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Prezidentui atskleista 
įtariamojo šnipinėjimu pavardė 

Vilnius, gegužės 22 d. rengtinį tardymą atlieka ben-
(BNS) — Pas prezidentą ant- dra Generalinės prokuratūros 
radienį apsilankęs Valstybės ir VSD tardymo operatyvinė 
saugumo departamento (VSD) grupė. 
generalinis direktorius Mečys Dienraštis „Lietuvos rytas" 
Laurinkus pasakė sulaikytojo antradienį rašo, kad sulaiky-
šnipinėjimu įtariamo asmens tasis klaipėdietis yra dirbės 
pavardę. vienoje teisėsaugos instituci-

Kaip po susitikimo su prezi- joje, kur galėjo susipažinti su 
dentu žurnalistams sakė M. valstybės paslaptimis. Pasak 
Laurinkus, šnipinėjimu įtaria- dienraščio, manoma, kad su
mas asmuo yra 1974 m. gimęs laikytas asmuo nutarė parda-
šiaulietis Eugenijus Joniką, vinėti slaptą informaciją dėl 
Jis yra dirbęs vidaus reikalų užgautų ambicijų. Taip jis 
sistemoje ir žinojo šio darbo norėjo ne tik užsidirbti, bet ir 
specifiką. Pastaruoju metu jis atkeršyti. Vyriškis tikėjosi 
niekur nedirbo. būti paaukštintas tarnyboje. 

„Tai žmogus, kuris buvo ir Tačiau šios viltys neišsipildė, 
pats susipažinęs su operaty- Apie vyriškio ketinimus ope-
vine veikla ir būtent šias ratyviniu būdu sužinojo Val-
žinias, susijusas su operaty- stybės saugumo departamento 
vine veikla, ketino perduoti ki- pareigūnai. Jie pradėjo sekti 
tai valstybei", sakė M. Lau- šnipu nusprendusį tapti as-
rinkus. Pasak jo, tai yra menį. Per tarpininkus su juo 
„daugelio žinių kompleksas", susipažino saugumo pareigū-
kuriame — duomenys apie nas, apsimetęs vienos užsienio 
operatyvinius darbuotojus, valstybės ambasados darbuo-
metodikas ir pan. Pasak jo, tojų. Su informaciją ketinusiu 
pateikiant kaltinimus, šis nu- parduoti ir nieko neįtariančiu 
sižengimas bus siejamas su vyriškiu pareigūnas dažniau-
dviem Baudžiamojo kodekso šiai susitikinėdavo Klaipėdoje, 
straipsniais — valstybės Visos derybos buvo slapta 
išdavimo ir valstybės pas- įrašinėjamos, 
lapčių atskleidimo. Praėjusią savaitę saugumo 

M. Laurinkaus teigimu, ko- pareigūnas su vyriškiu galuti-
kie kaltinimai sulaikytam as- nai susitarė dėl informacijos 
meniui bus pareikšti, bus nu- pirkimo kainos. Pinigus jis 
spręsta parengtinio tardymo tikėjosi gauti pirmadienį per 
metu. paskutinį susitikimą sosti-

„Šitas asmuo buvo sulaiky- nėję. Tačiau čia jam buvo 
tas VSD darbuotojų, kaip su- uždėti antrankiai. Pasak dien-
rinkęs informaciją ir užmez- raščio, sulaikomas vyriškis 
gantis ryšius su kitų valstybių nesipriešino ir buvo apstulbęs, 
specialiosiomis tarnybomis. Tai — pirmas Lietuvos pilie-
Kokios tai valstybės, bus su- tis, kuriam dėl šnipinėjimo 
konkretinta, kai bus pateikti iškelta baudžiamoji byla. Šis 
kaltinimai arba teismo metu. teismo posėdis bus uždaras. 
Kol vyksta šitas procesas, Bylą tiriantys pareigūnai ka-
praktiškai tai nėra atsklei- tegoriškai atsisako atskleisti 
džiama", pažymėjo M. Lau- valstybę, kuriai lietuvis ketino 
rinkus. parduoti informaciją. 

Paklaustas, ar E. Joniką 
buvo verbuojamas, M. Lau- * Lietuvos liberalų sąjun-
rinkus teigė, kad jis slaptą in- gos (LLS) vadovas Rolandas 
formaciją rinko ir ketino per- Paksas kandidatavimą į prezi-
duoti kitai valstybei savo dentus sieja su buvimu prem-
noru. jero poste, o Naujosios sąjun-

Kaip skelbta, Valstybės sau- gos (NS, socialliberalų) vado-
gumo departamento (VSD) ir vas Seimo pirmininkas Artū-
Generalinės prokuratūros pa- ras Paulauskas — su darbo 
reigūnai po pusės metų truku- Seime sėkme. Seimo pirminin-
sios operacijos išaiškino ir pir- kas, pirmadienį dalyvauda-
madierų Vilniuje sulaikė Lie- mas LNK 3 y t o rato" progra-
tuvos pilietį, kuris įtariamas moję, paklaustas apie keti-
ftnipinėjimu bei valstybės pa- nimus dalyvauti prezidento 
slaptį sudarančių žinių perda- rinkimuose, atsakė, jog tai 
vimu užsienio valstybės žval- priklausys nuo jo darbo Seime 
gybai. Sulaikytam asmeniui sėkmės. Anot jo, apsisprendi-
iškelta baudžiamoji byla. Pa- mas kandidatuoti ar ne į pre-

* Turkijoje nelaimingo zidentus priklausys nuo to, ar 
atsitikimo metu nuskendo būnant Seimo pirmininku, pa-
Klaipėdos Pilies teatro aktorė. ^ f*111*1 z m o m u Pasitikė-
Turkijos Alanijos Rivjeros ku- i i n a a - R- p a k s a s J a u * * * * « " 
rorte šią savaitę atostogauja y™ apsisprendęs nekandida-
visas teatro kolektyvas. Plau- t u o t l i prendentus tol, kol j i s 
kiant kalnų upe, iš plausto iš- e i s premjero pareigas Tokiam 
krito du lietuviai ir vokietis, sprendimui pritarė ir LLS val-
antradienį pranešė radįjo sto- ^7°*- Partijos bendražygiams 
tis „Laluna". Iškritusi 31 me- J18 8a** apsisprendęs nekandi-
tų Edita Lazdauskienė nu- datuoti vardan politinio pasto-
skendo. Pirminiais duomeni- vumo Lietuvoje. (BNS) 
mis, įvykio metu ji vilkėjo gel- * „ G e r b i a m a s S e i m e , a i 
bėjimosi liemenę ir šalmą. Pi- n o r ė č i a u a t k r e i p t i v isų čia 
lies teatrui kelionių agentūros Seime sėdinčių vyrų ir moterų 
„Novaturas* organizuotą ke- dėmesį. Nevardysiu, jog ta-
lione pardavęs turizmo vado- bakas sukelia vėžį ar širdies 
vas teigia, kad išvyka plaustu kraujagyslių sutrikimus. Bet 
buvo pirkta iš abejotino teisė- atkreipsiu jūsų dėmesį į 
tumo firmos. Bilietus iškylau- rūkymą ir vyrų lytinę poten-
tojai pirko savarankiškai, jie ciją", antradienį Seime disku-
pasirinko pigesnę išvyką upe. tuojant dėl tabako reklamos 
Vietinės firmos dažnai nega- legalizavimo, sakė socialde-
rantuoja saugumo, ir kėliau- mokratas Visvaldas Nekrašas, 
tojai nuolat įspėjami nešinau- «Mes ir taip čia esame pusiau 
doti jų paslaugomis. Ilgametė impotentai", pareiškė jis. Po 
teatro aktorė E. Lazdauskienė šio pareiškimo Seimo posėdžių 
Turkįjoje atostogavo kartu su salėje kilo šurmulys. „Ne visi, 
vyru. Be motinos liko du 3 ir 8 taip ne visi", patikslino j i s . 
metų vaikai. -BNS> «JŪS galite šaipytis, kiek no-

Ugnies garbinimo apeigomis ant Gedimino kapo kalno pirmadienio vakare Vilniuje prasidėjo dvidešimt devintasis 
tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankhar.Visą savaite sostinės senamiesčio kiemuose ir Sereikiškių 
parke bus galima klausytis lietuvių ir kitų tautų folklorines muzikos, parduoti ir pirkti įvairių daiktų senturgyje, Į 
valias šokti naktisokių klube Technikos bibliotekos kieme, mokytis vyti juostas ir dainuoti liaudies dainas. Šių metų 
festivalyje dalyvaus Vilniaus ir Kauno folkloro ansambliai, svečiai iš Norvegijos, Flamanduos, Estijos, Baltarusijos, 
šokėjai iš Indonezijos salų ir mažos Sibiro tauteles — tuvių folkloro atlikėjai. Gedimino 2ihn»ko (Eltai nuotr 

Prezidentas nusivylė savo 
remtais „naujaisiais politikais 

dalyvauti prezidento 

,w 

Vilnius, gegužės 22 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus interviu spaudai 
nedviprasmiškai pareiškė nu
sivylimą valdančiąja liberalų 
ir socialliberalų koalicija, teig
damas, kad Naujosios politi
kos sparnas nepateisino jo 
vilčių. 

Kaip prezidentas teigė inter
viu dienraščiui „Lietuvos ži
nios", naujosios politikos idėją 
pakoregavo rinkimai, todėl 
pradinis sumanymas visiškai 
nepasitvirtino. „Pati idėja ne
išsipildė, nes junginys neišėjo 
toks, kaip jau buvo planuota 
— kad Lietuvoje įsigalėtų dvi 
ar trys stiprios politinės parti
jos, kurios prisiimtų politinę 
atsakomybę dėl valstybės 
tvarkymo Seime", sakė prezi
dentas. 

Paklaustas apie galimą so
cialliberalų ir socialdemo
kratų koaliciją Seime, prezi
dentas pažymėjo, jog remtų vi
sas politines partijas, kurios 
gali iš pajėgių žmonių sudary
ti vyriausybe, kad ši turėtų 
paramą Seime. Paklaustas 
apie atsakomybę už savo 
remtą koaliciją, valstybės va
dovas tvirtino, jog „visi politi
kai ir politinės jėgos privalo 
atsakyti už savo darbus, net 
prezidentas". Paklaustas, ar 

rite, bet po šios reklamos pri
ėmimo taps tikrai šimtapro
centiniai", įspėjo socialdemo
kratas. V. Nekrašas. <BNS> 

* Seimas nepritarė Taba
ko kontrolės įstatymo pa
taisai, numatančiai laikinai 
legalizuoti tabako reklamą, ir 
antradienį grąžino projektą 
Ekonomikos komitetui pato
bulinti. Už tabako reklamos li
beralizavimą pasisakė daugu
ma Liberalų frakcijos narių ir 
kai kurie socialliberalai bei so
cialdemokratai. (BNS) 

* Antradienio rytą į 
trumpą susitikimą pakvie
tęs Seimo pirmininką Artūrą 
Paulauską, prezidentas Val
das Adamkus išgavo pasiža
dėjimą, kad bus taisomas 
Azartinių lošimų įstatymas. 
Po 10 minučių trukusio susiti
kimo A. Paulauskas sakė, kad 
su prezidentu aptarė Azarti
nių lošimą įstatymo pataisas, 
kurias prezidentas pateiks 
Seimui svarstyti. Seimo pirmi
ninkas pritarė prezidento 
siūlomoms pataisoms. IBNSI 

ketina 
rinkimuose, prezidentas sakė, 
jog „dabartiniai partijų pasi
stumdymai — per ankstyvos 
prezidento rinkimų kampani
jos rezultatas" ir žadėjo prie to 
tikrai neprisidėti. 

Prezidento V. Adamkaus ka
dencija baigsis 2003 metų 
sausj. Eiliniai preudente rin
kimai numatyti 2002 metų 

gruodį. 
Interviu prezidentas pa

reiškė nerimą dėl galimų poli
tikos užkulisinių žaidimų. 
„Kas mane labiausiai gąsdina 
šiame žaidime — tai, kad dar 
turime daug nešvarių biznių, 
daug nesąžiningu darbu užsi
imančių žmonių. Jau trejus 
metus girdžiu apie korupciją, 
kyšininkavimą, nepalaužiamą 
biurokratiją. Čia yra patys di
džiausi ir turbūt nesąžinin-
giausi šio žaidimo dalyviai", 
teigė V. Adamkus. 

„LUKoil" negali garantuoti 
naftos tiekimo Mažeikiams 

Maskva , gegužės 22 d. 
(BNS) — Rusijos naftos susi
vienijimas „LUKoil" skeptiš
kai vertina Lietuvos pasiūly
mą įsigyti 33 proc. bendrovės 
„Mažeikių nafta" akcijų ir ne
gali garantuoti naftos tiekimo 
į Lietuvą, negalėdama valdyti 
Lietuvos naftos ūkio, teigia 
„LUKoiF vadovai. 

„LUKoil" viceprezidentas 
Jurij StOTožev antradienį iš
spausdintame interviu Rusijos 
verslo laikraščiui „Vedomosti" 
pareiškė, kad Rusijos vers
lovės vadovo Vagit Alekperov 
vizitas į Lietuvą atidėtas 

* Lietuvos ir Latvijos Už
sienio reikalu ministerijų 
vadovybių atstovams teko tar
pusavyje aiškintis dėl Pary
žiuje įvykusio balsavimo, po 
kurio latvių liaudies dainos 
kol kas liko neįtrauktos į pa
saulio kultūros paveldo šedev
rų sąrašą. Latvijos ambasado
rė prie UNESCO Sandra Kal
nietė apkaltino savo kolegę iš 
Lietuvos Ugnę Karvelis, esą ši 
nesilaikė jai duoto pažado pri
statyti organizacijos žinovų 
komisijai latvių argumentus, 
kodėl jų liaudies dainos turėtų 
būti įtrauktos į pasaulinio 
kultūros paveldo sąrašą. Lat
vė tai pavadino „dideliu diplo
matinio etiketo pažeidimu". 
Be to, Lietuvos ambasadorė 
paragino kitus komisijos na
rius sustabdyti latvių projek
tą, nes esą latvių liaudies dai
nos panašios į lietuvių, todėl 
abi šios valstybės turėtų pa
rengti bendrą projektą. <BNS> 

* 35 metų panevėžiečio, 
„talpinių" nusikalstamos 
grupuotės nario Romualdo Če
ponio žūtis gali apsunkinti 
garsiosios mažeikiškių Kiesų 
pagrobimo bylos tyrimą, teigė 
policijos ir prokuratūros parei
gūnai. iLR. Eit. 1 

nenustatytam laikui dėl to, 
kad Lietuvos vyriausybė nega
li įforminti „LUKoil" valdymo 
teisės, kuri priklauso JAV ver
slovei „Williams Internatio
nal". 

„Dabar aukštu lygiu iš tik
rųjų nėra ką svarstyti. Mums 
buvo pasakyta, kad negalima 
pakeisti žaidimo taisyklių. 
Atsižvelgdami į tai, siūlymą 
įsigyti 33 proc. akcijų verti
name skeptiškai", pažymėjo J. 
Storožev. 

Per susitikimą su „LUKoil" 
atstovais gegužės 16 dieną 
Lietuvos ūkio ministras Eu
genijus Gentvilas pareiškė, 
kad Lietuvos vyriausybė pasi
rengusi leisti įsigyti „LUKoil" 
33 proc. naujos emisijos „Ma
žeikių naftos" akcijų mainais 
už garantijas, kad Mažeikių 
naftos gamyklai bus patiekia
ma 6 mln. tonų naftos per me
tus. Tačiau kartu E. Gentvilas 
pabrėžė, kad susivienijimo 
valdytojo teisė, kurios siekia 
„LUKoil", negali būti atimta iš 
„Williams", nes Lietuva neturi 
juridinių galimybių pakeisti 
sutartį. 

Komentuodamas J. Storožev 
interviu, E. Gentvilas antra
dienį sakė nedramatizuojąs 
padėties. „Bandysime viską 
aptarti vyriausybėje ir ieškoti 
kelių iš susidariusios situaci
jos", sakė E. Gentvilas. Pasak 
jo, jau penktadienį į Vilnių at
vyksta Rusijos naftos ben
drovės TNK atstovai, su ku
riais bus tariamasi dėl gali
mybės tiekti naftą į Lietuvą, 
nuolat vyksta konsultacijos ir 
su kitomis Rusijos naftos ben
drovėmis. 

„O valdymo teisių 'LUKoil' 
niekas negalėtų duoti, net jei 
labai to norėtų, be to, vargu ar 
šiai bendrovei atėjus į 'Ma
žeikių naftą', padėtis joje pa
gerėtų", sakė ministras. 

(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, Iriterfax, ITAR-TASS, 
BelaPAN', RIA y ELTA žinių agentūrų, pranešimais) 

V a t i k a n a s . Popiežius Jonas Paulius II, pirmadienį Vatikane 
atidarydamas trijų dienų specialią vadinamosios Šventosios kardi
nolų kolegijos konsistoriją, paragino kardinolus numatyti aiškią 
Katalikų Bažnyčios trečiajame tūkstantmetyje strategiją. Į konsis
toriją (susitikimą) susirinko daugiau kaip 180 aukščiausiųjų kata
likų hierarchų. Tai jau šeštoji neeilinė konsistorija, kurią šaukia 
Jonas Paulius II, išrinktas popiežiumi prieš 23 metus. Šiemetinė 
kardinolų konsistorija, kurioje dalyvauja 44 vasarį paskirti kardi
nolai, tarp jų ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juo
zas Bačkis, išsiskiria dar tuo, kad yra didžiausia per visą istoriją. 
Jonas Paulius II paprašė vadinamųjų Bažnyčios kunigaikščių nu
matyti svarbiausius tikslus bei metodus, kurie leistų Bažnyčiai 
prisitaikyti prie dabarties sąlygų. Trys dienos po silpno ir sergan
čio Jono Pauliaus II 81-ojo gimtadienio prasidėjusi konsistorija 
yra laikoma repeticija tos dienos, kai 134 kardinolai, kurių amžius 
dabar neviršija nustatytos ribos, uždaroje konklavoje išrinks nau
ja, 265-ąjį, popiežių. 

Maskva . Rusijos prezidentas Vladimir Putin antradienį paneigė 
ir provokacija pavadino pranešimus, esą Vokietija ir JAV susitarė 
sustabdyti finansinę pagalbą Maskvai. Praėjusią savaitę du Vo
kietijos žurnalai paskelbė kanclerio Gerhard Schroeder ir JAV 
prezidento George W. Bush slapto pokalbio diplomatinį protokolą, 
iš kurio aiškėja, kad jie susitarė sustabdyti finansinę pagalbą Ru
sijai, „kol didžiulės lėšos išeina iš jos į užsienį". „Jei kalbėsime 
apie patį straipsnį, tai jis yra provokacija, kuria mėginama su
griauti pozityviai besiklostančius Rusijos ir Europos Sąjungos bei 
Rusijos ir Vokietijos santykius", sakė V. Putin. Jis pabrėžė, kad 
tai neoficiali informacija ir jis „neturįs pagrindo ja tikėti". 

Bei j ing . Kinija antradienį apkaltino JAV „šiurkščiu kišimusi į 
jos vidaus reikalus", pasipiktinusi Vašingtono sprendimu įsileisti į 
valstybę Taiwano prezidentą Chen Shui-bian ir tremtyje gyvenan
tį Tibeto dvasinį vadovą Dalai Lama. „Kinija visada buvo priešiš
ka bet kokioms valstybių, su kuriomis mes palaikome diplomati
nius santykius, oficialių kontaktų su Taiwanu formoms", sakė 
URM atstovas spaudai dėl 40 valandų Chen Shui-biano lankymosi 
New Yorke. Kinija laiko Taiwaną savo sukilusia provincija, netu
rinčia teisės palaikyti oficialių tarpvalstybinių ryšių. Kinija taip 
pat yra „susirūpinusi" dėl planuojamų Dalai Lama susitikimų su 
prezidentu George W. Bush ir Valstybės sekretoriumi Colin Pow-
ell, kurie turėtų įvykti šią savaitę. „Mes raginame JAV vyriausy
bę pripažinti Tibetą Kinijos teritorija, liautis rėmus Tibeto nepri
klausomybę ir manipuliuojant Tibeto klausimu kištis į Kinijos vi
daus reikalus", sakė atstovas. 

B a g d a d a s . Irako prezidentas Saddam Hussein pirmadienį at
metė JAV siūlomą „protingų" bausmių planą, kuris, Vašingtono 
teigimu, turėtų palengvinti sunkią civilių irakiečių padėtį. „Mes 
neturime pasakyti nieko nauja, tik pranešti visiems mūsų bro
liams ir mūsų draugams, kad atmesime vadinamąsias protingas 
bausmes, kurios yra dar kvailesnės už ankstesniąsias", sakė Hus
sein savaitiniame kabineto posėdyje. Bausmės Irakui pradėtos tai
kyti nuo 1990 m. įsiveržimo į Kuwaitą. Praėjusį antradienį JAV 
pasiūlė kitoms keturioms nuolatinėms Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos narėms naują priemonių planą, kuriuo būtų siekiama pa
lengvinti embargo pasekmes Irako gyventojams. Tuo pat metu ke
tinama išlaikyti griežtą karinės įrangos kontrolę. 

Ta l inas . Iš kelto „Estonia" žūties pasipelnė sukčiai. Laikraštis 
„Eesti Paevaleht" rašo, kad tarptautinė katastrofos aukų rėmimo 
grupė iš tikrųjų buvo sukčių įsteigta šeimos bendrovė. Grupės va
dovas Gunnar Bendreus rinko pinigus, kad būtų galima nusamdy
ti žymius advokatus, kurie surengtų tikrųjų „Estonia" žūties kal
tininkų teismą. Estijoje įnašo suma buvo 150 JAV dolerių, Švedi
joje — 300. Iš viso buvo surinkta daugiau kaip 5 mln. Estijos kro
nų (1.1 mln. litų). Už šiuos pinigus G. Bendreus žadėjo pareika
lauti iš keltą „Estonia" pastačiusios laivų statyklos „Mayer" ir lei
dimų įstaigos „Veritas" 3,000-5,000 JAV dol. kiekvienam nukentė
jusiajam per katastrofą. Iš pradžių G. Bendreus iš tikrųjų pasam
dė advokatus ir pradėjo teismo procesą Paryžiaus teisme. Tačiau 
dabar G. Bendreus dingo, o kam jis panaudojo didžiąją dalį pini
gų, nežinoma. 

l s l a m a b a d a s . Didžiąją dalį Afganistano teritorijos valdantis 
Talibano judėjimas ketina įvesti savotišką uniformą užsienie
čiams. Talibai nusprendė nustatyti, kaip turi rengtis tie, kurie nė
ra musulmonai, kad juos būtų galima atskirti nuo vietos gyvento
jų. „Mūsų politika atitinka islamo mokymą, ir dabar mes norime 
parengti bendrą politiką, kad Afganistano miestuose būtų lengva 
atskirti musulmonus nuo kitatikių", pareiškė dorovės apsaugos 
ministras Mulvi Mohammad Vali. Afganistane tik 1 proc. gyvento
jų išpažįsta ne islamą, o kurį nors kitą tikėjimą Užsieniečių tali-
bų kontroliuojamoje teritorijoje beveik nėra. 

V a š i n g t o n a s . JAV maždaug 8 proc. suaugusiųjų ir 12 proc. pa
auglių naudojasi Internet'u religiniams bei dvasiniams reikalams 
ir ateinančiais metais jų skaičius sparčiai augs, rodo pirmadienį 
paskelbtas tyrimas, kurį atliko Kalifornijos apklausų bendrovė 
„Barna Research", užsiimanti religine problematika. Tyrimas bu
vo pagrįstas trimis pernai atliktomis apklausomis. Pirmojoje daly
vavo 1,017 atsitiktinai parinktų suaugusiųjų, antrojoje — 605 pa
augliai, trečiojoje — 604 protestantų kunigai. Per apklausas nu
statyta, kad šiuo metu mažiau negu 1 proc. suaugusiųjų ir 2 proc. 
paauglių naudojasi Internet'u užuot lankę bažnyčia. Tačiau dau
giau kaip du trečdaliai apklaustųjų sakė, kad per ateinančius 10 
metų užsiims kokia nors religi
ne veikla kibernetinėje erdvėje. KALENDORIUS 

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

Gegužės 23 d. : Andriejų.*. Dezi-
derijus, Ivona, Gertaudas, Merkuri
jus. Tautvyde 

Gegužės 24 d.: Gerardas. Gina, 
Joana, Vilmantas. Vincentas, Zuza-
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APIE SKAUTUS IR SKAUTIŠKĄ 
VEIKLĄ LIETUVOJE 

Visi domimės skautų ir 
skaučių veikla, Lietuvoje, deja 
labai mažai apie ją težinome. 
Tiesioginio ryšio su jais ne
turėdami, turime tenkintis tik 
tuo. ką pateikia tenykšte ži-
niasklaida ir spauda, kuri, 
atrodo, skautiška veikla ma
žai tesidomi. Todėl labai ma
loniai nuteikė praėjusią savai
tę mus aplankęs netikėtas 
svečias — 8 psl. nuotraukomis 
iliustruotas leidinėlis ..Lietu
vos Skautijos naujienos". 2001 
m. žiema-pavasaris N'r.6, iš
leistas ..Skautijos leidybos 
centro". Redaktorius Linas 
Giedraitis. Šis kuklus leidinė
lis atskleidžia gyvą veiklą ir 
Lietuvos Skautijos vadovybės 
rūpestį organizacija, jos veik
los tobulinimu ir plėtimu. Pa
teikiami vietinių ir tarptauti

nių stovyklų sąrašai, skautiš
kos veiklos ir renginių apra
šymai, pokalbis su naujuoju 
Lietuvos Skautijos tarybos 
pirmininku ir kt. žinios. 

Plačiau čia nekomentuo
dami, šią „Skautybės kelio"' 
laidą skiriame savo skaitytojų 
supažindinimui su minimu 
leidiniu ir brolių bei sesių 
veikla Lietuvoje, perspausdi
name iš jo keletą straipsnių. 

Broliams ir sesėms Lietu
voje linkime malonaus lietu
viško skautavimo, „Lietuvos 
Skautijos naujienoms" augti 
puslapių skaičiumi ir pozity
vios skautiškos veiklos apra
šymais ir dažniau jomis dalin
tis su mumis. 

Budėkime! 
Redaktorė 

„SNIEGO GNIŪŽTĖ" 
Bendravimo psichologijos mokykla 

Vytauto Didžiojo universite
te Socialinių mokslų fakultete 
Psichologijos katedros Psicho
logijos klinikoje veikia Bend
ravimo psichologijos mokykla 
moksleiviams. 

Tai jaunimo ir suaugusiųjų 
bendravimo renginiai, ugdan
tys savarankiškumą, pasiti
kėjimą savimi ir kitais, atsa
komybę ir mokantys bend
rauti be narkotikų. Tačiau 
-žmonėms, jau patekusiems j 
narkotikų priklausomybę, pro
fesionalią pagalbą specialiose 
įstaigose gali suteikti tik spe
cialistai — organizatoriai čia 
bejėgiai. 

Bendravimo psichologijos 
mokykla suteikia žinias, pade
da suprasti ir išreikšti savo 
mintis bei jausmus — tai lavi
na žmogų, tobulina asmenybę. 
Ji padeda išmokti bendrauti 
grupėje. 

Bendravimo psichologijos 
mokykla — nuoširdžių bend
raminčių būrys, kuriame sma
gu ne tik linksmintis, bet ir 
semtis gyvenimiškos išmin
ties. 

Vienas svarbiausių Bendra
vimo psichologijos mokyklos 
renginių — tai kasmet orga
nizuojama stovykla simboliniu 
pavadinimu „Sniego gniūžtė". 
Ji vyksta nuo 1994 m. vieną 
kartą per metus ir joje dau
giausia dėmesio skiriama ben
dravimo psichologijai. Papras
tai stovykla vyksta paskuti
nėmis rugpjūčio savaitėmis ir 
trunka tris dienas. Organizuo

jamos dvi stovyklos: „miesto" 
ir „rajono". Miesto stovykloje 
dalyvauja moksleiviai iš Kau
no miesto mokyklų, rajono — 
iš rajono mokyklų. 

Stovykla įkurta suburti 
aukštesnių klasių moksleivius 
ir neabejingus suaugusiuosius 
bendrauti išliekant nepriklau
somiems nuo svaigalų. Vi
siems stovyklos dalyviams, 
paaugliams ir suaugusiems, 
rūkyti, vartoti alkoholinius 
gėrimus ir narkotines medžia
gas stovyklos metu draudžia
ma. Nesilaikantieji šio draudi
mo šalinami iš stovyklos. 

Stovykloje 

Vyksta bendrieji užsiėmi
mai, seminarai, mažos grupės, 
turime šiek tiek laisvalaikio. 
Bendruose užsiėmimuose da
lyvauja visi stovyklautojai. 
Juose įdomiai pateikiamos 
žinios apie bendravimą, niko
tino, alkoholio, kitų narkoti
nių medžiagų poveikį žmogui 
ir aplinkai. Seminaruose dis
kutuojama, mokomasi vesti 
diskusijas, mažose grupėse 
aptariama bendruose užsiėmi
muose ir seminaruose pateik
ta informacija, galima išsakyti 
savo mintis, jausmus, išmokti 
naujų žaidimų. Kiekvieną ma
žą grupę sudaro iki 10 žmo
nių, grupei priklauso kiekvie
nas dalyvis. 

Apie „Sniego gniūžtės" sto
vyklą pasakoja jos dalyviai — 
moksleiviai: 

Skautininke sesė Onutė Šarakauskaite su jauna skaute stovykloje prie 
Ūlos upės. 

LIETUVOS SKAUTIJA UŽ 
DEMOKRATIJĄ IR VAIKŲ TEISES 

LIETUVOS 
SKAUTUOS 

PIRMIJA 

Suformuota naujoji Pirmija 
pradėjo savo veiklą. Vieni pir
mųjų darbų, kuriuos tenka at
likti — projektų rašymas. Jū
sų dėmesiui pristatome 
GRANTo projektą, kuris pri
statytas WOSM finansavimui. 

Šis projektas rašytas, api
mant tris sritis: jaunimo prog
ramą, suaugusius skautybėje 
ir infrastruktūrą. Dviejuose iš 
jų —jaunimo programas ir in
frastruktūros — tęsiami pra
dėti darbai. Atsižvelgiant į at
naujintą jaunesniųjų skautų 
programą, per 2001 m. bus vi
siškai sukurta darbo su jau
nesniaisiais skautais metodi
ka ir suorganizuoti mokymai 
jaunesniųjų skautų vadovams. 
Taip pat numatoma išleisti 
metodinę medžiagą vadovams. 
Be to, bus atnaujinta ir paty
rusių skautų programa, nau
dojantis WOSM rekomendaci
jomis. Infrastruktūros srityje 
numatoma toliau plėsti skau
tų mokymo ir informavimo 
centrų (SMICų} veiklą. Per 
2001 m. planuojama sukurti 
skautų naujienų kurjerį — 
skautNET. Kaip ir praeitais 
metais, numatyta skatinti 
kraštų iniciatyvas per mini 
projektus. Atsižvelgiant į 

Lietuvos skautijos Tarybos 
pirmininkės pavaduotojas skt. 
Dainius Urbanavičius kartu 
su A. Gazariano Vadybos ir 
demokratijos mokyklos (VDM) 
direktore Jurgita Keršyte pa
ruošė projektą „Lietuvos skau-
tija už demokratiją ir vaikų 
teises", kuris gavo paramą iš 
Europos Bendrijos. 2000 m. 
gruodžio mėn. 20 d. Europos 
Komisijos Delegacijoje Lietu
voje pasirašyta sutartis dėl 
paramos suteikimo. Paraiškos 
teikėjas ir paramos gavėjas 
VDM pasirinktas dėl finan
sinės apskaitos tvarkymo pa
togumų. Pagrindinis projekto 
tikslas — skleisti žinias ir rei
kalingus įgūdžius Lietuvos 
jaunimui apie vaiko teises, pa
naudojant žmogiškuosius re
sursus ir organizacinį Lietu
vos skautijos potencialą. Iš 
Lietuvos skautijos narių at
renkami 32 skautai, kurie da
lyvaus 5 dienų trenerių ruo-

— „Sniego gniūžtė" — tai 
vieta, kur gali ateiti toks, koks 
esi — nesimaivydamas ir nesi-
taikydamas prie bendrų „šab
lonų". (Guoda). 

— Čia sukuriama draugiška 
atmosfera. Niekada nema
niau, kad galima taip nuo
širdžiai bendrauti. (Rasa). 

— Esmė yra tai, kad į 
„Sniego gniūžtę" visi susiren
ka savo noru. Niekas neateina 
verčiamas. Ir tai priverčia pa
saulį suktis. (Justė) 

Indrė 

• •• •• . Slinku t 'n;u/tc" iH-ndravimo psichologijos mokykloje 

Šimo programoje (TOT). Sie 
seminarai vyksta 03.28-04.01 
Kaune ir 04.04-04.08 Klaipė
doje. Mokymo kursų vadovas 
— dr. Artašes Gazarianas. 
Mokymuose taip pat dalyvau
ja kompetentingi vaikų teisių 
lektoriai Nijolė Letukienė, 
Laimutis Deveikis. Paruošti 
treneriai vėliau dalyvaus na
cionalinės mokymo komandos 
bei regioninių mokymų centrų 
veikloje, bus sudaryta galimy
bė tobulintis „Krivio mokyk
loje", bei svarstoma galimybė 
dėl geriausiųjų dalyvavimo 
Gilwell'io kursuose. Po dviejų 
seminarų Kaune ir Klaipėdoje 
naujai apmokyti treneriai ve
da mokymus pasinaudodami 
modeliu „Aš — pilietis", gautu 
trenerių ruošimo programos 
metu. Paruošti treneriai, dirb
dami poromis, veda po 3 semi
narus 10-15 metų vaikams 
(pusė iš jų skautai), kuriuose 
vaikai sužino apie savo teises 
ir supažindinami su demokra
tijos pagrindais. Prieš kursus ir 
kursų metu platinami sk. Jur
gio Malinausko paruošti pla
katai ir lankstinukai apie vai
kų teises, kurie informuoja ir 
apie Lietuvos skautiją. Be to, 
Lietuvos skautijos mokymo 
centrai papildomi knygomis 
vaikams apie vaikų teises ir 
demokratijos pagrindus. Mo
kymų skyrius gavo kompiute
rį. Projekto dėka užmegzti 
Lietuvos skautijai palankas 
ryšiai su Lietuvos vaikų tei
sių gynimo organizacija „Gel-
bėkim vaikus", Lietuvos vai
kų teisių informacijos centru, 
dalyvauta LR Seimo Šeimos ir 
vaiko reikalų komisijos su
rengtoje konferencijoje, ku
rioje buvo pristatyta ataskaita 
apie Vaiko teisių konvencijos 
įgyvendinimą Lietuvoje. Iš 
Lietuvos skautijos pusės pro
jektą koordinuoja Mokymų 
skyriaus vadovė Gražina 
Kačergytė. 

Ingrida Belanienė 
projekto koordinatorė iš 

VDM 

PANEVĖŽIO KRAŠTO 
NAUJIENOS 

— „Nevėžio" vidurinės mo
kyklos mokiniai ir mokytoja 
Erika Srorkūnaitė Panevėžio 
kraštotyros muziejuje davė 
įžodį. 
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WOSM rekomendacijas. Pir-
mijoje yra sukurtas naujas 
skyrius — Suaugusių skau
tybėje. Per 2001 m. bus suda
ryta Suaugusių skautybėje 
sistema, kuri susidės iš suau
gusių žmonių paieškos, jų 
įtraukimo bei paramos jiems. 

LS Pirmuos inf. 

DAINŲ KONKURSAS LIETUVOJE 
Šių metų sausio 20 dieną 

įvyko pirmasis šiais metais, 
bet tikriausiai svarbiausias vi
sų skautiškų metų renginys, 
jau, galima sakyti, tradiciškas 
skautų dainų konkursas „Gra
žių dainelių daug girdėjau", 
skirtas F. Šakalio atminimui. 

Iš tikrųjų, tą sausio šešta
dienį Kauno 15-oji vidurinė 
mokykla girdėjo tikrai daug 
daug gražių dainelių. Kai kas 
kartojosi, kai kas buvo prikel
ta iš senų laikų naujam gyve
nimui, kai kas visiškai nauja 
ir negirdėta. Konkurso daly
viai turėjo atlikti tris dainas: 
„Lietuva brangi"; vieną iš pa
teikto privalomo sąrašo ir kitą 
visiškai laisvai pasirinktą. 
Svarbus buvo ir atlikėjų pri
sistatymas, už kuri buvo skir
tas atskiras prizas. Prizų tą 
dieną netruko (ačiū rėmėjams 
ir žmonėms, juos suradu
siems). Laimėjo visi. Bent jau 
po ledų porciją. 

Kaip niekada, daug prizų iš
sivežė Alytaus broliai ir sesės. 
Laimėjo vadovės, ansamblis, 
duetas, o „Briedžiai" buvo pa
minėti tiesiog dėl to, kad jie — 
„Briedžiai" (kaip ir Kauno vy
čiai — už savą dvasią). Jeigu 
būtų buvusi speciali nominaci
ja už savų palaikymą, tai ir ją 
alytiškiai būtų gavę. Labai 
šaunu ir labai smagu, tik ne
labai suprantama, kam reikia 
savus palaikyti kitų dalyvių 
pasirodymo metu... Žinoma, 
išsėdėti ramiai pusę dienos 
klausant dainų galbūt ir ne vi-

— A. Lipniuno vidurinės 
mokyklos kandidatai į skau
tus mokyklos kudirkieciama 
ir ateitininkams surengė su
simąstymo valandėlę apie Va
sario 16-ąją. Dalyvavo krašto 
seniūnė. Ji pasakojo apie tri
spalvę vėliavą, kuriai jau 82 
metai. 

Kandidatai turi įsirengę 
jaukią būstinę. Jiems vado
vauja mokytoja Rita Kazaus-
kienė. 

— Panevėžio Kultūros rū
muose surengtame Vasario 16 
d. minėjime dalyvavo „Biru
tės" draugovės skautės. 

— Vasario 16-osios proga 
krašto seniūnė G. Judickienė 
per Panevėžio „Aukštaitijos 
radiją" sveikino ir dėkojo 
skautų rėmėjams KOP II Pa
nevėžio aviacijos bazės vadui 
K. Maskoliūnui, dienraščiui 
„Sekundė", Panevėžio šaulių 
rinktinei. G. Judickienė 

šiems buvo lengva, bet jei jau 
atvažiavai į dainų konkursą, 
tai buk malonus, klausyk, 
gerbk save ir kitus. Taip pat 
visai neblogai būtų, jeigu sva
jodami apie didelius darbus 
visuomenės ir Tėvynės nau
dai, nepamirštume ir savo jau
nesniojo brolio ir sesės, kuris 
galbūt pirmą kartą svetimame 
mieste stovi prieš tokią didelę 
auditoriją ir jaučiasi ne ypač 
drąsiai. Juokinga būtų mora
lizuoti ir kalbėti apie tokius 
dalykus, bet būtent tokie ne
kasdieniai didesnio masto ren
giniai ir rodo aštrius kampus. 

Kitas iš tokių sunkiau suvo
kiamų dalykų buvo pernelyg 
vienodas repertuaras. Savai
me suprantama, privalomas 
sąrašas yra privalomas sąra
šas, vienos dainos mėgstamos 
labiau, kitos mažiau. Tačiau, 
jeigu statistiškai paskaičiuo
tume, kiek kartų kuri daina 
skambėjo, gautume linksmus 
rezultatus. Įdomu, kad ypač 
populiari buvo daina „Laisvė", 
kurią dalyviai rinkosi laisvai. 
Ją teko išgirsti bent tris kar
tus (iš trisdešimt vieno pasiro
dymo). Juk gerų dainorėlių 
yra, ir ne vienas, ir dainų juo
se daugybė, be to, savai kūry
bai kelias atviras. Gražios dai
nos, geri prisiminimai užplūs
ta jas girdint, bet gal geriau jų 
nenuvalkioti, o ką nors naujo 
ir negirdėto būtų galima su
dainuoti. Na, bent jau konkur
sui... Labai smagu buvo klau
sytis kelių originalių „gabalų". 
Pvz. L. Ivinskio draugovės iš 
Kuršėnų dueto, „Animų" su
tartinės, vilniečių dainos apie 
rekrūtus, Šiaulių vadovių. 
Smagu, kad ir žiuri komisija 
juos įvertino. Valio originalu
mui! Ir... nuoširdumui, kad 
gali dainuoti ir sakyti tai, kas 
iš tikrųjų yra arčiau širdies ir 
būtent taip, kaip nori. 

Norėtųsi dar kartą pasakyti, 
kad konkurse buvo tikrai gra
žių dalykų, ir kaip ne vieną 
kartą stebėjosi renginio vedėja 
s. Eglė, dalyvių lygis smarkiai 
pakilo, lyginant su praėjusiais 
metais. Gera buvo vėl matyti 
daug suvažiavusių skautukų 
iš visos Lietuvos. Ypač gera 
turėjo būti jaunesniesiems 
broliams ir sesėms, atvyku
siems iš tolimesnių Lietuvos 
kampelių: šitiek bendraminčių 
vienoje vietoje retai kada be
sutiksi. Iš tikrųjų, ar daug yra 
tokių masinių renginių, kur 
gali pamatyti ir sesę iš Klai-
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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 Rd, Hickory Hills. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 596-4055 
Valandos pagat susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W Archer Ava. Sts 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tai. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARASŽUOBA, M.D. 
AKIU LIGOS-CHIRURGIJA 

219 N. Harnmes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKŠTU. POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
CenteftorHsalth, 

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

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
FaHow. American Academy «f 

Family Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61atAve. 
Hočert. IN 46342 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

Dr. Hima* Novk*tš~~^ 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros, 
galvot skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

684oW. Stanley Ave., Betwyn, IL 
60402, tai. 708- 484 -1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

pėdos, ir brolį iš Alytaus? O; 
tokių susitikimų, pabuvimų" 
kartu labai reikia, ir ne vien 
tik jaunesniesiems, bet ir „se-. 
niams". Vienas iš šio konkurso 
nuopelnų ir buvo proga „vie
niems kitus pamatyti ir save 
parodyti". Kaip sakė viena 
žiūrovė: „Šaunu, kad žmonės 
dalyvauja, atvažiuoja ne vien 
liepiami, o savo noru, ir iš vi
sos Lietuvos atveža dalį savo 
kultūros, stiliaus, dalelę to, I 
kuo gyvena patys, dalelę savęs 
pačių". Ir nepamirškim, kad 
vis dėlto tobulumui ribų nėra. ; 

sesė Kristina 
Iš „Lietuvos Skautiją" Nr. 6 
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JALTOS KONFERENCIJA IR 
LIETUVA 

ZENONAS PRŪSAS • 
Nors prabėgo 56 metai nuo 

mums labai nelemtos Jaltos 
konferencijos, su susidomėji
mu perskaičiau prof. D. S. Cle-
mens knygą, pavadintą: „Yal-
ta" (New York, Oxford Univer-
sity Press 1970). Konferenci
joje dalyvavo „trys didieji" su 
savo štabais: Roosevelt, Chur-
chill ir Stalinas. Ji įvyko 1945 
metų vasario mėnesį. Šioje 
knygoje aprašyta pora epizo
dų, susietų su Lietuva. Todėl 
jie gali būti įdomūs „Draugo" 
skaitytojams. 

Konferencijoje daug laiko 
buvo skirta Lenkijos klausi
mui. Roosevelt ir Churchill 
norėjo laisvais rinkimais Len
kijoje užtikrinti demokratiją ir 
visišką nepriklausomybę. 
Ypač Churchill, nes prieš Hit
lerio užpuolimą 1939 m. Ang
lija buvo Lenkijai pažadėjusi 
pagalbą. O Roosevelt prieš 
ateinančius rinkimus Ameri
koje taip pat nenorėjo užpyk
dyti 6 milijonų lenkų kilmės 
amerikiečių. Bet, susvyravus 
Roosevelt, laimėjo Stalinas: 
buvo priimtos jo ir Molotovo 
formuluotės, negarantuojan
čios demokratinių rinkimų 
Lenkijoje. 

Viena bėda buvo tai, kad abi 
pusės naudojo skirtingus ter
minų supratimus. Pavyzdžiui, 
abi pusės skirtingai suprato 

žodžius „demokratija", „laisvi 
rinkimai" ar net „nepriklau
somybė". Tarp kitko, knygoje 
yra aprašytas mus netiesiogiai 
minintis pasikalbėjimas. Mo
lotovas konferencijos nutari
muose buvo pasiūlęs tokį sa
kinį: „Gražinant Lenkijai se
nas jos Rytų Prūsijos žemes ir 
žemes prie Oderio..." Roose
velt Molotovo paklausęs: kaip 
seniai šios žemės priklausė 
Lenkijai? Molotovas atsakęs: 
labai seniai. Tada Roosevelt 
kreipėsi į Churchill: gal tada 
ir jūs, anglai, norėtumėte ir 
mus atsiimti? Churchill atsa
kęs: Ameriką Anglijai būtų 
dar sunkiau suvirškinti, negu 
lenkams vokiečiai. Nenorėda
mas nusileisti, Stalinas pa
stebėjo, kad čia nebūtų proble
mos, nes Ameriką nuo Angli
jos skiria vandenynas. 

Mums šis „nuomonių pasi
keitimas" įdomus tuo, kad ir 
Stalinas, ir Molotovas Rytprū
sių nelaikė „sena rusų žeme, 
kaip kad dabar tvirtina Rusi
jos prezidentas Putin. Ar tai 
reiškia, kad Putin yra dar di
desnis rusas nacionalistas ir 
šovinistas, negu Stalinas bei 
Molotovas? Jaltoje Stalinas 
pritarė Molotovui, kad Ryt
prūsiai yra „senos lenkų že
mės". Tai kodėl gi jie dalį Ryt
prūsių su Karaliaučiumi vė-

Prieš 29 m., gegužės 14 d., Kaune, Valstybinio muzikinio teatro sodelio 
pakraštyje, susidegino devyniolikmetis Romas Kalanta, šaukdamas 
„Laisvės Lietuvai!" Šiemet susideginimo vietoje susirinko Kauno miesto 
vadovai, tarybos nariai, moksleiviai ir gausi minia šiam įvykiui paminėti. 

Eltos nuotr. 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (iš kairės pirmasis) gegužės 15 d. priėmė Pažaislio festivalio rengėjus ir 
užtikrino, jog ir toliau globos šį unikalų muzikos festivalį. Šįmet bus rengiamas jau šeštasis muzikos festivalis 
(vyksta nuo 1996). Jis trunka visus tris vasaros mėnesius. Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka 

DRAUGAS, 2001 m. gegužės 23 d., trečiadienis 

Danutė Bindokienė 

liau priskyrė Rusijos Federaci
jai, o ne Lenkijai? Kodėl nebu
vo paminėta tikroji Rytprūsių 
paveldėtoja — Lietuva? 

Kitas svarbus klausimas, 
svarstytas Jaltoje, buvo nusta
tymas gairių Jungtinių Tautų 
organizacijos sukūrimui. Daug 
laiko buvo praleista, nuta
riant, ką pakviesti į šią orga
nizaciją. Stalinas svarbiu kri
terijumi laikė tai, kiek kuri 
valstybė yra prisidėjusi prie 
Hitlerio nugalėjimo. Kadangi 
Pietų ir Vidurio Amerikos 
valstybės beveik neprisidėju-
sios prie pergalės prieš nacius, 
Stalinas tiesiog kėlė klausimą, 
ar iš viso joms verta duoti na
rystę, ypač jas pakviečiant į 
organizacijos steigėjų grupę? 
Antra vertus, kadangi visos 16 
Sovietų Sąjungos respublikų 
yra laibai daug prisidėjusios 
prie pergalės prieš nacius ir 
dėl to jos yra labai nukentė

jusios, Stalinas siūlė kiekvie
nai jų duoti narystę. Prieš tai 
pasipriešino Roosevelt, o 
Churchill dvejojo. Kaip komp
romisą, Stalinas pasiūlė na
rystę duoti tik trims respubli
koms: Ukrainai, Baltarusijai 
ir Lietuvai, kaip labiausiai 
nuo karo nukentėjusioms. Ka
dangi ir tada Roosevelt nesuti
ko, Stalinas nusileido iki dvie
jų: Ukrainos ir Baltarusijos. 
Tada Roosevelt nusileido. įdo
mu, kodėl Roosevelt buvo 
prieš Lietuvos narystę, o ne 
prieš Ukrainos ir Baltarusi
jos? Ar kad nepakenktų Ame
rikos Baltijos valstybių okupa
cijos nepripažinimo politikai? 
Jei jis ta i laikė rimta proble
ma, kodėl knygoje niekur nėra 
paminėta, kad Baltijos valsty
bių nepriklausomybės klausi
mas iš viso buvo diskutuotas 
Jaltoje ir kodėl pro jį buvo 
praeita tylomis? 

„MINIJOS NAFTA" SKAIČIUOJA 
NAUJUS IŠTEKLIUS 

Š.m. gegužės 18 d. didžiau
sia Lietuvoje naftos gavybos 
bendrovė „Minijos nafta" pra
nešė apie naujus naftos 
paieškų rezultatus savo leisti
name plote Šilutės ir Klai
pėdos rajonų sankirtoje. Pa
baigus gręžti gręžinį „Aisėnai-
1", pradėtą gręžti šių metų 
pradžioje, pasitvirtino „Mini
jos naftos" specialistų spėlio
nės dėl papildomų naftos 
išteklių netoliese Deglių telki
nio. Po šio atradimo įmonės 
specialistai ėmėsi iš naujo 
skaičiuoti naftos išteklius. 

I naująjį gręžinį „Aisėnai-1" 
bendrovė investavo apie 3 
mln. JAV dolerių. Pirmosio
mis dienomis iš šio gręžinio 
„Minijos nafta" išgauna viduti
niškai apie 270 kubinių metrų 
naftos per dieną. Numatoma, 
kad investicijos turėtų atsi

pirkti per 6 mėnesius. 
„Šis gręžinys tėra pirmas 

žingsnis, siekiant iš naujo 
įvertinti Lietuvos naftos re
sursus. Pritaikius modernią 
technologiją ir atlikus erdvi
nius seisminius darbus, pa
aiškėjo, kad mūsų licenci
niame plote yra iki šiol ne
žinotų perspektyvių objektų. 
O išgręžus naująjį gręžinį 
Aisėnuose, mes įsitikinome, 
kad modernios technologijos, 
investicijos ir ryžtas iš tiesų 
gali duoti gerų rezultatų", 
sakė „Minijos naftos" generali
nis direktorius Thomas M. 
Haselton. Pasak jo, tai labai 
reikšmingas žingsnis ne tik 
įmonei, bet ir visai valstybei 
— tai rodo, kad Lietuvos gel
mės nėra ištirtos pakankamai 
ir atveria naujas paieškų per
spektyvas. 

Šiuo metu netoli nuo 
gręžinio „Aisėnai-1" jau grę
žiamas naujas gręžinys 
„Degliai-8", iš kurio tikimasi 
panašių rezultatų. 

Artimiausią pusmetį „Mi
nijos nafta" ketina skirti nau
jiems gelmių tyrinėjimams ir 
išteklių įvertinimui. Vėliau, 
jei Valstybinė išteklių komisi
ja patvirtins bendrovės iš
vadas, apskaičiuoti Lietuvos 
naftos ištekliai bus papildyti 
naujais duomenimis. „Toliau 
dirbant, be abejonės, bus rasti 
ir nauji naftos telkiniai. Tai 
tik laiko klausimas", tvirtino 
bendrovės paieškų darbo sky
riaus vadovas Igoris Šeštokas. 
Pasak jo, visa regione randa
ma nafta yra labai geros ko
kybės, lengva, nesierinė. 

Šiemet pusę išgaunamo 
juodojo aukso" „Minijos naf
ta" parduoda „Mažeikių naf
tai", kitą pusę — eksportuoja į 
Lenkiją. Sutartis su lenkais 
baigiasi metų pabaigoje ir nuo 
kitų metų pradžios „Minijos 
nafta" visą išgaunamą naftą 
tikisi tiekti į Mažeikius. 

Per 2000 metus „Minijos 
nafta" uždirbo apie 50 mln. 
litų pomokestinio pelno. 
Mokesčių į valstybės biudžetą 
už 2000 metus sumokėta dau
giau nei 51 mln. litų, neskai
tant PVM ir darbuotojų fizinio 
pajamų mokesčio. Investici
joms paskirta apie 33 mln. 
litų. (Elta) 

* Lietuvos lazerių gamin
tojai gera i žinomi visame 
pasaulyje. Radusios vietos 
specifinėje lazerių rinkoje, ke
lios lietuviškos bendrovės sėk
mingai verčiasi parduodamos 
savo gaminius Europoje, JAV, 
Japonijoje ir net Australijoje. 
Lazerių gamintojai nerimauja 
tik dėl to, jog gabūs jauni spe
cialistai, baigę mokslus Lietu
voje, dažniausiai skuba išvyk
ti į Vakarus. (LR. Eitai 

Kad laiko srovė 
nenusinešiu užmarštin 
Dar ne taip seniai mūsų pla

netos gyventojai — bent civili
zuotoje jų dalis, kurios visa 
egzistencija neprasideda ir 
nesibaigia medžiaginiais daly
kais — pradėjo į savo aplinką 
žvelgti platesniu žvilgsniu, pa
rodžiusiu, kiek daug vertybių 
laiko tėkmės srovė jau nu
sinešė užmarštin, ir kiek dar 
netrukus nusineš. Kas išnyko 
— nesugrįš, bet kai ką dar 
galima apsaugoti nuo išny
kimo. Tad ir pradėti sudaryti 
ant išnykimo ribos atsidūru
sios floros ir faunos sąrašai, 
stengiamasi kurti draustinius, 
restauruoti pastatus ir mu
ziejų fonduose apsaugoti ver
tingiausias praeities liekanas. 

Tačiau yra vertybių, kurios 
neapčiuopiamos — nesudeda-
mos į ąžuolines skrynias, ne
patveriamos spygliuotomis 
tvoromis. O visgi, jeigu jos 
išnyktų, mūsų planeta taptų 
skrudesnė. Deja, amžinoji lai
ko srovė ir jas išplėšia, nu
sineša, sunaikina. 

Verta pastebėti, kad paga
liau ir tų „neapčiuopiamųjų 
vertybių" likimu (arba — iš
likimu) susirūpinta. To darbo 
prieš 29 metus ėmėsi Jungti
nių Tautų įkurtas poskyris 
UNESCO. Kasmet sudaromas 
ypatingas sąrašas, vadinamas 
„Pasaulinio paveldo" vardu, į 
jį įrašant pačius vertingiau
sius (bent taip žmonijos suvo
kiamus) objektus, reiškinius, 
įvairių tautų kultūros apraiš
kas, kurias verta išsaugoti 
nuo išnykimo, šiuo metu 
UNESCO vadovauja Koichiro 
Matsuura. Jis praėjusios sa
vaitės penktadienį paskelbė 
naują saugotino žmonijos pa
veldo sąrašą, kuriame įrašyta 
19 punktų, pasak Matsuura, 
„liudijančių žmogaus genialu
mo įvairovę". 

O ta įvairovė tikrai nuostabi 
— nuo Sicilijos lėlių teatro, se
novės Korėjos imperatoriškųjų 
apeigų, garifuna kalbos, kuria 
kalbama tik viename vienin
teliame kaimelyje Belize, No-
gaku teatro Japonijoje, Kut-
tiyattam sanskrito teatro In
dijoje, iki... Didžioji to sąrašo 
punktų dalis yra negirdėta, 
nežinoma, bet galbūt kaip tik 
dėl šio dėmesio pasiliks neiš-
nykusi. 

Tačiau vienas įrašas įdo
mus ir mums, lietuviams. Tai 
tradicinė kryždirbystė ir jos 
simbolika Lietuvoje. Lietu
viškuosius kryžius, koplytėles, 
rūpintojėlius mes gerai pažįs
tame. Ne kartą esame girdėję 
ir apie mūsų liaudies meistrus 
— dievdirbius. Ši liaudies me

no šaka įamžinta knygose, su
rinkta muziejuose, bet tebe
randama ir tikrojoje aplin
koje: kapinėse, pakelėse, prie 
sodybų, namų viduje, kaip 
gražus, prasmingas buto pa
puošalas. Net bolševikų lai
kais, kai beatodairiškai buvo 
naikinami visi religiniai sim
boliai, susipratę žmonės su
gebėjo kryžius, koplytėles su 
šventųjų statulėlėmis apsau
goti, pavadindami tai liaudies 
kūryba ir atrasdami vietos net 
„ateistiniame muziejuje". 

Populiarūs ir dabar yra 
rūpintojėliai, įvairūs, liaudies 
motyvais papuošti, kryžiai, 
kryželiai, koplytėlės, bet ne 
visi jie tautodailininko rankų 
išdrožti, ne visi išlaikę švarų 
ir autentišką liaudies meno 
bruožą. Moderni technika ir 
masinės gamybos bacilos jau 
įsiskverbusios ir į šią senovinę 
vaizduojamojo tautos meno 
šaką. Vis dėlto dar yra pakan
kamai užsilikę tikrųjų liau
dies meistrų, tebemokančių iš 
medžio gabalo išvilioti, ten 
slypintį meno kūrinį. Tai tą 
nepakartojamą sugebėjimą 
nori išsaugoti UNESCO sąra
šas, verčiantis ir mus su
simąstyti, pasekti tuo pa
vyzdžiu, pasidairyti savo ap
linkoje ir labiau vertinti savo 
tautos tikruosius lobius, sau
goti juos nuo išnykimo. 
Prispėsime įsijungti į kosmo
politizmą, svetimas kultūras 
— visų pirma įvertinkime, ką 
turime. 

O vis tik didžiausia lietuvių 
tautos vertybė nėra dievdir-
bystė, tautosaka, savitas liau
dies menas — audiniai, mar
gučiai, ar kitas paveldas, tiek 
apčiuopiamas, tiek tas neap
čiuopiamasis. Didžiausias mū
sų lobis — lietuvių kalba. Se
noji, žodingoji, gražioji lietu
vių kalba, kuria žavisi kalbi
ninkai ir „keikia" kiekvienas 
kitatautis, besistengdamas iš
mokti, ištarti, suvokti. 

Šiuo metu lietuviškai tebe
kalba gerokai per 4 milijonus 
žmonių, tai ne Zapara tauta 
(iš viso apie 300 žmonių), 
išsibarsčiusi Pietų Amerikos 
Ekvadore ir Peru valstybėje. 
Tik penki (taip — penki) 
žmonės gerai moka šios tau
telės kalbą, tad UNESCO 
rūpinasi, ar apskritai pavyks 
ją išsaugoti. Lietuvių kalbos 
kol kas nereikia įrašyti į nyks-
tančiųjų pasaulio vertybių 
sąrašą, bet ar ilgai? Nebent 
patys lietuviai ieškos priemo
nių ją apsaugoti nuo išny
kimo. 

DABARTIS KELIA KLAUSIMUS 
ISTORIJAI 
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Nors carinės valdžios 
buvo uždarytas Vilniaus uni
versitetas, bet vistiek veikė 
Varšuvos, Krokuvos, Lvovo 
universitetai. Lenkai inven
torizavo savo istorines bei 
kultūros vertybes, išleisti pa
veldo šaltiniai tapo pagrindu 
atstatyti istorinius paminklus, 
surinkti muziejų vertybes. 
Mes šiuo atveju esam tokie 
vargani, jog mums atrodo, kad. 
visko trūksta. Iš čia čiupsim, 
iš ten paimsim. Spragos yra 
gilesnės ta prasme, kad mes 
dar turbūt nesam supratę 
savo skurdumo apimčių. Žo
džiu, mes tebesam skurdūs 
savo skurdumo nežinojime. 
Kai į tai įsigilintume, gal šiek 
tiek kitaip pradėtume galvoti. 
Sakykim, gal nereikia visos 
energijos mesti į Valdovų 
rūmus, gal reikėtų kažkokiu 

būdu sugalvoti, kad ta energi
ja būtų nukreipta šiuolaikinio 
santykio su istorija paieš
koms. 

Kodėl taip sakau? Vyresnioji 
karta uoliai ir nuoširdžiai puo
selėjo tautiškas idėjas, kurios 
tarpukaryje įgavo kone švento 
ritualo pavidalą su tautinėmis 
juostomis perjuostais J. Basa
navičiaus ar Vytauto portre
tais ir pan. O ko vertos 1930 
metais kiekviename Lietuvos 
mieste ir miestelyje minėtos 
Vytauto Didžiojo 500-osios 
mirties metinės! Daugelis šio 
ritualo atributų su tautiniais 
altorėliais atėjo ir į šiandieną. 
Viena vertus, tarsi išlaikomos 
jau susiklosčiusios tradicijos. 
Bet niekas nesigilina, o kaip 
jos atrodo jaunimui? Mane 
šiek tiek liūdina tai, kad Vasa
rio 16-oji tampa vos ne pagy

venusių žmonių šventė. Šven-
tasis Valentinas jaunimui aki
vaizdžiai užgožia Vasario 
16-ąją. Yra didelė problema, 
kad nesurasti žodžiai ir for
mos, sujungiančios abi šven
tes. Bijau, kad neatsitiktų 
taip, kad vienų vertybės ne
turės tęstinumo kitoje kartoje, 
nes jokie Valdovų rūmai nesu
jungs nutrukusio kartų ryšio. 

— Bet faktiškai šios šven
tės labai artimos: meilė 
žmogui i r meilė tėvynei.,. 

— Aišku, reikėtų ieškoti 
formų, kaip jas sujungti. Bet 
kodėl, jeigu mes ką nors mi
nime, paprastai labai liūdnai 
minime? Atkreipkit dėmesį — 
kokie rimti, susikaupę ar net 
verkdami. Jaunimui, priešin
gai, reikia šėlti, šokti, dainuo
ti. O kita problema, kad ap
skritai visada atmintinos die
nos turėtų būti nukreiptos ne 
į praeitį, o į ateitį. Jeigu mes 
sakom, kad Vasario 16-oji 
buvo gerai, tai, aišku, dėl to 
gerai, kad jie (Vasario 16-osios 
Nepriklausomybės akto signa

tarai — A.J.) sakė, kad bus 
dar geriau. Minint Vasario 
16-ąją tie, nuo kurių tai 
priklauso, turi pasakyti — 
bus geriau 2010-aisiais ar 
2020-aisiais. Istorija nebū
tinai sako, kad visos vertybės 
yra praeity. Priešingai, tikras 
istorikas turi sakyti: tikros 
vertybės dar bus, nes jas rei
kia kurti, nes gatvių formų iš 
istorijos negausi. Vasario 
16-oji yra kūryba, bet kūryba, 
nukreipta \ ateitį. Man atrodo, 
kad Vasario 16-ąją Lietuva 
galėtų švęsti dinamiškai ir 
moderniškai. 

Valdovų rūmai — atstaty
ti ar atkurti? 

— Jokiu būdu nesu p r i e š 
Valdovu rūmu atstatymą, 
bet kas atsit iks su apverk
tinos būklės daugeliu kul
tūros paveldo paminklu, 
kuriu stogams lopyti per
nai buvo teskirta vos 5 
mln. litu? O vien Valdovų 
rūmams reikia mažiausiai 
110 mln. litų. 

— Ir paminklosaugoje turė

tų būti mokslo paremta vady
ba. Gali tuojau pat paaiškėti, 
kad Žemutinė pilis finansiškai 
dabar yra ne mūsų visuome
nės nosiai. Reikėtų, kad kaž
kas imtų ir suskaičiuotų, kiek 
tai kainuoja ir ką prarandam, 
jeigu visus pinigus sumetam 
ten? Ir kokie paminklai su
grius, bus prarasti, nes nebus 
uždengtas stogas? Nežinau 
kokia dabar Siesikų pilies 
būklė, bet užtenka paminklą 
apleisti, palikti jį be stogo 
bent dešimčiai metų ir iš jo 
nieko nebeliks. Ar verta šitaip 
daryti, metant pinigus atkūri
mui, ar ne? Turėtų būti labai 
paprastai finansiškai paskai
čiuota, ką tai reiškia, jeigu 
Žemutinei piliai skiriame tiek 
ir atimam iš paminklosaugos? 
Bet ten yra pamatai. Visa prob
lema ir yra tuose pamatuose. 
Juos dabar galima arba už
kasti — ir be reikalo laikėm 5 
metus ir diskutavom, jeigu no
rim išsaugoti tai visuomenei, 
tai kartai, kuri turės pinigų ir 
kvapo tai daryti. Arba pama

tus reikia tuoj pat uždengti? 
Kuo dengti? Buvo siūlomas 
stiklinis gaubtas. Bet jis nepa
tenkina visų tų, kurie nori čia 
matyti Valdovų rūmus. Ir iš 
tikrųjų — tai pamatai, kurie 
leidžia susiliesti su istorija, 
juose juntame net XTV am
žiaus dvasią. Bet mums Val
dovų rūmai asocijuojasi su 
gražiausiu Vilniaus periodu, 
su jo pakilimu, su LDK kuri 
tuo metu suspindo visų spalvų 
gama. Visuomenė nori kažką 
turėti ant šitų pamatų. Ką da
ryti? Problema yra ta, kad jei
gu tik bus kas nors ten neat
sakingai daroma, Vilnius gali 
būti išbrauktas iš Europos pa
veldo sąrašo. To neįvertinę, 
kai kurie „valio" šaukdami 
nori atstatyti. Pagal Europos 
paveldo konvenciją, jeigu vi
sas Vilniaus senamiestis yra 
įtrauktas į tuos sąrašus, staty
bos turi atitikti visus pamin
klosaugos reikalavimus. Aš 
nelabai išmanau, bet Albinas 
Kuncevičius yra sakęs, kad 
yra pavojus, kad Vilnius gali 

būti išbrauktas. Pagalvokim, 
jeigu Valdovų rūmai bus at
statomi, kaip mes norim, vie
nas dalykas, labai didelis pa
vojus, ką aš jau dabar matau, 
kada bus suardyta visa klasicis
tinė Katedros aplinka. 

— Ar vienu metu yra 
stovėję Valdovu rūmai ir 
Katedra? 

— Gal ir stovėjo, bet klasi
cizmas suformavo visus takus, 
žalias erdves aplink katedrą. 
Juk didžiausioji kalsicizmo 
vertybė — erdvė. Tarkim, kad 
bus surastos kažkokios išly
gos. Antras aspektas, o kaip 
atstatinėti? Imituojant XV-
XVI-XVII amžius? Vėl didžiu^ 
lė problema, kad to negalima 
daryti — turi būti akivaizdu 
tai, kas atkūrinėjama, aiškiai 
matoma, kad atkūrinėjama 
XXI a. pradžioje. Jokių imita
cijų — toks paminklosaugos 
reikalavimas. Ir antras reika
lavimas: kur prasideda hipo
tezė, ten turi būti nustota 
atkūrinėti. 

Bus daugiau 
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TAUTOS FONDO METINIS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS 

27- tas Tautos fondo (TF) 
met in i s narių s u s i r i n k i m a s 
įvyko šeš tad ien į , g e g u ž ė s 12 
d., Kultūros židinio, Brooklyn , 
N Y , mažojoje salėje. ( N ė r a jo
kia pas lapt i s — Kul tūros ži
d inys l i e tuviškai ve ik la i yra 
uždarytas . Tik š e š t a d i e n i n e i 
Maironio mokykla i l e i s ta už
baigti mokslo m e t u s . Met i 
n iam TF narių s u s i r i n k i m u i 
tėvai pranciškonai padarė 
iš imtį . ) 

Prieš pradedant sus ir ink i 
mą, už mirus ius T F n a r i u s ir 
geradar ius 8 vai . ryto M i š i a s 
aukojo v ienuo lyno v i r š in in 
kas , savai trašč io „Darb in in 
kas" adminis trator ius , k u n . 
Pranc i škus G i e d g a u d a s , OFM. 
N u o 9 vai. į s u s i r i n k i m ą at
vyks tanč ius reg is travo ir in
formacija aprūpino Aldona 
Kat in ,enė . 

Sus ir inkimą, turėjus į pra
s idėt i 10 vai. , p a v ė l a v u s gerą 
pusvalandį , a t idaręs T F tary
bos p irmininkas Jurg i s Valai 
t i s , pasve ik inęs s u s i r i n k u s i u s , 
pr i s tatęs garbės s v e č i u s ir 
g laus ta i pažve lgęs į T F isto
riją, pakvietė tylos m i n u t e pa
gerbti į Amžinybę i ške l iavu
s ius TF narius . 

Invokacijos žodžius taria 
v y s k u p a s P a u l i u s Ba l tak i s : 
„ . . .Viešpatie , s a v o d i ev i ška 
apva izda Tu parūpina i tau ta i 
p a s i š v e n t u s i u s v a d o v u s . Š i a n 
dien, Tėve , m e s e s a m T a u 
dėkingi už a t g a u t ą nepr ik lau
somybę ir m u m s s u t e i k t ą ga
l imybę per Tautos fondą tal
kint i Lietuvai/ . . . / D i e v e , lai
mink ir tol iau T a u t o s fondo 
veiklą.. ." 

Kadangi v y s k u p a s už pus 
va landž io turėjo i švykt i , todė l , 
n e p a s i t r a u k d a m a s n u o gars ia
kalbio, i šre iškė savo sve ik in i 
m ą ir pal inkėjo geros s ė k m ė s 
ateityje. 

M a n d a t ų komis i ja (Algis 
Vedeckas , Aldona Kat in i enė , 
Vacys Steponis ) p r a n e š ė , kad 
yra užs ireg i s travę 37 nar ia i , o 
s u sveč ia is — ap ie 60 . S u įga
l ioj imais t u r i m a — 8 ,824 bal
sai . Kad s u s i r i n k i m a s legal iai 
b ū t ų tol iau t ę s i a m a s , pagal 
T F į s ta tus , re ika l inga turėti 
2/3 balsų . Tiek nebuvo . Rei
kėjo padaryti 1 vai . pertrau
ką. Kad ta v a l a n d a nebūtų 
vel tui praleista , buvo e i n a m a 
prie darbotvarkės p u n k t ų , ku
r i ems tas re ika lav imas nėra 
privalomas. 

Pradėta sve ik in imais . Pir
m a s i s prabilo a m b a s a d o r i u s 
Anicetas S imut i s . S a v o svei
k in imą j is kreipė į LR prezi
dento medal ia i s apdovanotus : 
TF garbės p irmin inką Juozą 
Giedraitį bei Rožę Šomkai tę : 
„ M u m s v i s i ems yra puikiai 
ž inomas jų didel is pas i šven
t imas ir įnašas bes i rūp inant 
dėl Lietuvos la i svės ir jos ge
roves.. Mes d ž i a u g i a m ė s , kad 
Lietuvos vyr iausybė atkre ipė 
dėmes į ir juos išaukšt ino". 
Tenka pažymėt i , kad A. S i m u 
tis nėra prale idęs ne i vieno 
TF metinio narių sus ir inki 
mo 

LR amb. prie J u n g t i n i ų 
Tautų dr. G e d i m i n a s Šerkš
nys sveikino ir kartu pageida
vo, kad TF a t s i žve lg tų ir į ne
seniai a tvykus ių taut i eč ių iš 
Lietuvos problemas, kur ių jie 
apsčiai turi. Kvietė pagalvot i 
ir apie tą j a u n i m ą , k u r i s nori 
atvykti į čia pas imokyt i . Gal 
būtų gal ima sute ik t i j i e m s 
paramą, su są lyga , kad j ie vė
liau grįš ir dirbs Lietuvoje . 

LR gen. k o n s u l a s N e w Yor-
ke dr. R i m a n t a s M o r k v ė n a s 
sveikino ir l ie tuvybę palygino 
su lygiagrečiai , bet skirt ingai , 
tekančiomis dv iem upėmis . 
Jose esančios srovės pragriau-
žia sk ir tumus , padeda joms 
susijungti ir tapti v i e n a l ietu

viška upe. Viena lokių svarbių 
upių esant i TF. „Šiandien 
man labai malonu , — kalbėjo 
dr. R. Morkvėnas , — kai turiu 
labai svarbų Lietuvos prezi
dento pavedimą apdovanoti 
du iškil ius j ū s ų organizacijos 
pas ižymėjus ius veikėjus. Be 
abejo, jūs apie juos geriau 
žinote, negu aš . Todėl tik per
skai tys iu prezidento dekretą: 
LR dekretas 2 0 0 1 m. sausio 
24 d. numer i s 1182. Vasario 
16 Lietuvos atkūrimo proga, 
už nuope lnus Lietuvos Res
publikai apdovanoju D. L. K. 
Gedimino IV laipsnio ordinu 
Juozą Giedraitį , Amerikos lie
tuvių veikėją, buvusį ilgametį 
TF valdybos pirmininką". 

Panašaus turinio dekretą 
Lietuvos atkūrimo ir Mindau
go karūnav imo proga, D. L. 
K. Gedimino IV laipsnio ordi
nu prezidentas apdovanojo ir 
i lgametę l ie tuvių išeivijos vei
kėją, d i s ident inės spaudos rė
mėją ir platintoją dr. Rože 
Šomkaitę . 

Dr. Rožei Šomkaite i buvo 
į teiktas ir antras prezidento 
medalis , kur is skiriamas 
ginkluoto ir neginkluoto pasi
priešinimo dalyviams, ka
riams savanor iams , Lietuvos 
Katal ikų bažnyčios kronikos 
leidėjams ir pan. 

Abu apdovanotieji padėkojo 
apdovanojimui juos pristačiu
s ius ir prez. Valdui Adamkui 
už apdovanojimą. 

Savaitraščio „Darbininkas" 
vardu TF sve ikino rašytojas 
Paul ius J u r k u s , LKR Šalpos 
— Vida Jankausk ienė , LK 
Moterų — Nijolė Bražėnaitė/ 
Paronetto ir LB NY apygardos 
pirmininkė dr. Giedrė Kum-
pikaitė. 

Raštu a t s i ų s t u s sveikini
mus iš JAV Krašto valdybos 
pirm. Alg imanto Gečio ir Lie
tuvių fondo — Antano Raz
mos, perskaitė TF reikalų ve
dėja Vida Penikienė . Praėju
sių metų met in io susirinkimo 
protokolą perskai tė Malvina 
Klivečkienė. Protokolas be pa
taisų patvirt intas . 

Mandatų komisijos nariui A. 
Vedeckui pranešus , kad nuo 
dabar sus ir inkimas gali būti 
legaliai t ę s iamas , vyko prane
šimai. 

Platų praneš imą daryda
mas, TF tarybos pirm. Jurgis 
Valait is nes lėpė savo pasiten
kinimo nuosekl iai atliktais 
praėjusio met in io susirinkimo 
tarybai padarytais įpareigoji
mais . Pranešė apie savo ir TF 
reikalų vedėjos Vidos Peni-
k ienės da lyvavimą Lavoriš
kių mokyklos atidarymo iškil
mėse . Pats mokyklos pastatas 
e sąs gan dai lus ir mokyklos 
darbui pakankamai pritaiky
tas. Mokykla jau esanti už
pildyta taip, kad reikėtų ją 
padidinti . (Prie tos mokyklos 
statybos TF yra prisidėjęs su 
apie 75 .000 dolerių suma — 
P.P.). 

Buvo sus i t ikęs su „Valstie
čių laikraščio" redaktoriumi 
Jonu Švoba. To laikraščio pa
grindiniai t ikslai esą arti TF. 
Buvęs pas iū lytas projektas. 
prie to laikraščio leisti priedą 
vardu „Tėviškės šviesa". Tary
bos posėdyje išanalizavus, po 
mažų pakei t imų projektas bu
vo pri imtas. Gegužės 15 d. iš
eis ianti jau trečia to priedo 
laida. 

Sėkmingai vykstanti mo
kyklų jdukrinimo programa. 
Tekę aplankyti įdukrintas K. 
Būgos mokyklą Dusetose ir 
Vytauto Didžiojo gimnaziją 
Klaipėdoje. Tos mokyklos 
džiaugiasi ryš iais su TF. 

Vilniuje sus i t ikus su LIMO 
(Lietuvos istorijos mokytojų 
sąjunga) paaiškėjo, kad istori
jos mokytojams trūksta isto-

S K E L B I A I 

Lavoriškių pradinei mokyklai, kurios statybą remia Tautos fondas, vieta renka: antras iš kaires Vilniaus 
apskrities viršininkas A. Vidūnas, Tautos fondo tarybos pirmininkas J. Vilgalys, Tautos fondui atstovaujantys 
K. Mikias ir K. Garšva; pirmas iš dešinės - architektas ir Tautos fondo atstovas Lietuvoje N'. Kitkauskas bei 
architektas A. Nasvytis (antras iš dešines I 

rinių Lietuvos žemėlap ių . Ta
ryba yra padariusi nutari
m u s , kurie laukia vykdymo. 

Daug įvarių projektų TF 
yra parėmęs . Deja, dar dau
g iau prašymų tekę nepaten
kinti . Dėl sumažėjus ių paja
m ų iš pal ikimų ir t ies ioginių 
aukų netrukus t eks pasirink
ti: paramą žymiai sumaž in t i , 
ribotis tik ke l ia i s ypat ingos 
svarbos projektais, ar s e m t i s 
iš pagrindinio kapi ta lo , kol j is 
i šs ibaigs . 

Pažymėjo bendradarbiavimą 
s u Lietuvių fondu, J A V LB, 
Amerikos Lietuvių taryba, 
pasidžiaugė ar t imais ryšiais 
su LR general iniu konsu la tu 
N e w Yorke. 

J. Valait is į s i t ik inęs , kad 
praėjusių kelerių m e t ų TF 
ve ikla buvusi ypač te ig iama 
ir sėkminga: Pietryčių Lietu
vos mokyklų ir mokytojų rė
m i m a s , Lavoriškių mokyklos 
s tatyba, mokyklų konkursai , 
skat inantys p a ž a n g u m ą , ir 
taut inį susipratimą, mokyklų 
įdukrinimas: „... R a n k ų nu
leisti , dar negal ima, n e s Lietu
vos jaunimo šv ie t imui ir jo 
taut in iam, doroviniam bei vi
suomenin iam ugdymui nie
kad nereikėjo pagalbos dau
giau, kaip šiuo Lietuvos ūki
nio gyvenimo krizės ir dvasi
nio nuosmukio metu", — bai
g ė savo pranešimą T F tary
bos pirmininkas Jurgis Valai
t i s . 

Pranešimą padarė T F val
dybos pirmininkas Algirdas 
Vedeckas . J i s pat ikino, jog 
valdyba, kiek tik ga lėdama, 
s tengės i vykdyti v i sus TF ta
rybos nutar imus . Pas idžiau
gė Lavoriškių mokyklos sta
tybos užbaigimu. Sėkmingai 
vyks ta mokyklų įdukrinimo 
programa. Vyksta ir plečiasi 
knygų bei kompiuterių s iun
tų į Lietuvą projektas. Dr. Ro
žės Šomkaitės ir jos talkinin
kų darbo dėka, j a u 4 talpintu-
vai iškeliavę į Lietuvą, pa
krauti kompiuteriais , knygo
mis , dviračiais ir kt. 

Michigano valstijoje par
duotas TF priklausęs žemės 
sklypas . Dar v ienas sklypas 

laukia pardavimo Floridoje. 
Naudojantis Lietuvos lais

vės kovų ir kančių konkurse 
surinkta medžiaga, iš leista 
moksleivių rašinių knyga. 

Atstovybių a tga iv in imas ne
pavykęs , tačiau neblogai vei
kiančios Michigan ir Čikagos 
atstovybės. 

Nus i skundė dėl per ilgai 
rengiamos TF knygos „Žiny
nas" išleidimo. Tą apsunkino 
ne t ikė ta knygos redaktorės 
Salomėjos Narkė l iūnai tės mir
tis. Dabar knygą redaguoja 
Kęstut i s Mikias. Kitas įstrigęs 
projektas — laiko juosta — 
„Lietuva XX amžiuje". Dėl 
nenumatytų įsipareigojimų 
sutr ikęs ir TF žinių biulete
nis. 

Prie A. Vedecko pranešimo 
buvo prijungta ir f inansinė 
apyskaita . Iš v i so trijose są
skaitose (operatyvinėje, bend-

ranaudžių sutarčių ir pati
kėtinių) 2 0 0 0 m. gruodžio 31 
d. buvo 3 ,125.937 doleriai; 
2000 m. pajamų turėta — 
550,356 dol. iš laidų — 46,605 
dol., pelno — 113,51 dol. 

Trumpą praneš imą iš Čika
gos TF atstovybės padarė 
Pranas Povi la i t i s , o apie mo
kyklų įdukrinimą plačiau in
formavo Nijolė Bražėnaitė/Pa-
ronetto. 

P r a n e š i m u s padiskutavus 
(diskusijose dalyvavo Jonas 
Vainius, Aleksandras Daunys , 
Algirdas Vedeckas , dr. Rožė 
Šomkaitė , J u o z a s Giedraitis, 
Aldona P intch , Kęstutis Mik
ias, dr. Giedrė Kumpikaitė, 
Vladas S i d a s , Pranas Povilai
tis) ir sus ir inkimui patvirti
nus , buvo padaryta pietų per
trauka. 

Bep ie taujant Jonas Vilgalys 
padarė s ta igmeną , pranešda
mas , kad J. Valait is už de
š imties d i e n ų švęs 80-tą sa
vo a m ž i a u s sukaktį (g.1921. 
05.22). Ta proga buvo pakel
tos š a m p a n o taurės, giedant 
l inkėta i lg iausių , sveikiausių, 
darbingų m e t ų ir sušukta tris 
kartus val io! 

P a p i e t a v u s ir vėl grįžus į 
savo v i e t a s , buvo svarstoma 
Įstatų komisijos (Jonas Vai
nius , J o n a s Pabedinskas . 
Aleksandras Daunys , Jonas 
Vilgalys) pateikti kai kurių 
įs tatų p u n k t ų pakeit imai ar 
ir nauji punktai . J ų svarsty
mas , referuojant Jonui Vaj-
niui, gan ilgai užsitęsė. Apie 
tai, kurie į s tatų punktai buvo 
pakeisti ar naujai „išrasti", 
bus parašy ta art imiausiame 
„TF žinių" biuletenyje. Re
miant is naujai „išrastu" punk
tu, Garbės nario t i tulas buvo 

s u t e i k t a s Aleksandrui Dau
niui . 

S laptu balsavimu į tarybą 
išrinkti ar perrinkti šie as
menys : Jonas Vilgalys — 
8,577 balsai, Jurgis Valait is 
— 7,787 b., Jonas Vain ius — 
5,786 b. ir dr. Algirdas Luko
ševič ius — 5,486 b. Kandida
ta i s liko: Aleksandras Daunys: 
2 ,638 b. ir dr. R. Šomkai tė — 
2,427 b. Į kontrolės komisiją 
išr inktos ar perrinktos: Vida 
J a n k a u s k i e n ė — 8,444 b., Lai
m a Lileikienė — 8,358 b. ir 
Malv ina Klivečkienė — 6,369 
b. Kandidate liko dr. Marija 
Žukauskienė — 2,032 b. 

S u nepakankamu rūpest in
g u m u nutar imų komisijos (Jo
n a s Pabedinskas , Nijolė Bra-
zėnaitė/Paronetto, Juozas 
Giedraitis , Paulius Jurkus) pa
ruoš tus ir po popierėlius iš
sk la idytus nutarimus per
ska i tė Nijolė Bražėnaitė/Pa-
ronetto. Tuos nutarimus „be-
kedenant", gerokai užtrukus, 
sus ir inkimas juos ir patvirti
no. 

Susir inkimui , užs i tęsus iam 
iki 6 v.v., paeiliui pirmininka
vo Jurg i s Valait is , Jonas Vil
ga lys ir Pranas Povilaitis . 

N. Bražėnaitė / Sekretorė 

Paronetto . 
Sus ir inkimą uždarydamas, 

J u r g i s Valaitis , padėkojęs 
n a r i a m s už dalyvavimą ir vi
s i e m s talkinusiems, pakvietė 
sugiedot i Lietuvos himną. 

Sus ir inkimą uždarius, TF 
tarybos nariai susirinkę po
sėdžiui , tarybos pirmininku 
vėl perrinko Jurgį Valaitį, o 
va ldybos pirmininku — Al
girdą Vedecką. 

P. Palys 

T a u t o s f o n d o m e t i n i o s u s i r i n k i m o , į v y k u s i o 2 0 0 1 . 0 5 . 1 2 . 
K u l t ū r o s ž i d i n y j e , B r o o k l y n , NY, 

N U T A R I M A I 

Tautos fondo nariai, susi
rinkę savo 27-ajame Metinia
me sus ir inkime, įvykusiame 
2001-ųjų m e t ų gegužės 12 die
ną Kultūros židinyje, Brooklyn, 

N.Y., reiškia pasitenkinimą, kad 
labai sėkminga i Tautos fondo 
buvo vykdomi ar remiami šie 
didesni projektai: 

a. P a r a m a pietryčių Lietu
vos mokykloms 

b. Lavoriškių mokyklos sta
tyba 

c. Mokyklos įdukrinimo pro
g r a m a 

d. Taut i škai istorinių raši
nių premijavimas 

Sve ik ina pastangas siekti 
Lietuvos narystės NATO ir 
Europos Sąjungos organiza
cijose. 

Dž iaugias i , kad priaugantis 
Lietuvos j a u n i m a s rodo aiš
k ius ideal izmo, pil ietiškumo ir 
t ėvynės me i l ė s požymius. 

Kviečia išeiviją ir toliau 
remti T a u t o s fondą, nes yra 
daug vert ingos veiklos Lietu
voje, kurią reikia finansuoti. 

Susirinkimas, 
praneiimus ir 

i š k l a u s ę s 
į v a i r i a s 

n u o m o n e s , į p a r e i g o j a T a u 
t o s f o n d o t a r y b ą : 

1. Toliau tęsti pradėtus pro
j e k t u s , kaip mokyklų įdukri
n imą, pagalbą Lietuvos pari
bių ir užribių mokykloms ir 
p a n a š i u s darbus. 

2. Remti jaunų žmonių 
sambūr ius , kurie skat ina vi
suomeniškumą, tautinį sąmo
n ingumą, dorą ir demokrati
n ius principus, dirbdami visa
m e krašte , ypač kaime. 

3. Remti pastangas Lietu
voje už politinę ir ekonominę 
integraciją į NATO ir Euro
pos Sąjungą. 

4. Įtraukti į mokyklų įdukri
n imo programą ir žemės ūkio 
mokyklas . 

5. Išlaikyti Tautos fondo ka
pitalo neliečiamybę. 

6. Tautos fondo taryba pa
ramą skiria vieną kartą per 
m e t u s ats ižvelgdama į Para
mos skirstymo komisijos re
komendacijas . Paramos skirs
tymo datą nustato taryba. 

Tautos fondas 
Sveikina Lietuvos Respubli

kos prezidentą Valdą Adam-

ELEKTROS 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
ALTroMoemo. NAMU, SVEKATOS, 

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

S. Karte kalba lietuviškai. 
FRANK2APOUS 

3208 1/2 We«t 95th Strael 
Tai. (706) 424-8654 

(773)581-8654 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Window VVashers Necdcd! 
40,000 per ycar. We need 100 crcws. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portarion. Mušt be fluent in English. 
I~A. McMahon VVindo w VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Parduotuvių valymui reikalingi 
darbuotojai. Gali kreiptis ir 
šeima. Darbas Tennessee ir 

Ilinois valstijoje. Atlyginimas 
$1,500 —$1,800. Dokumentai ir 

kalba nebūtini. Tel. 901-240-
5544 arba 901-830-7223. 

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

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams -

nuolaidos. 3800 W. 79 St 
Tel. 773-582-0183,773-582-0184. 

Kalbame lietuviškai. 

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

"soffits", "decks". "guttfs", plokšti 
ir "shingle" stogai; cenientas, 

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

Vidutinio amžiaus Valerija 
ieško darbo su gyvenimu. Turi 

vairavimo teises, rekomendacijas. 
Susikalba buitine anglų kalba. 

TeL 630-416-3273. 
Galite palikti žinutę. 

Reikalingi darbininkai 
naktiniam parduotuvių 

valymui. Darbas pietų Indianoje. 
Atlyginimas nuo $1,600 iki 
SZ0OO. TeL 773-476.2247, , 

773-251-6101. 

LANGŲPLO 
Reikalinga 100 žmonių. 

VĖJAI! 
ų.Pradėt adėkite jau 

šiandien. Darbas nuo pirmadienio "iki 

Privalo turėti automobili ir susikalbėti 
šeštadienio, 7 v.r. iki >. Dirbama 

po 2-3 žmones (vyrai ar moterys) 
angliškai. Patyrimas nebūtinas -

išmokysime. Atlyginimas $500 per 
savaitę vienam žmogui. Sumokėsime 

kiekvieną dieną. Užpildyk dokumentus 
šiandien -pradek dirbti rytoj. 

2101 Ogden A ve., Downtrs Grove, 
"iimas 

'-0100. 
IL 60515 (ZiebartpasUrtei. 
>er Šonines duris. Tel. 630-737-

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

ofFcrrrj) zn - tni 
L(70M42S-71M 

. imi ! 

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

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. 

„Condominium" pardavimui! 
Oak Lawn, kaina $155.000. Kaina 
sumažinta $10,000. Gražus 4 
miegamųjų, 2 vonių. Didelis 2 
automobilių garažas. Arti mokyk
los, parko, baseino. 
Oak Lawn išnuomojamas didelis 
vieno miegamojo butas „base-
ment". Savininkas moka už elektrą 
ir šildymą. Kaina $550 į mėn. 
Skambinti 773-767-2400, First 
Rate Real Estate, Aušra Padalino. 

kų ir dėkoja už apdovanojimą 
Tautos fondo veikėjų. 

Sve ik ina Lietuvos Švietimo 
ministeriją už dėmesį tauti
niam ugdymui. 

Dėkoja Tautos fondo tary
bai ir valdybai už visus atlik
tus darbus. 

S K U L P T Ū R Ų P A R K A S 
P R I E V I L N O J O S EŽERO 

Vaizdingose Vilniaus apylin
kėse, šal ia Sudervės tyvuliuo
jančio Vilnojo ežero pakran
tėje, gegužės 15 d. prasidėjo 
pirmasis skulptūros simpoziu
m a s „Vilnoja 2001". Dvi savai
tes po atviru dangumi aštuoni 
žinomi Vilniaus skulptoriai 
monumental is ta i nuo ryto iki 
vakaro kūrė dekoratyvias par
ko skulptūras. 

Idėją pradėti skulptūros 
s impoziumų tradiciją pasiūlė 
žinoma dailės rėmėja, versli
ninkė Dalia Gruodienė, savo 
dvarvietėje š įmet rengianti ta
pybos simpoziumą. „Pagaliau 
dar viena privati iniciatyva 
paskat ins talentingus, idėjų 
nestokojančius menininkus 
netoli Vilniaus kurti monu
menta l ius darbus", — sakė V. 
Martikonis, Vilniaus miesto 
tarybos narys, simpoziumo 
mecenatas . 

Simpoziumo metu iškaltas 
skulptūras bus galima apžiū
rėti šal ia gražaus Vilnojos 
ežero įsikūrusio motelio teri
torijoje Motelio šeimininkai 

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

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

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

Lietuvos. Taip pat galėsite 
nusipirkti telefoninių kortelių 

pokalbiams su Lietuva. 
Krautuvėlės darbo vaL: 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 10 v.r. 9d 4 v.p.p. 

Savininkas Andrius Bučas. 
TeL 847-846-3972. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

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

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Pranciškonų vienuolynai 
reikalinga virėja. Rašyti, 

duodant savo adresą ir telefono 
numerį. Rev. Jonas Bacevičius, 

P .O.Box980 , 
Kennebunkport, ME 04046. 

Didelė amerikiečių kompanija 
ieško dažytojų išorės darbams. 
Informacija tel. 847-928-1000. 

ext. 131 arba 9755 W. 
Farragut Rosemont, IL. 

tikisi , kad skulptūrų p a r k a s 
i lgainiui taps populiaria m i e s 
te lėnų laisvalaikio v ie ta . 

Skulptorius Kęs tut i s M u s 
teikis , žiemą la imėjęs • ledo 
skulptūrų parko konkursą , da
bar kuria akmeninį „Padarą" 
s u spalvoto st iklo ak imi ir 
daugybe metalo kojų. Vyr iau
s ias iš autorių J u o z a s G e n e -
vičius pradėjo kalti b e m a ž tri
jų metrų aukščio dv ive idę fi
gūrinę moters skulptūrą „Vil
noja", kartu tarsi k u r d a m a s 
š ios vietovės padavimą. Dai l i 
n inkas Arvydas Al i šanka savo 
skulptūrą vadina „Akmens ap
kabinimu", o granit inį r iedulį 
apglėbiančio žmogaus figūrą 
žada iškalti pagal s a v o s i lue 
tą. Skulptorius Dar ius Braz iū 
n a s konservų dėžutės a t idary-
tuvo pavyzdžiu kala „Suktuką 
akmeniui atidaryti" — į spū
dingą akmens ir meta lo kom
poziciją. 

Nors pagal nerašytą ta i syk lę 
s impoziumo dalyvių kūrinia i 
priklauso renginio mecenatu i , 
parūpinusiam medžiagą , dar
bo įrankius ir gyven imo sąly
g a s kūrėjams, į s t e i g u s i a m 
2 0 0 0 Lt premiją ger iaus ios 
skulptūros autoriui, v i s dė l to 
V. Martikonis n e a t m e t a gal i 
mybės , kad ke le tas sku lp tūrų 
galėtų papuošti ir s o s t i n ė s 
erdves, pavyzdžiui, Ving io 
parką. 

Simpoziumo pabaiga ir 
skulptūrų pr is tatymas n u m a 
tomas gegužės 31 dieną. 

(ELTA) 



AJL BIRUTĖ TOMPAUSKIENĖ 
rūpinosi jos sunūs inž. Riman
tas ir marti Gražina Tompaus-
kai. J laidotuves atvyko ir jos 
sesuo Ona Yčienė iš Toronto. 

Š.m. vasario 16 d., 7:30 vai. 
vakaro, velionė buvo atvežta į 
Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčią, kur jos 
karstą šauliai apdengė Lietu
vos trispalve vėliava. Karstą 
nešė: Albinas Sekas, Vincas 
Aniliauskas, Gintas Moors, 
Arvydas Vaišnys, Stasys Pet
ravičius ir Algis Račius. Ro
žinį sukalbėjo prelatas dr. Al
girdas Olšauskas. Su velione 
atsisveikinti susirinko pilna 
bažnyčia žmonių. 

Šeštadienį, vasario 17 d., 11 
vai. ryto Šv. Kazimiero bažny
čioje už mirusios vėlę šv. Mi
šias aukojo ir pamokslą pa
sakė kun. Stanislovas Anužis. 
Mišių metu giedojo sol. Anta
nas Polikaitis, vargonavo 
muz. Viktoras Ralys. Po Mišių 
ilga automobilių vilkstinė pa
lydėjo Birutės palaikus į Cul-
ver City esančias Šv. Kryžiaus 
kapines, kur religines laidotu
vių apeigas atliko kun. St. 
Anužis. Su velione atsisveiki
nimui vadovavo Albinas Se
kas, pakviesdamas organiza
cijų atstovus tarti atsisveiki
nimo žodį. Pensininkų vardu 
kalbėjo tos draugijos pirm. 
Danutė Kaškelienė, Lietuvos 
Dukterų draugijos — Laima 
Baltrėnaitė, o Juozo Dauman
to šaulių kuopos vardu atsis
veikino vadas Kazys Karuža. 
Visi laidotuvių dalyviai sugie
dojo .Marija, Marija" ir Lietu
vos himną. Po apeigų šaulių 
kuopos vadas, nuėmęs nuo 
karsto Lietuvos vėliavą, įteikė 
ją velionės sūnui R. Tompaus-
kui. Visi dalyviai buvo pa
kviesti vykti į Šv. Kazimiero 
parapijos salę pietums ir pa
bendravimui su liūdinčiais 
šeimos nariais ir prisiminti 

Birutė Tompauskienė 

Š. m. vasario 14 d. Los An
geles Glendale priemiestyje 
staiga mirė Birutė Tompaus
kienė, Vinco ir Anelės Liu-
binskų duktė. Birutė gimė 
1916 m. Petrograde, Rusijoje, 
kur jos tėvai buvo išvykę ilges
niam laikui darbuotis. Lietu
vai 1918 m. atstačius nepri
klausomybę, Liubinskai su 
dukrelėmis Birute, Ona ir Ge
ne sugrįžo į Lietuvą ir apsigy
veno Kybartuose. 

Birutė jaunystėje mėgo spor
tą, pasižymėdama stalo ir lau
ko tenise. Marijampolės apy
gardos stalo teniso pirme
nybėse buvo laimėjusi pirmąją 
vietą. Mėgo ir tautinius šo
kius, net buvo jų mokytoja. 
Kybartuose įsijungė į šaulių 
moterų būrį, priklausė šaulių 
moterų chorui. Visur su choru 
keliaudama atstovaudavo Ky
bartų šauliams. 

Susipažinusi su Leonu Tom-
pausku už jo ištekėjo. Jos vy
ras buvo Kybartų stotyje tieki
mo ir prekių iškrovimo arte
lės vedėju. Tompau8kai gra
žiai įsikūrė Kybartuose, kur 
jiems gimė sūnus Rimantas ir 
dukra Leonarda. 

1944 m. vasarą frontui ir So
vietų okupacijai artėjant, 
Tompauskai pasitraukė į Vo-
kietįją. Karui pasibaigus ap
sigyveno amerikiečių valdo
moje Vokietijos dalyje, Ingols-
tadto lietuvių karo pabėgėlių 
stovykloje. 

1950 m. vasario mėn. emi
gravo į JAV ir apsigyveno 
East Čikagoje, o Birutės tėvai 
Liubinskai su dukra Ona 
emigravo į Kanadą. Tompaus
kai susirado darbus Čikagoje 
ir pradėjo naują gyvenimo 
tarpsnį. Ilgai netrukus jie įsi
jungė į Šv. Pranciškaus para
piją ir į visuomeninę veiklą. 
Arti 20 metų jie dirbo siuvyk
loje. 

1974 m. Tompauskai per
sikėlė į Los Angeles, kur jau 
gyveno sūnus inž. Rimantas ir 
marti Gražina. Atvykę tuoj 
įsijungė į Šv. Kazimiero para
piją ir lietuvių organizacijas. 
Džiaugdamiesi Kalifornijos 
klimatu įsikūrė Glendale prie
miestyje. Leonui Tompauskui 
staiga mirus, Birutės gyveni
mas pasunkėjo. Netekusi my
limo vyro Birutė rado paguodą 
sūnaus Rimanto ir marčios 
Gražinos šeimoje. Ji netrukus 
įsįjungė į šaulių organizacijos 
veiklą ir Los Angeles švenčia
mose tautinėse šventėse su 
šauliška uniforma dalyvauda
vo vėliavų palydoje. Aktyviai 
dalyvaudavo šaulių renginiuo
se rūpindamasi telkti lėšas 
šalpos reikalams, ypač vargs
tantiems Lietuvos vaikams. 
Jos pasiūlymu ir Juozo Dau
manto Saulių kuopos nutari
mu, 1,000 dol. paskirta čia gy
dymui atvykusių Lietuvos 
vaikų globai, o 3,000 dol. pa
siusta Marijampolės vaikų na
mų statybai. Birutė buvo labai 
pavyzdinga saulė ir vėliau mo
terų saulių vadovė. U i nuopel
nus šauliikoje veikloje buvo 
apdovanota šaul ių „Žvaigž
des* medaliu ir pažymėjimu. 

Mamos Birutės laidotuvėmis 

Matyt Papilės žemė yra ypač derlinga, nes išaugino liepą, turinčią net 
penkiolika kamienų. Jono Tamulaičio nuotrauka. 

amžinybėn išėjusią a.a. Birutę 
Tompauskienę. 

Liūdintys liko sūnus Riman
tas ir marti Gražina su jų 
dukromis Lidija Davidson ir 
Vita Tompauskaite, sesuo Ona 
Yčienė Kanadoje ir sesuo Ge
nė Laurinčienė su šeima Vil
niuje, bei kiti giminės Kana
doje, Čikagoje ir Lietuvoje. Jos 
liūdi bičiuliai losangelėnai ir 
J. Daumanto šaulių kuopa. 
Teilsisi ji ramybėje Šv. Kry
žiaus kapinėse greta savo my
limo vyro Leonardo Tompaus-
ko. Kazys Karuža 

AJL EGLE VILUTIENĖ 

Eglė Eugenija Jakubaus
kaitė Vilutienė gimė 1921 m. 
liepos 23 d. Raseiniuose. Moti
na — Juzė Dilytė Jakubaus
kienė (mokytoja, medicinos 
gailestingoji sesuo, mirė ir pa
laidota Čikagoje). Tėvas — 
Stasys Jakubauskas (agrono
mas, Žemės ūkio rūmų direk
torius), 1940 m. buvo komu
nistų areštuotas, kalintas 
Kaune, išvežtas į Sibirą ir 
nužudytas. 

Eglė, 1940 m. baigusi mer
gaičių Aušros gimnaziją, stu-
dįjavo Žemės akio akademi

joje, Dotnuvoje. 1944 m. gegu
žės 6 d. ištekėjo už inž. Jono 
Vilučio. 1944 m. liepos 23 d. 
pasitraukė į Vakarus nuo už-
griūnančio raudonojo teroro. 
Pasibaigus II pasaulinio karo 
veiksmams, įsijungė į Hanau 
(Vokietijoje) veikusį „Atžaly
no" teatrą, kuriame sėkmingai 
atlikdavo vedamuosius vaid
menis. 1949 m. atvykusi į Ka
nadą, dirbo ligoninėse. 1951 
m. persikėlė į JAV. 

Gyvendama Čikagoje, dirbo 
Loyolos universiteto ligoninė
je, histologijos technike. Taip
gi aktyviai reiškėsi „Lietuviai 
televizijoje", „Margutyje", lie
tuvių scenos vienetuose ir t.t. 
1986 m. išėjusi į pensiją, ap
sigyveno Daytona Beach Sho-
res, FL. Po ilgai trukusios 
skausmingos ligos, 2001 m. 
vasario 25 d. užmerkė akis 
amžinam poilsiui. Numatoma 
šių metų rudenį velionės pa
laikus perkelti į Lietuvą. 

A.a. Eglės Eugenijos Vilu-
tienės giliai liūdi vyras Jonas, 
sūnus Andrius, draugai ir pa
žįstami. 

ptr. 

NETEKTIS 
Ši žiema skaudžiai palietė 

lietuvių visuomenę, amžiny
bėn išsivesdama mums labai 
brangius, reikalingus ir nepa
keičiamus žmones. Netektis 
aplankė ir Lietuvos Dukterų 
draugiją. Netekome nemažai 
rėmėjų ir narių. Viena iš 
mums labai brangių ir reika
lingų sesių buvo a.a. Emilija 
Valantinienė: darbšti, parei
ginga ir iki pat paskutinės gy
venimo valandos nepraradusi 
vilties. Mes galime daug ko iš 
jos pasimokyti. 

A.a. Emilija Valantinienė 
buvo mūsų draugijos seniūnė, 
uoliai atlikusi jai pavestas pa

reigas. Labai jos gailime ir jau 
dabar pasigendame. 

Prie visų užuojautų ir atsi
sveikinimų dar kartą priside
da ir Lietuvos Dukterų drau
gijos sesės. 

Giliai įvertindamas a.a. 
Emilijos pasišventimą Lietu
vos Dukterų draugijai, jos vy
ras Vytautas Valantinas, įam
žindamas a.a. žmonos Emili
jos atminimą, draugijai paau
kojo 800 dol. Nuoširdžiai jam 
dėkojame ir užjaučiame skau
džioje netektyje ir kartu su 
juo liūdime. 

Ilsėkis Viešpaties globoje, 
miela sese! J . M. 

MIRĖ UOLUS 
DARBUOTOJAS 

2001 m. balandžio 29 d. stai
ga iš gyvųjų tarpo išsiskyrė 
a.a. Kazimieras Šablevičius 
(Charles Sable), sulaukęs 75 
metų amžiaus. 

Velionis labai mėgo muziką, 
ypač domėjosi ankstyvesniais 
lietuvių muzikos-dainų įra
šais. Galima sakyti, jog jis bu
vo „prisiekęs" plokštelių kolek
cionierius ir jų restauruotojas. 
Šiam tikslui buvo įsigijęs mo
dernią įrašymo ir restauravi
mo aparatūrą, kuria atnaujin
davo senovines 33 rpm greičio 
plokšteles. Jo pastangomis bu
vo atnaujintos J. Būtėno, D. 
Dolskio, A. Dvariono, St. 
Graužinio, Pupų Dėdės, A. Va
nagaičio ir kitų dainininkų 
įdainuotos plokštelės. Savo 
darbo vaisiais dalinosi su Či
kagos lietuvių radijo laidomis, 
muzikologais ir Lietuvoje vei
kiančiomis muzikos instituci
jomis. 

Kazimieras Šablevičius gi
mė 1925 m. Lančiūnavos dva
re, netoli Dotnuvos, Kėdainių 
apskrityje. Pokario metais gy
veno Oldenburgo apylinkėse, 
Vokietijoje. 1949 m. tetos, a.a. 
O. Norvilienės dėka atvykęs į 

Čikagą, baigė aukštesniąją 
mokyklą. Vėliau studijavo Illi
nois universitete ir baigė Mc-
Cormic komercijos kolegiją. 
Dirbo pramonės įmonėse dar
bų apskaitininku. 1987 m. 
išėjęs į pensiją, visą savo lais
valaikį skyrė kolekcionavimui. 
1991 m. savanoriškai įsijungė 
į Lituanistikos Tyrimo ir stu
dijų centro Žilevičiaus-Krei-
vėno Muzikologijos archyvo 
veikimą. Dirbdamas archyve 
atliko didžiulį garso įrašų ka
talogavimo ir restauravimo 
darbą. Dirbo nebodamas nei 
laiko, nei asmeninių išlaidų. 

Kazys Šablevičius, anksty
voje vaikystėje tapęs našlai
čiu, patyrė daug nuoskaudų. 
Pastaraisiais metais artimes-
niems bičiuliams pasiskųs-
davo fizinėmis negaliomis. Šių 
metų balandžio 29 d. netoli 
savo namų, Homewood, IL, 
važiuodamas automobiliu su
negalavo. Mirė vietoje, išlipęs 
iš automobilio. 

Veliono kūnas buvo pašar
votas Lack (Lakavičiaus) & 
Sons laidojimo namuose, Hic-
kory Hills, IL. Religines apei
gas atliko kun. Jonas Kuzins-
kas. Atsisveikino — gimi
naičiai Marytė ir Jurgis Šepi
kai, gyveną Kalifornijoje. Lai
dotuvėmis ir kitais pomirti
niais reikalais rūpinosi velio
nio testamentu įgaliota Jani
na Rupeikienė. Velionio valia 
palaikai buvo sudeginti ir pa
laidoti greta anksčiau miru
sios, Lietuvių Tautinėse ka
pinėse palaidotos velionio te
tos a.a. Onos Norvilienės. 

A.a. Kazimiero Šablevičiaus 
(Charles Sable) giliai liūdi gi
minaičiai, artimesnieji ir Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centro darbuotojai. 

P. Petrutis 

* Remdami dar nepopu
liarią Lietuvoje donorystę, 
krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius ir viceminist
rai Jonas Gečas, Povilas Mala
kauskas bei Valdemaras Sara-
pinas Vilniaus universitetinė
je ligoninėje „Santariškių kli
nikos" pirmadienį užpildė as
menų sutikimo dokumentus, 
kad jų audininiai ir organai po 
mirties būtų panaudojami per
sodinimui. Tokią valią pareiš
kė ir Karinių oro pajėgų vadas 
pulkininkas Edvardas Mažei
kis bei vieno iš KOP sraigta
sparnių „Mi-8" įgulos lakūnai. 
Jų duomenys bus įrašyti į Na
cionalinio organų transplanta
cijos biuro registrą, ir kiekvie
nam į namus bus išsiųsta do
noro kortelė. (BNS> 
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Staiga į Amžinybę išėjus mielam Vyrui ir Tėveliui 

JLtĄ, 
VYTAUTUI KAVECKUI, 

nuoširdžiai užjaučiame žmoną NIJOLĘ, dukrą 
RAMONĄ, sūnus EDVARDĄ ir KĘSTUTI bei visus 
artimuosius. 

„Sietuvos" draugovės sesės 

Mielam draugui 

A.tA. 
ZENONUI MILUNUI 

per anksti į A m ž i n y b ę i šė jus iam, GAILUTEI , 
BRONELEI, ANATOLIJUI, VYGINTUI ir visiems 
g iminėms , artimiesiems bei jų š e i m o m s gil iausią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi ilgamečiai jo šeimos 
draugai bei bičiuliai. 

Janina ir Vytautas Čekanauskai 

Liuda ir Algimantas Kuprėnai 

Dalia ir Mintautas Sodeikos 

Gralina ir Jonas Talandliai 

Danguolė ir Albinas Vaičiūnai 

Pranešame, kad 2001 m. gegužės 21 d., sulaukęs 83 
metų, savo namuose, Arlington, MA, mirė mūsų brangus 
Tėvelis 

A. t A. 
Dr. inž. JURGIS GIMBUTAS 

Amerikoje išgyveno 51 metus. Priklausė Lietuvių 
Bendruomenei, ALIAS, Lituanistikos institutui ir 
daugeliui kitų organizacijų. Velionis buvo Lietuvių 
Skautų sąjungos vyr. skautininkas, filisteris, knygų 
autorius, spaudos bendradarbis, recenzentas. 

Nuliūdusios liko dukterys Danutė, Živilė, Rasa ir 
sūnėnas Vygintas Grinius. 

Urna su velionio palaikais bus palaidota Lietuvoje. 

Liūdinčios dukterys. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

1996 m. birželio 1 d. šią žemišką kelionę baigė mylimas 
Vyras, Tėvas, Senelis ir Prosenelis 

A.'t A. 
PETRAS PUPIUS 

Penkerių metų mirties sukakties proga, jo prisiminimui 
šv. Mišios bus atnašaujamos birželio 1 d. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, Šv. Kazimiero 
bažnyčioje Los Angeles ir Lietuvoje. 
Buvusius jo Kybartų ir Scheinfeldo gimnazijų mokinius, 
gimines ir draugus maloniai prašome ilgametį mokytoją 
a.a. Petrą Pupių prisiminti savo maldose. 

Zuzana Pupienė ir Sermą. 

Mokytojui 

A. t A. 
JUOZUI PLAČUI 

mirus, jo žmonai MARU AI bei visai šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Arūno, Rūtos, Dariaus ir Zitos, Baltijos, Almio, 
Vyčio Udrių šeimos 

Elena Ruzgienė 

2001 m. gegužės 21 d. savo namuose, Arlington, MA, 
mirė 

A. t A. 
Dr. inž. JURGIS GIMBUTAS 
Nuoširdžiai užjaučiame dukras D A N U T Ę , ŽIVILĘ ir 
RASĄ bei kitus gimines. 

Aldona ir Jeronimas Dabrilos 

Valerija ir Antanas Girniai 

Buvusiam ilgamečiui Lietuviškosios Skautybės fondo 
valdybos vicepirmininkui, vėliau pirmininkui 

v.s. fil. dr. eJURGIUI 
GIMBUTUI 

mirus, jo liūdinčias dukteris D A N U T Ę , ŽIVILĘ ir 
RASĄ bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Petras Molis (pirmininkas) 

Mykolas Banevičius (vicepirmininkas) 

Elena Černienė (iidininkė) 

Saulė Šatienė (sekretorė) 

Nariai: Danutė Marcinkevičiūtė 

Elena Nalivaikaitė 

Julius Špokevičius 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Meilė tautiniam šokiui „Grandyje" gyvuoja jau 42-ejus metus. Kviečiame 
visus pasidžiaugti tautinio jaunimo ansamblio darbo vaisiais ir birželio 9 
d. 6 val.v. atvykti i Pasaulio lietuvių centre rengiamą metini „Grandies" 
koncertą. Norėdami užsisakyti bilietus, skambinkite Daliai Trakienei tel. 
708-598-5827. 

Šeimų Mišios Čikagos tė
vu jėzui tų koplyčioje bus 
aukojamos šį sekmadienį, ge
gužės 27 d., 10 val.r. Mišių 
metu giedos Dalios Gedvilie
nės „Lakštutės" choras. Po 
Mišių Tėvų jėzuitų namuose 
vyks pabendravimas ir religi
niai užsiėmimai vaikams. 
Šiems užsiėmimams vadovaus 
seselė Laimutė. Kviečiame vi
sus dalyvauti. 

Čikagos Lietuvių Tary
bos-darbo konferencija ruo
šiama gegužės 26 d., šeštadie
nį, 10 val.r. Balzeko muzie
jaus patalpose. Maloniai kvie
čiame visus dalyvauti. Dau
giau informacijos skambinant 
Evelinai Oželienei tel. 773-
254-7553. 

Čikagos ir apylinkių atei
t in inku Šeimos šventė sek
madienį, birželio 3 d., 9 vai. r. 
bus pradėta šv. Mišiomis Pal. 
J. Matulaičio misijoje. Mel
simės už visas ateitininkų šei
mas — gyvus ir mirusius. Po 
Mišių, 10:30 vai. r. Pasaulio 
lietuvių centre vyks Iškilmin
gas posėdis, kurio metu įžodį 
duos jaunučiai, moksleiviai ir 
sendraugiai. Žodį tars dr. Vy
tas Narutis. Šiaurės Amerikos 
Ateitininkų tarybos pirminin
kas. Visi uniformuoti jaunu
čiai, jauniai, moksleiviai, stu
dentai" i r sendraugiai kviečia
mi dalyvauti. 

Posėdžiui pasibaigus visi 
kviečiami į Ateitininkų namus 
dalyvauti ten ruošiamoje ge
gužinėje. Bus proga gardžiai 
pasivaišinti, pabendrauti ir 
sekmadienio popietę praleisti 
jaukiame ąžuolų apsuptame 
Ateitininku namų sode. Kvie
čiame visus artimuosius ir 
Ateitininkų namų rėmėjus 

Teisininkas Antanas Ra
gauskas, rašydamas į spau
dą, pasirinkdavo įvairiausius 
slapyvardžius - ,.Mikita Le-
pioškinas". ,Apkeikęs ligo
nis". „Tytuvėnų Padauža", 
..Mate Perskylaiė", „Naujas 
Amerikos gyventojas"' ir kt. 
Daugiau kaip 150 A. Ragaus
ko straipsnių, pastabų, spaus
dintų 1950-1968 metais išeivi
jos spaudoje, sudėta į knygą, 
pavadintą „Ginčai dėl skonio". 
2001 metais ją išleido Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
leidykla. Naujosios knygos 
pristatymo šventė, kurią ren
gia JAV LB Kultūros taryba, 
ruošiama Šį penktadienį, ge
gužės 25 d., 7 val.v. Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte. 
Knygą apžvelgs „Draugo" vyr. 
redaktorė Danutė Bindokienė, 
bus skaitomos knygos ištrau
kos, tyks trumpa meninė pro
grama. Atvykite! 

Pirmasis JAV lietuvių 
jaunųjų atlikėjų festivalis 
nebe už kainų - liko vos dvi 
savaitės. Šiandien jau žino
ma, kad festivalyje - koncerte 
dalyvaus Jaunimo centre įsi
kūrusio ansamblio „Lakštu
tė" (vadovė Dalia Gedvilienė) 
dainininkai - jaunesnieji ir 
vyresnieji, taip pat dainuos 
(dėst. Loreta Umbrasienė) ir 
kankliuos (dėst. Genė Razu-
mienė> Meno mokyklėlės jau
nimėlis. Yra ir viena kita so
listė (jaunesniojo amžiaus 
grupėje). Turime ir keleto pia
nistų paraiškas. Laukiame 
daugiau smuikininkų, pavie
nių atlikėjų, ansambliukų. 
Dalyvaukime visi, pažinkime 
vieni kitus, kartu pasidžiau
kime, kad ne vien duona esa
me sotūs. 

Meno mokyk lė l ė s mokslo 
metų u ž d a r y m a s rengiamas 
gegužės 31 d., ketvirtadienį, 
6:30 val.v. Lemonte. PLC. Bus 
piešiami tradiciniai vaikų pie
šiniai ant asfalto, vyks trum
pa visų skyrių moksleivių me
ninė programa. Taip pat ren
giamos ir vaišės, kurias pasi-
ruošiame patys - vaišinsime 
ne tik savo šeimą, bet ir drau
gus. Kviečiame visuomenę at
silankyti ir pasidžiaugti mūsų 
Meno mokyklėlės moksleivių 
pasiekimais. 

Lietuvių ka r ių ve te ranų 
sąjungos „Ramovės" Čika
gos skyriaus mirusių ramovė-
nų kapai Lietuvių tautinėse 
kapinėse bus lankomi gegužės 
27 d., sekmadienį. Ramovėnus 
ir jų šeimos narius 10 val.r. 
prašome rinktis prie kapinių 
administracijos pastato. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinės 
bus lankomos gegužės 28 d., 
pirmadienį, 9 val.r. Prašome 
rinktis prie Romo Kalantos 
paminklo. Kviečiame visus ra
movėnus ir jų šeimos narius 
šiame prasmingame minėjime 
dalyvauti. 

Čikagos pap lūd imia i pra
dės veikti nuo gegužės 25 d., 
penktadienio, ir bus atidaryti 
kiekvieną dieną nuo 9 vai. r. 
iki š. m. rugsėjo 3 d. Čikagos 
paplūdimių lankymas - nemo
kamas. 

Vilniečiu žiniai! Praneša
me, kad š. m. gegužės 27 d., 
sekmadienį, po apeigų Lietu
vių tautinėse kapinėse rink
simės prie Pranės ir Juliaus 
Pakalkų ten pastatyto pa
minklo, kur pagerbsime Sibiro 
tremtinius ir Vilniaus krašto 
Lietuvių sąjungos Čikagos 
skyriaus mirusius narius. 
Prašome dalyvauti! 

• . 

ai*Mi§< i*. 

Lie tuvos Vyčių 36-oji 
kuopa (Brighton Parke) 
ruošia pietus birželio 3 d., sek
madienį, tuoj po lietuviškų 
10:30 val.r. šv. Mišių, Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje, 
4420 S. Fairfield Ave. Pelnas 
skiriamas parapijai paremti. 
Daugiau informacijos skambi
nant tel. 773-254-7553. 

„Židinio" p a m a l d o s su šv. 
Mišiomis vyks birželio 2 d., 
šeštadienį, 4 val.p.p. Tėvų jė
zuitų koplyčioje prie Jaunimo 
centro, Čikagoje. Pamaldų te
ma - „Birželis, Lietuva ir mes 
- per Mariją Jėzaus širdžiai". 

L ie tuvos D u k t e r ų d raug i 
j a p r a n e š a , kad nuo birželio 
1 dienos „Nameliuose" nebus 
budima pirmadieniais ir ant
radieniais. 

Visuomenė jungias i \ 
NATO pet ic i jos p la t in imo 
akciją. Čikagoje peticiją pasi
rašyti ar pasiimti peticijos for
mų parašų rinkimui galima 
šiose vietose: Jaunimo centre 
(5620 S. Claremont Ave.), 
„Seklyčioje" (2711 W. 71st 
Street), Pasaulio lietuvių cent
re (14911 127th Str., Lemont), 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje - ALTo būstinėje (6500 
S. Pulaski) ir „Drauge". Visi 
kviečiami prisidėti prie šios 
akcijos. 

J e i \ Čikagos miesto cent
r ą nevažiuosi te mašina, 
muziejus, įsikūrusius prie 
Michigan ežero pakrantės, ga
lite aplankyti specialiu auto
busu Nr. 130, kuris išvyksta iš 
Ogilvie centro (vakarinės Ma-
dison ir Canal gatvių pusės). 
Įsėdę į šį autobusą, būsite 
nuvežti prie Union Station, po 
to - prie šių vietovių: The 
Field Museum, Shedd Aqua-
rium ir Adler Planetarium, 
Art Institute, the Spertus Mu
seum of Judaica (nedirba 
šeštadieniais), Museum of 
Contemporary Photography 
(nedirba sekmadieniais) ir 
Buckingham fontano. Daugiau 
informacijos tel. 836-7000 
(visų rajonų kodai). 

Pama ty t i Čikagą nuo vie
no iš aukščiausių pastatų pa
saulyje - Sears Tower stogo -
kiekvieno turisto svajonė. Vi
sas septynias dienas per sa
vaitę veikiantis 1,454 pėdų 
(443 metrų) dangoraižis buvo 
pastatytas 1973 metais. Kartu 
su dviejomis dvynėmis ante
nomis pastato aukštis siekia 
1,707 pėdų. Pagal architektū
ros bendrovės „Skidmore, 
Owings & Merrill" pastato 
projektą dangoraižio statymas 
užtruko trejus metus, čia dir
bo net 1,600 žmonių. Iš Sears 
Tower apžvalgos aikštelės jūs 
galite išvysti net keturias 
valstijas, dieninę ar naktinę 
Čikagos panoramą, nusifoto
grafuoti. Mašiną pasistatyti 
galima Sears Tower garaže, 
211 West Adams 'įvažiavimas 
iš Adams, Franklin ar Wells 
gatvių). Pats dangoraižis stovi 
Adams, Franklin, Wacker, 
Jackson gatvių keturkampyje. 
Daugiau informacijos tel. 312-
875-9696. 

MAŽLIETUVIŲ SUSIRINKIMAS 
ČIKAGOJE 

• „Saulutė" našlaičiams ir 
paramos reikalingiems remti 
Daytona Beach, FL, skyrius 
dėkoja už aukas: D.B.FL. Lie
tuvių Bendruomenei $200; 
Lietuvių klubui $100; D.B. 
„Sietynui" $50 ir Am. Jagu-
tienei $60; B. Kožicienei $40. 
Širdinga padėka. „Saulutės" 
valdyba. 
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Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijos nariai, balandžio 22 
d. susirinkę Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje, apžvelgė 
pasiekimus savo vėliausiu me
tu. Draugijos pirmininkas Vi
lius Trumpjona8 pasveikino 
narius ir jų svečius, atvyku
sius į susirinkimą, ir per
skaitė numatytą susirinkimo 
darbotvarkę, kuri buvo vien
balsiai priimta. Draugijos 
sekretoriaus Jurgio Lampsa-
Čio perskaitytas praėjusio su
sirinkimo protokolas buvo pa
tvirtintas tik po šių pataisų: 
1) Lietuvos evangelikų-liute
ronų konsistorija suteikė 
Kurtui Vėliui garbės nario 
vardą ir 2) Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugijos pirminin
kas Vilius Trumpjonas nedaly
vavo 2000 m. PLB suvažiavi
me Vilniuje. 

Po minėtų protokole reika
lingų pataisų, draugijos pir
mininkas Vilius Trumpjonas 
apibūdino draugijos paskuti
nio pusmečio veiklą, sakė, 
kad. jau nuo 1952 metų ruo
šiami Šiupinio vakarai esą 
tapę tradiciniais. Iš šių metų 
Šiupinys Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje vasario 24 
d. praėjo pakilia nuotaika, ne
paisant nepalankaus oro. Al
donai Buntinaitei. atliekant 
pranešėjos pareigas, dr. Vilija 
Kerelytė linksmino vakaro da
lyvius estradinėmis daino
mis, Algimantui Barniškiui 
teikiant muzikinę palydą. 
Ema Žiobrienė ir Zelma No-
reikienė pasitarnavo laimėji
mų vedimu, iš kurių pa
jamų numatyta 303 dolerius 
skirti Mažosios Lietuvos lie
tuvninkų šalpai. Draugijos 
valdyba numato ir toliau šelp
ti ne tik Karaliaučiaus krašto, 
bet ir Klaipėdos krašto lietuv
ninkus. Pavasario vajaus me
tu išsiųsta 3,352 laiškai Kara

liaučiaus krašto lietuvių pa
rėmimui ir 30 laiškų tik drau
gijos nariams, kad jų parama 
būtų pagyvinta lietuvninkų 
veikla. Pirmininkas Vilius 
Trumpjonas dėkojo visiems 
draugijos nariams už finansi
nę lietuvninkų ir Karaliau
čiaus krašto lietuvių para
mą. 

Šeimininkėms pakvietus 
susirinkimo dalyvius pietums 

ir mažlietuvių kunigui Valdui 
Aušrai sukalbėjus stalo mal
dą, visi stiprinosi gardžiai 
paruoštais valgiais. 

Po pietų draugijos iždininkė 
Ema Žiobrienė pranešė apie 
draugijos kasos 2000-ųjų metų 
būklę, o Vilius Trumpjonas 
tęsė toliau savo pranešimą 
apie draugijos veiklą Lietu
voje ir Karaliaučiaus krašte. 
Ten buvo remiama 85 vaikų 
stovykla, remiamos ekskursi
jos į Tolminkiemį, Kara
liaučių, Krantą, Tilžę ir Ragai
nę, taip pat ir į Klaipėdą, 
Šiaulius, Kauną ir Rumšiškes. 
Draugija parėmė Įsrūties pe
dagogikos koledžo ir Marijam
polės aukštesniosios pedago
gikos mokyklos pianistų kon
kursą „Baltijos lyra" ir M. K 
Čiurlionio 125-ųjų gimimo 
metinių minėjimą. Ji taip pat 
parėmė sporto klubo „Pilkal
nis" dviračių žygį, skirtą 
Liudviko Rėzos 160 metų mir
ties sukakties paminėjimui. Ji 
finansiškai parėmė ir penktą
ją Tilžėje suruoštą Karaliau
čiaus srities lietuvių kul
tūros šventę, kurioje dalyva
vo draugijos remiami vaikų 
ansambliai iš Gastų ir Gum
binės. 

Mažlietuvių draugija šv. 
Kalėdų metu parėmė Kara
liaučiaus srities vaikų šventę 
Gumbinėje ir Tolminkiemyje. 
Šventėje dalyvavo: Gastų 
„Beržynėlis", vadovaujamas 
Loretos Makaraitės; „Šešupė" 
iš Lazdynų, vadovaujama Al
donos Strojevos ir Gumbinės 
„Nadruvėlė", vadovaujama Al
girdo Karmilavičiaus. Vėliau 
vaikų ansambliai vyko iš 
Gumbinės į Donelaičio gimti
nę Lazdynėliuose. Ąžuolyne, 
prie paminklinio akmens, bu
vo deklamuojamos Donelaičio 
„Metų" ištraukos, buvo kalba
ma apie klasiko Kristijono Do
nelaičio, būrų dainiaus, ne
lengvą gyvenimą bei jo kūry
binį kelią. Tolminkiemio Do
nelaičio bažnyčioje vaikai at
liko koncertėlį. (T~tHždąmi 
namo, dalyviai sustojo feld
maršalo Pauliaus dvare Tra
kėnuose, kur su vietiniu mo
kytoju Stasiu Rezgių aplankė 
vietinę mokyklą. Visi, sugrįžę 
į Gumbinę, susirinko prieš 5 
metus Vokietijos salzburgiečių 

bendruomenės lėšomis atsta
tytoje Gumbinės evangelikų -
liuteronų bažnyčioje, kurioje 
sekmadieniais raedžiasi ir vie
tos katalikai (daugiausia lie
tuviai) pasiklausyti dainų .ir 
lietuvių liaudies instrumentų 
muzikos. Apie šimtas suaugu
sių po šv. Mišių pasiliko baž
nyčioje šio koncerto išklausy
ti. 

Draugija nuo liepos mėne
sio pradėjo remti ir lietuvių 
kultūros draugijos „Birutės" 
leidžiamą laikraštį „Naujoji 
Aušra". Draugijos pirmininkė 
Danutė Narušaitė mažlietu
vių draugijai rašo: „Šia lab
dara Jūs prisidedate prie 
Mažosios Lietuvos istorinės 
atminties atgaivinimo ir šių 
dienų lietuvių skatinimo įam
žinti draugijos rėmėjų veiklą 
ir eiti jų keliais, tęsti jų dar
bus". „Su mūsų draugijos rė
mėjų pagalba mes praėjusiais 
metais rėmėm 17 mokyklėlių/ 
būrelių. Norėdamas atkreipti 
dėmesį ir stiprinti ryšius su 
krašto lietuviais, net 2 kartus 
aplankiau kraštą savo paties 
lėšomis. Net ir šių metų kovo 
mėnesį ten apsilankiau, bet 
apie tai bus pranešta birželio 
9-10 d.d. vykstančiame MLF 
susirinkime. Net du kartus 
praėjusiais metais aplankiau 
„Mažosios Lietuvos" bendriją, 
kuriai buvo įteikta 500 dole
rių suma, kadangi jai trūksta 
lėšų veiklos išvystymui, kon
kuruojant su vokiškomis orga
nizacijomis Klaipėdoje", — sa
kė draugijos pirmininkas Vi
lius Trumpjonas. 

Mažosios Lietuvos Rezis
tencinio sąjūdžio pirmininkas 
Algis Regis pakvietė visus 
susirinkimo dalyvius atvykti 
birželio 9-10 d. į Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio sąjū
džio ir Maž. Lietuvos fondo 
narių visuotinį suvažiavimą, 
kuris vyks Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. 

Po šio susirinkimo dalyviai 
turėjo progos pamatyti vaiz
dajuostę apie „Klaipėdos 
krašto tautinius drabužius". 
Vaizdajuostėje matėsi senieji 
Mažosios Lietuvos gyventojų, 
ypač Klaipėdos krašto, tauti
niai drabužiai, pirštinės, ska
ros ir t.t. Folklorinio ansamb
lio „Vorusnėlė" vaikai vaizda
juostę paįvairino savo daino
mis. 

Valteris Bendikas 

„SEKLYČIOS" TREČIADIENIU POPIETĖJE 
Vyresniųjų lietuvių centre šešiems vaikams. Ji buvo apie 
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„Seklyčioje" gegužės 2 d., tre
čiadienį, renginių vadovė Ele
na Sirutienė supažindino mus 
su šios popietės prelegente, 
mokytoja Irena Šereliene. Jos 
pasakojimo tema buvo „Mūsų 
Dieviškoji Motina, apsireišku
si Medžiagorijoje". 

Gegužės mėnuo skiriamas 
Dievo Motinai Marijai. Švč. M. 
Marijos vardas yra tariamas 
su ypatinga pagarba. Lietuvių 
Katalikų Bažnyčioje, be kitų 
švenčių, visą mėnesį vyksta 
gegužinės pamaldos Švč. M. 
Marijai pagerbti. 

Švč. M. Marija įvairiuose pa
saulio kraštuose yra apsireiš
kusi apie 250 kartų. Ji pasi
rodė Lurde, Fatimoje, Gvade-
lupėje, Japonijoje ir daugelyje 
kitų vietų. Lietuvoje ji apsi
reiškė Šiluvoje, Girkalnyje, Ši
monyse, Skiemonyse. Apsi
reiškusi M. Marįja kalbėjo, 
kad žmonės per mažai mel
džiasi. Reikia daugiau šv. Mi
šių, nes nėra nieko svarbesnio 
už šv. Mišių auką. 

Lurde M. Marija apsireiškė 
1858 metais, Fatimoje - 1917 
metais, Medžiagorijoje - 1981 
metais birželio 24 d. 2001 m. 
birželio 24 d. sukaks 20 metų 
nuo pirmųjų Švč. M. Marijos 
pasirodymų Podborno kalne. 

Medžiagorija - nedidelė vie
tovė, kaimas, ten gyvena apie 
400 šeimų. Gyventojai verčiasi 
vynuogių ir tabako auginimu. 
1981 m. birželio 24 d. Švč. M. 
Marija šioje vietoje pasirodė 

200 metrų aukštyje, prie Pod
borno kalno, netoli Medžiago-
rijos kaimo. Tai buvo nuosta
bus vaizdas. Po to ji vėl pasi
rodė kelis kartus. Madona bu
vo nepaprastai graži. Iš pra
džių vaikai buvo išsigandę. Jie 
papasakojo apie šiuos įvykius 
visam kaimui, ir kai žinios 
pasklido po visą apylinkę, su
žinojo komunistinė valdžia ir 
tuos vaikus suėmė. Vaikus 
daktarai patikrino ir nuspren
dė, jog jie visai sveiki. 

Madona pasirodė dar kelis 
kartus. Ta vieta, kur Marija 
pasirodė pirmą kartą, pava
dinta ,Apreiškimo kalnu". 
Ten dabar yra pastatyta baž

nyčia, ji pavadinta šv. Jokūbo 
vardu. Čia sutelpa apie 2,000 
žmonių, jiems tarnauja tėvai 
pranciškonai. 

Apie trisdešimt milijonų pi
ligrimų jau apsilankė Medžia
gorijoje, įskaita'nt ir kunigus, 
vyskupus bei kardinolus. Žmo
nės vis keliauja į šią vietą, 
nors į kalną, į vieną pusę, rei
kia lipti apie 3 valandas. 

Po paskaitos dar ir vaizda
juostę matėme, kaip vaikai 
meldžiasi ir bendrauja su Ma
dona. 

Kun. dr. Kęstutis Trimakas 
ruošia antrąją knygą apie Ma
rijos apsireiškimą Medžiago
rijoje. Ji bus išspausdinta 
2001 m. gegužės mėnesį. 

Laima Vaičiūnienė 

Besisvečiuodama vyresniųjų lietuvių popietėje „Seklyčioje", įžymioji lietu
vių dainininkė Violeta Urmana-Urmanavičiute mielai pasirašinėjo auto
grafus E. Sulaičio nuotr. 


