literatūros ir tautosakos 
instituto doktorantas Rimas 
Žilinskas. 

— „Dailininkių meditacijos'' 
Motinos dienai parodos atida
rymas 7:30 v.v. Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre. 

6 d~, enkiiiadimiĮ — LB 
Brighton Parko apylinkės pie
tos Švč. M. Marijos N. Prasi
dėjimo parapijos mokyklos sa
lėje, West 44 St. ir Califbrnia 
Ave., po 10:30 vai. r. iv. Mišių, 

— Pooperinis koncertas 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Rengia Čikagos Lietuvių 
opera. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
pusmetinis narių susirinki
mas Saulių namuose. 

13 cL, sekmadieni — Moti
nos dienos minėjimas PLC, 
Lemonte. Rengia Pal. J. Matu
laičio miaya. 

10 d , ketvirtadieni — Či
kagos Venesuelos lietuvių drau
gios metinis susirinkimas 1 
vai. p.p. Saulių namuose. 

15 <L* antradieni — Suval
kiečių draugįjos narių pusme
tinis susirinkimas 1 vai. p.p 
Saulių namuose. 

18 d , penktadieni — DaiL 
Lidįjos Balčiūnaitės tapybos 
kurinių parodos atidarymas 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. 

19 d* šeštadieni — Poezi
jos diena Jaunimo centre. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba. 

— Pasaulio Lietuvių centro 
metinis pokylis PLC, Le
monte. 

90 d* sekmadieni— Poe
zijos diena PLC, Lemonte,. 
rengia JAV LB Kultūros tary
ba. 

SS d , penktadieni — Žur
nalisto Antano Ragausko pub
licistinių straipsnių knygos 
„Ginčai dėl skonio" sutiktuvės 
7 v.v. Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte. 

SS d , šeštadieni — „Sie
tuvos" skautininkių draugovės 
sueiga, nuo 1-4 v.p.p. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 

SS d* pirmadieni— Miru
siųjų pagerbimo dienos (Me-
morial Day) iškilmės šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse prie 
Steigėjų paminklo. Pradžia 12 
vai. Ruošia Bendruomenės pa
sauliečių komitetas ir Kapų 
sklypų savininkų dr-ja, garbės 
sargyboje dalyvaujant šau
liams, juros Sauliams ir ramo-
vėnams. 

BIRŽELIO MĖN. 

S d* sekmadieni — Jau
nųjų talentų festivalis PLC 
didi. salėje, Lemonte. Rengia 
JAV LB Kultūros taryba. 

— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos 
seserų vienuolijos rėmėjų me
tinis susirinkimas (tuoj po 8 
vai. r. iv. Mišių) Svč. M. M. 
Gimimo parapijos salėje. 

— Saunų s-gos žurnalui 
„Trimitas" paremti gegužinė 
Saulių namuose. 

— Ateitininkų Šeimos šven
tė ir Ateitininkų namų gegu
žinė, Ateitininkų namuose ir 
sodelyje, Lemonte. 

7 d* ketvirtadieni — Ša
kiečių draugijos pusmetinis 
susirinkimas 1 val.p.p. Saulių 
namuose. 

S d , seitadieni — Jauni
mo tautinio ansamblio „Gran
dis" koncertas 6:30 v.v. PLC 
Lietuvių fondo salėje, Lemon
te. 

S ir 10 d-, savaitgali — 
Mažosios Lietuvos Rezistenci
nio sąjūdžio ir Maž. Lietuvos 
fondo suvažiavimas Čikagoje, 
Baisoko lietuvių kultūros mu

ziejaus patalpose. 
10 dJ, sekmadieni - - Lie

tuvos žmonių Sibiran trėmi
mų minėjimas. 10:30 vai. r. šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo lietuvių parapijos bažny
čioje. Po Mišių — minėjimas 
parapijos salėje. Rengia ALTo 
Čikagos skyrius. 

— „Laumes juosta" — kon
certas visai šeimai 12:30 vai. 
p.p. PLC Lietuvių fondo (spor
to) salėje, Lemonte. Ruošia 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis. 

17 d* sekmadieni — Tau
ragės lietuvių klubo narių 
pusmetinis susirinkimas Sau
lių namuose. 

— BALFo 5 skyriaus cepe
linų pietos Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje, Mar-
ųuette Parke. (Po sumos baž
nyčioje). 

— Tėvo diena PLC didi. sa
lėje, Lemonte. 

SS d , seatedieni - Tradi
cinės šaulių Joninės Saulių 
namuose. 

34 cL, sekmadieni — 
Anglijos lietuvių klubo gegu
žinė Saulių namuose. 

80 d , šeštadieni — „Sie
tuvos" skautininkių ir vyr. 
skaučių draugovės sueiga nuo 
1 iki 4 val.p.p. Ateitininkų 
namuose, Lemonte. 

LIEPOS MĖN. 

1 d* sekmadieni — 37-tas 
metinis debiutančių pristaty
mo „Gintaro" pokylis Hilton 
Oak Lawn pokylių salėje. Ren
gia Čikagos Lietuvių moterų 
klubas. 

— „Vaiko vartai į mokslą" 
gegužinė, PLC sodelyje, Le
monte. 

8, 7 ir 8 d^ savaitgali — 
Brighton Parko metinis festi
valis vyks ant So. Western 
Ave., tarp 76 ir 79 gatvių. 

8 d-, sekmadieni — Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės 
gegužinė Saulių namuose. 

—Pasaulio Lietuvių centro 
gegužinė PLC sodelyje, Le
monte. 

16 d , sekmadieni — Arki-
vysk. Jurgio Matulaičio palai
mintuoju paskelbimo šventė. 
Svč. M Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje 10:30 vai. r. 
iv. Mišios. Po Mišių — pa
minėjimas parapijos salėje. 

— Venecuelos lietuvių klubo 
gegužinė Saulių namuose. 

— JAV LB Waukegan/Lake 
County apyl. gegužinė/metinis 
susirinkimas vyks pavėsinėje 
„A", „Half Day Forest Preser
ve", netoli Vernon Hills, EL, 
prie kebo 20 (Milwaukee Ave), 
2 m. į pietus nuo 60 kelio. 
Pradžia 12 vai. 

SS d* sekmadieni — Ame
rikos lietuvių inžinierių ir ar
chitektų draugijos (ALIAS) 
Čikagos skyriaus gegužinė Mi-
čianoje, ML 

— „Sietuvos" skautininkių 
draugovės šeimų ir artimųjų 
gegužinė (12-6 vai. p.p.) Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 

SS d , sekmadieni — Sa
kių lietuvių klubo gegužinė 
Saulių namuose. 

— Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos Čikagos sky
riaus gegužinė Ateitininkų na
mų ąžuolyne. 

RUGPJŪČIO MEN. 
6 d , sekmadieni — Be-

verly Shores, IN, Lietuvių klu
bo tradicinė gegužinė Lituani-
cos Parke. 

— Pensininkų klubo geguži
nė Saulių namuose. 

11 d , sekmadieni — JAV 
LB Vid. Vakarų apygardos 
apylinkių gegužinė PLC sode
lyje, Lemonte. Pradžia 12 vai. 

— Vytauto Didžiojo saulių 
rinktinės gegužinė Saulių na
muose. 

18 d-, šeštadieni — „Sietu
vos" skautininkių draugovės 
sueiga , nuo 1-4 vai. p.p. Atei
tininkų namuose, Lemonte. 

DRAUGAS, 2001 m. gegužės 2 d., trečiadienis 

Lietuvos Vyčių tradiciniame pokylyje, š.m. vasario 4 d. vykusiame Martiniąue salėje Čikagoje. Iš kaires: Lilian 
Micka, Janeen Perutis, Glenn Perutis, Robert Damasauskas. John Kilkaus nuotrauka. 

19 d , sekmadieni — 
„Draugo" metinė gegužinė 
Marijonų sodelyje, Čikagoje. 

— ALTo Čikagos skyriaus 
gegužinė Ateitininkų namų 
ąžuolyne, Lemonte. 

26 d„ sekmadieni — Illi
nois Lietuvių Respublikonų ly
gos metinė gegužinė PLC 
sodelyje, Lemonte. Pradžia 12 
vai. 

RUGSĖJO MĖN. 

2 d*, sekmadieni — Pasau
lio lietuvių centro gegužinė 
PLC sodelyje, Lemonte. 

3 d., pirmadieni — ALTo 
Čikagos skyriaus metinė ge
gužinė Ateitininkų namų 
ąžuolyne. 

9 dL, sekmadieni — Tautos 
šventė Šaulių namuose. 

16 d„ selenu enj — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktines 
gegužinė Šaulių namuose. 

22d, šeštadieni — „Sietu
vos" skautininkių draugovės 
sueiga, nuo 1-4 val.p.p. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 

23 d., sekmadieni — Zara-
siškių klubo gegužinė 12 vai. 
Šaulių namuose. 

30 d , sekmadieni — 7-os 
Lietuvių fondo golfo žaidynės 
Lieponių Old Oak Country 
Club laukuose, Lockport, IL. 

— „Draugo" metinis pokylis 
Martiniąue pokylių salėje. 

SPALIO MĖN. 

7 d , sekmadieni — Brigh
ton Parko lietuvių namų savi
ninkų gegužinė Šaulių na
muose. 

— Vysk. Motiejaus Valan
čiaus minėjimas Jaunimo cen
tre. Rengia JAV LB Kultūros 
taryba. 

— Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų gegužinė. 
Pradžia 12 vai. p.p. 

13 d , šeštadieni — JAV 
LB 50 metų minėjimas-aka-
demija Jaunimo centre. Ren
gia JAV LB Kultūros taryba. 

14 dM sekmadieni — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
paskutinė šių metų gegužinė 
Saulių namuose. 

— „Ąžuoliukų" choro kon
certas Maria mokyklos audi
torijoje. Rengia JAV LB Kul
tūros taryba. 

20 d., šeštadieni —„Sie
tuvos" skautininkių draugovės 
sueiga ,nuo 1-4 val.p.p. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. 

21 d„ sekmadieni —Ang
lijos Uetuvių klubo narių meti
nis susirinkimas. 

23 d , antradieni — Suval
kiečių draugijos narių me
tinis susirinkimas 1 vai. p.p. 
Šaulių namuose. 

25 d., ketvirtadieni — Za-
rasiškių klubo narių metinis 
susirinkimas 1 vai. p.p Šaulių 
namuose. 

27 d. šeštadieni — LFK 
„Lituanica" 51-sis metinis po
kylis 6:30 v.v. PLC, Lemonte. 

28 d , sekmadieni — Su
valkiečių draugijos gegužinė 
12 vai. Saulių namuose. 

LAPKRIČIO MĖN. 

3 d„ šeštadieni — Lietuvių 
fondo metinis vajaus už

baigimo pokylis Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. 

10 d , šeštadieni — JAV 
LB Waukegan/Lake County 
apylinkės tradicinis „Rudens" 
pokylis 6 v.v. Country Sąuire, 
19133 West Highway 120, 
Grayslake, IL (45 ir 120 kelių 
kampas). 

11d., sekmadieni — Madų 
paroda, PLC didž. salėje, Le
monte. 

17 d , šeštadieni — Lithua
nian Mercy Lift pokylis 
Brookfield zoologijos sode, 
Brookfield, IL. 

— „Sietuvos" skautininkių 
draugovės sueiga, nuo 1-4 vai. 
p.p. Ateitininkų namuose, Le
monte. 

— „Dainavos" ansamblio 
pokylis PLC, Lemonte. 

18 d , sekmadieni — Tau
ragės lietuvių klubo metinis 
narių susirinkimas Šaulių na
muose. 

25 d., sekmadieni — Lie
tuvos Kariuomenės šventė 
Šaulių namuose. 

— „Žaltvykslės" teatro 
spektaklis Jaunimo centre. 
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba. 

GRUODŽIO MĖN. 
1 ir 2 d., savaitgali — 

Kalėdinė mugė PLC didž. 
salėje, Lemonte. 

2 d , sekmadieni — Tilžės 
Akto paskelbimo 83-čios su
kakties minėjimas Šaulių na
muose. Pradžia 2 vai. p.p. 
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis. 

7 d., penktadieni — Šam
pano vakaras — lėšų telkimas 
Lietuvos „Vaikų vilties" ko
mitetui. Rengia Jim ir Graži
na Liautaud. 

8 d , šeštadieni — Labda
ros vakaras ir prel. dr. J. 
Prunskio premijos įteikimas 
„Seklyčioje". Rengia JAV LB 
Socialinių reikalų taryba ir 
Vyresniųjų centras. 

9 d., sekmadieni — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
Kūčios Šaulių namuose. 

— „Sietuvos" skautininkių 
draugovės šventė, nuo 12-5 
vai. p.p. Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

31 d., pirmadieni — Nau
jųjų metų sutikimas Šaulių 
namuose. 

— Čikagos Lietuvių operos 
Naujųjų Metų sutikimo poky
lis Jaunimo centre. 

AJL ENGELBERTAS ANDRIUŠIS 
Jau prabėgo vieneri metai, 

kai iš gyvųjų tarpo pasitraukė 
a.a. Engelbertas Andriušis. 
Jis gimė 1913 metais Glos-
gowe, Škotijoje, lietuvių emi
grantų šeimoje. 7 metų ber
niuką Engelį (taip jį vadino 
tėvai) atsivežė į Lietuvą, Ky
bartus. Čia jis lankė pradžios 
mokyklą ir gimnaziją. Vėliau 
įstojo į pašto vadybos mokyk
lą. Ją baigęs dirbo Varėnos ir 
Kybartų pašte, vadovaujamo
se pareigose. 

Užaugęs tautiškai susipra
tusioje šeimoje (tėvelis — il
gametis Kybartų viceburmist-
ras) jis brandino savyje gilią 
tėvynės meilę. Jau nuo vai
kystės reiškėsi, kaip aktyvus 
skautas, o vėliau Kybartuose 
pradėjus kurtis jaunalietu
viams, jis buvo pirmasis jų 
gretose. Kartu su vyresniai
siais jis vadovaudavo tautinių 
švenčių renginiuose. Iš pri
gimties buvo labai kūrybingos 
sielos, labai mėgo Čiurlionį, jo 
paveikslus ir muziką. Jis pats 
laisvalaikiais tapė, griežė 
smuiku ir drožinėjo iš medžio 
įvairias skulptūras, darė lietu
viškus kryžius ir koplytėles. 
Savo kūriniais yra gausiai ap
dovanojęs gimines ir draugus. 
Rinko pašto ženklus, turėda
mas nemažą jų rinkinį, su ku
riuo dalyvaudavo Čikagos fi
latelistų parodose. 

Lietuvai praradus nepri
klausomybę, jis labai skau
džiai išgyveno, tačiau visuo
met tikėjo tėvynės laisva atei
timi. Priartėjus Rytų frontui, 
belikus vos keliems kilomet
rams nuo baisios kovų linijos, 
jis pasitraukė į Vakarus. Ap
sigyveno pietų Bavarijoje. Ka
rui pasibaigus 1945 m. vedė 
kybartietė Marytę Petrušai-
tytę, savo buvusią bendradar
bę. Abu apsigyveno Augsbur
ge, JAV globojamoje lietuvių 

stovykloje. 1949 m. Engelber
tas su savo jauna žmona iš
emigravo į JAV ir apsigyveno 
Čikagoje. 

Atsidūręs Naujajame pasau
lyje į viską žiūrėjo labai blai
viai, džiaugėsi, kad pagaliau 
pasibaigė benamio dalia. Pra
džioje dienomis dirbo fizinį 
darbą, o naktimis mokėsi. Bai
gęs mokslą dirbo braižytoju 
iki užtarnautos pensijos. 

Užaugino 2 sūnus: Vytenį ir 
Edvardą. Rūpinosi jų lietu
višku auklėjimu. Jis buvo net 
vienas iš pirmųjų, įkurdamas 
Gage Parke lituanistinę mo
kyklą, kur abu sūnus mokėsi 
ir dalyvavo skautų veikloje. 
Staigi vyresnio sūnaus Vyte
nio mirtis aptemdė Engelber-
tui dienas. Jis labai jo liūdėjo. 
Palaiminta laiko tėkmė, gy
danti didžiausias žmogaus 
žaizdas. Engelbertui didelį 
malonumą teikė jo atžalos, jo 
vaikaičiai. Jie, gražiai kalbė
dami lietuviškai, dažnai buvo 
senelio žaidimų dalyviai. 1995 
metais abu su žmona atšventė 
savo auksinį vedybinį jubilie
jų. Gyvenimo saulėlydžio me
tais teko patirti įvairių fizinių 
negalių. Jis buvo kantrus ir 
ramiai priėmė Dievo valią. 

2000-taisiais metais, niūrią 
ir šaltą vasario 26 dieną, En
gelbertas Andriušis apleido šį 
pasaulį. Žmona, sūnus, sesuo, 
jų šeimos ir draugai atlydėjo 
velionio palaikus į Šv. Kazi
miero lietuvių kapines. Po tra
dicinių gedulo apeigų, karstas 
su lietuviškais gintaro ga
balėliais ir žiedais, nusileido į 
žemę, kuri priglaudė jį amži
nam poilsiui. 

ERR 

• Ir aukščiausia tvora — ne 
užtvara, jei blogis į namus pa
sikviečiamas kaip svečias. 

Mirties ūksmė prisėlino iš lėto 
Ledinis skausmas širdį tebešaldo 
Tu išėjai taip netikėtai 
Su meile minim Tavo vardą. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.tA. 

BRONIUS RACEVICIUS 
Su liūdesiu ir ilgesiu prisimename mylimą Vyrą, Tėvą, 
Brolį ir Senelį, kurio netekome 1996 m. gegužės S d. 
Už jo sielą šv. Mišios atnašaujamos Čikagoje ir Lietuvoje. 
Prašome gimines ir draugus prisiminti a.a. Bronių savo 
maldose. 

Liūdinti šeima. 

Gerbiamam mokytojui 

A.tA. 
eJUOZUI PLAČUI 

mirus, reiškiame giliausią užuojautą šią netekties ir 
liūdesio valandą žmonai MARUAI, dukrai LAIMUTEI 
su šeima, sūnui GINTARUI su žmona ir vaikaičiams 
— grandiečiams Julytei, Petrui ir Kristai. 

Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich 

Irena Smieliauskienė 

„DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ 
.DRAUGĄ i i tminkirm-

A-a. William P. Durbin mirė 2001 m. vasario 8 d 

A.a. William P. Durbin atminimą pagerbdami, artimieji 
ir draugai aukoja jo motinos a.a. Onos Kutkaites Durbin 
fondui — Jurbarko ligoninės vaikų skyriui: 

$2,500 Illinois State Society of Washington, Washington 
D.C.; 

$1,000 William Dornette, Kensington, MD; 
$260 Christine Durbin ir Marty Johnson, Wheaton, IL; 
$200 Senator Richard J. Durbin, Springfield, IL; 
$160 Michael Durbin ir Joan Monning, Golf, IL; 
$140 Office Staff of U.S. senator Richard J. Durbin, 

Chicago, EL; 
$100 Charles ir Katherine Durbin, Silver Springs, MD; 

Communications Cabelling & Technology, Arlington, VA; 
Alezander Domanskis, Chicago, EL; Karola ir Donald 
Beahringer, Springfield, EL; Robert Luken, Alton, EL; 
Jasculca/Terman & Associates, Chicago, EL; Mary Bahrs, 
Kensington, MD; Eric ir Christine Strobel, Winnetka, IL; 
Paul Simon, Makanda, EL; Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkas Artūras Paulauskas, Lietuva; Diane Bierema, 
Caledonia, MI; Leo ir Constance Goldman, Carlisle, PA; 
Francesco Calabrese, MCLean, VA; Jurgis ir Viligailė 
Lendraičiai, Palos Hts., IL; 

$60 Governor ir Mrs. George H. Ryan, Springfield, IL; 
Stephen ir Katherine Scates, Shawneetown, EL; Egizii 
Electric, Inc. per Robert Egizii, Springfield, IL; Bonnie ir 
Ronald Ettinger, Springfield, EL; Joseph ir Florence Levy, 
Belleville, IL; Charles ir Doris Griffith, Collinsville, EL; 
Justice Ben Miller Supreme Court of Illinois. Springfield, 
IL; The State Journal Register, Springfield, IL; James ir 
Barbara Lestkow, Springfield, IL; Francis Mahoney, 
Arlington, VA; Kenneth ir Margaret Durbin, Silver Springs, 
MD; Edward ir Tammy Durbin, Bethesda, MD; Hon. Marty 
Russo ir Karen Russo, Washington, DC; Sharon Boyer, 
Cumming, GA; Janice Rago Besser, Wilmette, EL; 

$36 Radm L. Stanard Severance, Jr. USN RET, Oakton, 
VA; Mary Ferguson Loher, Bedford, TX; 

$30 Susan Hardesty ir šeima, Arlington, VA; 
$26 Richard ir Jacųueline Mahoney, Highland, EL; 

Thomas ir Gretchen Seppelin, Villa Ridge, MO; Donald ir 
Lynn Durbin, Perriš, CA; Arvydas ir Daiva Barzdukai, Falls 
Church, VA; Owen ir Betty Lou Williams, Williamsburg, 
VA; Joseph P.Rago ir Louis Rago, Chicago, EL; Ruth ir Ralph 
David, Belleville, EL; John ir Betty Hamilton, Springfield, 
EL; David Parkhurst, Chicago, EL; Estella Cich, Fairview 
Hts., EL; Helen Hart, N. Brookfield, MA; Patrick Murphy, 
Durham, NH; Ann ir Gene Callahan, Springfield, IL; 
Douglas ir Anne Dougherty, Springfield, EL; American 
Lithuanian Club, Inc., V/hiting, N J; 

$20 Julie Dirkaen, Springfield, IL; Algimantas ir 
Theresa Landsbergiai, Upper Marlboro, MD; 

$16 Stuart ir Merle Shiffman, Springfield, EL; 
$10 Dorris Johnson, Janesville, WI; V. ir V. Hagstrom, 

Quincy, IL; Amy Zisook, Highland Pk., IL; Marianne 
ClifTord Upton, Germantown, MD. 

Reiškiame gilią užuojautą velionio artimiesiems. 
Nuoširdžiai dėkojame aukotojams. Lithuanian Mercy 
l i f t , P.O.Box 88, Palos Heifhta, EL 60463. TeL 773-238-
1636. Tas ID#36-3810693. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Per ..Motinos ir vaiko rytą", kuris vyko „Žiburėlio" Montessori mokyklėlė
je, Marija Čyvaitė rodė savo mamytei , kaip ji pažįsta raides. 

J u o z a s Mikulis , gyvenan
tis Westchester, IL, ilgametis 
Draugo fondo g a r b ė s narys* 
prie ankstesnių 2,200 dol. įna
šų DF pavasario vajui atsiun
tė 200 dolerių. Nuoširdžiai dė
kojame už gausią paramą 
Draugo fondui ir šiuo gražiu 
pavyzdžiu kviečiame pasekti 
visus „Draugo" skaitytojus. 

Alanta (Alunta) yra Rytų 
Aukštaitijos miestelis — ra
mus, kiek apsnūdęs, bet pasi
žymintis labai kultūringais, 
savo gimtinę mylinčiais žmo
nėmis. Vaizdajuostę apie Alan
tą galite pamatyti penkta
dienį, gegužės 4 d., 2 vai. po
piet, PLC „Bočių menėje". 
Penktadienio popietės paben
dravimą ruošia LB apylinkės 
Socialinių reikalų tarybos sky
rius, kuriam vadovauja Gedi
minas Kazėnas. 

Mot inos d ienos minė j ime , 
kuris rengiamas gegužės 13 d. 
12 vai. PLC, programą atliks 
Rasos Poskočimienės vadovau
jama vaikų grupė. Bus ir pie
tūs. Bilietus pietums galima 
įsigyti ir gegužės 6 d. (ne 
vėliau) PLC. Minėjimą rengia 
Pal. J. Matulaičio misija. 

g art/ ir **>fT~ 
JANINOS MARKS 

PARODA 
Lietuvos Respublikos amba

sadoje Vašingtone sekmadie
nį, gegužės 6 d., 2 val.p.p. ren
giamas čikagietės dailininkės 
Janinos Monkutės-Marks go
belenų parodos atidarymas. 

Dailininkės kūriniai buvo 
aukštai įvertinti keliose JAV 
miestų parodose, jie planuoja
mi eksponuoti keliose Europos 
šalių sostinėse. Po to darbai 
bus padovanoti Janinos Mon
kutės-Marks tėviškėje - Kė
dainiuose - steigiamam mu
ziejui. 

J. Marks paroda Vašingtone 
surengta LR ambasados ir Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
pastangomis. 

Tr is d i enas - gegužes 4-5-6 
dienomis Lietuvių dailės mu
ziejuje Lemonte vyks „Žiburė
lio" Motessori mokyklėlės vai
kų darbų parodėlė. Gegužės 4 
d., penktadienį, 6:30 val.v. 
rengiamas parodėlės atidary
mas, kuriame dainuos „Dai
navos" vyrų oktetas. Gegužės 
6 d., sekmadienį, nuo 10 vai.r. 
iki 12:30 val.p.p. vyks „Žibu
rėlio" atvirų durų diena ir re
gistracija („Žiburėlio" klasėje), 
Šeimos rytas (didžiojoje salė
je). Informacija tel. 630-257-
8891. 

A. a. Sofija Kalinauskie
nė , gyvenusi Philadelphijoje, 
PA, š. m. balandžio 28 d. iš
keliavusi į Amžinybę/ paliko 
nuliūdusį vyrą Juozą Kali
nauską, draugus ir gimines 
JAV ir Lietuvoje. Abu buvo 
Draugo fondo aukščiausio 
laipsnio ga rbės nariai, kau
piant pirmąjį Draugo fondo 
milijoną paaukoję 10,000 dol. 
Amerikoje sutelkę nemažai 
turto, jie šelpė gimines, naš
laičius ir institucijas Lietuvo
je. 

Penk tad ien i , gegužės 11 
d , 7 vai. v. PLC „Bočių me
nėje" vyks „Atviro žodžio" fo
rumas. Tema — „Amerikiečiai 
Lietuvoje". Kalbės Robert 
Dūda (Conway, MA) bei Gin-
ger Houghton (Schenectady, 
NY), į Lietuvą nuvežę 50 me-

' dikų, daug medicininės įran
gos, įskaitant septynis kraujo 
apytakos aparatus; Jack Irwin 
(Geneva, IL) jau ketverius me
tus Lietuvoje vedantis alkoho
lio ir narkotikų vengimo pro
gramą „Sniego gniūžtė"; dr. 
Renata Variakojytė-Staniškie-
nė vadovavusi nuskausmini
mo apmokymams Santariškių 
ligoninėje; dr. Rimantas Bene-
tis (Kaunas) apie užsieniečių 
talką bei Kauno medicinos 
universiteto programą. Visus 
maloniai kviečia „Saulutė", 
Lietuvos Vaikų globos būrelis. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios vyks šį šeš
tadienį, gegužės 5 d., 9:30 
vai.r. seselių motiniškajame 
name, 2601 West Marąuette 
Road, Chicago. Mišias aukos 
kunigas Stanley G. Rataj, St. 
Nicholas of Tolentine parapi
jos klebonas. 

R imas Žilinskas, Lietuvos 
Literatūros ir tautosakos ins
tituto doktorantas, šiuo metu 
besistažuojantis Illinois uni
versiteto PLB Lituanistikos 
katedroje, kalbės apie sovieti
nę cenzūrą Lietuvoje. Paskai
ta rengiama šį penktadienį, 
gegužės 4 d.. 7:30 val.v. Balze-
ko lietuvių kultūros muzieju
je. R. Žilinskas aptars cenzū
ros sąvoką ir istoriją, nagrinės 
cenzūros fenomeną buvusio 
komunistinio bloko šalyse, ap
žvelgs, kokie buvo sovietinės 
cenzūros variantai įvairiuose 
kraštuose ir kuo ji išsiskyrė 
Lietuvoje. Daugiau informaci
jos tel. 773-582-6500. 

Dal ia Jurgelevičienė. Aguonos... 

15-KOS DAILININKIŲ 
PARODA 

Pasitinkant Motinos dieną, 
rengiamas parodos, pavadin
tos „Dailininkių meditacija 
pavasario atgimimo tema", 
atidarymas. Jis vyks šį penk
tadienį, gegužės 4 d., 7 val.v. 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje (5620 S. Claremont 
Ave., Chicago). Parodoje daly
vaus 15 dailininkių: Vanda 
Aleknienė, Marija Ambrozai-
tienė, Eglė Brėdikienė, Dalia 
Jurgelevičienė, Daiva Karu-
žaitė, Gražina Markus-Kra-
mer, Ina Čygaitė-Nicewander, 
Dalia Petreikytė-Siliūnienė, 
Ada Sutkuvienė, Rasa Sutku-
tė, Magdalena Stankūnienė, 
Izabelė Stončienė, Irena Ša-
parnienė, Nijolė Venskūnienė 
ir Ringailė Zotovienė. Atidary
mo vakare, kurį rengia Čiur
lionio galerija, eiles skaitys 
aktorė Apolonija Steponavičie
nė, dainuos Audronė Simano-
nytė. Paroda veiks iki gegužės 
15 d. 

Svc. M Marijos Gimimo parapijos mokyklos choras dainavo Sr Mary Brian Costello imigrantų stipendijų teiki
mo popietėje, vykusioje Švč\ M Marijos Gimimo parapijos salėje Chorui vadovauja Giedrė Nedveckienė, dainuo
ja ''pagal abėcėlę): Mindaugas Asipauskas. Arnoldas Čaplinskas, Sandra Čaplikaite, Mantas Čaplikas, Justina 
Ol ies iu te , Domantas Darckus. Evelina Galilinte, Saulius Jackevičius. Deimante Jakelaityte, Žygimantas Jake-
laitis. I.ukns Jakubonis. Jus t a s Jakubonis, Krikas Linartas. Vita Ixiginaite. Tadas Markevičius, Agnė MaskoliO-
naito. Laura Meistinyte. Jus t e Navikaite, Tomas Nedveckis, Inga Ribskyte. Rokas Shkolnikov. Andrius Vrub-
liauskas. fk^diminas Zakarauskas. Povilas Zakarauskas, Vytautė Zuhavičiūtė E. Andrulytės nuotr 

ŠALFASS sporto žaidynių jaunių krepšinio varžybų atidarymo šventėje, vykusioje 2001 m. balandžio 28 d. Le
monte. 

LIETUVIŲ JAUNIMO KREPŠINIO 
ŠVENTĖ ČIKAGOS APYLINKĖJE 

Praėjusį savaitgalį (balan
džio 28-29 d.) Čikagos apy
linkėse (Lemonte, Bolling-
brooke, Romeoville, Lockpor-
te) surengtos 2001 m. 
ŠALFASS sporto žaidynių jau
nių krepšinio varžybos praėjo 
iki šiol nematytu dalyvių gau
sumu varžybine tvarka bei pa
kilia nuotaika. 

Žaidynėms daug reikšmės 
lėmė Šarūno Marčiulionio 
krepšinio mokyklos jaunųjų 
atstovų dalyvavimas. Jie čia 
ne tik žygiavo krepšininkų pa
rade (iš viso čia matėsi net 50 
vienetų su apie 500 jaunųjų 
krepšininkų), bet ir rungtynia
vo su Kanados ir JAV lietuvių 
jaunimo rinktinėmis, kurias 
abu kartus nugalėjo. 

Gražus buvo varžybų atida
rymas šeštadienio ryte Le-
monto mokyklos (High School) 
didžiojoje sporto salėje. Čia 
tvarkingai į salę įžygiavusius 
jaunuosius krepšinio entuzias
tus pasveikino ŠALFASS-gos 
vicepirmininkas Marius Gu-
dinskas iš Hamiltono, kuris 
perskaitė ir sąjungos pirmi

ninko torontiečio Andriaus 
Šileikos sveikinimo žodį. 

Daugiausia dėmesio susilau
kė naujojo Lietuvos ambasa
doriaus Vašingtone Vygaudo 
Ušacko linkėjimai jauniesiems 
krepšinio entuziastams ir pas
kirtos dovanos geriausiems 
žaidėjamas. Atidarymo pro
gramą vedė Jūratė Zubinienė, 
o JAV, Kanados ir Lietuvos 
himnus sugiedojo Dalė Lietuv-
ninkienė. Invokaciją sukalbėjo 
sesuo vienuolė Laima. 

Žaidynių žiūrovų dėmesį la
biausiai traukė „marčiulioniu-
kų" pasirodymai. Šeštadienio 
popietę jaunieji svečiai iš Vil
niaus įveikė Kanados lietuvių 
bendraamžių rinktinę 96-65, o 
varžybų pabaigoje — sekma
dienį po pietų ir JAV jaunuo
sius krepšinio entuziastus 88-
45. 

Rungtynėse prieš Kanados 
atstovus daugiausia taškų 
(30) įmetė vilnietis Martynas 
Pocius, sėkmingai įvykdęs 7 
bandymus iš tritaškių zonos. 
Kanadiečių rinktinės tarpe la
biausiai pasižymėjo Mark 

Jono Kuprio nuotr. 
Akelaitis, įmetęs 20 taškų. 

Susitikime su JAV lietuvių 
jaunimo rinktine (ją sudarė 
Čikagos, Detroito ir Clevelan-
do žaidėjai) svečiai iš Vilniaus 
irgi neturėjo daug vargo. Lai

mėtojų tarpe išsiskyrė M. Po
cius ir Tomas Balčėtis, pelnę 
20 taškų ir Nerijus Kliukas — 
12 taškų. 

Amerikos rinktinei daugiau
sia taškų įmetė Algytis Kas
putis iš Detroito (16) ir Či
kagos JLituanicos" atstovai 
Julius Gylys (13) ir Dainius 
Marčauskas (12). 

Per abi dienas buvo sužaista 
net 100 rungtynių. Daugiau
sia pirmųjų vietų iškovojo 
„Lituanicos" jaunieji: jie buvo 
pirmaisiais šešiose iš 8 gru
pių. 

Štai laimėtojai: berniukų B 
klasės — 1. „Lituanica" I, 2. 
Detroito-Clevelando jungtinė 
komanda, berniukų C kl. — 
„Lituanica* I, 2. Hamiltono 
„Kovas", berniukų D kl. — 
„Lituanicos" I, 2. Detroite „Ko
vas". 

Mergaičių B kl. — 1. Toron
to „Vytis". 2 „Lituanica", mer
gaičių C kl. — Toronto „Vytis" 
2. „Lituanica", mergaičių D kl. 
— „Lituanica", 2. Toronto 
„Aušra". 

Jaunių D klasė — „Lituani
ca", 2. Hamiltono „Kovas", 
„Molekulių" kl. — „Lituanica" 
I, 2. Hamiltono „Kovas". 

Plačiau apie šias varžybas 
pranešime vėliau. 

Ed. Šulaitis 

Lietuvos ambasadorius Vašingtone Vygaudas Ušackas Šventės atidarymo 
metu sveikino jaunuosius krepšinininkus, o geriausiuosius apdovanojo 
dovanomis. Jono Kuprio nuotr. 

IŠ MENO MOKYKLĖLĖS GYVENIMO 
Meno mokyklėlėje, kuri gy

vuoja trečius metus, tradiciš
kai du kartus per metus ren
giamos atviros pamokėlės, ku
rių metu visi skyrių mokslei
viai lyg ir atsiskaito tėve
liams, visuomenei. 

Šiais metais dailės skyriaus 
moksleivių darbų paroda-ap-
tarimas buvo surengtas atski
rai nuo kitų skyrių dėl visai 
objektyvių priežasčių — dės
tytoja Irena Šaparnienė turėjo 
išvykti Lietuvon, o sugrįžusi 
— pasirengti dalyvauti įvai
riose pavasarinėse parodose, 
tad gegužės mėnesį sunku bū
tų dirbti mokyklėlėje. Pasi
rinkta data sutapo su Čikagos 
Jaunimo centre rengiama pa
vasarine muge — balandžio 
21d. 

Paroda buvo surengta Jau
nimo centro mažojoje salėje. 
Buvo iškabinta daugiau nei 
pusšimtis įvairiaspalvių moks
leivių darbų. O prieš darbe
lius iškabinant dėstytoja Ire
na išsamiai aptari kiekvieno 
moksleivio darbelius. Darbe
lius moksleiviai, padedant tė
veliams, pasikabino patys — 
taip mokomės ateityje sureng
ti personalines parodas... Kas 
žino, gal kas nors iš šių moks
leivių taps profesionaliu daili
ninku?! O darbeliai iSties verti 
dėmesio. Kelios temos, prie 
kurių dirbo moksleiviai, ypač 
spalvingai perteiktos. Tai 
„Gaidys" „Natiurmortas" ir 
„Vaza su gėlėmis". Vaikai jau 
įvaldė spalvų gamą, žino, kad 

ugnis nėra tik raudona, bet 
gali turėti net šešiolika įvairių 
atspalvių, žino, kad vanduo ne 
tik mėlynas, o vaza gėlėms 
šviečia įvairiausiais atspal
viais nuo šviesos žaismės. 

Dėstytoją Ireną Šaparnienę 
pakeis Vilniaus pedagoginio 
universiteto magistrante Do
vilė Šumskytė. Kai Dovilė 
atėjo šokti į „Svają", sužino
jau, kad ji būsima pedagogė, 
būsima dailės mokytoja. Pa
kviečiau ją susipažinti su 
Meno mokyklėlės dailės sky
riaus darbu, po to jai teko 
padėti — pavaduoti dėst. Ire
ną. Mergina puikiai susitvar

kė su mažaisiais dailininkais. 
Likusias pamokas iki mokslo 
metų pabaigos Dovilė ves sa
varankiškai. Na, o dar jai pa
tikėjau Vienos valso pokylio 
scenografiją. Kuo anksčiau 
jauni žmonės įsijungs į mūsų 
darbus, tuo daugiau jų išliks 
prie lietuvybės puoselėjimo, 
išlaikymo. 

Dėkoju Irenai Šaparnienei 
už nuoširdų darbą su moks
leiviais, sėkmės kūrybiniuose 
darbuose ir iki kitų mokslo 
metų! 

Sekmadienį Meno mokyklė
lės balerinos (dėst. Virginija 
Dargis) ir sportinių — pramo
ginių šokių šokėjėliai (dėst. L. 
Tautkuvienė), talkinami kele

to „Svajos" šokėjų, koncertavo 
mugės lankytojams. Kanklia
vo kanklių skyriaus merginos 
su dėstytoja Gene Razumiene. 
Mūsų koncertą žiūrovai pri
ėmė palankiai. 

Ligija Tautkuvienė 
Meno mokyklėlės direktorė 
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Dėstytoja Irena Šaparnienė su mokinukais ap tur i dailės darbelius. 
Adomo Tautkaus nuotr. 

Darbo vsl aao 8 w . SI S V.T. 
fliifil avj.uolv.p,p. 


