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lininkus", sakė sąjungos vyk
dantysis direktorius Arūnas 
Abraitis. 

Anot jo, pardavus „Mažeikių 
naftos" akcijas „LUKoil", įsi
galiotų visiška jo monopolija 
— naftos tiekimas, perdirbi
mas ir produktų gamyba būtų 
sutelkta vienose rankose, ir 
lietuviškas kapitalas iš šio 
verslo būtų išstumtas. 

„Prašome premjero priimti 
teisinį dokumentą, kuriame 
būtų reglamentuotas 'Mažei
kių naftos' akcijų pardavimas 
'LUKoil' — prašome nepar
duoti akcijų, o jeigu tai neįma
noma — numatyti svertus, 
kad jis nebūtų monopolinin
kas visose naftos verslo gran
dyse", tvirtino A. Abraitis. 

Dabar 33 proc. „Mažeikių 
naftos" akcijų valdo JAV ben
drovė „Williams Internatio
nal", valstybei priklauso 59.7 
proc. akcijų. Pagal Lietuvos 
vyriausybės ir „Williams" 
1999-ųjų spalį pasirašytą 
„Mažeikių naftos" akcijų pri
vatizavimo sutartį, „VVilkams" 
turi teise padidinti savo dalį 
Mažeikių įmonėje iki 66 pro
centų. 

Naftos prekeiviai prašo 
neparduoti „Mažeikių naftos" 

akcijų rusams 
Vilnius, gegužės 15 d. 

(BNS) — Lietuvos verslinin
kų, prekiaujančių naftos pro
duktais, sąjunga antradienį 
premjerui Rolandui Paksui 
įteikė peticiją, prašydami juri
diškai įtvirtinti, jog įmonės 
„Mažeikių nafta" akcijos ne
būtų parduotos Rusijos susi
vienijimui „LUKoir. 

Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui buvo įteiktas krei
pimasis, kuriame prašoma 
atsižvelgti į smulkiųjų Lietu
vos naftos prekeivių siekius 
aukščiausiai Lietuvos valdžiai 
priimant sprendimus, susiju
sius su šiuo metu sudaroma 
Lietuvos nuostata dėl bendra
darbiavimo su „LUKoir. 

„Artimiausiu metu į Lietuvą 
vizito turėtų atvykti 'LUKoir 
prezidentas Vagitas Alekpero-
vas, kuris su valdžios pa
reigūnais aptars naftos tieki
mo Lietuvai ir kitus ben
dradarbiavimo klausimus. 
Lietuviško kapitalo įmonėms, 
prekiaujančioms naftos pro
duktais, nerimą kelia, jog bus 
susitarta dėl 'Mažeikių naftos' 
akcijų pardavimo 'LUKoir. 
Tai sužlugdytų Lietuvos vers-

Paskirtas naujasis sveikatos 
apsaugos ministras 

Vilnius, gegužės 15 d. 
(BNS) — Atsižvelgdamas į 
premjero teikimą ir tvirtą val
dančiosios koalicijos apsis
prendimą, prezidentas Valdas 
Adamkus sveikatos apsaugos 
ministru paskyrė sociallibe
ralų parinktą 61 metų Romu
aldą Dobrovolskį. 

Pagal valdančiosios liberalų 
ir socialliberalų koalicijos su
tartį, sveikatos apsaugos mi
nistro parinkimas priklauso 
socialliberalams. 

Pasak prezidento spaudos 
tarnybos pranešimo, V. Adam
kaus sprendimą nulėmė ir R. 
Dobrovolskio užtikrinimas, 
kad ligšiolinė veikla neturės 
neigiamos įtakos jo, kaip mi
nistro, darbui. Prezidento nuo
mone, naujasis sveikatos mi
nistras turi nuosekliai vykdyti 
sveikatos pertvarką ir sudary
ti vienodas veiklos bei sąži
ningos konkurencijos sąlygas 
privačiai ir valstybinei medici
nai. 

Tokią praktiką, kai pri
vačios įmonės veikia biudžeto 
lėšomis finansuojamose įstai
gose, valstybės vadovas pave
dė išnagrinėti Valstybės kon
trolei ir Specialiųjų tyrimų 
tarnybai. Prezidentas yra įsi
tikinęs, jog būtina tobulinti 
teises aktus, siekiant išvengti 
prielaidų piktnaudžiauti tar
nyba, disponuojant valstybės 
turtu ir biudžeto lėšomis. 

Kaip sakė prezidento pa
tarėjas Darius Kuolys, val
stybės vadovas taip pat at
kreipė dėmesį, kad dabartinės 
sveikatos apsaugos sistema, 

L ^ Tėvynėje pasižvalgius 

Iš Seimo vicepirmininko pareigų 
atleistas R. Karbauskis 

Romualdas Dobrovolskis 

kai greta valstybinių institu
cijų veikia privačios instituci
jos, o jose dirba tie patys 
žmonės, nėra gera. „Prezi
dentas mano, kad ministras 
R. Dobrovolskis labai rimtai 
turėtų rūpintis esama pa
dėtimi, ją keisti ir siekti su
daryti privačios medicinos 
plėtrai tokias pačias sąlygas 
kaip ir valstybinei. Jeigu me
dikai užsiima privačia veikla, 
tai yra skatinamas, remtinas 
dalykas, bet neturėtų persi
pinti privati veikla su valsty
bine medicina", sakė D. Kuo
lys. 

* Rengdamasis Rusijos 
naftos milžino, susivienijimo 
„LUKoiF prezidento Vagit 
Alekperov vizitui į Lietuvą, 
ūkio ministras Eugenijus Gen
tvilas ketina Vilniuje susitikti 
su žemesnio rango „LUKoil" 
atstovais ir aptarti abi šalis 
dominančius klausimus. E. 
Gentvilas nesutiko komentuo
ti, ar Lietuva tarsis tik dėl ža
liavos tiekimo „Mažeikių naf
tai", ar mainais siūlys valsty
bės turimų įmonės akcijų. 

(Lž. Elta) 

* Valstybės kontroliuoja
mu įmonių vadovai „stoja 
piestu" prieš vyriausybės keti
nimus griežčiau reguliuoti jų 
atlyginimų dydžius. „Jei įmo
nės dirba blogai, reikia atleisti 
jų vadovus ir pasamdyti geres
nius. Mažinant algas, neįma
noma išspręsti įmonių proble
mų", tokią nuomone pareiškė 
dauguma valstybinių įmonių 
vadovų, paklausti, kaip jie 
vertina Rolando Pakso vyriau
sybes planus tvirčiau susieti 
jų algas su finansiniais veik
los rezultatais. „Reikėtų baig
ti tas populistines diskusijas. 
Keletą metų trunkantis algų 
mažinimo vajus niekur neve
da. Laikas pradėti galvoti rin
kos kategorijomis", sakė Vals
tybės turto fondo direktorius 
Povilas Milašauskas, per mė
nesį uždirbantis 11,600 litų. 

(LR. Eltai 

Gegužes !.r) dif-nij Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, susitikės su Naujosios sąjungos (NS. socialliberalų) ir frakci
jos Seime vadovybe, pakartojo liberalams išvakarėse išsakytą savo nuostatą, jog valdančioji koalicija tun tęsti efekty
vų ir žmonėms naudinga darbą. 

Nuotrj Prezidentūroje kalbėjosi (iš kaires) prezidentas Valdas Adamkus, NS atstovas Gediminas Dalinkevičius, 
NS frakcijos Seime vadovas Gediminas Jakavonis, Seimo pirmininko pavaduotojas, NS narys Arturas Skardžius ir 
Seimo vadovas, NS pirmininkas Artūras Paulauskas. Gedimino Svitojaus lEltai nuotr 

* Naujosios sąjungos (NS, 
socialliberalų) vadovas, 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas nemano, jog parti
jos frakcija Seime turėtų vel
tis į jos seniūno Gedimino Ja-
kavonio aiškinimąsi su Val
stybės saugumo departamen
tu (VSD). A. Paulauskas ne
pritarė siūlymui kreiptis frak
cijos ar Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto (NSGK) 
vardu į VSD, prašant pa
aiškinti, kokiu būdu į spaudą 
pateko G. Jakavonio mobiliojo 
telefono pokalbių išklotinės. 
Prieš keletą savaičių, remda
masi telefoninių pokalbių 
išklotinėmis, spauda pranešė, 
jog NS frakcijos seniūnas daž
nai skambindavo Kauno irkla
vimo klubo „Yris" prezidentui 
Juozui Gurevičiui, o pastara
sis iškart po to skambindavo 
Kauno nusikalstamo pasaulio 
autoritetui Vidmantui Gud-
zinskui, pravarde „Guzas". 
Spaudoje taip pat buvo pa
skelbta nuotrauka, kurioje G. 
Jakavonis sėdi prie vieno stalo 
su V. Gudzinsku, G. Jakavo
nis teigė, jog su J. Gure
vičiumi jį sieja tik pomėgis 
irkluoti. Savo ruožtu, NS frak-
cijos seniūnas apkaltino spe
cialiąsias tarnybas bandymu 
sukompromituoti jį ir būsi
mą kandidatą į prezidentus, 
NS vadovą A. Paulauską. (BNS) 

* „Kauno dienos" žinio
mis, su kai kuriais liberaliau 
nusiteikusiais socialdemokra
tais tariamasi dėl galimybės 
paremti ministrų kabinetą, 
ypač tuomet, kai yra svarsto
mi esminiai valstybės ūkio 
raidos klausimai. Jeigu tokios 
derybos pasisektų, tai būtų 
laikoma apsidraudimu prieš 
galimą kai kurių sociallibe
ralų posūkį „į kairę", IKD. mm 

* Latvijos ambasadorė 
Lietuvoje Moira Morą „Lie
tuvos aidui" sakė apgailestau
janti dėl konservatorių vadovo 
Vytauto Landsbergio išsaky
tos nuomonės, jog reikia, atsa
kant į Rusijos firmos „LUK
oil" veiksmus, trukdyti Rusi
jos naftos eksportuotojams 
tiekti naftą per Biržų naftotie
kį į Latvijoje esantį Ventspilio 
terminalą. (LA.EIU> 

* Karo nusikaltimais Lie
tuvoje įtariamas Antanas 
Gecevičius (Gečas) patyrė šir
dies smūgį ir dabar gydomas 
Škotijos Edinburgo ligoninėje. 
Kaip pranešė jo advokatas Ni-
gel Duncan, 85 metų A. Gece
vičius (Gečas) nedidelį širdies 
smūgį patyrė praėjusios savai
tės pradžioje. .BNS» 

Vilnius, gegužės 15 d. 
(BNS) — Seimas slaptu balsa
vimu iš Seimo vicepirmininko 
pareigų antradienį atleido Lie
tuvos valstiečių partijos (LVP) 
pirmininką Ramūną Karbaus-
kį. 

Seimo pirmininko pavaduo
tojas iš savo. pareigų buvo 
atšauktas pirmąjį kartą nuo 
Nepriklausomybės atkūrimo. 

Valdančiosios koalicijos at
stovai siūlė R. Karbauskiui 
pačiam atsistatydinti iš pa
reigų, tačiau šiam nesutikus, 
buvo surengtas slaptas bal
savimas, kuriame dalyvavo ir 
valdančiosios koalicijos vado
vai — Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas ir premje
ras Rolandas Paksas. 

Pagal Seimo Statutą, Seimo 
pareigūnui atšaukti reikia 
daugiau kaip pusės visų Sei
mo narių — 71 balso. 

R. Karbauskį atšaukti iš 
Seimo pirmininko pavaduo
tojų pasiūlė valdančiosios ko-

* Seimo Valstiečiu ir 
Naujosios demokratijos 
partijų frakcija šią savaite ke
tina pasiskelbti opozicine 
frakcija, sakė šios frakcijos 
narys, Lietuvos valstiečių par
tijos (LVP) pirmininkas Ra
mūnas Karbauskis. Frakcijoje 
yra keturi „valstiečiai" ir trys 
Kazimieros Prunskienės vado
vaujamos Naujosios demokra
tijos partijos nariai. LVP va
dovo teigimu, pasiskelbusi 
opozicine, frakcija galės leng
viau pateikti Seimui svarstyti 
įstatymų projektus. <BNS> 

* Pagal Seimo Statutą, 
parlamento pirmininkas 
gali turėti iki penkių pavaduo
tojų. Dabar, po vieno jų, Ra
mūno Karbauskio nušalini
mo, Seimo vadui Artūrui Pau
lauskui lieka trys pavaduoto
jai — liberalas Gintaras Ste
ponavičius, socialliberalas Ar
tūras Skardžius ir socialde
mokratas Česlovas Juršėnas. 

(BNS) 
* Seimo vadovas Artūras 

Paulauskas teigia, kad tau
pumo sumetimais kol kas nie
kam nesiūlys užimti atsilais
vinusią Seimo pirmininko pa
vaduotojo kėdę. A. Paulauskas 
po susitikimo su prezidentu 
Valdu Adamkumi teigė, kad 
dabar Seime veikia daugiau 
negu buvo planuota komisijų, 
todėl nuspręsta pataupyti ne
skiriant naujo Seimo pirmi
ninko pavaduotojo. IBNS> 

alicijos atstovai. Siūlymas 
buvo aiškinamas tuo, jog R. 
Karbauskis neatlieka jam 
pavestų pareigų — vadovauti 
Seimo komitetų ir komisijų 
darbui. 

R. Karbauskis atmetė kal
tinimus, teigdamas jog ne
girdėjo jokių priekaištų iš Sei
mo pirmininko A. Paulausko. 
Save jis palygino su Rusijos 
klasiko Ivan i i / tov pa
sakėčios herojumi ėriuku, ku
ris buvo kaltas vien tuo, kad 
vilkui norėjosi ėsti. R. Kar
bauskis siūlė valdančiosios 
koalicijos atstovams nevaidin
ti spektaklio ir pasakyti tikrą
ją jo atstatydinimo priežastį. 

Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos frakcijos (VNDF) 
seniūnė Kazimiera Pruns
kienė gynė R. Karbauskį, teig
dama, jog jis kaip Biblijoje, 
„neiškeitė savo pirmagimystės 
teisės į sriubos lėkštę". „Rimtų 
motyvų ir konkrečių argu
mentų, kad R. Karbauskis ne
vykdo ar nesugeba vykdyti 
savo pareigų, neišgirdome", 
sakė ji. K Prunskienė pa
reiškė, jog VNDF frakcija ne
dalyvaus balsavime ir ragino 
tai padaryti kitus parlamen
tarus. 

Balsavime nedalyvavo kai
riosios Socialdemokratinės 
koalicijos frakcijos atstovai. 
Balsavime taip pat nedalyva
vo ir dalis valdančiosios Nau
josios sąjungos (NS, socialli
beralų) frakcįjos narių. 

R. Karbauskio nuomone, jo 
atleidimas turėtų būti spren
džiamas referendumu. „Kuris 
yra iš jūsų Lietuva? Aš nesu 
Lietuva", klausė jis. „Jūs ga
lite mane paliuosuoti, bet mes 
turime atsakyti prieš savo 
rinkėjus. Aš gyniau kaimo 
reikalus ir ginsiu. Jeigu kas 
mano, kad atstatydinus mane 
iš posto, kas nors pasikeis, 
nesitikėkite", sakė jis. 

Valdančiosios koalicijos at
stovai sveikino R. Karbauskį 
surengus puikų „šou" žurna
listams. 

* „Respublikai" pavyko 
rasti dokumentų, jog prieš 
kelerius metus Seimo narys 
Gediminas Jakavonis buvo įsi
painiojęs į skandalingą isto
riją dėl žemės nuomos Varė
nos centre. Sklypo nuomos 
varžytines laimėjo grupė as
menų, tarp kurių buvo ir 
varžytinėms vadovavęs G. Ja
kavonis ir jo žmona Nijolė. 

* Seimo „senjorai", gar
baus amžiaus parlamenta
rai — krikščionis demokratas 
Kazys Bobelis ir sociallibera
las Algimantas Valentinas In
driūnas — kviečia visuomenę 
diskutuoti dėl dvejų parla
mento rūmų steigimo. Jie pa
siūlė steigti Senatą ir Tautos 
Atstovų rūmus. Pasak A. V. 
Indriūno, būtų galima suma
žinti bendrą Seimo narių skai
čių, į Tautos Atstovų rūmus 
renkant 91, o į Senatą — 34 
narius. Jo teigimu, Europos 
Sąjungos valstybėse, išskyrus 
monarchijas ir Suomiją bei 
Graikiją, yra renkami dvejų 
rūmų parlamentai. Senate ga
lėtų dirbti kadenciją baigę 
prezidentai, panašiai kaip tai 
yra Italijoje. K. Bobelis siūlo 
senatorius rinkti tiesiogiai, o 
Atstovų rūmų narius — pagal 
mišrią rinkimų sistemą, be to, 
dveji parlamento rūmai ga
rantuotų geresnę priimamų 
įstatymų kokybę, būtų tarsi 
saugiklis, ginantis nuo neko
kybiškų teisės aktų, jų prastū
mimo „buldozerine tvarka" 

(Eltai 
* Kauno botanikos sode 

savavališkai namus pasista
čiusiems Vytauto Didžiojo uni
versiteto (VDU) profesoriams 
buvo skirta simbolinė 2,000 Lt 
bauda. Tokiu būdu įteisinę sa
vavališkus statinius, naujaku
riai neskuba išsipirkti žemės 
sklypų — ramiai naudojasi 
jais veltui. Kai kurių savinin
kų pavardės pakankamai 
skambios: VDU rektorius Vy
tautas Kaminskas, buvęs pro
rektorius, dabar VDU Senato 
pirmininkas Egidijus Aleksan
dravičius, prorektorius Povi
las Zakarevičius, docentai Jo
nas Čepinskis, Juozas Augu
tis, buvęs universiteto rekto
rius Algirdas Avižienis. VDU 
profesorių bei docentų kaimy
nu tapo ir Kauno medicinos 
universiteto klinikų generali
nis direktorius, profesorius 
Juozas Pundzius. <KD, Eitai 

* Prieš 5 metus turbūt 
niekas nebūtų patikėjęs, 
kad Lietuvoje galėtų būti lega
lizuoti azartiniai žaidimai ir 
prostitucija. Jau greitai bus 
įsteigti legalūs lošimo namai, 
o neseniai valdžios atstovai 
prabilo ir apie prostitucijos 
įteisinimą. Politikai kol kas 
tik diskutuoja. Jie abejoja, ar 
šios kadencijos Seimas galėtų 
įteisinti šį verslą. itD.Om 

* Ispanijos teisėsauginin
kai balandžio 22 dieną, laiku 
nesulaukę Lietuvos prašymo, į 
laisvę paleido vieną ieško-
miausių Lietuvos nusikaltėlių 
Audrių Lazauską, pravarde 
„Lazeris". Neoficialiomis Lie
tuvos ambasados Ispanijoje 
žiniomis, kai Ispaniją pasiekė 
Lietuvos prašymas, praėjusį 
trečiadienį Ispanijos policijos 
pareigūnai vėl gavo įsakymą 
sulaikyti A. Lazauską. Tačiau 
antrą kartą sulaikyti jį jau 
nepavyko. Ispanijoje gyvena 
A. Lazausko brolis. Kaip pir
madienį sakė Lietuvos amba
sadorius Ispanijoje Vytautas 
Dambrava, ieškodami A. La
zausko, pareigūnai lankėsi ir 
jo brolio gyvenamojoje vietoje, 
tačiau nė vieno iš jų sulaikyti 
nepavyko. Panevėžio nusi
kalstamo pasaulio autoriteto 
teisėsaugininkai ieškojo be
veik 5 metus, o prieš kelis 
mėnesius jis buvo sulaikytas 
Ispanijoje. <BNS> 

* Naujasis „Sodros" di
rektorius Dalius Prevelis, 
nespėjęs naujose pareigose nė 
kojų apšilti (dirba tik nuo ba
landžio vidurio), viešai paskel
bė apie „už jo nugaros" įvyk
dytą „aferą" ir apkaltino savo 
pavaduotoją Skirmantą Rim
kų siekiu neteisėtai parduoti 
vieną iš dešimties „Sodrai" 
priklausančio reabilitacijos 
centro „Pušyno kelias" pasta
tų, esančių prestižinėje Vil
niaus vietoje, Verkių naciona
liniame parke. Maža to, kad 
pastatai parduoti už gerokai 
mažesnę sumą, nei nustatyta 
rinkos vertė, šiame sandoryje 
būta ir kitų grubių pažeidimų. 
Šiuo metu Vilniaus apygardos 
prokuratūra dėl šio fakto yra 
iškėlusi baudžiamąją bylą bu
vusiam „Pušyno kelio" direk
toriui. (KD.R. Elta) 

* „Sodros" direktoriaus 
pavaduotojo Skirmanto Rim
kaus įsitikinimu, dabartinis 
„Sodros" direktorius, norėda
mas atsivesti savo komandą, 
surengė „raganų medžioklę", 
kad jį „išprašytų iš einamų 
pareigų". <LŽ. Eita; 

* Klaipėdos meras Ri
mantas Taraškevičius susi
tiko su Kaišiadorių vyskupi
jos vyskupu Juozapu Matulai
čiu ir vyskupijos referentu 
ekologiniam projektui Aid-
mantu Bernatonių, kuris sa
kė, kad Vokietijos Magdebur
go vyskupija yra pasirengusi 
finansuoti projektą — vėjo jė
gainės statybą Kopgalyje, kurį 
Kaišiadorių vyskupija įgyven
dintų kartu su Lietuvos jūrų 
muziejumi. (K, Eita) 

* Anykščių rajone Kauno 
Juozo Vitkaus inžinerinio 
bataliono kariai antradienį 
pradėjo pontoninio tilto per 
Šventosios upę statybą. Nuo 
1977 m. Mikierių kaime ka
bėjęs „beždžionių" tiltas per 
Šventąją buvo nugriautas 
šiais metais. Atkirsti nuo par
duotuvių, mokyklų, bažnyčios 
ir kapinių liko apie 70 žmonių 
iš šešių kaimų. Naujo, patiki
mo tilto statyba gali kainuoti 
iki 150,000 litų. Rajono biu
džete tokiai statybai lėšų nėra 
numatyta. Pasak KAM pra
nešimo, antradienį kariai se
nojo tilto vietoje statys laikiną 
pontoninį. Kol bus išspręstas 
naujojo tilto statybos klausi
mas, stovės pontoninis tiltas, 
kurį saugos vietiniai kariai sa
vanoriai. (BNS) 

* Kaunui ir Lietuvai dar 
vieną pasaulio čempionų 
vardą iškovojo sportinių šokių 
meistrai: Austrijos mieste 
Bėrnbache įvykusiose plane
tos jaunimo (iki 19 metų) 
standartinių šokių pirmeny
bėse džiūgavo kauniečiai — 
„Kaspino" klubo trenerių Dai
vos Dackevičienės ir Gied
riaus Januškevičiaus auklėti
niai Marius Kriukelis ir Kris
tina Valiūnaitė. Šį.vardą 18-
mečiai šokėjai pelnė varžybo
se, kuriose varžėsi 62 poros iš 
36 valstybių. IKD, R. LR. EIUI 

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

Naudotasi Lietuviu grįžimo i tėvyne 
informacijos centro atsiusta medžiaga. 

KALENDORIUS " 
G«gu£*s 16 &A Andriejus. Bite. 

Inga, Jonas, Vaidmantas, Ubaldas. 
Gegužės 17 d.: Bazilė, Gaile. Pas

kalis. Tautmilas, Virkantas 
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*V*& SKAUTYBĖS 
KELIAS 

*oS£» Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

AD MELIOREM! 
Mieli Sesės i r Broliai 

Akademikai 

Pradėdama naująjį tūks
tantmetį, visa žmonija svajoja 
apie ateitį ir kokia laimė lau
kia mūsų visų rytojaus die
nose. Linkime visiems mūsų 
nariams ir jų artimiesiems 
sėkmės kasdienybėje, sveika
tos, laimės ir džiaugsmo gyve
nime. 

Kaip dauguma jau žino, pra
ėjo daugiau nei metai, kai rin
kome naują Akademinio 
Skautų sąjūdžio vadiją, tuo 
pačiu laiku, kai buvo renkami 
nauji: Seserijos vyriausia 
skautininke, Brolijos Vyriau
sias skautininkas ir lietuvių 
Skautų sąjungos taryba. Šių 
visų pareigūnų kadencija tę
siasi trejus metus, taigi, nuo 
2000 m. sausio 1 d. iki 2002 
m. gruodžio 31 d., nors forma
liai pareigos perleidžiamos 
kiek po Naujųjų metų. Naujoji 
A.S.S. vadija perėmė pareigas 
2000 m. vasario mėn. ir susi
formavo per kelius sekusius 
mėnesius. Pirmasis naujos va
duos posėdis įvyko 2000 m. 
kovo 18 d., Westlake Village, 
California, prie Los Angeles. 
Iki šiol sušaukti keturi vadijos 
posėdžiai, kurių pagrindinis 
tikslas buvo suformuoti pačios 
vadijos sudėtį ir nustatyti 
Sąjūdžio ateities veiklos gai
res. 

Naujos vadyos sudėtį rasite 
šio „Ade Meliorem! gale. Cha
rakteringa ji tuo, kad turime 
jaunų ir energingų vadovų ir 
yra atstovaujama visoms pag
rindinėms mūsų vietovėms: 
vakaruose, centre, rytuose ir 
Kanadoje. Tai buvo daroma 
sąmoningai, nes siekėme pras
mingesnės reprezentacijos 
mūsų narių, gyvenančių vi
suose šio žemyno kraštuose. 

KĄ pasiekė ankstyvesnė 
Vadįja? 

Klausimas labai tinkamas. 
Pagrindinis uždavinys buvo 
(ir tebėra) atgaivinti veiklą ir 
įskiepyti mūsų jauniems na
riams norą ir pasišventimą 
išlaikyti Sąjūdį kaip ideologi
nę organizaciją, kurios pag
rinde reikštųsi ne tik iki šiol 
patirta skautiška dvasia, bet 
ir ta „idėja" apie kurią taip 
dažnai kalbėjo ir už kurios su
pratimą ir išlaikymą taip 
karštai kovojo mūsų brangus 
pirmūnas a.a. fil. Jonas Dai-
nauskas. 1997 metus prade
dant, Akademinio Skautų Są
jūdžio vadija pasiryžo: 

• Vadovauti savo darbų pa
vyzdžiu. 

• Supažindinti skautišką-

akademišką jaunimą su A.S.S. 
ideologiniais principais. 

• Paruošti organizacijai ke
lią žengiant į XXI amžių. 

• Aktualiai prisitaikyti prie 
šių dienų gyvenimo sąlygų. 

• Išryškinti A.S.S. tradici
jas. 

• Patraukti skautišką jau
nimą į savo eiles. 

• Atgaivinti ryšius su viso 
pasaulio akademikais, ypač 
Lietuvos. 

Maždaug metus trukusių 
gana intensyvių diskusijų Va
dijos ribose, nustatėm ateities 
veiklos gaires ir įsitikinom, 
kad organizacija turi gražią 
ateitį, kurią būtina išryškinti 
ir efektyviai perduoti nariams. 
Rėmėmės gyva veikla. Pasek
mių buvo gražių ir prasmingų, 
tačiau norisi vis daugiau ir 
aukštesnės kokybės. 

Pirmoje vietoje pramatyta 
atgaivinti prasmingus ryšius 
tarp narių. Įsteigtas Interneto 
paštas ir LSS Web Site, vadi
namas www.Skautai.com. Tai 
pirmas toks eksperimentas 
pasiekti mūsų plačią skau
tišką šeimą nauju būdu. Šis 
susisiekimo būdas ypatingų 
pasekmių susilaukė ruošiant 
VIII Tautinę stovyklą. 

Pirmą kartą buvo išleistas 
„Ad Meliorem" aplinkraštis 
dvejomis kalbomis, lietuviškai 
ir angliškai. Susilaukėme gau
saus tam pritarimo, tačiau bu
vo ir nepatenkintų, kad pasi-
duodam svetiniai kalbai savo 
tarpe. Tiesos daug abejose pu
sėse. Tačiau, vis daugiau ran
dasi mūsų jaunimo, su kuriais 
tik anglų kalba galima palai
kyti ryšius. Kyla aktualus 
klausimas: ar dėl tokios prie
žasties juos pritraukti, ar at
mesti. Nusprendėm pritrauk
ti. 

Dalyvavome VIII Tautinėje 
stovykloje 1998-ais metais vy
kusioje Treasure Valley sto
vyklavietėje prie Bostono. Sa
vo pastovyklę pavadinome 
„Draugystė*. 

Aktyviai dalyvavome visoje 
stovyklos veikloje. Mūsų tiks
las buvo ir telieka prisidėti 
prie jaunų vadovų auklėjimo, 
padėti jaunimui, supažindinti 
skautišką jaunimą su Akade
mikais ir įskiepyti juose norą 
tęsti skautavimo žaidimą ir 
idėją savo gyvenimuose (neiš
sijungti iš jo išėjus į mokslus 
ar kitais gyvenimo keliais). 
Mūsų pastovyklėje stovyklau
jančių buvo per 60 narių. Bend
roje Tautinėje stovykloje sto
vyklavo per 100 mūsų narių, 
graži dalis vykdydami vadovų 
pareigas įvairiuose vienetuo
se. 

Akademik ių S k a u d ų d raugoves Čikagos s k y r i a u s da l i s n a r i ų Akademin io S k a u t ų sąjūdžio 75 m. Jubi l ie j in iame 
suvaž iav ime , 1999 m. spal io 15-17 d. v y k u s i a m e O r l a n d P a r k , IL. Nuot r . R a m u n ė s G a i ž u t y t ė s - P a p a r t i e n ė s 

1999-ti metai — tai Aka
deminio Skautų sąjūdžio Jubi
liejiniai metai minint 75 metų 
sukaktį nuo įsisteigimo Lietu
voje 1924 metais spalio 16 d. 
Nuspręsta tai atžymėti trimis 
būdais: suruošti stovyklą prie 
Los Angeles, suruošti dvirati
ninkų iškylą ir stovyklą Lietu
voje su Lietuvos akademikais 
ir sušaukti akivaizdinį narių 
suvažiavimą prie Čikagos, 
kaip pabaigą šios kadencijos 
darbų, iškilmingai paminint 
75 — metų Jubiliejų. Visa tai 
buvo sėkmingai atlikta ir iš 
narių susilaukta daug gražių 
atsiliepimų. 

Skyrių veikla tuo pačiu kiek 
pagyvėjo. Atsigavo veikla To
ronte, Kanadoje. Los Angeles 
1999 m. ̂ Rambyno" stovykloje 
jaunimas perėmė LA skyriaus 
„valdžią". Čikagos veikla ir 
narių skaičius pirmauja ir jie 
palaiko tamprius ryšius su 
kitų skyrių nariais. Narių su
sidomėjimas pakilo ir kitur, 
būtent Washigtone ir Bostone. 

Iš kitos pusės — Filisterių 
Skautų sąjungos veikla s u 
šlubavo". Jaučiasi didelis skir
tumas tarp jon patekusių na
rių interesų. Kadangi F.S.S. 
apima visus, nuo maždaug 28 
metų amžiaus iki 90 (!), būti
na iš pagrindų pertvarkyti fi
listerių organizacinę sudėtį ir 
pergalvoti jų veiklos pagrin
dus. 

Kadencijai baigiantis, vadija 
pramatė, kad ateityje dau
giausia dėmesio reikalaus mū
sų spauda, Filisterių veikla, 
pavienių narių statuso išaiški
nimas, sąrašų tvarka ir tęsi
mas pradėtos veiklos, kuria 
domisi jaunimas ir taipogi 
prie kurios galėtų prisitaikyti 
mūsų patyrę Akademikai 
skautai. 

Ką numato naujoji vadi
ja? Vadijos posėdyje, vykusia
me 2000 m. spalio 20 d., Či
kagoje, buvo pristatytas ir 
priimtas toks ateities veiklos 
planas, kurio pagrindiniai už
daviniai yra: 

ASD ir Korp! Vytis skyrių 
veikla: Tobulinti ryšius su 
skyriais, prasmingai prisidėti 
patarimais bei patyrimu, la
vinti skyrių vadovus ir siekti 
platesnės, įdomesnės veiklos. 

FSS per tvarkymas — 
veikla: Atstatyti FSS centro 
valdybą, pertvarkyti struktū
rą, kad atitiktų šių dienų na

riams, įtraukti „Jaunas šei
mas" ir atgaivinti ryšius filis
terių tarpe. 

www.Skauta i .com: Per
tvarkyti redakcinio kolektyvo 
sudėtį ir pačių tinklo lapų 
sudėtį, kad efektingiau atsi
spindėtų visos L.S.S. veikla ir 
gyvenimas. 

Konspekto išleidimas: 
Naujai suredaguotas ASD, 
Korp! Vytis ir FSS konspektas 
jau paruoštas ir būtina jį per
leisti į skyrių rankas. 

Stovykla su To ron to rajo
no skau ta i s i r skautėmis ; 
vyks š.m. rugpjūčio 8-12 d. 
„Romuvos" stovyklavietėje, 
Kanadoje. Esame pakviesti ir 
sutikome dalyvauti Toronto 
skautų stovykloje. 

Akivaizdinis suvažiavi
mas: Las Vegas, Nevada: 
2001 m. spalio-lapkričio mėn. 
Ruošos darbai eina prie galo. 
Numatytas dvejų dienų suva
žiavimas, ruošiamas viešbuty
je, kur vyks Metinė šventė, 
pokylis ir kur žadame daug 
reikalų atlikti, ypač ryšium su 
FSS. 

Stovykja R a k o ūkyje, Mi-
chigan su Čikagos skautais ir 
skautėmis: 2002 m. vasarą. 
Dar „oficialiai" nesutarta, ta
čiau taip numatome. 

Žygis i r s tovykla su Lietu
vos akademikais: 2002 metais. 
Kadangi tais metais vyks Dai
nų šventė Lietuvoje ir daug 
mūsų jaunimo gali joje daly
vauti, numatome gerą progą 
vėl kartu iškylauti stovyklauti 
su mūsų sesėmis ir broliais 
akademikais Lietuvoje. 

Pas i ruoš imai Jubil iej inei 
stovyklai 2003 meta is : LSS 
Taryba turės netrukus nutar
ti, kurioje vietovėje bus ruo
šiama ateinanti Jubiliejinė 
stovykla, kuriai turėsime ir 
mes pasiruošti. 

e-Skyrius: Daugelis mūsų 
narių gyvena tolimose vie
tovėse ir nepriklauso sky
riams. Numatom įsteigti e-
skyrių, kuriame galėtų daly
vauti tokie nariai interneto 
paslaugomis. Nauja idėja, ku
rią reikia geriau apgalvoti ir 
kuo skubiau įveikti. 

Nar io mokesč io r inkimo 
projektas : Tyrinėsime ar 
efektingiau Centro valdybai 
rinkti nario mokestį negu sky
riams. 

ASS n a r i u ka r to teka : Tu
rime gerą pradžią mūsų narių 

kartotekos, kurią norime tobu
linti ir tikslinti. 

Visi puikiai suprantam, kad 
tai plataus masto užsimoji
mai, ir gal nebus visi įgyven
dinti. Tačiau jaučiame, kad 
svarbu išryškinti kur mūsų 
problemos ir su jomis atvirai 
ir drąsiai tvarkytis. Ko ne
įveiksime šioje kadencijoje, 
sieksime perleisti ateisiančiai 
su pagrindu ir su įdėto darbo 
dvasia. Be abejo, atsiras ir 
naujų uždavinių, apie kuriuos 
šiandien neturime net suprati
mo. Taigi mūsų ryškiausias 
uždavinys: priimti tai kas 
mums duota ir atiduoti tiek, 
kiek mūsų jėgos leidžia. 

1999 metų Akivaizdinio su
važiavimo metu buvo išreikšta 
tokia mintis, kuri lieka aktua
li visiems: 
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Pasisemkite iš Sąjūdžio 
tai k a s J u m s naudinga, bet 
atiduokite Sąjūdžiui tai 
kas Sąjūdžiui reikalinga. 

Su geriausiais skautiškais 
linkėjimais, 

Ad meliorem! 
Fil . Rimantas Griškelis 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadijos pirmininkas 

5758 S. Garfield Ave. 
Hinsdale, IL 60521 

USA 

SKAUTYBĖS UGNIS VILNIUJE 
Prieš 82-ejus metus Vilniuje akcija-atrakcija — 

įžiebta lietuviškoji skautybės 
ugnis, daug kartų gesinta ir 
silpusi, vėl smarkiau įsiplies
kė. Sausio 18 dieną buvo ati
darytas Lietuvos skautijos Vil
niaus skautų centras. Iki ati
darymo visi dirbo, plušo, pa
dėjo vienas kitam, kas kaip 
galėjo. Sesės plovė grindis, 
langus, sienas. Broliai — da
žė, kalė, surinkinėjo baldus, 
tačiau darbas neprailgo, nes jį 
lydėjo gera nuotaika ir dainos. 
Atidarymo proga buvo sureng
ta iškilminga Vilniaus skautų 
eisena nuo Gedimino kalno iki 
Vilniaus skautų centro, kuris 
įsikūrė A. Smetonos gatvėje. 
Skambant skautiškoms dai
noms ir šūkiams, plazdant vė
liavoms ir fakelų liepsnoms, 
eisena, kurioje dalyvavo per 
pusantro šimto skautų, susi
rinko prie centro durų. Į atida
rymo ceremoniją atvyko prezi
dento patarėjas jaunimo rei
kalams R. Gaška, kuris prezi
dento vardu pasveikino Vil
niaus skautus. Skautus svei
kino Seimo narys J. Oleka, 
Vydūno fondo atstovas E. Ku
likauskas bei Lietuvos skauti
jos Tarybos pirmininkė E. Vai-
delienė. Atidengus centro iš
kabą centro patalpas pašven
tino Vilniaus skautų dvasios 
vadovas kun. A. Gudaitis, SJ. 
Svečiai sugužėję vidun apžiū
rėjo patalpas, pabendravo prie 
arbatos puodelio su Vilniaus 
skautų vadovais. Atidarymo 
vakaro metu buvo pristatyta 

- „Kėdę 
skautų centre nusipirksi — vi
sas savo nuodėmes atpirks", 
kurios metu visi VSC'o lanky
tojai galėjo už 99 Lt. nusipirk
ti kėdę, ant kurios buvo tvir
tinama lentelė su savininko 
vardu. Atėjęs į skautų centrą 
jis visada galės sėdėti ant nuo
savos kėdės. Tokiomis akcijo
mis ketinama padėti skautų 
centrui išsilaikyti. Vilniaus 
skautų centras — vienas iš 
trijų Lietuvos skautijos skau
tų mokymo ir informacijos 
centrų, kurie organizuoja 
įvairius mokymus ir renginius 
bei teikia skautišką informa
ciją. Šio centro įkūrimas yra 
labai svarbus Vilniaus miesto 
skautams, nes iki šiol Vilnius 
buvo vienintelė Europos šalies 
sostinė, kuri neturėjo skautų 
centro, kur vyktų efektyvi 
skautiška veikla. Be to, pasak 
Vilniaus skautų centro direk
torės Jolitos Buzaitytės — 
kasdien čia vyks skautų mo
kymai, patalpose visada galės 
rinktis skautai (mat iki šiol jie 
rinkdavosi tik mokyklose); tai 
bus kartu ir informacijos cent
ras, būstinėje bus teikiamos 
žinios jaunimui, kaip tapti 
skautais. 

Patalpas Vilniaus skautų 
centrui suteigė Vilniaus mies
to savivaldybė. Lėšos remon
tui ir centro įkūrimui gautos 
iš įvairių fondų, Pasaulinės 
skautų judėjimo organizacijos 
bei privačių asmenų. VSC'o 
administracija yra dėkinga vi-

EUGENEC. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., rficfcory riis, 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 PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts RcL, Htckory H*s, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D.. &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame li«tuviSkai 
6918 W. Archer Ava. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 775-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU. PŪSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Centerfor Health, 

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

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D. 
FaHovr. American Academy of 

Famty Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61«tAva. 
HobftJN 46342 Fta H •47-5279 

KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0687. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

Dr. Himaa Noviddt 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros. 
galvos skausmų (ir migrenos). 
sportinių traumų specMstM 

6645W. Stanley Ava., Benvyn, IL 
60402, tat 708 -484 -1111. 

Valandos kasdun, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

ASS I»s Angeles skyriaus nar ia i 2000 metais surengę Vydūno fondo premija laimėjusios solistes AuAros Liut-
kutės koncertą IS k Vincas Giedraitis. Tara Barauskaitė, ASS skyriaus pirmininkas Vi l i ja Zcmaitai tyte ir 
Teresė Giedraityte. Korp' Vyt is p i rm Auris Jaraiūnas, Andryte Giedraityte ir Rima Mulokaite 

I..SS Tarybos akivaizdinio suvažiavimo, 2001 m balandžio 21-22 H vykusio PI.C I,emonte. globėjos 
..Sietuvos" skaut in inku^ i r vyr skaučių draugoves sesė* 14 k Aurel i ja Kriaučiūnienė, Valė Kl ikmenr, Žibute 
Ziupsniene, Stase Korres, Leonidą Kazėmenė ir draugininke Irena Kirkuvienė Jas fotografavo dr-kes pavaduo
toja Bi rutė Vindašiene 

šiems, kas prisidėjo prie jo 
įsikūrimo tiek aukomis, tiek 
darbu, ir taria didelj skau
tišką ačiū. 

Sesės Ieva i r Vytautė 
Maloniai kviečiame apsilan

kyti Vilniaus skautų centre. 
Adr.: A. Smetonos g. 8-1 
Tel.: (8-22) 61-12-52. 

Iš „Lietuvos Skautyoa 
žinios" Nr. 6-

Las Vegas, NE 
L a p k r i č i o 2-4 d . — Aka

deminio Skautų sąjūdžio vi
suotinis suvažiavimas ir bend
ra metinė Švente „LuKOr* 
viešbutyje, Las Vegas, N E . 

http://www.Skautai.com
http://www.Skautai.com


VILNIAUS TRIBUNOLO 
NUOSPRENDIS 

Pasaulio visuomenė bunda, 
ji nepamiršo skausmo, ji rei
kalauja istorinio teisingumo ir 
nori apsaugoti žmonijos ateitį, 
atskleisdama tiesą ir atkurda-
ma teisingumą dėl pasaulį iš
tikusios tragedįjos. Lietuvoje 
2000 m. birželio 12-14 dieno
mis pirmą kartą Europoje įvy
kęs Tarptautinis kongresas 
•Komunizmo nusikaltimų 
įvertinimas'' sulaukė 24 pa
saulio šalių visuomenės at
stovų, kurie įsteigė Tarptau
tinį Vilniaus visuomeninį Tri
bunolą. Perskaityti 53 prane
šimai, kaltinantys komunizmo 
doktriną ir politiką, komunis
tines partijas, jų sukurtus re
žimus, padarytus žiauriausius 
nusikaltimus. Kongresas pa
vedė Tribunolui teisiniu, poli
tiniu ir socialiniu požiūriu 
įvertinti komunizmo ideolo
giją, nusikalstamas komunis
tų sukurtų režimų veikas. 

Genocidas — tai masinis 
žmonių žudymas, sunkiausias, 
brutaliausias nusikaltimas 
žmonijai, galiausiai — istorinė 
daugelio pasaulio žmonių ir 
tautų tragedija. Genocidas ži
nomas jau VIII-VII a. prieš 
Kristų. Tai asirų žudymas, 
Trojos, Kartaginos sunaikini
mai, Čingischano, Tamerlano 
antplūdžiai, 200 metų kry
žiuočių žygiai į Lietuvą, 1915 
m. turkų įvykdytos armėnų 
masinės žudynes ir didžiau
sią mastą pasiekė raudonasis 
komunistinis ir rudasis na
cistų vykdytas žydų bei kitų 
tautų genocidas. Tačiau savo 
mastais ir žiaurumu komunis
tinių režimų nusikaltimai 
žmoniškumui gerokai pralen
kė fašistų nusikaltimus žmo
niškumui (genocidas) naiki
nant lietuvių; latvių, estų, uk
rainiečių, baltarusių, molda
vų, albanų, kazachų, kinų, 
vietnamiečių, kambodžiečių ir 
kitas tautas. Sunaikinta apie 
šimtas milijonų žmonių. 

Sunku suvokti, kad civili
zuoto pasaulio lopšyje — Eu
ropoje — XX amžiuje tautos 
patirs genocidą ir ypač nuken
tės Lietuva, o šio amžiaus pa
baigoje — Čečėnija. Dar sun
kiau perprasti sąžinę didžiųjų 
valstybių vadovų, kurie nuty
lėjo komunistinių režimų vyk
dytų masinių žmonių žudynių 
reiškinį ir dar dabar, galima 
teigti, tebetylima, lyg nieko 
nebūtų įvykę. Norisi paklaus
ti, ką darytų pasaulio politinio 
ir ekonominio potencialo ga
liūnai, jei būtų nužudyta treč
dalis jų tautos gyventojų. Juk 
ar maža čečėnų, estų, lietuvių 
tauta, ar didelė tauta masiš
kai naikinama, bet patiriamas 
toks pats skausmas. Tik vi-
suomenė atskleidė šią juodąją 
žmonijos istorijos dėmę, bet ne 

didžiosios valstybės ar jų va
dovai. Todėl rezonansas dar 
nedidelis — nuteistų už komu
nistinių režimų masines žudy
nes dar nėra, nors kai kurie 
nusikaltėliai tebėra gyvi, kaip 
gyva ir komunizmo doktrina 
bei jų politika, tebėra gyvi ir 
komunistiniai režimai. Tai ne
leistina. Pagaliau dabartinė 
pasaulio visuomenė yra atsa
kinga už ateities kartas, jos 
mums neatleis už tai, kodėl 
mes, buvę tų brutaliausių pa
saulyje žudynių akivaizdūs 
liudytojai, nieko nedarėme, 
kad apsaugotume žmonijos 
ateitį ir nepalikome tiesos ir 
teisingumo nuosprendžio apie 
ją ištikusią tragediją. 

Niurnbergo procesas prieš 
visą pasaulį demaskavo — iš
viešino fašizmo nusikalstamą 
esmę, nuteisė fašistinių nusi
kaltimų vadeivas, kiti teismai 
nuteisė žemesnio rango nusi
kaltėlius. Jiems pasaulio vi
suomenė dėkinga. Komunizmo 
doktrina ir politika, jų pagim
dytų komunistinių režimų nu
sikaltimai, tarptautiniai nusi
kaltėliai palikti ramybėje. Ar 
ne nusikalstamas nerūpestin
gumas tų, kurie privalo pasi
rūpinti, kad pasaulio visuo
menė sužinotų tikrąją komu
nizmo doktrinos esmę, kad ji 
būtų amžiams pasmerkta? 

Nacių nusikaltėlis Hansas 
Frankas, buvęs užgrobtos 
Lenkijos generalgubernato
rius, vykdęs lenkų tautos pa
vergimą ir naikinimą, Niurn
bergo nuosprendžiu pakartas, 
proceso metu pareiškė, kad 
„...praeis tūkstantmečiai, bet 
ši Vokietijos kaltė nebus nu
plauta". Vadinasi, jis suvokė, 
kas buvo padaryta. Kur komu
nistinių režimų nusikaltėlių 
atgailos žodis? 

Didžiosios Britanijos vyriau
siasis kaltintojas Chartli 
Soukrsso Niurnbergo procese 
kaltinamojoje kalboje sampro
tavo, kad visuomenė priima 
kaip sensaciją, jei nusikaltėlis, 
nesuvaldęs savo aistrų ar dėl 
kitų priežasčių netekęs savi
tvardos, įvykdo žmogžudystę, 
ir mes nenurimstame tol, kol 
nusikaltėlis nubaudžiamas ir 
atkuriamas teisingumas. Ar 
turime padaryti mažiau, kada 
įvykdyta ne viena, o 12 mili
jonų žmogžudysčių, klausia 
Chartli Soukrsso, o dabartinė 
pasaulio visuomenė ir valsty
bių vadovai ko turi griebtis, 
kai padaryta apie šimtas mili
jonų žmogžudysčių? Ar ir to
liau valstybėms vadovaujan
tys protai turi droviai tylėti? 

Tribunolo procese birželio 
12-14 ir rugsėjo 4-8 dienomis 
iš 15 šalių visuomeniniai kal
tintojai pateikė dokumentinę 
medžiagą, įvairaus pobūdžio 
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Danutė Bindokienė 

Ohio valstijos 2emes ūkio departamento delegacija Lietuvos Respublikos prezidentūroje. Iš kairės: Ohio valsti
jos Žemės akio departamento direktorius Fred Dailey, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, Ohio State uni
versiteto Žemės akio fakulteto dekanas dr. David Hansen, LR garbės konsule Cleveland, OH, Ingrida Bublienė, 
Ohio State universiteto Tyrimo centro direktorius prof. L. Nault ir jo žmona Loreta. Džojos Barysai tės nuotr. 

leidinius, kasetes, fotonuo
traukas. Dokumentinė me
džiaga, nukentėjusių, liudy
tojų apklausa patvirtino, kad 
komunizmo doktrina ir politi
ka yra nusikalstama, nes šios 
ideologijos pagrindu susifor
mavusios partijos sukūrė ko
munistinius režimus, kurių 
teoriniai pagrindai paremti 
proletariato diktatūra ir kla
sių kova, praktiškai teigė, kad 
prievarta ir smurtas yra pa
grindinis visuomenės raidos 
veiksnys. Taip ši proletariato 
diktatūros ir klasių kovos teo
rija neišvengiamai baigėsi ma
sinio gyventojų genocido prak
tika. Jos įrankiu buvo ir dabar 
pasaulyje tebėra proletariato 
diktatūros valstybės, kurių 
tikslas — šaltai, blaiviai ir iš 
anksto apgalvotai naikinti 
tautas, rases, institucijas, lau
žyti tradicijas, kad būtų nu
trauktas laisvų ir senų valsty
bių egzistavimas, o su dešim
timis milijonų žmonių pasielg
ta taip neįtikimai žiauriai, 
kad vaizduotė ir protas ne
pajėgus suvokti tų siaubingų 
nusikalstamų veiksmų žiauru
mo, kuriuos patyrė pasaulio 
žmonija. Žmonės buvo mari
nami badu, juos mušė, šaudė, 
luošino, gyviems kalant į gal
vas, akis vinis, veriant vielas, 
pjaustant juos gabalais, lu
pant nuo galvos odą, ištre
miant į neišgyvenamas amži
no įšalo vietoves. Šitokius 
veiksmus vykdė komunistinių 
režimų komunistinių partijų 
įvairaus rango vadeivos, jų su
darytų vyriausybių vadeivos, 
jų sukurti represiniai organai 
ir jų nariai. Išpažindami nusi
kalstamą komunizmo doktri
ną ir politiką, įgyvendindami 
ją praktikoje ir siekdami pa
saulinio proletariato diktatū
ros viešpatavimo, ją ekspor
tuodami, užgrobdami kitas ša
lis ar jas paversdami priklau
somomis ir vykdydami geno
cidą šių režimų vadeivos tapo 
tarptautiniais nusikaltėliais, 
jų vadovaujamos valstybės 

nuolatos buvo pavojingos kai
mynės. Taip buvo sukelta 
grėsmė pasaulio šalims, todėl 
šiuos tarptautinius nusikaltė
lius turėtų teisti tarptautiniai 
teismai. 

Komunizmo ideologijos ir 
politikos pagrindu susikūru
sios komunistų partijos ir ko
munistinių režimų valstybės 
savo praktiškais veiksmais 
įrodė, kad komunizmo doktri
na ir politika yra nusikalsta
mos, o komunistinių režimų 
komunistų partijos, praktiškai 
įgyvendindamos komunizmo 
ideologiją ir politiką, pačios 
tapo nusikalstamomis, o tie
siogiai dalyvaudamos pada
rant nusikaltimus taikai, karo 
nusikaltimus ir nusikaltimus 
žmoniškumui (genocidą), jos 
tapo ir represinėmis. 

Pagrindinis Tribunolo tiks
las, mano įsitikinimu, buvo 
atkreipti pasaulio visuomenės 
ir ypač didžiųjų valstybių dė
mesį į vykusį ir pasaulyje te
bevykstantį žmonijos naikini
mo reiškinį, pradėti aktyvinti 
visuomenę, valstybių vadovus 
ir valstybines institucijas, ne
palikti neišaiškintų masinių 
žudynių, kurios buvo padary
tos, bet nutylėtos, o kaltinin
kai neieškomi, nenubausti ir 
net neminimi. Būtina nustaty
ti, nubausti ir įvardyti, kas su
naikino didelę pasaulio žmo
nių bendrįjos dalį, kas ją nai
kina dabar, kur glūdi šio reiš
kinio priežastys ir židiniai, 
kaip juos pašalinti. Visuome
ninio Tribunolo nuosprendis, 
jo išvados negali prilygti vals
tybinio teismo išvadų tikslu
mui, nes visuomeninis Tribu
nolas neturi galimybių patik
rinti gautos medžiagos. 

Nuosprendžius už komunis
tinių režimų padarytas ma
sines žmonių žudynes gali ir 
privalo priimti tik valstybiniu 
lygmeniu sukurti tarptauti
niai ir pavienių valstybių teis
mai, qr duomenis jiems turi su
rinkti ir patikrinti valstybės 
institucijos. Tenka apgailes

tauti, kad tai nepadaryta ir 
dar nedaroma. Toks delsimas, 
kaip parodė šio Tribunolo pro
cesas, pokomunistinėse šalyse 
dar tebepalaiko žmonių susi
priešinimą, o vidinė nesantai
ka kenkia daugelio tautų pa
žangos raidai ir visuomenės 
darnai. Tai akivaizdžiai ma
tome politinių partijų kovose 
bei visuomeniniame gyveni
me. Tribunolo procese pasi
tvirtino, kad komunistinių re
žimų nusikaltimai yra skaus
minga žmonijos žaizda, kad 
šia problema yra susirūpinę 
ne tik pokomunistinių, bet ir 
kitų šalių piliečiai. Todėl būti
na Tarptautinį visuomeninį 
tribunolą padaryti nuolat vei
kiančiu organu, kurio veikla 
nuolatos skatintų pasaulio vi
suomenę ir valstybes greičiau 
išspręsti nusinešusios apie 
šimtą milijonų žmonių trage
dijos problemą. 

Tarptautinio Vilniaus visuo
meninio tribunolo nuospren
džio išplatinimas pasaulio vi
suomeninėms organizacijoms, 
valstybių parlamentams, ati
tinkamiems Jungtinių Tautų 
Organizacijos komitetams, jo 
surinktos komunizmo doktri
ną ir komunistinius režimus, 
komunistines partijas kalti
nančios medžiagos perdavi
mas tarptautiniam baudžia
majam teismui pasitarnaus 
siekiant įvykdyti istorinį tei
singumą. 

Vytau tas Zabiela 
Tarptautinio Vilniaus 

visuomeninio tribunolo 
pirmininkas, advokatas 

* Gegužės 10 d. Kaune 
prasideda Lietuvos vyrų 
šachmatų čempionatas. Pag
rindinėse oficialiose varžybo
se, kurios truks iki gegužės 18 
d., dalyvaus 14 šachmatinin
kų. Varžybose atsisakė daly
vauti tarptautinė didmeistrė 
iš Šiaulių Viktorija Čimilytė, 
laikanti abitūros egzaminus. 

R. Elta: 

Lai gyvuoja mūsų 
poezija ir jos kūrėjai! 

Dar, rodos, nelabai seniai 
lietuviškoji tautos dalis, pri
versta gyventi toli nuo savo 
gimtosios žemės, buvo labai 
turtinga. Ne „rezidencijomis" 
ir daiktais, kuriuos — pagal 
Šv. Raštą — „ir rūdys grau
žia, ir vagys pagrobia, ir kan
dys sukapoja, ir laiko slinktis 
naikina", bet lietuviško žodžio 
kūrybinga galia ir to žodžio 
kūrėjais. 

Kai prisimename, kiek po 
Antrojo pasaulinio karo į šią 
Atlanto pusę suplaukė rašy
tojų, poetų ir kitų to dailiojo 
lietuviško žodžio puoselėtojų, 
kaip jie dosniai dalijosi savo 
sielos atšvaitais su visuome
ne, o visuomenė — savo ruož
tu — kaip mielai lankėsi lite
ratūros vakaruose, klausėsi 
radijo programų'(pvz., „Mar
gučio" laidose skambančio 
„Pelkių žiburėlio") ir džiugiai 
sutikdavo kiekvieną naują 
knygą, į kurią, dar tebekve
piančią spaustuvės dažais, au
tografą įrašydavo autorius ar 
autorė... 

Okupuotoje tėvynėje mūsų 
dailiojo žodžio kūrėjai buvo 
verčiami kurti pagal partijos 
nuostatas, o drąsiausieji, ne
nulenkę galvos, neparklupę 
bent ant vieno kelio, negalėjo 
tikėtis, kad jų knyga bus 
išspausdinta, kad kūryba ap
skritai pasirodys skaityto
jams. Nepaisant talento ir ryž
to, tie „neklaužados" būdavo 
nustumti į užmaršties sąvar
tynus. Ar galime mes šiandien 
(ar galėjome ir anuomet) įsi
vaizduoti, koks tai skausmas 
kūrėjui, kuris negali į dienos 
šviesą išvesti savo sielos kū
dikio, pasidalinti kūrybos 
džiaugsmu su savąja tauta, 
galbūt su visu pasauliu? 

Kai žvelgiame į šiame kraš
te išleistas poezijos, prozos an
tologijas, egzodo rašytojus ap
jungiantį literatūros tomą, 
įvairius literatūros metraščius 
ar kitus leidinius, matome, ką 
mes savo tarpe dar ne taip se
niai turėjome, ir ką jau esame 
praradę. Deja, gyvenimo sąly
gos nebuvo palankios išsiug
dyti naujų poetų, rašytojų, tad 
vos vienas kitas vardas šian
dien žinomas iš jaunesniųjų 
kartų atstovų. 

O gal tai ne sąlygos, bet 
mūsų pačių kaltė — lietu
viškosios visuomenės neapdai
rumas, daugiau dėmesio krei
piant į „daiktus kasdieninius" 
(kaip rašyt. A. Baronas kaž
kada eiliavo), ne į dvasines 
vertybes? Dėl to užsienio lietu
vių visuomenė šiandien yra 
galbūt turtingesnė tais „daik
tais", bet skurdesnė dvasia. 

Bet tai nereiškia, kad to dvasi
nio peno nepasiger.dama, kad 
„daiktai" visus patenkina. 
Tiesa, prie visko galima pri
prasti, tad nemaža dalis mūsų 
tautiečių, atrodo, priprato ir 
prie dvasinės stagnacijos: dar
bas, savi reikalai, gal dar tele
vizija... Jeigu ir iškelia koją iš 
namų. jeigu ir teikiasi daly
vauti kuriame renginyje, tai 
reikalauja, kad tas renginys 
būtų „kitoniškas'' (kiekvienas 
turi ir nuosavą „kitoniškumo" 
sąvoką). 

O vis tik yra pakankamai 
trokštančių tikrųjų vertybių, 
ypač kūrybinio lietuviško žo
džio apraiškų, kai atsiranda 
proga bendrauti su kūrėjais, 
tam tikra prasme tarytum 
dalyvauti kūrybiniame pro
cese. Anksčiau tas spragas 
užkaišiodavo įvairūs lite
ratūros vakarai, kuriems ne
stokojo nei ruošėjų, nei publi
kos. Literatūros vakarus 
ruošdavo Lietuvių Bendruo
menė, Lietuvių rašytojų drau
gija, Santara-Šviesa, ateitinin
kai, laikraščiai (juk prisime
name ir „Draugo" romano 
konkursus ir šaunius rengi
nius, premijų įteikimo proga) 
ir daug kitų, galbūt vienkarti
nių rengėjų, ypač atsiradus 
galimybei pasikviesti poetą, 
rašytoją, gyvenantį tolimes
nėje vietovėje. 

Daug malonumo suteikdavo 
ir poezijos dienos, ruošiamos 
kiekvieną pavasarį Čikagoje. 
Jų rengėjų būta daug, kaip ir 
programos dalyvių. Tai bū
davo tikra dvasinės puotos 
šventė. Kol ir ji pasibaigė... 
Tad tikrai sveBuhtinas reiš
kinys, kad LB Kultūros tary
ba, pirmininkaujant Marijai 
Remienei, prieš ketverius me
tus ryžosi poezijos dienas at
gaivinti. Šiemet Čikagoje (jau 
vyko Detroite) poezijos dienų 
programa bus gegužės 19, o 
Lemonte — 20 d. 

Bet svarbiausia — šįmet ta 
poezijos dienų šventė bus ypač 
šventiška, nes Kultūros tary
bai pavyko pasikviesti iš Lie
tuvos du ypač žinomus ir ta
lentingus poetus: Nijolę Mi
liauskaitę ir Vytautą Bložę. 
Ar gali būti geresnė proga 
Čikagos bei apylinkių lietu
viams, kaip literatūros vakare 
pasiklausyti šių dviejų poetų 
kūrybos, pabendrauti su jais 
po programos? Kas tik laiko 
save inteligentu, kieno siela 
dar neapkerpėjusi kasdieny
bės augliais, turėtų šį savait
galį skubėti į Jaunimo ar Pa
saulio lietuvių centrą! Lai gy
vuoja poezija! 

DABARTIS KELIA KLAUSIMUS 
ISTORIJAI(l) 
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Matyt, buvo 
žinoma, kad kažkur yra Lietu
va. O Lietuva gali būti sužino
ta tada, kai ji turi kažkokią 
organizaciją. Kad tai yra ne 
šiaip miškai ir džiunglės, o 
kad yra kažkokia bendruome
nė, kuri yra kažkokiu būdu 
valdoma ir pas kurią gali nu
vykti, turint tikslą apkrikš
tyti. Vadinasi, Lietuva yra 
kažkuo tapusi, kad į ją at
vyksta misija. Vadinasi, tai 
neatsitiktinis dalykas. Galbūt 
atsirastų ialtinių, sakykime, 
pas rusus, nes lenkai dar 
XIII a. painioja prūsus su 
lietuviais. Iš lenkų šaltinių ne
labai tikėtina, kad Lietuva 
galėtų būti anksčiau pami
nėta. I i rusų galbūt, nes Lie
tuva tiesiogiai ribojosi su ru

da, o su lenkais nesiribojo, 
jotvingiai ir prūsai buvo 

tarp lietuvių ir lenkų mozūrų. 
Tiesioginių kontaktų lietuviai 
su lenkais neturėjo. Bet vargu 
ar būtų įmanoma ypač pa
ankstinti tą datą. 

— Ar reikia t ik r in t i mi
tus? Gal j ie realūs? 

— Gali būti. Tiktai įtarimą 
kelia, kad šitie mitai surašyti 
tada, kai lietuviams prireikė 
save kildinti ii romėnų. Čia 
yra didžiulis metodinis ginčas, 
kiek tradicijos atsispindi le
gendose, kurios po to užra
šomos po kelių Šimtų metų? 
Dalis istorikų, taip pat ir prof. 
E. Gudavičius, yra skeptiškas 
šios tradicijos ir legendinių 
ialtinių atžvilgiu. Jis laiko, 
kad tai yra vėlyva — XV-XVI 
a. kūryba. Kai kas įžvelgia, 
kad ten galėtų būti tam tikros 
mitų užuomazgos. Šiuo atveju, 
pavyzdžiui, ir prof. E. Guda

vičius pradeda manyti, kad 
buvo kuriamas lietuvių epas ir 
jis to lietuvių epo užuomazgas 
mato lietuvių metraščiuose 
užrašytuose keliuose siuže
tuose — Algirdo žygiuose į 
Maskvą ir Birutės ir Kęstučio 
vedybų siužete. Nors jie užra
šyti tarsi po 100 metų, bet 
tuos pasakojimus atitinka kiti 
šaltiniai, kuriuose yra Šven
taragio mitas. Vadinasi, Šven
taragis kaip toks jau galėjo 
būti kaip epas, legenda, tai 
nėra sukurta XVI a. pradžioje. 
Svarbu, kad su Greimu, Nor
bertu Vėliumi, kuris padarė 
didžiulę pradžią, susiformavo 
šiuolaikinės mitologijos moks
las. Bet jam irgi nėra tiek 
svarbi legendinė lietuvių pra
eitis. Svarbu, kad per lietu
vių mitologiją mes galim išeiti 
į tam tikras indoeuropeistikos 
problemas. Čia yra svarbiau. 

A, Bumblausko metodas 

— Kodėl Lietuvos Didžio
j i Kunigaikšti ja, o ne Lietu

vos Didžioji Kunigaikštys
tė , kaip buvome įpratę šią 
valstybę vadinti? 

—Tai prof. E. Gudavičiaus 
išmislas. Bet jis gana tvirtai 
grindžia, ir dėl to reikia klau
syt. Priesagos -ystė ir -ija lie
tuvių kalboje labai aiškiai 
skiriamos: -ystė vartojama, 
kada turimas galvoje abstrak
tus reiškinys, o -ija, kada jis 
materizuojamas. Imkim pa
prasčiausius žodžius: drau
gystė ir draugija. Draugystė 
— abstrakcija, kurios nepačiu-
pinėsi, o draugija — tai drau
gyste surištų žmonių draugija. 
Tai yra institucija, kuri turi 
savo įstatus. Prof. E. Gudavi
čius ir mano, kaip yra vysku
pystė ir vyskupija, taip yra ir 
kunigaikštystė ir kunigaikš
tija. Kunigaikštystė šiuo atve
ju išreiškia valdoviškumą — 
abstraktųjį principą, kuris 
reiškiasi kunigaikštijoje. Prof. 
E. Gudavičius geriau paaiš
kintų, bet jis griežtai logiškai 
bando vartoti sąvokas. 

— Lietuvos Didžioji Kuni

gaikštija Lietuvos istorijo
je užima svarbiausią dalį. 
Kodėl p r i re ikė specialios 
istorijos šiai didvalstybei? 
Kodėl ėmėtės šio darbo ir į 
kokius klausimus norėjote 
atsakyti? 

— Reikėtų pakoreguoti 
klausimą. Aš nerašau LDK is
torijos. Faktiškai, nuo pat 
1009-ųjų metų — Lietuvos 
vardo paminėjimo iki pat 1795 
metų formaliai — tai yra LDK 
istorija. Bet man rūpi Lietu
vos istorijos tritomis, ir aš jį 
skaidau į tris stambius san
dus: „Senoji Lietuvos istorija", 
„Naujoji Lietuvos istorija" ir 
„Lietuvos priešistorija". Šiuo 
metu aš pabaigęs rašyti „Se
nosios Lietuvos istorijos" teks
tą. Ji ir apima laikotarpį nuo 
1009-ųjų, kuriuos galima lai
kyti Lietuvos istorijos pradžia, 
nes apie ją jau rašytiniai šal
tiniai yra, iki senosios Lietu
vos valstybės — LDK pabai
gos. Toliau turėtų būti moder
nioji arba „Naujoji Lietuvos 
istorija". Šiuo požiūriu man ne 

tiek valstybė rūpi — LDK, o 
rūpi visa epocha visoje Lietu
vos istorijos perspektyvoje. 
Man ne tik rūpi, kaip iš tik
rųjų buvo, o rūpi, kodėl vie
naip ar kitaip galvojama apie 
praeitį. 

— Gal galite pateikti 
konkretu pavyzdį? 

— Man, pavyzdžiui, rūpi, 
kodėl žmonėms aktualu vie
nas siužetas, o ne kitas? Kodėl 
vieni žmonės iš tų pačių faktų 
daro vienas išvadas, o kiti — 
kitas? Pavyzdžiui, į tą pačią 
Koložą žiūrėdami, lietuviai 
sako, kad Gardinas yra lietu
vių miestas, o baltarusiai sa
ko, kad šimtu procentų tai — 
baltarusių miestas. Man rūpi 
tokie klausimai. Kodėl tie pa
tys faktai ar tų faktų kombi
nacijos kažkokiu būdu leidžia 
labai skirtingai interpretuoti 
Lietuvos istoriją? Jeigu aš tei
giu savo versiją, aš siekiu pa
žvelgti į kuo platesnę istorijos 
perspektyvą. Toks yra mano 
metodas. Aš nesiekiu pasakyt, 
kad kaip A. Bumblauskas sa

ko, taip ir yra. A. Bumblaus
kas turi tiktai labai korek
tiškai pristatyti įvairiausias 
galimybes mąstyti apie tą isto
riją. Žodžiu, daug šaltinių, ra
šytinių ir ikonografinių, turi 
padėti žmogui atsirinkti, kad 
jis pats bandytų suvokti, kur 
yra senosios Lietuvos istorijos 
atraminiai taškaT, duomenys, 
iš kurių mes sprendžiam apie 
tą praeitį. 

— LDK paveldą šiandien 
daug kas savinasi: ir Len
kija, ir Baltarusija, ir Uk
raina. Be to, Lenkijos isto
riografijoje senmi tapo tra
dicija pasi imti tai, kas kitą 
kar tą jai ir nepriklauso. 
Antra ver tus , Lenkijos isto
r ikai j a u spėjo anksčiau 
daugelį LDK valstybės mo
mentu interpretuot i sau 
naud inga l inkme. Ir dabar 
jūs tarai bandote pasida
lytą tu r tą a t imti iš ki tu? Ar 
yra tokia problema — bent 
jau polemizuoti su jais? 

— Polemizuoti — taip. 
Bus daugiau 

. 
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IŠEIVIŠKOS SPAUDOS 
PIONIERIUS AUSTRALIJOJE 

REMIGIJUS MISIŪNAS 
Seniai pagarsėjęs) posakis 

skelbia, kad kaip bet kur pa
sauly rasi žvirblį, taip kartu ir 
lietuvį. Ko gero, ii dalies botų 
galima pridėti, kad kur liki
mas nublokštų lietuvį, ten at
siranda ir lietuviška spauda. 
Jei tai botų teorema, tai jos 
įrodymu galėtų boti ir, pa
vyzdžiui, Austrahja, kur vei
kiai po pirmųjų buvusių DP 
atkeliavimo atsirado ir lietu-' 
viski laikraščiai, šalia jų neil
gai gyvavo ir mėnesinis žur
nalas .Užuovėja*. 

Jis pasirodė Bathurste — 
Rytų Australuos mieste prie 
Mėlynųjų kalnų, kur susirinko 
nemažas lietuvių būrys, 1949 
m. pradžioje. Matyt, didžiau
siu .kaltininku* buvo ii JAV 
atvykęs kunigas J. Tamulis, 
kuris čia įsteigė Šv. Kazimiero 
draugųą. Tarp numatytų jos 
tikslų buvo ir spauda, tačiau 
nenorėta konkuruoti su tuo 
metu jau Australijoje leistais 
laikraščiais .Mūsų pastoge" ir 
.Australijos lietuviu".. Dėl to 
buvo pasirinkta žurnalo forma 
ir ketinta gilinti tautine-reli-
gine skaitytojų ideologiją, Pa
teikti jiems gilesnių straips
nių ii meno, mokslo sričių, 
duoti originalios bei verstinės 
grožinės literatūros, sudaryti 
galimybe jau žinomiems ir 
pradedantiems rašytojams pa
sireikšti su savo kūryba. Tie
sa, pastarųjų tarp Australuos 
lietuvių atsirado nedaug, tad 
gelbėtasi, skelbiant tiek kla
sikų (Vaižganto, E. Ožeškie
nės, O. WiWe ir kitų), tiek 
išeivijoje gyvenusių autorių 
(K. Bradūno, J. KrCtmino, H. 
Nagia bei kitų) kūrybą. Taip. 

. pat žurnale galima rasti vers
tinių ir pačių lietuvių autorių 
straipsnių apie to meto politi
ne situariją bei kultūrą, kurį 
laiką buvo specialus skyrius 
•Menas, mokslas ir kultūra", 
taip pat skyrelisi .Žinios ii tė
vynės", „Mes Australijoje" ir 
kitos. Stengtasi kiek galima 
turiningiau išnaudoti angliš
kąją žurnalo dalį, kuri buvo 
įvesta paklūstant australų 
valdžios reikalavimui emig
rantų spaudai — jame spaus
dinti lietuvių rašytojų kūrybos 
vertimai, straipsniai apie Lie
tuvą. 

Žurnalo gaunami skaitytojų 
įaisifi parodė, kad daugelis 
pritarė jo pasirinktai paskir
čiai, tačiau pageidavo, kad tu
rėtų daugiau gerų bendradar
bių ir botų iliustruotas. Deja, 
kokie botų geri norai, juos rei
kėjo paremti pinigais, o drau
gija finansais nelabai tegalėjo 
pasigirti ir žurnalą teišgalėjo 
spausdinti rotatoriumi, tik 
viršeliai būdavo spaustuviniai 
(poros numerių dėl spaustuvės 
streiko irgi teko spausdinti ro
tatoriumi) ir, matyt, žurnale 
talpintos vietinių prekybinin
kų reklamos dėka. Be to, pra
džioj turėta rūpesčio ir dėl re
dagavimo — skelbta, kad re
dagavo redakcinė kolegija, ta
čiau tuo pat metu pirmuo
siuose numeriuose nurodyta, 
kad, kol neturi pastovios gyve
namos vietos, negali sudaryti 
nuolatinės kolegijos. Matyt, 
pradžioj viskas buvo kun. J. 
Tamulio rankose, o, jam vei
kiai persikėlus į Sidnėjų, žur
nalą spaudai kurį laiką rengė 
vienas aktyviausių jo autorių 
— kunigas P. Butkus, ir paga
liau sudaryta redakcinė kole
gija. Tačiau J. Tamulis, kuris 
Sidnėjuje suorganizavo para
piją ir gavo patalpas lietuvių 
katalikų centrui, neužmiršo 
žurnalo — 1949-ųjų rudenį 
pasiūlė jį perkalti į Sidnėjų. 

Persikraustymas visada bū
na susįjas su neaklsndnmsis. 
Neišvengė jų ir .Užuovėja" — 

susikliudė jos leidimo reikalai 
ir naujoje vietoje pirmąjį — 
lapkričio numerį teko leisti 
dvigubą. Be to, faktiškai jis 
pasirodė tik gruody. Tačiau 
tuo nemalonumai nesibaigė — 
tą patį mėnesį pasitraukę fak
tiniai .Užuovėjos" redaktoriai 
— Julius Veteikis ir Petras 
Pilka, pasikeitė ir redakcines 
kolegijos sudėtis. Viešai buvo 
skelbta, kad keli jos nariai 
pasitraukė, susidėjus nepalan
kioms darbo ir gyvenimo ap
linkybėms, bet, regis, tikrąja 
priežastimi buvo jų ir draugi
jos vadovybės nesutarimai 

Tokie pokyčiai nepraėjo be 
pėdsako — pirmasis 1960-ųjų 
žurnalo numeris pasirodė pa
vėluotai. Tiesa, kiti jau ėjo re
guliariai ir nors toliau skelbta, 
kad .Užuovėja" talkins Aust
raluos lietuviškiems laikraš
čiams kultūros baruose, dau
giau remdamasi ne laikraš
tine informaaja, o aktualių 
gyvenimo klausimų gvildeni
mu krikščioniškos minties 
kultūrinio žurnalo pavidalu, 
tuo norėdama pasitarnauti 
bent iš dalies tai skaitančios 
visuomenės grupei, kuri nepa
sisotina vien kasdienybe, vis 
tik 1960 m. vasarį sudarytai 
naujai redakcinei kolegijai ir 
redaktoriumi tapusiam Vincui 
Kazokui sekėsi prasčiau nei 
ankstesnei Net ir paviršuti
niškai pažiūrėjus, matyti, kad, 
lyginant su 1949-siais, 1960 
m. žurnalo turinys sumenko, 
sumažėjo bendradarbių ratas. 

Prasidėjo ir finansiniai ne
sklandumai — sumažėjo rek
lamos ir rėmėjai, tad, regis, vi
sos viltys dėtos į prenumeratą, 
tačiau, kaip ir daugeliui nau
jai susikūrusių leidinių, ir 
.Užuovėjai" su ja sekėsi gan 
prastai Tai liudys veik kiek
vienam žurnalo numeryje at
siradę raginimai atsiskaityti 
už prenumeratą. Jei pirmai
siais metais leidėjai dar prisi
durdavo iš prekybos tauto
dailės gaminiais —juostomis, 
Tnedtift drožiniais, tai antrais 
mėgina iš tarpininkavimo, 
prenumeruojant kitose valsty
bėse leistus lietuvių periodi
nius leidinius (pirmiausia — 
žurnalą .Aidus"). Be to, 1960 
m. žurnalą leidusi Šv. Kazi
miero draugija pakeitė pava
dinimą į Australijos Lietuvių 
katalikų draugiją, savo pag
rindiniais uždaviniais laikė 
naujų narių paiešką ir .Užuo
vėjos" leidybą, pirmiausia — 
lėšų telkimą ir, prastai sekan
tu su prenumerata bei platin
tojams vėluojant atsiskaityti, 
imta ruošti renginius, kurių 
pelnas eidavo žurnalo leidi
mui. Pirmiausia dar 1949-ųjų 
pabaigoje buvo surengtas ka
lėdinis vakaras, 1960 m. ant
roje pusėje — trys šokių vaka
rai. 

Deja, tai negelbėjo. Maža to, 
1960 m. vasarą iš redakto
riaus pareigų pasitraukė V. 
Kazokas, vietoj jo draugija 
pakvietė Miką Apinį, tačiau 
šis paliko žurnalą, suredaga
vęs porą numerių, nes .Užuo
vėjos" ištekliai neleido paten
kinti jo prašymo pakelti algą. 
Užuot jo, be atlyginimo pa
reigų ėmėsi kun. P. Butkus, 
tačiau tespėjo parengti ir iš
teisti du numerius, nes 1960 
m. pabaigoje bendrame Aust
ralijos Lietuvių katalikų drau
gios valdybos ir laikraščio 
.Mūsų pastogė" leidėjų posė
dyje buvo nuspręsta sujungti 
abu leidinius ir ateityje laik
raštyje skelbti drauguos infor-
madją, nes jos ir .Mūsų pas
togės" tikslai nesiskyrė. Todėl 
•Užuovėjos" skaitytojai ir rė
mėjai buvo prašomi nuo 1961 
m. prenumeruoti laikraštį, ir 
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Nuo horizonto iki horizonto pienių pakai skelbia pavasario pabaigą... Nuotr. Eltos 

LIETUVIŲ IŠEIVIŲ MUZIKA IR 
DAINOS PER LIETUVOS RADIJĄ 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Jau 8 metai per Lietuvos ra
dijo II programą skamba 30 
minučių trukmės valandėlės, 
kurios yra pavadintos .Tautie
čių balsai". Apie jas mažai kas 
užsienyje yra girdėję, todėl 
kreipėmės į šios laidos vedėją 
muzikologą, kultūros darbuo
toją Vaclovą Juodpusį, pra
šant daugiau informacijos 
apie šią užsienio lietuvius mu
zikus liečiančią laidą. Atsiųsta 
informacija, o taip pat ir gau
tu 2000-ųjų metų .Tautiečių 
balsų" turiniu čia supažindi
name mūsų skaitytojus. 

Akstinas .Tautiečių balsų" 
laidoms atsirasti buvo Lietu
vos radijo ir televizijos pasta
tų užgrobimas 1991 metų sau
sio 13 dieną. Norėdami, kad 
Lietuvos radijas transliuotų 
gavo laidas, mes .tempėme" į 
programas viską, ką turėjome 
ir dalinomės su klausytojais. 
Ai tuo metu jau turėjau keletą 
lietuvių išeivių plokštelių 
(tarp jų buvo L. Stepaitienės 
įdainavimų plokštelė, V. Jo-

taip žurnalas baigė savo die
nas. Tačiau tai dar ne visi 
jų nuopelnai išetviškos spau
dos istorijai. Ne ką mažesne 
reikšmę turi ir tas faktas, kad 
jie tapo pirmųjų lietuviškų 
knygų Australijoje leidėjais. 

Visų pirma, 1949 m. dar Ba
thurste .Užuovėja" išleido 
iliustruotą 26 psl., rotatoriumi 
spausdintą Nan Fallarton 
knygą vaikams ir jaunimui 
„Diena Australijos šile". Tokia 
knyga buvo parinkta specia
liai — viena, kad vaikai galėtų 
pažinti vietinę gamtą, o kita 
— kad neužmirštų gimtosios 
kalbos. Veik tuo pat metu 
buvo išleisti ir du kalendoriai, 
kurie, deja, težinomi iš pami
nėjimo spaudoje. Pirmiausia, 
matyt, kaip Šv. Kazimiero 
draugijos leidinys, pasirodė 
1949 metų sieninis, kas mė
nuo nuplėšiamas kalendorius 
su šventųjų ir tautiniais var
dais, papuoštas šv. Kazimiero 
paveikslu. Amžininkų liudiji
mu, atsižvelgiant į to meto są
lygas, buvo išleistas gražiai ir 
darė malonų įspūdį. Vėliau, 
jau Sidnėjuje, išleistas dido
kos knygos formato, vėlgi ro
tatoriumi spausdintas, .Užuo
vėjos" kalendorius 1960 me
tams, kur, be kalendoriaus 
įprastų žinių, dar buvo galima 
rasti naudingos naujai atvy
kusiems lietuviams informaci
jos apie Australiją. Beje, ka
lendorius buvo dovanojamas 
.Užuovėjos" 1960 m. prenu
meratoriams. 

Toks tad buvo pirmas ir vie
nintelis Australuos lietuvių 
žurnalas, kartu tapęs ir lietu
viškų knygų leidybos pionie
riumi šiame kontinente ir 
kaip toks likęs iieiviškos 
spaudos istorijoje. 

nuškaites plokštelė ir kt.). Tų 
įrašų pagrindu ir pradėjau 
kalbėti apie lietuvių išeivius 
muzikus. Šios laidos buvo įra
šomos Lietuvos kompozitorių 
sąjungoje (tą darbą mielai at
liko kompozitorius Vytautas 
Montvila). Ką tik įrašytą laidą 
nešėme į Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos rūmus, 
kur tada prieglobstį buvo su
radęs Lietuvos radijas. 

Tokia buvo pradžia tų laidų, 
kuriose pokalbį su manimi ve
dė redaktorius Andrius Amo-
levičius. Jam mirus, prie mik
rofono likau vienas, ir štai jau 
8-rius metus .Tautiečių balsų" 
valandėlės transliuojamos 
kiekvieną savaite (su atsitik
tinėmis išimtimis). Kiek tai tę
sis — nežinau (jai Lietuvos ra
dijas nebankrutuos, nes da
bartiniu metu siaurina prog
ramas — vis dėl lėšų sty
giaus). 

Mano fondai gana nemaži. 
Beje, labai laukčiau įrašų gar
so kasetėse ar plokštelėse iš 
visų lietuvių, kurie norėtų pri
minti užsienio šalyse išsibars
čiusius dainininkus, muzikan
tus (vargonininkus, pianistus, 
dirigentus, smuikininkus ir 
Lt.). Tai padėtų dar geriau 
reprezentuoti lietuvių išeivių 
meną per Lietuvos radiją, o 
gautos, nors ir kukliausios, 
žinios apie juos (tiksli gimimo 
data ar kitas taksius faktas) 
leistų užsiminti ir kasmeti
niuose .Muzikos kalendoriuo
se* (jau pradėjau kaupti me
džiagą 2002-ųjų metų kalen
doriui). 

„Tautiečių balsai" 
programų 9000-aisiais 

metais i 

01.01 — Juozės Krištolaity-
tės eilės ir įdainavimai. 

01.08 — Vaclovas Verikaitis 
(Nuo 01.16 nutrauktas Lie

tuvos radijo II programos 
transliavimas, todėl 4 savaites 
jos nebuvo perduodamos). 

02.12 — Onos Mikulskienės 
gimimo 96-mečiuL 

02.19 — Minint .Čiurlionio" 
ansamblio įkūrimo 60-metį. 

02.26 — Algirdas Brazis. 
03.04 — Antanina Damb

rauskaitė. 
03.11 — Skambina Raminta 

Lampsatytė. 
03.18 — Dainininkė Irena 

Stankūnaitė-Silva. 
03.26 — Čikagos lietuvių 

operoje atliktas .Trubadūras" 
(dirigentas B. Kazėnas). 

04.01 — J. Naujalio kuri
nius atlieka užsienio lietuviai. 

04.08 — Dainuoja Gražina 
Apanavičiotė. 

04.16 — Balį Pakštą prisi
menant 

04-.22 — Alfonsas Gečas. 
04.29 — Jonas Govėdas. 
06.06 — Jonas Varnelis. 

05.13 — Antanas Vanagai
tis. 

05.20 — Lionė Juodytė. 
05.27 — Stasys Baras. 
06.03 — .Sugrįžimų" festiva

liui pasibaigus. 
06.10 — Antanas Dvarionas. 
06.17 — G. Matulaitytės-

Rannit, V. Jonuškaitės-Zau-
nienės ir A. Dambrauskaitės 
įdainavimai. 

06.24 — Juozas Stempužis. 
07.01 — Dainuoja Antanas 

Keblys. 
07.08 — Kompozitorė Gied

ra Gudauskienė. 
07.15 — Juozo Karoso ko

rinius atlieka užsienio lietu
viai. 

07.22 — Dainuoja Vanda 
Stankus. 

07.29 — Vladas Baltrušai
tis. 

08.05 — Juozas Žilevičius. 
08.12 — Dainuoja Dana 

Stankaitytė. 
08.19 — Dainuoja Leonas 

Sodeika. 
08.26 — Ona Mikulskienė. 
09.02 — Antano Račiūno 

korinius atlieka užsienio lie
tuviai. 

09.09 — Valterio Kristupo 
Banaičio atminimui. 

09.16 — Benjamino Gorbuls-
kio kūrinius atlieka užsienio 
lietuviai. 

09.23 — M. K Čiurlionio 
korinius atlieka užsienio lie
tuviai. 

09.30 — Kazimieras Vikto
ras Banaitis. 

10.07 — Kultūros veikėja 
Salomėja Narkeliunaitė. 

10.14 — Alfonsą Mikulskį 
prisimenant. 

10.21 — Juozės Krištolai-
tytės eilių knygas vartant. 

10.28 — Koncertuoja „Auku
ro" ansamblis. 

11.04 — Juozo Stankūno 
koriniai. 

11.11 — Onos Mikulskienės 
knygą „Čiurlionio ansamblis 
1940-1949" išleidus. 

11.18 — Lietuvos karių dai
nos. 

12.02 — Vytauto Gedgaudo 
atminimui. 

12.09 — Vytauto Jančio kū
riniai. 

12.16 — Liudos Sipavičiūtės 
ir Miko Petrausko įdainavi
mai. 

12.23 — Kalėdų muzika. 
12.30 — 2000-uosius prisi

minus (2000 metų „Muzikos 
žinias" vartant). 

Apie laidos vedėją 
V. Juodpusį 

Gimęs 1938 m. kovo 28 d. 
Nuo 1963 m. mokėsi Klaipė
dos muzikos mokykloje, o 
1967-1962 m. — Lietuvos 
valstybinėje konservatorijoje. 
.Jau 1969 m. pradėjo dirbti 
Lietuvos radįjuje muzikos re
daktoriumi. Yra buvęs savait
raščio „Kalba Vilnius" muzi
kos redaktorius ir televizijos 
vyr. redaktorius. Ilgą laiką re
dagavo „Muzikos barus", o da
bar yra „Muzikos barų" kalen-

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTTOMoeajcy NAMU. SVEKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentu Frank Zapofcs ir Ott Mgr. Auksė 
S Kana kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 West 95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)581-6654 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

Wlndow Washcrs Necded! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon Window VVashing. 
Tel. 806-820-6155. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings*. 

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

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
. S.BeneUs, tel. 690-241-1912.. 

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

lino. tekstilės gaminių, lietuviškų 
suvenyrų, laikraščių, žurnalų, 
muzikinių įrašų. Kiekvienos 
seimininkės 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: 

SslssaBSBt-aj Ir selrmadtfnlah 
nuo 10 v.r. Ud 4 v.p.p. 

Savininkas Andrius Bučas. 
k TeL 847-846-3972. 

Dtscount Computers 
Home & Business Alarm Systems 

Cheap or Frae Long Dtstance 
Online Hotel Booking 

hop /*»«« COMMUTEFASTER com 

Rtlkalinjrj darbtalnkai 
naktiniam parduotuvių 

valymui. Darbas pietų Indianoje. 
Atlyginimas nuo $1,600 iki 
$2.000. TeL 773-476-2247, 

773-251-6101. 

Pranciškonų vienuolynui 
reikalinga virėja. Rašyti, 

duodant savo adresą ir telefono 
numeri. Re*. Jonas Bacevičius, 

P.O. Box 980, 
Kennebnnkport, ME 04046. 

į j j į , RE/MAX 
y REALTORS 
u-fcrmi z*» - mi 
H0SKr7QS)42S 7MS 

.1773)1 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

ISnuomojamas 2 
miegamųjų butas Sumrnit 
rajone. $550 per mėnesį. 

Tel. 708-594-1184. 

Sergantiems, vienišiems 
žmonėms, kuriems reikia 

priežiūros, jaukių, švarių namų ir 
sveiko maisto — slaugės iš 

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

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

dorių redaktorius. Dirba Lie
tuvos kultūros ministerijoje 
vyr. specialistu muzikai. 

Yra monografijos „Juozas 
Pakalnis" autorius ir daugelio 
muzikos rinkinių sudarytojas. 
Daugelio straipsnių muzikos 
klausimais spaudoje autorius. 
Yra užrašęs apie 4,000 lietu
vių liaudies dainų melodijų. 
Už muzikologinius darbus ap
dovanotas VI. Jakubėno pre
mija (1993 m.). 

Čia tik dalis muz. V. Juod 
pusio atliktų darbų bei turėtų 
pareigų. Tas sąrašas botų ge
rokai ilgesnis, jeigu visus jo 
pasireiškimus suminėtume. 
Teko pasitenkinti tik kai ku
riais šio nuoširdaus muzikos 
ir išeivių bičiulio veiklos frag
mentais. 

Tikimės, kad V. Juodpusis 
nenutrauks kontaktų su už
sienyje gyvenančiais lietuviais 
muzikais bei muzikos dar
buotojais ir vis juos minės 
.Tautiečių balsų" laidose ir 
.Muzikos barų" kalendoriuose. 
Linkime jam sėkmės ir sveika
tos! 

SIENOS APSAUGOS 
TARNYBA 

Gegužės 1 d. savo veiklą 
pradėjo Valstybės sienos ap
saugos tarnyba (VSAT) prie 
Vidaus reikalų ministerijos. Ji 
įkurta vyriausybės nutarimu 
pertvarkius Pasienio policijos 

„Neringos" stovykla ieško 
lietuviškai kalbančių ir kultūriniai 

stiprių vadovų dirbti stovykloje 
Marlboro, Vermonte, nuo birželio 
25 d. iki rugpjūčio 27 d. Vadovai 

praveda stovyklos programas, 
gyvena su stovyklautojais ir prižiūri 

jų kasdieninį gyvenimą. Vadovai 
turi turėti patirties darbe su vaikais 
(6-16 metų). Alga $10.87 į vai., 40 

vai. į sav. Susidomėję, pagal 
valdžios nurodymus turi siųsti 

reziume anglų kalba šiuo adresu: 
Job Order 6625383, Jote & 
Training Division, Vennont 

Department of Employment & 
Training, P.O. Box 488, 

Montpelier, VT 05601-0488. 

Reikalingi dažytojai su patyrimą 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

TeL 847-808-9109 
vakare nuo 8 -10 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai.. 

Reikalinga 1 OOlmonių. Pradekite jau 
šiandien. Darbas nuojjirmadienio iki 
šeštadienio, 7 v.r. iki 4 v.p.p. Dirbama 
Privalo turėti automobilį ir susikalbėti 

angliškai. Patyrimas net)"' 
išmokysime. Atlyginimas 

savaite vienam žmogui Su 
kiekvieną dieną. Užpildyk dokumentus šiandien -pradek dirbti rytoj. 

V.A.L. Auto Servisas 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams -

nuolaidos. 3600 W. 79 St 
TeL 773-582-0163,773-582-0164. 

Kalbame lietuviškai. 

departamentą (PPD) prie 
VRM. 

Po pertvarkos vietoj buvusių 
250 etatų VSAT liko 145 eta
tai. 105 žmonės dabar dirbs 
pasienio policijos rinktinėse ir 
užkardose. Be to, nemažai pa
reigūnų tapo civiliais tarnau
tojais. VSAT rinktinėms, ku
rios tiesiogiai užtikrina vals
tybės sienos apsaugą, numa
toma suteikti daugiau sava
rankiškumo. 

4,900 Lietuvos sieną sau
gančių pasienio pareigūnų 
senųjų uniformų kol kas ne
keis. Suprasdami sunkią vals
tybės materialinę padėtį, pa
reigūnai tarnybą eis su se
nomis uniformomis, turinčio
mis užrašus „pasienio policija". 

VSAT vadas Algimantas 
Songaila spaudos konferenci
joje antradienį sakė, kad jo 
vadovaujamos tarnybos per
tvarka valstybei kainuos 1.2 
mln. litų. VSAT vadas pa
sidžiaugė, kad pasieniečiams 
pavyko pažaboti nelegalių mi
grantų srautą. Pastaraisiais 
metais jis gerokai sumažėjo. 
Pernai jų buvo sulaikyta tik 
100, Šiemet — kol kas tik 17. 

* Lietuva automobilių 
skaičiumi, tenkančiu 1,000 
gyventojų, lenkia net kelias 
Europos Sąjungos valstybes. 
2000 m. Lietuvėje įregistruo
tos 1,207,203 kelių transporte 
priemonės. rvž.ctta) 

- . 



PIRMOJI KARALIAUČIAUS KRAŠTO DRAUGAS. 2001B ***** g ją trečiadienis. 
LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADA 

Karaliaučiaus krašto lietu- jos direktorius Aleksas Bartni-

Molėtuose viena šviesiausių asmenybių yra mokytoja Z. Kadonienė. Jos darbas, skiepijant lietuvybe, įvertintas 
Lietuvių fondo įsteigta premija. 

DARBAS, KURIS NIEKADA 
NESIBAIGIA 

Molėtų rajono Joniškio vidu
rinėje mokykloje 45 metus dir
ba pradinių klasių mokytoja 
Zofija Kadonienė. Kas su
skaičiuos, kiek vaikų palydėta 
į gyvenimą, kas besukvies vi
sus į vieną būrį prie pirmosios 
raidės, prie pirmo žodžio, prie 
pirmosios sėkmės ar nesėk
mės... 

O viskas turi savo pradžią. 
Ta pradžia buvo 1945 metais, 
kai mažoji Laurų Zonytė nuėjo 
į pirmąją klasę Ziboliškių pra
dinėje mokykloje (Švenčionių 
rajone). Mokytis labai norėjo, 
vis pasiklausydavo, kaip skai
to vyresnysis brolis, jis ir 
skaičiuoti pamokydavo. Buvo 
pats pokaris... Į pirmąją klasę 
atėjo apie 30 įvairaus amžiaus 
vaikų. Vieni per metus suge
bėjo baigti visą pradinę mo
kyklą, kiti „peršoko" per klasę 
ar dvi. Bosimoji mokytoja Zo-
nė per metus įveikė dvi klases 
ir iki šiol su dėkingumu pri
simena savo pirmuosius mo
kytojus A Kazėlą ir B. Aviną, 
kurie reikliai taisydavo ru
duose pakuliniuose" sąsiuvi
niuose (kitokių nebuvo) pieš
tuku, nes rašalas liedavo, iš
vedžiotas raides ir skaičius. 

Vėliau, baigus keturias, ke
lias vedė į Vidutinės progim
naziją (Švenčionių rajonas). 
Reikėjo didelės drąsos ir noro 
mokytis, kad kas rytą su me
dine dėžute ant pečių net kelis 
kilometrus eitum mišku, ne
žinodama, ką gali sutikti. Miš
kuose dar buvo neramu, ir šū
vių pasigirsdavo... Iš progim
nazijos metų labiausiai įsimi
nė, kaip mokytojos, lituanistė 
ir matematikė, kreipdavosi 
viena į kitą: „Panele Albina", 
„Panele Marija". Tie kreipi
niai, tas pagarbus bendravi
mas ilgakasei Zonei skambėjo 
kaip muzika ir labai impona
vo. Galbūt jau tada sukirbėjo 
mintis: „O kad taip mane ka
da nors kas pašauktų!" Grei
tai pralėkė treji metai drau
giškoje klasėje, kurioje mokėsi 
tik devyni vaikai — trys mer
gaitės ir šeši berniukai (dabar, 
prabėgus beveik pusšimčiui 
metų, iš tų devynių padūkėlių 
linksmuolių net penkių gyve
nimo stygos anksčiau ar vė
liau nutrūko, palikdamos tik 
prisiminimus apie kaliošu ne
tyčia išdaužytą langą ir vie
ningą tylą, kai direktorė 
stengėsi sužinoti, kas kaltinin
kas). Baigusi gimnaziją, Zonė 
su drauge labai norėjo va
žiuoti į Vilnių ir mokytis me
dicinos sesele. Vaikystėje la
bai gailėdavo ligonių, stengda
vosi jiems padėti. Tačiau gyve
nimo kelią nulėmė mama. Jos 
žodžiai: „Tu niekada nebūsi 
rami. Ne visada galėsi nura
minti, paguosti kitus — ken
čiančius..." — giliai įkrito į 
širdį ir lėmė sprendimą tapti 
mokytoja. O kodėl ne? Juk vi
so* Ziboliškių kaimo moterys 
džiaugdavosi, kai Zonė globo
davo jų matylius, o ir pati jau
tė, jog myli vaikus, nori būti 
su jais. 

Taigi geriausioji draugė iš
vyko į Vilnių, o Zonė 1952 
metų rugsėjo pirmąją sutiko 
Švenčionėlių pedagoginėje mo

kykloje. Mamai ramiau — ga
lės gyventi pas pusseserę, sa
vaitgaliais dviratuku 18 kilo
metrų parmins namo. Šven
čionėliai — tai ne Vilnius... 
Tačiau Zonė mokytoja galėjo 
ir netapti, nes pirmas įspūdis 
— labai jau bauginantis, o dar 
vyresniųjų kursų mergaičių 
pasakojimai: „Kaip sunku čia 
mokytis!", o dar ta storoji kny
ga, ant kurios viršelio užra
šyta „Psichologija" (siaube! 
Negi viską reikės sukišti į gal
vą?!). Zonė nutarė kaip nors 
išsisukti, ką nors sumeluoti ir 
grįžti į kaimą. Bet pusseserė 
viską išsiaiškino ir... nuo savo 
Ūkimo niekur nepabėgsi. Pasi
rodo, ne taip jau baisu toje pe
dagoginėje mokykloje. Pateko 
į C grupę, kurioje mokėsi 14 
merginų ir 14 vyrukų (A ir B 
grupėse mokslus krimto tik 
merginos). Dėstė reiklūs peda
gogai (atmintin įstrigo jaunos 
dėstytojos Janinos Usavičiūtės, 
vėliau ilgametės Molėtų rajo

no Giedraičių vidurinės mo
kyklos direktoriaus pavaduo
tojos) geografijos paskaitos, 
griežtas instrumentinės muzi
kos dėstytojas, jo posakis: 
„Saula žemela" ir... smūgis į 
stalą ar per pirštus, jei vargšė 
moksleivė suklysta. Labiau
siai nemėgo TSKP istorijos 
(atsimink visus suvažiavimus 
ir priimtus nutarimus, kai jų 
daugybė ir visi panašūs!) ir fi
zikos laboratorinių darbų (tų 
grandinių grandinėlių gyve
nime taip ir neprireikė). Mo
kytis buvo nelengva, nes pas
kaitos prasidėdavo 8 vai. ryto 
ir baigdavosi apie 18 vai. Zonė 
lankė chorą, dalyvaudavo įvai
riose varžybose. Šiųmečiai Z. 
Kadonienės ketvirtokai net 
neįtaria, kad kažkada jų mo
kytoja kaip Diana Žiliūtė my
nė dviračio pedalus. Zoninėse 
varžybose važiavo 25 kilomet
rus Švenčionėliai-Kaltanėnai-
Švenčionėliai ir laimėjo pir
mąją vietą. Pergalę mena sau
gomas albumas, vaza ir pagy
rimo raštas. 

Baigusi pedagoginę mokyk
lą, aštuoniolikmetė Zofija Lau-
raitė nuo 1956 m. rugsėjo 1 d. 
paskirta dirbti į Paąžuolių 
septynmetę mokyklą (dabar 
Molėtų raj.). Ta kelionė į ne
pažįstamą kraštą įsirėžė at
mintin. Mokytoja pasakoja: 
„Iki Pabradės atvažiavau, o to
liau autobusai nevažiuoja. 
Šiaip ne taip įsiprašiau, kad 
sunkvežimio vairuotojas, ve
žęs prekes į Žydovainių par
duotuvę, pavėžėtų. Tenai susi
radau kolūkio pirmininką. Tas 
pasikvietė žmogų iš Paąžuo
lių, buvusį parduotuvėje, ir su 
arkliuku išdardėjome žvyrke
liu. Sutemo. Lijo. Regis, pati 
gamta nenorėjo, kad aš pa
siekčiau kelionės tikslą. Atva
žiavusi susiradau mokyklos 
direktorių, o šis mostelėjo ran
ka į sodybą prie berželių, kur 
degė žiburys, ir liepė prašytis 
nakvynes. Pirmoji ir tąkart 
vienintelė naktis Paąžuoliuose 
taip ir prabėgo bluosto ne
sudėjus. O rytą sulaukiau 
viešnių — atėjo kurso draugė 
su kolege iš kaimyninės Gai
žiūnų mokyklos. Jos pavadino 

K 

dirbti Gaižiūnuose. Taip nie
kam nieko nesakiusi ir išėjau. 
Maniau, negrįšiu..." 

Pirmieji darbo metai prabė
go nepastebimai. Smagu ten 
buvo. Kaime — pilna jaunimo, 
vykdavo įvairūs festivaliai, 
vakaronės. Tačiau likimas vėl 

metų grąžino į Paąžuolius, 
ia mokytoja sutiko savo gy

venimo žmogų Vitoldą ir po 
septynerių metų draugystės 
tapo Kadonienė. Ketvirtieji 
darbo metai prasidėjo vėl nau
joje vietoje — Barkeliškių pra
dinėje mokykloje, kurioje vai
kai mokėsi rusiškai, tačiau, 
tėvų pageidavimu, nuo rugsėjo 
pirmosios visas klases teko 
mokyti lietuviškai. Pirmą tri
mestrą net nesusišnekėdavo, 
pažangumas — 57 proc. Moky
toją konferencijoje užsipuolė, 
kad prastai dirba (tada visi 
turėdavo pasiekti 100 proc. 
pažangumą). Nieko kito nebe
liko, kaip rašyti prašymą at
leisti iš darbo, tačiau tuome
tinės Nemenčinės rajono švie
timo skyriaus vedėjas nepa
tenkino prašymo ir toliau 
jauną pedagogę siuntė sėti lie
tuvybės. Taip prabėgo treji 
metai. Rusiukai prašneko lie
tuviškai, bet vėl teko keltis į 
naują vietą — Graužinius. 
Ten irgi ne pyragai. Mokėsi 
daug lenkų tautybės vaikų, 
reikėdavo daug padirbėti, kol 
suprasdavo vieni kitus. 

Nuo 1967 metų mokytoja 
dirba Joniškyje. Iš pradžių 
mokė jungtines klases, vėliau 
teko dirbti su didelėmis kla
sėmis, kuriose žinių siekė 20-
25 mokiniai. Nelengva buvo, 
nes vaikai ateidavo nemokė
dami lietuvių kalbos. Mokyto
ja prašydavo tėvų, kad na
muose kalbėtų lietuviškai (juk 
moka), bet tie dažnai atitarda
vo: „Ir mes nemokėjome. Nu
ėjome į mokyklą ir išmokome*. 
Gal tik apie 1984-1985 metus 
Z. Kadonienė pastebėjo, kad 
beveik su visais pirmokais 
gali bendrauti lietuviškai. Mo
kytojos nuomone labai pasi
keitė vaikai. Anksčiau labiau 
norėdavo mokytis, tačiau ne
turėdavo sąlygų. Labiau bran
gindavo knygas, dabar tai 
daugeliui nebe vertybė. Moki
niai nori žinoti, bet dirbti, 
stengtis — nelabai. 

Daug vaikų mokyta per tuos 
45 metus... Mokytoja mena, 
kaip pirmąsias raides rašė 
Bronius Sirevičius, vėliau — 
jo dukra Danguolė ir sūnus 
Alvydas, Janina Masevičiutė-
Gadl iauskienė ir jos sūnus Vy
tautas, Zenona Masalytė-Gri-
gelevičienė ir jos dukra Ge
nutė, Stasys Kavaliūnas ir jo 
sūnus Darius, Jonas Rabce-
vičius ir stropieji jo vaikai Jo
lanta bei Robertas, Augutis 
Armanavičius ir jo dukra 
Agnė, Janina Žuromskaitė-Gi-
nuskienė ir jos Tomukas. Kai 
kurių buvusiųjų mokinių Z. 
Kadonienė nebepažįsta, todėl 
būna pamaloninta, kai tie ne
pamiršta pirmosios mokytojos. 

Zofijos Kadonienės vaikai 
nepasirinko mokytojo kabo 
(dukra Danutė — vadybinin
kė, sūnus Kęstutis — teisinin
kas), nes matė, kokia rupi pe
dagogo duona. Mokytojai ma
lonu, kad du buvę jos mokiniai 
dirba mokyklų direktoriais — 

vių kalbos mokytojai žengia į 
trečiąjį tūkstantmetį, turėda
mi aiškų tikslą — padėti su
sigrąžinti gimtąją kalbą, įgyti 
kontaktą su savo kultūriniu, 
tautiniu pagrindu. 

Kiekviena tauta išreiškia 
save per kalbą. Kalboje atsi
spindi tautos kultūra, dvasia ir 
žmonių psichologija. 

Mes gyvename tokiomis są
lygomis, kur mažąją lietuviš
ką visuomenę supa svetima 
kalbinė aplinka, todėl lietuvių 
kalbos mokymas — tai sudė
tingas kūrybinis procesas. 
Sėkmę nulemia mokymo me
todų įvairovė, vaizdingumas, 
užklasinė veikla. Šiais metais 
pirmą kartą Karaliaučiaus 
krašte buvo suruošta lietuvių 
kalbos olimpiada. Jos tikslai 
buvo: 

1. padėti ugdyti teigiamą 
požiūrį į lietuvių kalbą, ža
dinti kalbinio bendravimo 
motyvus, norą kalbėti lietu
viškai; 

2. siekti, kad moksleiviai pa
tirtų teigiamų emocy ų, moky
damiesi lietuvių kalbos ir su 
ja bendraudami, kad įsisavin
tų tam tikrą lietuvių kalbos 
žinių įgūdžių sistemą; 

3. patikrinti lietuviškų ug
dymo įstaigų moksleivių kal
bėjimo, skaitymo, gramatikos, 
rašybos įgūdžius. 

Olimpiados nuostatai buvo 
sudaryti iš anksto ir išsiunti
nėti į mokyklas. 

Balandžio 7 dieną Įsruties 
pedagoginiame koledže rinko
si Karaliaučiaus krašto lietu
viškų ugdymo įstaigų mokslei
viai. Juos sutiko lietuviškais 
tautiniais .drabužiais pasi
puošę kolegijos lietuvių kalbos 
specializacijos studentai. Susi
rinko 31 moksleivis įvairaus 
pasirengimo ir pajėgumo. 
Moksleivius lydėjo 29 lietuvių 
kalbos mokytojai. Atvyko sve
čiai — tai regioninės Kara
liaučiaus krašto lietuvių tau-
tinės-kultūrinės autonomijos 
pirmininko pavaduotojas Či-
jauskas, Karaliaučiaus krašto 
lietuvių bendruomenės valdy
bos pirmininkas Sigitas Šam-
borskis, Karaliaučiaus krašto 
informacijos, spaudos ir ryšių 
su visuomene komiteto kon
sultantas Anatolij Kuksin, 
Marijampolės pedagoginės 
mokyklos lietuvių kalbos dės
tytoja, skyriaus vedėja Kaz
lauskienė. Ji dalyvavo olim
piados komisįjoje. 

Olimpiadą pradėjo Įsruties 
pedagoginės kolegijos lietuvių 
kalbos specializacijos ketvirto 
kurso studentė Tatjana Ro-
denko Janinos Degutytės žo
džiais: 

J š kopų šnabždesio su 
debesim ir prošvaistėm, 

Iš marių virpulio ir ežerų 
nendrėtų 

Iš duonos kvapo ir miškų 
giesmės 

Kalba gimtoji lūposna įdėta! 
Nuskambėjo Lietuvos Res

publikos himnas. 
Olimpiados organizacinio 

komiteto pirmininkas, kolegi-

tai Janina Girulskienė (Jo
niškio vidurinės mokyklos di
rektorė) ir Regimantas Bud
rioms (Balninkų vidurinės mo
kyklos direktorius). O labiau
siai Z. Kadonienė džiugina tai, 
kad viena buvusi mokinė kaž
kada pirmoje klasėje pasakė: 
„Aš būsiu Jūs. Mokysiu mažus 
vaikus*. Dabar ši mokinė Da
ba Raubaitė-Kalabuckienė 
moko Arnionių pradinukus. 

Mokytoja Z. Kadonienė sa
ko, kad pedagogo darbas nie
kada nesibaigia Mokytojos 
triūsas, skiepijant lietuvybę ir 
mokant mažiausius Joniškio 
moksleivius, įvertintas lietu
vių fondo (JAV) įsteigta pre
mija. 

Jolanta Ltabeckaitė 

kas, pasveikino visus olimpia
dos dalyvius, mokytojus ir 
svečius, palinkėjo pavasariš
kos nuotaikos, gerų rezultatų, 
sėkmės pirmoje Karaliaučiaus 
krašto lietuvių kalbos olimpia
doje. 

Visi dalyviai buvo suskirsty
ti į dvi grupes: 3-6 klasių ir 7-
11 klasių. Kartu su komisija 
jie nukeliavo į jaukius, šven
tiškai papuoštus kabinetus, 
kurie psichologiškai nuteikė 
mokinius rimtam bei įdomiam 
darbui. 

Užduotys buvo parengtos 
optimalaus sudėtingumo prin
cipu. 

Pirmoji užduotis buvo pa
pasakoti apie save, savo mo
kyklą, šeimą, miestą. 

Antroji — padeklamuoti lie
tuvių rašytojo eilėraštį. 

Trečioji — reikėjo padėti 
žodžiams susitikti sakinyje. 
Buvo duoti žodžiai, iš jų rei
kėjo raštu sudaryti sakinius. 

Komisija buvo patenkinta 
vaikų žiniomis. Ji taktiškai 
įvertino vaikų pastangas, ži
nias ir kūrybiškumą. Vaikai 
gana gerai buvo pasirengę 
olimpiadai. Sugebėjo formuoti 
ir reikšti mintis žodžiu, tai
syklingai vartoti gramatines 
formas, tarti ir kirčiuoti žo
džius. 

Deklamuodami eilėraščius 
stengėsi perteikti teksto tu
rinį, akcentavo jo esmę. Ge
bėjo keisti skaitymo būdą pa
gal skaitymo tikslą ir teksto 
pobūdį. 

Neblogai susidorojo ir su 
trečiąja — gramatine užduo
tum. Tiesa, ne visų moksleivių 
sakiniuose žodžiai surado tin
kamas vietas, tačiau dauguma 
gebėjo taisyklingai sudaryti 
sakinius. 

Geriausiais buvo pripažinti: 
1. 3-6 klasių grupėje — 

Irutė Perunova iš Karaliau
čiaus, mokytoja Onutė Krugli-
kova; Vida Genytė iš Būd
viečių, mokytoja Zenona Jure
vičiūtė; Alina Siomkina iš Pil
kalnio, mokytojas Anatolijus 
Galčevskis; Vytautas Rupainis 
iš Stalupėnų, mokytojas Arū
nas Urbaitis. 

2. 7-11 klasių grupėje — 
Romas Zolotariovaa iš Įsru
ties, mokytoja Angelė Nikola
jevą; Rimas Šnaginas iš Kara
liaučiaus, mokytoja Onutė 
Kruglikova; Milda Artimavi-
čiūtė iš Tilžės, mokytoja Da
nutė Saudargienė; Tania Mo
rozovą iš Karaliaučiaus, mo
kytoja Rūta Leonovą. 

Komisijos pirmininkas Alek
sas Bartikas, olimpiadą api
bendrino ir įteikė pagyrimo 
raštus, knygas nugalėtojams 
ir padėkos raštus bei „Mažo
sios Lietuvos enciklopedijas" 
mokytojams, už gerą mokinių 
paruošimą olimpiadai. Visi 
olimpiados dalyviai buvo ap
dovanoti atminimo dovanėlė
mis. 

Komisijos narė iš Marijam
polės, mokytoja-lituanistė V. 
Kazlauskienė, pasidžiaugė 
olimpiados rezultatais ir įtei
kė organizacinio komiteto pir
mininkui A. Bartnikui — Pa
dėkos raštą už lietuvių kalbos, 
kultūros ir tradicijų puoselė
jimą. 

Apie tokių renginių reikšmę 
kalbėjo lietuvių tautinės-kul-
tūrinės autonomįjos pirminin
ko pavaduotojas Čijauskas. 
Jis padėkojo visiems daly
viams — mokiniams ir moky
tojams už darbą, u i dalyva
vimą olimpiadoje, o organiza
toriams už olimpiados organi
zavimą. 

Daug gražių, šiltų žodžių ta
rė ir Karaliaučiaus krašto in
formacijos, spaudos ir ryšių su 
visuomene komiteto konsul
tantas Anatohj Kukin. 

Po įtempto darbo visus pra
džiugino Būdviečių mokyklos 
trijų sesučių Genyčių litera

tūrinė kompozicija (mokytoją 
Zenona Jurevičiūtė) ir iš Gum
binės šaunusis vaikučių an
samblis „Nadruvėlė", vadovau
jamas mokytojo Algirdo Kar-
milavičiaus. 

O valgykloje jau visų laukė 
skanūs pietūs. 

Po pietų mokiniams buvo or
ganizuota ekskursija po Įsru
tį, o mokytojai aptarė jiems 
rūpimus aktualius klausimus. 

Išsirinko Karaliaučiaus 
krašto lietuvių kalbos moky

tojų diaugįjos pirmininką. 
Vienbalsiai buvo išrinktas 
Aleksas Bartnikas. ' , ", 

Olimpiadą rėmė Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugija Či
kagoje, LR tautinių mažumų 
ir išeivijos departmentas ir 
Karaliaučiaus srities lietuvių 
narionalinė-kultūrinė autono
mija. 

Angelė Nikolajevą 
Kolegijos dėstytoja 

f^-t-

A.tA. 
MATHILDE JAGMINAS 

Mirė 2001 m. gegužės 14 d. 
Nuliūdę liko sunūs: Frank, Paul ir Jeffery su žmona 

Gail; anūkai Paul „PJ", Mary Ellen Sullivan, Patrick ir 
Alkia; proanūkė Kyle; seserys Kate ir Magdalena, brolis 
Joseph, geriausia draugė Dee Herzog bei kiti giminės, 

A.a. Mathilde buvo mylima žmona a.a. Frank J. .- - -<-
Velionė pašarvota penktadienį, gegužės 18 d., nuo 9^0 

v.r. iki 11:30 v.r. Egan Funeral Home, 3700 W. 63 Si. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, gegutės 18 d. Iš laidojimo 
namų velionė bus atlydėta į St. Nicholas of Tolentme 
bažnyčią, kurioje 12 v. r. bus aukojamos šv. Mišios užjos 
sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugas ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji. 

Laidotuvių direkt. Egan Funeral Home. Tel. 773-682-2000. 

A.tA. 
ZENONUI MILUNUI 

• i . * * * . . . 

mirus, jo žmoną BRONĘ su dukra GAILE, brolį 
ANATOLUŲ MILUNĄ, DANUTĘ MILUNIENĘ bei 
kitus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Illinois Lietuvą Respublikonų lyga 

• 

Mūsų gerbiamam profesoriui 

AutA. 
Diplom. biologui 

PETRUI GRUODŽIUI 
iš mūsų tarpo Amžinybėn iškeliavus, jo mylimą žmoną 
JADVYGĄ, jo seserį, vienuolę BENIGDĄ, gyvenančią 
Lietuvoje, ELEONORĄ ČIŽIKAITĘ bei visus gimines 
ir artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime netekę 
labai artimo ir gerbiamo žmogaus. 

Buvę Pabaltijo universiteto studentai 

A. t A. 
GENOVAITEI BIELSKIENEI 
iškeliavus Amžinybėn, jos sūnus, mūsų klubo narius 
PIJŲ su žmona DANGUOLE ir GEDIMINĄ su žmona 
ROMA, anūkes bei kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Čikagos LFK „Lituanieos" valdybą 

AutA, -. . 
PETRUI GRUODŽIUI 

mirus, jo žmoną JADVYGĄ k kitus artimuosius giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Vytautas ir Biruti Čypai 

Genovaitė Saladiius ir šeima 
Rochester, NY 

Netekus 
- .-a.. 

• •t 

• • 

reiškiame 
jo šeimai. 

A. t A. 
TĖVELIO, 

gilią užuojautą KAZIUI MOTERAIČIUI ir 

Skirmantė ir Tomas Miglinai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Zita Sodeikienė. Nelauktas svečias. 1999 m. Zitos Sodeikienės paroda 
atidaroma gegužės 19 d., šeštadienį, 7:30 val.v Lietuvių dailės muziejuje. 
Lemonte. 

Lincoln Parko p rancūz i š 
kas tu rgus (The Lincoln Park 
French Market) veikia kiek
vieną šeštadienį nuo 8 val.r. 
iki 2 vai.p.p. Įvairių gėrybių, 
vaisių, daržovių, gėlių mugė, 
įsikūrusi šiaurės rytų Main ir 
Liberty Drive gatvių kampe, 
veiks iki spalio 27 d. Daugiau 
informacijos tel.708-861-7222. 

KAS LAUKIA 
MARQUETTE PARKO? 

„Chicago Tribūne" laikraštis 
Marąuette Parką yra apibūdi
nęs kaip rajoną, kuriame įž
velgiami pasikeitimai, „pap
rastai matomi naujai išdygu-
siame priemiestyje". Straips
nyje atkreipiamas dėmesys, 
kad Marąuette Parkas „pra
deda naują gyvenimą" - . jau
nos šeimos atsikelia ir atnau
jina vietovę". 

„Chicago Tribūne" neseniai 
rašė, kad namų vertė Chicago 
Lawn ir Marąuette Parko apy
linkėse yra pakilusi 11 proc. 
Tai reiškia, kad nusipirkę na
mą Marąuette Parke, galite 
tikėtis užsidirbti pinigų iš šio 
pirkinio. Be to, netoli Mar
ąuette Parko greit turėtų at
sidaryti nauja įmonė - „Style-
master". Čia taip pat yra lie
tuviška Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčia ir parapijos mo
kykla. 

Norėdami gauti Informacijos 
apie namo pirkimą ir galimy
bę darbams, būtinai dalyvau
kite Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų susirinki
me, kuris rengiamas šį penk
tadienį, gegužės 18 d., 7 val.v. 
6820 S. Washtenaw. 

VMS 
Vasaros šventės vyks dau

gelyje Čikagos parkų, o taip 
pat ir Marąuette Parke (6734 
S. Kedzie). Įvairios vasaros 
pramogos, muzikos koncertai 
Marąuette parke numatyti lie
pos 18-22 d. Apie tai, kas 
vyksta kituose Čikagos par
kuose, galite sužinoti, pa
skambinę tel. 312-742-PLAY 
arba internete 
... u. •; .<hicagoparkdistrict.com 

Lemonto bibl iotekoje ga
lima pasiskaityti „Draugą" ir 
pasiimti lietuviškų knygų. 
Bibliotekos adresas - 50 East 
Wend Street, Lemont, IL 
60439; tel. 630-257-6541. 

J a u n i m o t au t i n io an
samblio „Grand ie s " matinis 
koncertas vyks birželio 9 d. 
Lemonte, Pasaulio lietuvių 
centro Lietuvių fondo salėje. 
Pradžia - 6 val.v. Vietas pra
šome užsisakyti, skambinant 
Daliai Trakienei tel. 798-598-
5827. 

Gegužės 18 d. 7 val.v. Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje įvyks Tomo Kirvaičio akci
ja „Jūsų šaržai". Garantuoja
me gerą nuotaiką ir vaišes. 

Lie tuviškos Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
aukojamos kiekvieną sekma
dienį 10:30 val.r., darbo dieno
mis - 7:30 val.r. 

SUSITIKIME 
INDIANAPOLYJE 

Š. m. birželio 8-18 d. India-
napolyje, IN, vyks Pasaulio 
policijos ir ugniagesių žaidy
nės, kuriose dalyvaus 40-ties 
asmenų delegacija iš Lietu
vos. Apie tai plačiau galima 
sužinoti www.2001.wpfg.org 
tinklalapyje. 

Lietuvių delegacija atvyks
ta į Indianapolio tarp tautinį 
oro uostą (per Amsterdamą ir 
Detroitą) birželio 7 d. 3:20 vai. 
p.p. NW 1407 Q skrydžiu ir 
yra pasiruošusi dalyvauti 
krepšinio, priešgaisrinio spor
to, sportinės žūklės ir kitokio
se rungtynėse. Krepšinio var
žybos prasidės birželio 8 d., 
nors oficialus šio renginio ati
darymas bus jau birželio 9 d. 
3 vai. p.p. RCA Dome rūmuo
se. 

Indianapolyje ir apylinkėse 
gyvenantieji tautiečiai yra 
kviečiami ir laukiami atvykti 
ir „pasirgti" už mūsų trispalvę 
ir lietuvių komandą. 

Delegacija apsistos Days Inn 
Airport viešbutyje, 5860 For
tune Circle West, Indianapo-
lis, IN 46241. 

R i tonė Ruda i t i enė 

Daugiau kaip 130 nemo
kamų ekskursijų autobusu, 
o taip pat kelionių po Čikagą 
pėsčiomis, dviračiu ar laivu 
rengiama šį savaitgalį. Nemo
kamos ekskursijos vyks tik 
dvi dienas - gegužės 19 ir 20 
d! Skambinkite tel. 312-744-
3315 arba „atsiveskite" inter-
neto puslapi 

www.cityofchicago.org I 
specialevents 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapi jos biuletenis prane
ša, kad poros, kurios šiais me
tais švenčia auksinį savo ves
tuvių jubiliejų, yra kviečia
mos du sekmadienius - rug
sėjo 9 ir 16 dieną 2:30 val.p.p. 
dalyvauti Holy Name katedro
je aukojamose Mišiose. Poros, 
norinčios dalyvauti šiose Mi
šiose, prašomos užsiregistruo
ti Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonijos raštinėje. 

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos paskutinis šio sezono su
sirinkimas įvyks gegužės 22 d. 
7:30 val.v. Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Visus 
kviečiame atsilankyti ir pa
bendrauti prieš išvykstant va
saros atostogoms. 

Poetas Vytautas Bložė 
Gegužės 19 d., šeštadienį, 7 

v.v. Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje ir gegužės 20 d., sek
madienį, 12:30 v.p..p. PLC, 
Lemonte, Lietuvių dailės mu
ziejuje, vyks Poezijos die
nos. Jų svečiai - žymūs poe
tai iš Lietuvos - Nijolė 
Miliauskaitė ir Vytautas 
Bložė, kuriuos pristatys prof. 
dr. Violeta Kelertienė ir lite
ratūrologas Algirdas Titus An
tanaitis. 

Vytautas Bložė, poetas, 
vertėjas, „Poezijos pavasario" 
ir „Druskininkų rudens" lau
reatas, dvylikos knygų auto
rius. Jo poezijoje stiprus epi
nis pradas - eilėraščio centras 
dažnai yra tam tikras pasako
jimų branduolys, pereinantis į 
buitinių, mitinių, istorinių, 
fantastinių mažųjų pasako
jimų skeveldras. Pasaulio su
kūrimo tema svarbi visoje jo 
kūryboje. V. Bložė parašė lib
retų, išvertė M. Lermontovo, 
A. Puškino, N. Nekrasovo, F. 
Schillerio, H. Heines ir kt. 
poetų kūrinių. 

Kaip rūpintis ir prižiūrė
ti savo dvirati? Apie tai ge
gužes 23 d., trečiadienį, nuo 
3:30 val.p.p. iki 5 val.v. Mar
ąuette Parke pasakos dviračių 
žinovai. Daugiau informacijos 
tel. 312-747-6469. 

I LAISVĘ FONDO 
STUDIJŲ SAVAITĖ 

LIETUVOJE 

Jau dešimtą kartą Lietuvoje 
rengiamos Į Laisvę fondo stu
dijų dienos šią vasarą vyks 
Vilniuje ir Trakuose rugpjūčio 
1-5 d. Pagrindinė studijų tema 
— „Lietuvos valstybės idėja ir 
svarbiausi jos raiškos momen
tai". Atidarymas ir pirmieji du 
posėdžiai bus rugpjūčio 1 d., 
trečiadienį, Vilniaus rotušėje. 
Bus apžvelgta Į Laisvę fondo 
veikla Lietuvoje ir išeivijoje ir 
pradėtos svarstybos tema 
„Lietuva tarp Rytų ir Vaka
rų". Po pietų autobusu bus 
vykstama į Trakus, kur daly
viai bus apgyvendinti naujuo
se ir patogiai įrengtuose poil
sio namuose. Ten pat vyks 
paskaitos, pietūs ir kt. 

Nuo ketvirtadienio iki sek
madienio vyks posėdžiai, dis
kusijos, vakarinės programos, 
ekskursijos po Trakų apylin
kes. Numatytos paskaitų bei 
pokalbių temos: „1918,1941 ir 
1990 metų valstybės atkūri
mai"; „Praeities pamokos da
barčiai"; „Birželio sukilimas 
europinės politikos konteks
te"; „Inteligentas posovietinėje 
erdvėje" ir kt. Tarp numatytų 
paskaitininkų bei diskusijų 
dalyvių: prof. Z. Zinkevičius, 
prof. A. Tyla, vysk. J. Boruta, 
V. Samonis, prof. K. Skrups-
kelis, V. Kubilius, A. Bubnys, 
K. Ambrozaitis, J. Laučiūtė, 
prof. V. Landsbergis, B. Kuz
mickas, S. Jegelevičius, M. 
Bloznelis ir daug kitų. 

Vakarais bus meninės ir 
muzikinės programos, naujo 
filmo „vienui vieni" peržiūra 
ir kt. Studijų dienos baigsis 
pamaldomis sekmadienį, rug
pjūčio 5 d., o po jų Trakų pi
lies menėje įvyks Į Laisvę fon
do rezistencinių premijų lau
reatų ir literatų priešpietč, 
kurioje savo poeziją skaitys K 
Bradūnas ir B. Pūkelevičiūtė. 

Tikslesnė programa bus pa
skelbta vėliau. Vykstantys tuo 
metu į Lietuvą ir planuojantys 
studijų dienose dalyvauti tu
rėtų registruotis ir užsisakyti 
nakvynę. Kreiptis į V. Vit
kauską adresu: St. Lozoraičio 
8a-21, 4316 Garliava. Tel. 
3707-55-86-69; tel/fi» 3707-
55-12-55. 
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Pavasarinėje Jaunimo centro mugėje. Antroje eilėje iš kairės: Milda Šatienė, Hedvyda Dainienė. Dalia Šataitė ir 
jaunimas, dalyvavęs kiaušinių ridinejime. 

PAVASARINĖJE JAUNIMO CENTRO 
MUGĖJE 

Čikagos ir apylinkių skauti-
ja per 42 metus ruošdavo Ka
ziuko muges, bet jiems nuta
rus mugę pabandyti suruošti 
Lemonto priemiestyje esan
čiame Pasaulio Lietuvių cent
re, Jaunimo centre atsirado 
tuštuma. Senieji mugės lanky
tojai pageidavo, kad kas nors 
panašaus būtų suruošta Jau
nimo centre, nes čia yra dar 
daug jaunimo ir asmenų, ku
riems šis centras yra labai 
mielas. 

Jaunimo centro vadovybė ir 
jos pirmininkė Milda Šatienė 
balandžio 20 ir 21 dienomis 
suruošė pavasario mugę. Mu
gių pasisekimas daugiausiai 
priklauso nuo verslininkų ir 
dalyvaujančių žmonių skai
čiaus. Milda Šatienė šios mu
gės organizavimui įdėjo labai 
daug pastangų, pakvietusi net 
28 verslininkus. 

Pavasario mugei padėjo Či
kagos lituanistinė mokykla, 
jos mokiniai, mokytojai, tėvų 
komitetas ir vedėjos pritariant 
Jūratei Dovilienei. Mokiniai, 
mokytojų paskatinti, atnešė 
daug dovanų vaikų „Laimės 
šuliniui", tuo prisidėdami prie 
Jaunimo centro išlaikymo. Bu
vo ir daugiau asmenų, kurie 
paaukojo dovanų „Laimės šu
liniui". Vertingą dovaną davė 
First Personai bankas. Gautų 
dovanų paskirstymą vedė Jau
nimo centro pagalbinis moterų 
vienetas, vadovaujamas Ane
lės Pocienės. Jai talkino jos 
vyras Edvardas ir moterų klu
bo sekretorė Nijolė Kavec-
kienė. 

Mugės stalus išdėstė ir gra
žiomis gėlėmis išmargintomis 
staltiesėmis juos papuošė 
Skirmantė Miglinienė ir Jonas 
Tamulaitis. Jiems talkino Mil
da Šatienė, Antanas Paužuolis 
ir Edvardas Pocius. 

Mugės atidarymas įvyko ba
landžio 20 dieną, tuoj po litua
nistinės mokyklos pamokų, 
sutraukiant nemažą dalyvių 
skaičių. Lankytojus lietuvišku 
maistu vaišino Vytautas ir 
Rita Šakeniai, nuolatiniai šio 
centro talkininkai, tai — nau

josios bangos tautiečiai. 
Vakarinę programą, kavinėje 

vedė muzikas Virgis Švabas, 
sutraukęs ypatingai gausų 
muzikos gerbėjų būrį. Šis ta
lentingas estrados muzikos at
likėjas žada ruošti muzikos 
vakarus kas šeštadienį mažoje 
JC salėje, kuri šiam tikslui 
yra labai tinkama. 

Margučių ritinėjimui buvo 
paruoštas aptvertas plotas di
džiojoje salėje. Po šventų Mi
šių, kurios vyko tėvų jėzuitų 
koplyčioje, balandžio 21 per 
Atvelykį, mugės lankytojai su 
savo jaunimu suplaukė į di
džiąją salę apsipirkti ir kiau
šinius ritinėti. Ši tradicija bu
vo išplitusi Lietuvoje, todėl 
naujosios bangos tautiečiai at
vyko su savo jaunimu tęsti 
šios gražios tradicijos. Mar
gučių ritinėjimą vedė lituanis
tinės mokyklos mokytoja Hed-
vina Dainienė ir jai talkino 
Aldona Pankienė margučių ri-
dinėjimo nugalėtojus apdova
nodama pačios dirbtais rank
darbiais. 

Kiaušinių ritinėtojai naudo
josi tikrais ir saldainiais pri
pildytais plastikiniais kiauši
niais. Plastikinius kiaušinius 
parūpino Viktoras Šatas. 
Kiaušinių ritinėtojai išsinešė 
daugiau kaip 400 kiau
šinių, kai kurie buvo gerokai 
apdaužyti. Jaunimą linksmino 
juokdarys ir balionų meistras 
Vytautas Vizgirda, o jį apsupę 
vaikai gaudavo iš balionų pa
darytas dovanas. Jaunųjų vei
delius dažė Dalia Šataitė, ant 
linksmai nusiteikusių vaiku
čių veidų išpaišydama kišku
čius, gėlytes ir kitas velykines 
forma3. 

Meninę programą atliko Li-
gijos Tautkuvienės vadovauja
mi meno mokyklėlės mokiniai. 
Pasirodyme dalyvavę visų 
skyrių moksleiviai: baleto, 
kanklių ir* pramoginių šokių 
šokėjai. Jaunieji menininkai 
buvo iškabinę savo darbus 
mažojoje salėje. Buvo galima 
pastebėti gražių piešinių. Gra
žiai pasirodė jaunosios kankli
ninkės su savo dėstytoja Gene 

Razumiene, o jaunieji šokėjai 
stebino žiūrovus. Žiūrovai 
šiuos meninius pasirodymus 
priėmė su pasigėrėjimu, nepa
gailėdami gausių katučių. 

Asmenys, kurie lankėsi šioje 
pavasario mugėje, galėjo įsi
gyti įvairių prekių: gintaro ir 
sidabro dirbinių, įvairių lini
nių audinių. Besidomintiems 
sveikata, buvo rodomi van
dens ir oro filtrai, šeiminin
kėms, norinčioms sutaupyti 
laiko gaminant maistą, galėjo 
įsigyti aukštos kokybės indų, 
iškilmingų svečių stalui buvo 
įdomiai pagamintų .Raguo
čių", dešrų ir kitokių kepsnių; 
spaudos ir knygų mėgėjai 
turėjo didelį pasirinkimą, o 
fotomenininkas Algimantas 
Kezys siūlė knygų ir meniškų 
nuotraukų, dainų ir muzikos 
mėgėjai galėjo rinktis iš gau
sios pasiūlos kasečių ir „disko" 
įrašų, spaudai atstovavo 
JDraugas" ir „Amerikos lietu
vis". Asmenys, mėgstą gėles ir 
ištaigingas vestuves, galėjo iš
sikalbėti su šios rūšies gėlių 
pardavėjais, asmenys, mėgs
tantys saldžiai gyventi, galėjo 
įsigyti bičių medaus, o medžio 
gerbėjai galėjo pasigrožėti 
skaptuotomis figūromis. Kaip 
Lietuvos liaudies žmonės sa
kydavo „turguje buvo visko, 
tik ožkos pieno trūko". 

Šią pavasario mugę Jauni
mo centre lydėjo sėkmė, taip 
paaiškėjo, kad lietuvių visuo
menei patinka tokie renginiai, 
jie turėtų būti ruošiami ir 
ateityje. 

Jaunimo centro valdyba ir 
jos pirmininkė Milda Šatienė 
dėkoja verslininkams, lanky
tojams ir visiems, kurie kuo 
nors prisidėjo prie sėkmingo 
mugės surengimo, o ypač šir
dingas ačiū „Draugo" vyriau
siai redaktorei Danutei Bindo-
kienei už gausius pranešimus 
„Drauge", radijo vedėjams 
„Margučio i r , Anatolijaus 
Šluto ir Raimundo Lapo už 
pranešimus. Ačiū ir Amerikos 
lietuvių televizijos direktoriui 
Arvydui Reneckiui. Lietu
viškos visuomenės ir aukotojų 
dėka Jaunimo centras dar il
gai tarnaus lietuviams. 

Antanas Paužuolis 

Juokdarys ir balionų meistras Vytautas Vizgirda per JC muge buvo apsuptas gerbėjų 


