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Politinės partijos pasirašė 
susitarimą dėl ilgalaikės

gynybos
Vilnius, gegužės 23 d. 

(BNS) — Siųsdami politinės 
santarvės signalą Šiaurės At
lanto sąjungai, dešimties Lie
tuvos partijų atstovai trečia
dienį Seime iškilmingai pasi
rašė istorinį susitarimą, ku
riuo patvirtino, jog Lietuva 
siekia narystės NATO ir akty
vaus dalyvavimo Europos Są
jungos (ES) bendrojoje užsie
nio ir saugumo politikoje.

Susitarimą „Dėl Lietuvos gy
nybos politikos 2001-2004 m.” 
pasirašė tiek valdančiosios, 
tiek opozicinės partijos, o taip 
pat kelių mažesniųjų partijų 
atstovai.

„Tik priklausydama NATO 
kolektyvinės gynybos siste
mai, Lietuva gali užsitikrinti 
ilgalaikį ir stabilų saugumą”, 
teigiama pasirašytame susita
rime.

„Mes pademonstravome sa
vo vienybę. Tai yra labai ge
ras ženklas prieš artėjančią 
NATO Parlamentinės Asam
blėjos sesiją ir 2002 metais 
įvyksiantį NATO viršūnių su
sitikimą”, po pasirašymo ce
remonijos pareiškė Seimo pir
mininkas, socialliberalų vado
vas Artūras Paulauskas.

Partijos patvirtifio, jog 
„Lietuvos prioritetas ir atei
tyje bus dalyvavimas NATO 
vadovaujamose < bei ES tarp
tautinėse operacijose, krizių ir 
konfliktų prevencijoje”, o gy
nybos išlaidoms turi būti ski
riamas pastovus bendrasis vi
daus produktas (BVP). „Lietu
vos gynybos išlaidos' 2002 m. 
bus 2 proc. BVP, o 2003-2004 
metais šis procentas nebus 
mažinamas”, teigiama susita
rime.

Anot susitarimo, siekiant

Rusijos Valstybės Dūma 
smerkia NATO plėtrą į Pabaltijį

gariją, Rumuniją, Slovėniją irMaskva, gegužės 23 d. 
(BNS) — Rusijos Valstybės 
Dūma trečiadienį pasmerkė 
NATO plėtrą ir pasiūlė valsty
bės prezidentui Vladimir Pu- 
tin įpareigoti vyriausybę akty
viau priešintis sąjungos pla
nams plėstis į Rytus.

Kaip pranešė agentūra „In- 
terfax”, Valstybės Dūmos po
sėdyje už tokį deputatų komu
nistų Ivan Melnikov, Valentin 
Nikitin, nepriklausomų depu
tatų Nikolaj Ryžkov, grupės 
„Rusijos regionai” nario Niko
laj Šaklein ir kitų parengtą 
nutarimą balsavo 230 deputa
tų, 2 buvo prieš, 4 susilaikė.

Nutarime pabrėžiama, kad 
ypač didelį nerimą kelia NA
TO ketinimas priimti į savo 
gretas Lietuvą, Latviją ir Esti
ją, ir tai gali įvykti jau 2002 
metais.

Valstybės Dūma primena, 
kad kitą savaitę NATO PA 
Vilniuje rengia savo pavasario 
sesiją, į kurią pakviesti ir Ru
sijos parlamentarai. „Šią akci
ją reikia vertinti kaip dar vie
ną mėginimą įtraukti Baltijos 
valstybes į NATO, netiesiogiai 
padedant Rusijos Federacijai”, 
pabrėžiama nutarime.

Valstybės Dūma įpareigojo 
savo nuolatinę delegaciją 
NATO Parlamentinėje Asam
blėjoje (PA) nedalyvauti jos 
renginiuose, kurie vyks vals- 
tybių-kandidačių į NATO teri
torijoje.

Nutarime pažymima, kad 
pastaruoju metu aktyviai ren
giamasi priimti į NATO Bul-
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efektyviai panaudoti kariuo
menei skirtas lėšas, jos plėtra 
bus vykdoma pagal nustatytas 
svarbiausias sritis. Pagal su
sitarimą 2002-2004 m. pagrin
diniai kariuomenės plėtros 
tikslai yra šie: karių mokymo 
ir švietimo sistemos tobulini
mas, karių tarnybos sąlygų 
gerinimas, valdymo, kontrolės 
ir ryšių sistemos tobulinimas, 
oro gynybos kūrimas ir plėtra, 
logistikos sistemos plėtra, 
ginkluotės ir technikos įsi
gijimas ir modernizavimas bei 
gynybos infrastruktūros plėt
ra.

Susitarimu partijos pritaria 
nuostatai iki 2006 m. sukurti 
brigadą, pajėgią veikti kartu 
su NATO pajėgomis pagal 
Šiaurės Atlanto sutarties 5 
straipsnį Lietuvoje, o iki 2002 
m. bus sukurtas batalionas, 
gebantis vykdyti bendras 
operacijas su NATO pajėgomis 
užsienyje. Taikos metu JT ir 
NATO tarptautinėms taikos 
palaikymo operacijoms Lietu
va planuoja skirti padalinius 
iki kuopos dydžio.

Susitarimą pasirašė valdan
čiosios Lietuvos liberalų są
junga (LLS), Naujoji sąjunga 
(socialliberalai), Centro sąjun
ga, Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjunga (MKDS), 
opozicinės Lietuvos socialde
mokratų partija (LSDP), Tė
vynės sąjunga (Lietuvos kon
servatoriai) bei kelios mažes
nės partijos — „Jaunosios Lie
tuvos”, naujųjų tautininkų ir 
politinių kalinių sąjunga, poli
tinė partija „Lietuvos krikš
čionys demokratai”, Naujosios 
demokratijos partija, Nuosai
kiųjų konservatorių sąjunga.

Slovakiją. NATO PA šiose val
stybėse organizavo keletą ren
ginių, į kuriuos buvo pakvies
ta ir Valstybės Dūmos nuola
tinė delegacija NATO PA.

„Taip NATO stengiasi iš
gauti netiesioginį Rusijos pri
tarimą šių valstybių narystei 
sąjungoje,... pripratinti Rusi
jos visuomenę prie minties, 
kad tolesnis NATO išsiplėti
mas į Rytus neišvengiamas”, 
pažymima Valstybės Dūmos 
nutarime._____________

* Antradienį 10 minučių 
iki vidurnakčio į Vilniaus 
miesto vyriausiąjį policijos 
komisariatą paskambinęs lie
tuviškai kalbėjęs anonimas te
lefonu pranešė, kad Seimo 
rūmuose padėtas sprogmuo. 
Vėliau policija gavo to paties 
anonimo pranešimą telefonu, 
jog trečiadienį 10 vai. sprogs 
Seimo rūmai. Po penkiolikos 
minučių į Vilniaus VPK telefo
nu paskambinęs anonimas 
pranešė, kad rūmai sprogs 6 
vai. ryto. Seimo rūmų patal
pas patikrinę Vadovybės ap
saugos departamento (VAD) 
prie VRM pareigūnai sprog
menų nerado. Seimo prieigas 
iš lauko patikrino policijos pa
reigūnai. Ugniagesiai ir grei
toji medicinos pagalba į įvykio 
vietą kviesta nebuvo. Nustaty
ta, kad anonimas skambino iš 
taksofono, esančio prie pat 
Seimo rūmų. Tačiau kai į įvy
kio vietą atvyko policijos pa
reigūnai, įtariamojo čia nebe
buvo. (BNS)

NATO Parlamentinės Asamblėjos (PA) organizacinio komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas ir Seimo kanclerio 
pavaduotojas Gedeminas Aleksoms apžiūrėjo Šiuolaikinio meno centro patalpas, kuriose vyks NATO PA sesija.

Lietuva gerai pasiruošė 
NATO asamblėjai

Vilnius, gegužės 23 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas tikisi, jog 
Vilniuje netrukus įvyksianti 
NATO Parlamentinės Asamb
lėjos (NATO PA) pavasario se
sija bus puiki proga pade
monstruoti Lietuvos pažangą 
siekiant narystės Šiaurės At
lanto sąjungoje.

Trečiadienį Seimo pirminin
kas, kuris taip pat pirminin
kauja ir NATO PA sesijos or
ganizaciniam komitetui, ap
žiūrėjo Šiuolaikinio meno cen
trą (SMC) ir Vilniaus Rotušę, 
kur gegužės 27-31 d. posė
džiaus NATO PA sesijos daly
viai.

„Ar gali būti geresnis lai
kas savo akimis išvysti įspū-

Atsisakantys Lietuvos pilietybės 
išvyksta į kaimynines valstybes

Vilnius, gegužės 23 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pasirašė dekretą, 
kuriuo patenkino 31 asmens 
prašymus atsisakyti Lietuvos 
pilietybės.

Pasak Pilietybės komisijos 
nario Andriaus Meškausko, 
absoliuti dauguma atsisa
kančių pilietybės žmonių iš
vyksta gyventi į užsienį: dau
giausiai — į Rusiją, Baltaru
siją ir Ukrainą.

A. Meškausko teigimu, pasi
taikė keli pavieniai atvejai, 
kai atsisakantieji pilietybės 
nurodė kitas priežastis nei iš
vykimas gyventi į užsienį, ta
čiau šie atvejai labai reti. Pa
vyzdžiui, vienas jaunuolis pa
noro atsisakyti pilietybės, 
protestuodamas prieš brandos 
egzaminus. Šis atvejis, pasak 
A. Meškausko, nebuvo svars
tytas ir prezidentui neteiktas.

Pasak A. Meškausko, dau
giausia jaunų žmonių pilie
tybės nori atsisakyti protes
tuodami prieš ką nors. Įta
riama, kad tokiu būdu jie nori 
išsisukti nuo privalomos tar
nybos kariuomenėje.

Praėjusiais metais Lietuvos 
pilietybės atsisakė 298 žmo
nės. Daugiausiai atsisakiusių 
pilietybės asmenų — 4,041 — 
užregistuota 1993 metais.

Prezidento sudaryta Pilie
tybės komisija taip pat svars
to, kam suteikti pilietybę. Pa
sak A. Meškausko, suteikti pi
lietybę daugiausia prašo lietu
viai, kurie įvairiais keliais yra 
atsidūrę užsienyje.

Pagal Lietuvos įstatymus, 
asmenys, kurie iki 1940 metų 
birželio 15 dienos turėjo Lietu
vos pilietybę, taip pat jų vai
kai ir vaikaičiai, turi teisę

dingą pažangą, kurią padarė 
Lietuva”, sakė Seimo pirmi
ninkas, primindamas, jog 
Seime pagrindinės politinės 
partijos pasirašė susitarimą 
dėl ilgalaikės gynybos politi
kos, kuriame dar kartą patvir
tino NATO narystės siekį ir 
įsipareigojo skirti tam lėšų. 
„Aš tikiuosi, kad tai įvertins 
ir mūsų žmonės, ir tarptauti
nė visuomenė”, pažymėjo A. 
Paulauskas.

Į NATO PA sesiją A. Pau
lausko kvietimu atvyksta ir 
NATO generalinis Sekretorius 
George Robertson.

Kalbėdamas apie techninį 
pasirengimą sesijai, A. Pau
lauskas teigė, jog jau įvykdyta 
96 proc. numatytų darbų. Su

gauti Lietuvos pilietybę. Jie 
turi pareikti įrodymus, ir pi
lietybė bus suteikta.

Pasak A. Meškausko, tarp 
prašančiųjų pasitaiko ir kitų * 
tautų žmonių — rusų, lenkų, 
baltarusių, žydų, kurie turi 
įrodyti, kad prieš karą gyveno 
Lietuvoje.

Lietuvos pilietybė taip pat 
suteikiama vadinamosiose 
Lietuvos etninėse žemėse — 
Baltarusijoje, Lenkijoje gyve
nantiems lietuviams.

A. Meškauskas sakė, kad 
vienus skatina pilietybę gauti 
asmeniniai sentimentai, kiti 
to siekia norėdami sau paleng
vinti judėjimą iš vienos vals
tybės į kitą.

Pernai Lietuvos pilietybė su
teikta 570 asmenų.

Lietuvos įstatymai numato, 
kad Lietuvos pilietybė gali 
būti suteikta ir išimties tvar
ka. Ji suteikiama už nuopel
nus Lietuvai. Tarp išimties 
tvarka Lietuvos pilietybę ga
vusių žymių veikėjų yra bale
rina Maja Pliseckaja, kompo
zitorius Rodion Ščedrin, mode
liuotojas ir madų istorikas 
Aleksandr Vasiljev ir kiti.

2000 m. Lietuvos pilietybė 
išimties tvarka suteikta 71 as
meniui.

Lietuvos pilietybės neteikti 
galima tuo atveju, jei Lietuvos 
pilietis įgyja kitos valstybės 
pilietybę. Pasak A. Meškaus
ko, neretai dvigubą pilietybę 
turintys žmonės gudrauja ir 
nesako, kad turi ir kitos val
stybės pilietybę. „Būna, kad 
ant valstybės sienos ne tą 
pasą parodo”.

Per praėjusius metus Lietu
vos pilietybės neteko 2 asme
nys.

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

remontuotame ŠMC įrengtos 
dvi 600 ir 80 vietų posėdžių 
salės, darbo kabinetai NATO 
PA vadovams ir sekretoriatui, 
spaudos centras. Kelios posė
džių salės įrengtos ir greta 
esančioje Vilniaus Rotušėje. 
Konferencijų salės sienas puo
šia keli dailės kūriniai iš nese
niai ŠMC rodytos parodos 
„NATO sienos”. Posėdžių salė
se sumontuota šiuolaikiška 
balsavimo aparatūra.

„LUKoil” nori 
derėtis dėl

„Mažeikių naftos” 
akcijų

Vilnius, gegužės 23 d. 
(BNS) — Rusijos susivieniji
mas „LUKoil” sutinka derėtis 
su Lietuvos vyriausybe dėl 33 
proc. „Mažeikių naftos” akcijų 
paketo įsigijimo, patvirtino 
bendrovės „Lukoil Baltija” va
dovas Ivanas Paleičikas, rašo 
dienraštis „Lietuvos rytas”.

„LUKoil” nori mokėti už ak
cijas apie 200 mln. litų. Tai 
būtų apie 100 mln. litų ma
žiau, negu už jas mokėjo 
„Mažeikių naftos” valdytoja 
„Williams”. Anot I. Paleičiko, 
„LUKoil” turėtų prisiimti 33 
proc. „Mažeikių naftos” nuo
stolių, patirtų valdant „Wil- 
liams”, todėl ir akcijų kaina 
turi būti atitinkamai mažes
nė.

„Lukoil Baltija” vadovas aiš
kino, jog visai nesvarbu, kad 
„Mažeikių naftą” ir toliau val
dys amerikiečiai. „Jeigu valdy
tojas dirbs gerai, tai valio, ak
cininkams uždirbs pinigų. 
Prieštarausime, jei bus dirba
ma nuostolingai. Akcininkas 
visada turi galimybių paveikti 
šiuos dalykus. Mes — ne vy
riausybė, kuri, pasirašiusi 
tokią sutartį su ‘Williams’, 
nieko nenori daryti. Mums tos 
sutartys negalioja”, teigė I. 
Paleičikas.

„LUKoil” nori, kad akcijos 
būtų platinamos naujos akcijų 
emisijos būdu — tada inves
tuoti pinigai liks „Mažeikių 
naftoje”.

* Ūkio ministerija stebisi, 
kad komerciniai bankai,
vengdami bendradarbiauti su 
verslininkais, visiškai nepre
tenduoja į lengvatinius kredi
tus, kurie netrukus ateis per 
Europos Sąjungos fondus. Lie
tuva jau dabar neišnaudoja 
ES skiriamų lėšų smulkiam ir 
vidutiniam verslui remti.

<VŽ, Elta)
* „Lietuvos avialinijų” 

(LAL) antrinė bendrovė
„Aviakompanija Lietuva” gali 
būti parduota Skandinavijos 
oro linijai SAS. ivž, Eita)
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Tėvynėje pasižvalgius
* Vilniaus miesto II apy

linkės teismas trečiadienį 
leido 2 mėnesiams suimti 
šnipinėjimu įtariamą 26 metų 
Lietuvos pilietį Eugenijų Jo
niką. Teismo posėdis vyko už 
uždarų durų. E. Jonikos veidą 
dengė kaukė, rankos buvo su
rakintos antrankiais. Teis
mas, leisdamas suimti E. Jo
niką, atsižvelgė į Generalinės 
prokuratūros argumentus, 
kad jis įtariamas sunkaus nu
sikaltimo padarymu ir, bū
damas laisvėje, gali slėptis 
nuo tardymo. E. Joniką Val
stybės saugumo departamento 
(VSD) ir Generalinės proku
ratūros pareigūnai sulaikė 
pirmadienį po pusę metų tru
kusios operacijos. Jis įta
riamas šnipinėjimu bei ketini
mais perduoti valstybės pas
laptį sudarančias žinias už
sienio valstybės žvalgybai.

* Seimo Nacionalinio sau
gumo ir gynybos komitetas 
(NSGK) maždaug po 2 savai
čių ketina išsikviesti „ant kili
mėlio” Valstybės saugumo de
partamento (VSD) generalinį 
direktorių Mečį Laurinkų pa
siaiškinti dėl spaudoje išrekla
muoto žvalgo gaudymo veiks
mų. „Kviesime pasiaiškinti, 
kas čia per cirkai vyksta. Aš 
manau, kad už tai mes tikrai 
nepaglostysime”, sakė vienas 
NSGK narys, nenorėjęs, kad 
būtų skelbiama jo pavardė. 
Įslaptintų pavadintą sulaiky
mą bent iš trijų vietų nufotog
rafavo sulaikymo vietoje atsi
dūręs dienraščio „Lietuvos ry
tas” korespondentas. VSD 
tvirtina, jog jis sulaikymo vie? 
toje atsidūrė atsitiktinai. Ant
radienį VSD generalinis direk
torius M. Laurinkus šventė 
savo 50 mėtį. Spaudos teigi
mu, kai kurie politikai priva
čiuose pokalbiuose juokavo, 
jog „M. Laurinkus gavo gerą 
dovaną jubiliejaus proga”. <bns>

* Lietuva pagal automo
bilių skaičių lenkia kai ku
rias Europos valstybes — 
tūkstančiui žmonių čia tenka 
325 automobiliai. Tai 5 auto
mobiliais daugiau nei Portu
galijoje ir 65 daugiau negu 
Graikijoje. Pernai Lietuvoje 
buvo įregistruota 1.207 mln. 
transporto priemonių. Tarp
tautinės kelių federacijos duo
menimis, daugiausia automo- 
bolių — 576 — tūkstančiui gy
ventojų — tenka mažiausioje 
Europos valstybėje Luxembur- 
ge, 525 — Italijoje, 520 — Is
landijoje, 510 — Vokietijoje. 
Amerika turi „tik” 486 auto
mobilius tūkstančiui žmonių.

* Kauno miesto valdyba
patvirtino apie 164,000 kv. 
m žemės sklypo, skirto M. K. 
Čiurlionio tilto kairiojo prietil
čio sankryžai įrengti, detalųjį 
planą. <kd, Eita)

* Klaipėdos miesto apy
linkės teismas antradienį 
dvejų metų laisvės atėmimo 
bausme nuteisė Europos spor
tinių šokių čempioną 22 metų 
Marių Plioraitį, kaltintą sveti
mo turto sužalojimu ir auto
mobilio vagyste. M. Plioraitis, 
kuris yra Klaipėdos universi
teto Menų fakulteto III kurso 
studentas, sportinių šokių ko
lektyvo „Žuvėdra” šokėjas, pa
saulio ir Europos sportinių 
šokių čempionas, savo kaltės 
nepripažino. Teismas taip pat 
priteisė atimti pusę M. Plio- 
raičio turto. Bausmę šokėjas 
atliks bendrojo režimo patai
sos darbų kolonijoje. (BNS)

* Trečiadienį Vašingtone
prasidėjo ketvirtosios tarpvy
riausybinės dvišalės Lietuvos 
ir JAV ekonominės konsultaci
jos, rengiamos kartą per me
tus. Konsultacijos vykdomos 
remiantis Baltijos valstybių ir 
JAV Bendradarbiavimo char
tijos, pasirašytos 1998 m. sau
sio mėnesį, nuostatomis. Lie
tuvos delegacijai pastarosiose 
konsultacijose vadovauja už
sienio reikalų viceministre 
Dalia Grybauskaitė, JAV — 
Valstybės sekretoriaus pava
duotojas ekonomikos, verslo ir 
žemės ūkio klausimams Alan 
P. Larson. Vašingtone ketina
ma aptarti daugiašalio bend
radarbiavimo klausimus — 
Lietuvos stojimo į ES pažan
gą, Lietuvos dalyvavimą Eko
nominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (OECD) 
Baltijos regioninėje progra
moje. (Elta)

* Kauno valstybiniame
akademiniame drenos 
teatre ketvirtadienį įvyko be
veik 4 mėnesius repetuotos 
Anton Čechov „Žuvėdros” 
premjera. Teatro vadovas Vid
mantas Bartulis prieš pusmetį 
pateikė tikrą siurprizą, pa
kviesdamas statyti spektaklį 
vieną kontroversiškiausių Lie
tuvos teatro asmenybių Joną 
Vaitkų. (KD, Elta)

* Būtingėje ketinama 
įrengti vėjo jėgaines, tačiau 
Klaipėdos apskritis teigia ne
turinti laisvo sklypo šioms jė
gainėms. Demonstraciniame 
vėjo jėgainių parke planuoja
ma sumontuoti tris jėgaines, 
kurių kiekvienos nominali ga
lia 1.5 megavato. Jėgaines 
ruošiasi statyti Vilniuje įsikū
ręs Ekologinės paramos fon
das. Klaipėdos apskritis netu
ri duomenų, kieno lėšomis bus 
statomos šios jėgainės. Ekolo
ginės paramos fondas paraiš
koje Klaipėdos regiono aplin
kos apsaugos departamentui 
ir Palangos miesto savivaldy
bei nurodė tik pirminę šio pro
jekto vertę — 20 mln. litų.

* Seimas pradėjo svars
tyti nutarimo pataisą, kuri 
atvertų kelius Lietuvos bend
rovėms eksportuoti strategi
nės paskirties prekes, tarp jų 
ir ginklus, Vakarų Afrikos val
stybei Siera Leone. Po 1997 
m. karinio perversmo JT Sau
gumo Taryba buvo paskelbusi 
Siera Leone įvairias bausmes, 
tarp jų — ir ginklų embargą.

(LR, R, LŽ, LA, Elta)

* Dėl valdininkų neran
gumo išaugusią skolą Kau
no savivaldybei muziejinin
kams gali tekti atiduoti iš
einant nemokamų atostogų. 
Tai gali būti vienintelė išeitis, 
kurios turės griebtis Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus 
kolektyvas. ikd, Eita)

* Ne vienerius metus Lie
tuvoje dirbantys stambūs 
užsienio investuotojai mano, 
kad investicinė aplinka vals
tybėje labai pagerėjo. ir, Eitai

Sutrumpinimai: K - "Klaipėda", KD - 
"Kauno diena", LA -"Lietuvos aidas", 
LR - "Lietuvos rytas", LŽ - "Lietuvos 

žinios", R - "Respublika".
Naudotasi Lietuvių grįžimo į tėvynę 

informacijos centro medžiaga.

KALENDORIUS
Gegužės 24 d.: Gerardas, Gina, 

Joana, Vilmantas, Vincentas, Zuza
na.

Gegužės 25 d.: Almantas, Beda, 
Danutė, Grigalius, Jovilė, Marija 
Magdalena, Urbonas.
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LIETUVIU TELKINIAI 
DVIGUBA ŠVENTĖ PALM BEACH, FL

Nuo 1989 m. pietų Floridos 
lietuvių kultūrinis gyveni
mas praturtėjo naujomis jėgo
mis, kai čia, anksti į pensiją 
išėjęs, apsigyveno prof. muz. 
Liudas Stukas ir drauge su 
savo broliu prof. Jokūbu ir 
Loreta Stukais įkūrė Vyčių 
153 kuopą. Kuopa jungia dau
giau kaip 100 mylių atstumu 
gyvenančius 95 lietuvių kil
mės narius. Ne kalba, bet pri
gimtis ir ideologija lemia šios 
nuostabios patriotinės orga
nizacijos veiklą.

Vyčiai organizavo demon
stracijas laisvės kovų metais, 
rašė peticijas, siuntė valdžios 
žmonėms, darė ir tebedaro 
rinkliavas našlaičiams, kur 
pagalba daugiausiai reikalin
ga. Muz. L. Stuko pastangom 
čia buvo suorganizuota daug 
Lietuvos menininkų koncertų.

Vienas iš pagrindinių Vyčių 
renginių — tai metinis Šv. 
Kazimiero minėjimas. Šiemet 
minėjimas buvo sujungtas su 
Lietuvių kultūros muziejaus 
20-uoju jubiliejumi. Dviejų 
prasmingų minėjimų progra
mos darniai jungės į iškilmin
gą šventę.

Iškilmės prasidėjo pamal
dom šv. Judo bažnyčioj, kurias 
atnašavo vysk. Paulius Balta
kis. Tos prasmingos dienos pa
mokslą praturtino laukiamos 
žinios iš Vatikano ir naujojo 
kardinolo Audrio Bačkio lin
kėjimai. Sol. Onos Jameikie- 
nės ir „Dainos” choro, vad. 
muz. J. Samoško, giesmės, 
muz. L. Stuko vargonų paly
da kėlė šventišką nuotaiką.

Po šv. Mišių tolimesnė die
nos programa vyko.Watesforb 
viešbuty. Dalyvių tarpe buvo 
matyti jaunesnės kartos — 
naųjųjų ateivių ir svečių iš 
Lietuvos. Dabartinei Vyčių 
pirmininkei Joan Bezonsky 
vadovaujant, iškilmės buvo 
pradėtos su „Plege of Alle-
ųiance” ir vysk. Pauliaus Bal
takio invokacija. Tolimesnei 
programai gražiai vadovavo 
Dorothy Parrilli.

Lietuvos ir viso pasaulio 
jaunimo globėjo šv. Kazimiero 
diena — tai dvasinis pakili
mas nuo kasdienybės į kil
niąsias vertybes. Tai išryški
nimas Vyčių ideologijos bei 
tikslų, kuriuos aiškiai ir vaiz
džiai nusakė — pagrindinis 
šventės prelegentas, jau prieš 
II Pasaulinį karą priklausęs 
Vyčių organizacijai, garbės 
konsulas Stanley Balzekas, 
Jr., šv. Kazimiero asmenybės 
idealus prilyginęs Vyčių ideo
logijai. Gediminaičių giminės 
jaunuolis pasižymėjo pamal
dumu, kilniais darbais, skais
tybe. Mirė būdamas 29 m. 
1483 m. kovo 4 d. Gardine. Pa
laidotas Vilniuje, 1522 m. po
piežius Adrianas kanonizavo 
šventuoju. Popiežius Clemen- 
sas VIII kovo 4 d. paskelbė 
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 
diena.

Šv. Kazimiero ir Lietuvių kultūros muziejaus Palm Beach, FL, šventėje 
Dorothy Parrilly, programos vedėja, Rimgailė Zotovienė, LKM pirmi 
ninkė, ir garbės konsulas Stanley Balzekas, Jr.

Tai populiariausia lietuvių 
šventė. Garbės konsulas iš
kėlė Vyčių patriotizmą, nuo
pelnus atgaunant Lietuvai ne
priklausomybę, pagalbą žmo
gui ir paramą Lietuvai, pa
garbą papročiams ir tradici
joms, kaip kultūros tęstinu
mą. Nusakęs okupacijų pada
rytas skriaudas ir pasekmes 
mūsų tautai, g. konsulas ra
gino ir toliau padėti Lietuvai 
— tiesiogiai ir investicįjomis 
remti naujuosius ateivius pa
tarimais, su savo vakarietiš
ku patyrimu. Priminė, kad 
reikia rašyti peticijas dėl Lie
tuvos įstojimo į NATO. Kon
sulas tiki šviesia Lietuvos 
ateitimi — lietuviai gabūs, 
darbštūs, kūrybingi ir drau
giški žmonės.

Po to vyko Liet. kultūros 
muziejaus, esančio Palm 
Beach, FL., 20-ojo jubiliejaus 
paminėjimas. Rimgailės Zo- 
tovienės ir Povilo Manomaičio 
montažu buvo papasakotas 
20-ties metų muziejaus nuei
tas kelias.

Šventės pabaigoje buvo pa
gerbti du nusipelnę žmonės. 
Muz. Liudui Stukui, Vyčių 
153 kuopos įkūrėjui ir ilga
mečiam pirmininkui, specialų 
raštą įteikė dabartinė pirm. 
Joan Bezonsky. Lietuvos kul
tūros muziejaus kūrėjas ir il
gametis valdybos narys Jo
nas Staras buvo apdovanotas 
pagarbos L. K M. valdybos 
raštu.

Džiugiu pabaigos akcentu 
tapo konsulo St. Balzeko, Jr., 
laimėjimas loterijoje — tai 
buvo dail. R. Zotovienės tapy
bos paveikslas „Vilniaus at
minimai”, kurį ji dedikavo 
muz. L. Stukui už jo pasiau
kojimą vystant lietuvišką kul
tūrą.

Šv. Kazimiero šventė — tai 
gyvas pavyzdys, kaip giliai 
lietuvius jungia tradicijos, ku
rių neįveikia nei amžius, nei 
tolis, nei kalbų skirtumas.

Rimgailė Zotovienė

PAGERBTAS VYSK.
MOTIEJUS VALANČIUS

Lietuvių Bendruomenės 
Palm Beach apylinkės lietu
viai kiekvieno mėnesio antrąjį 
antradienį, vidurdienį, tradi
ciškai renkasi į Piccadilly res
toraną pabendrauti. Tas suėji
mas dažnai paįvairinamas ko
kia kultūrine programa, ku
riai vadovauja šios apylinkės 
valdybos narys kultūriniams 
reikalams Pranas Baltakis.

Praėjusio mėnesio pabend
ravime buvo paminėtas Lietu
vos operos ir baleto aštuonias
dešimtmetis. Jį paruošė ir 
programai vadovavo JAV LB 
tarybos narė Dalia Augūnie- 
nė. Apie operos įkūrėją solistą 
Kiprą Petrauską papasakojo, 
šioje apylinkėje laikinai apsis
tojusi, jo duktė Aušra Petraus
kaitė. Programa taip pat buvo

Po pavykusio koncerto „Neringos” jaunimo stovyklai. Iš kairės: 
tarybos pirm. Jagminienė, sės. Eugenija Lukošiūtė, rėmėjų pirm. 
Gitą Kupčinskienė, dir. Dana Grąjauskaitė; sėdi: organizacinio 
komiteto pirm. Aldoną Rrapuolenytė, seselių vyresnioji sės. Paulė 
Savickaitė ir „Neringos” stovyklos stovykĮąutoja. G. Čepo nuotr.

paįvairinta Kipro Petrausko 
liaudies Rainomis ir operų 
arijomis.

Balandžio 10 dienos pabend
ravimo kultūrinė dalis ‘buvo 
skirta vysk. Motiejaus Valan
čiaus 200 metų gimimo su
kakčiai paminėti. Paskaitą 
apie šį didįjį Lietuvos vyskupą 
turėjęs skaityti rašytojas Pau
lius Jurkus iš New Yorko dėl 
ligos negalėjęs atvykti, jos 
tekstą atsiuntė paštu. Jį per
skaitė šios apylinkės valdybos 
pirmininkas Kęstutis Miklas, 
stovėdamas priekyje sienos, 
papuoštos didžiule vysk. Va
lančiaus nuotrauka bei plaka
tais apie jo vadovautą Varnių 
vyskupiją.

Reikia pažymėti, kad mėne
siniai pabendravimai Šioje 
apylinkėje jau tiek išpopulia
rėjo, yra visų laukiami ir daž
nai įjuos sutraukia iki 100 lie
tuvių, jų tarpe net iš tolimes
nių apylinkių. (kkm)
SEATTLE, WA

SEATTLE LIETUVIŲ 
ŠVENTĖ

Š.m. vasario 10 d., Seattle, 
įvyko Washington valstijos lie
tuvių bendruomenės Vasario 
16-tosios minėjimas. Dalyvių 
nuomone, šis nuostabiai pasi
sekęs renginys pralenkė net 
praėjusių metų puikų minė
jimą. Kaip malonu, kad Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mas tapo tikra džiaugsmo ir 
laisvės šventė!

Vakaro ruošėjai labai siekė 
įtraukti jaunimą į minėjimo 
ruošos darbus. Programą 
dviem kalbom sklandžiai pra
vedė jaunos kartos atstovė 
Mėta Landytė. Jos pastango
mis, angliškai nedaug supran
tantys lietuviai galėjo sekti 
programą, o lietuviškai nekal
bantieji vis tiek jautėsi įtrauk
ti vakaro programom

Vaikų choro nariai atlydėjo 
Ievos Gaurytės ir Jessie John
son įnešamas vėliavas. Po 
himnų, kuriems pianinu 
akompanavo 14-metų Maure 
Harrison, vaikai sudainavo 
„Mano tėviškėlė” — dainelę, 
kurią juos išmokė Asta Vai- 
čekonienė, praėjusių metų 
„Lanko” vasaros stovykloje.

Pirmininkė Inga Gaurienė 
sveikino susirinkusius į Lietu
vos laisvės dieną. „...Nors mū
sų bendruomenė negausi, bet 
pažvelkite kokia veikli!” — 
kalbėjo pirmininkė. „Kiekvie
nas iš jūsų, daugelį metų, ne-

■,n ■
šėte širdyje tą laisvės ugnį, 
nenuilstamai dirbote Lietuvos 
vardan .tikėjote jos ateitimi. 
Dalinkini&s šiuo tikėjimu ir 
palinkėkffne Lietuvai laimin
go kelib.1.” ‘•r q • • ' .

Lietuvius sveikino estų ir 
latvių bendruomenių atstovai. 
Latviai .kvietė dalyvauti bal- 
tiečių jaunimui ruošiamoje 
žiemos stovykloje, vyksian
čioje vagario 16-19 d., Olim
pijos pusiasalyje.

Kalbėjo ir University of Wa- 
shington, skandinavų skyriaus 
direktorius Terje Leiren. Jis 
pasidžiaugė, kad lietuviai taip 
stipriai flemia baltistikos stu
dijų programą, kuri vis auga 
ir stipręja. Gerbiamų svečių 
tarpe bųyo studijų programos 
pradiniųįcąs, prof. Daniel 
Waugh ir jo žmona.

JAV Kongreso atstovas Jim 
McDermott, jau kelinti metai 
dalyvauja Lietuvos nepriklau
somybės) šventėje, atvyksta į 
renginiui- remti Baltistikos 
studijų programą. Jis taip pat 
tarė keletą žodžių.

Seattlė^‘lietuvių bendruome
nė pagerbė ilgalaikį lietuvių 
draugą, Senatorių Slade Gor
ton. Lapkričio mėn. Gorton iš 
Illinois Valstijos, sėkmingai 
vadovavo-'„The Baltic Caucus”. 
Bendruoihenės pirmininkė 
viešai padėkojo senatoriui 
Gorton ir įteikė jam plaketę, 
kurioje anglų kalba įrašyta 
„JAV lietuvių bendruomenės 
Washington valstijos skyriaus 
valdyba nuoširdžiai dėkoja se
natoriui glade. Gorton už vi
suomenių! pasišventimą, ir už 
darbus Amerikos Senate, kur, 
vadovaudamas Baltic Free- 
dom Caucus, palaikė demok
ratijos, teisės, saugumo ir lais
vos rinkos vystymąsi Lietu
voje”. Visi dalyviai pakilo ir 
šiltu plojimu ilgai rodė savo 
pagarbą buvusiam senatoriui. 
Pirmininkė jam įteikė ir Vy
tauto Landsbergio autobio
grafiją anglų kalba „Lithua- 
nia-Independent Again”, iš
leistą University of Washing- 
ton.

Įdomi buvo ir prof. Gunčio 
Šmidchens paskaita: „Jaunas, 
gražus, ir išdidus: kelionė į 
Lietuvos širdį”. Prof. Šmid
chens yra jaunos kartos latvis- 
amerikietis, ne tik kalba lietu
viškai, bet dėsto lietuvių kal
bą universitete ir vadovauja 
baltistikos studijų programai. 
Savo kalboje jis apibūdino 
įspūdžius iš University of Wa- 
shington kamerinio choro pra

ėjusią vasarą vykusių gast- 
Tolių Lietuvoje. Paskaita pra
turtinta skaidrėmis bei muzi
ka. „Jaunas, gražus ir išdi
dus” — tai daina apie Vilnių, 
kurią išmoko šis studentų cho
ras. Buvo labai įdomu išgirsti 
ką galvoja jaunieji amerikie
čiai studentai apie Lietuvą, 
kaip jų pažiūros pasikeitė ke
lionės eigoje, ir kokius įspū
džius parsivežė namo. Jau da
bar kalbama apie antrą kelio
nę, už penkerių metų!

Meninę programą atidarė 
bendruomenės atžalynas. Bu
vo širdžiai labai miela išgirsti 
Neries Palūnienės vadovau
jamą „Lanko” vaikučių grupę 
(2-7 metų amžiaus), dainuo
jant tris daineles: „Traukinu
kas”, „Aš esu muzikantas” ir 
„Du gaideliai”. Matėsi, kad 
Violetos Kuprėnaitės vadovau
jama „Lanko” vyresnių vaikų 
grupė (8-12 metų amžiaus) pa
darė didelę pažangą: jie ener
gingai pašoko „Šeinį” ir „Vė
darą”. „Lietučio” šokėjai dai
liai atliko „Žolynėlį” ir smagiai 
pašoko JRusnietį”. Baigiant 
programą, „Lietutis” pasikvie
tė vaikus į sceną bendram 
šokiui, „Šoks šeimyna šokinį”. 
Žmonės šiltai sveikino visus 
programos atlikėjus, ypač 
„Lietutį”, švenčiantį 20-tąsias 
veiklos metines.

Dėkojame bendruomenės 
sekretorei bei minėjimo ruošos 
vadovei Silvįjai Fabįjonaitei 
Comeaux, kuri nepamiršo nei 
mažiausios detalės, kad sklan
džiai praeitų puikiausias mi
nėjimas, kurį matėme Seattle. 
Silvija jau treji metai iš eilės 
vadovauja minėjimo ruošos 
darbams. Ačiū jai už nuostabų 
vakarą.

Baigiant minėjimą visi daly
viai dainavo „Lietuva brangi”. 
Po programos buvo suneštinė 
vakarienė, atsirado akordeo
nas, skambėjo mūsų dainos, 
„Suk, suk ratelį” ir kiti šokiai. 
Išvažiavome namo jau po vi
durnakčio, įsitikinę, kad daly
vavome tikroje šventėje...

Zita Petkienė

20 METŲ TAUTINIAMS 
ŠOKIAMS SEATTLE

Lietuvių tautinių šokių šo
kėjų grupė „Lietutis” š.m. va
sario mėnesį švenčia savo 20- 
ąsias gyvavimo metines. Šis 
vienetas susikūrė minint Lie
tuvos Nepriklausomybės die
ną 1981 m., kai po suneštinės 
vakarienės Zita Petkienė, de
monstruodama keletą šokio 
žingsnių savo draugams, pa
traukė jaunimo dėmesį. Visa 
tai baigėsi tuo, kad jaunimas 
ėmėsi mokytis tautinių šokių. 
Kelio atgal nebebuvo — tėvai 
neleido Zitai pasitraukti, ragi
no suburti šokėjų grupę naujai 
ir naujai repeticįjai. Jau kitų 
metų Vasario. 16-osios minėji
mui grupė buvo paruošusi ke
lių šokių repertuarą, turėjo 
pavadinimą ir tikslą — paro
dyti lietuviškų tautinių šokių 
skleidžiamą džiaugsmą. Gru
pės nariais galėjo tapti ir jau
ni, ir vyresni. Vienintelis rei
kalavimas — turėti ryšį su lie
tuvybe. Narių amžius svyravo 
nuo 6 savaičių (ką tik gimusią 
Onutę Johnson į repeticįją at
sinešė jos tėvai Irena Blekytė 
ir Allan Johnson) iki 40-ties ir 
daugiau metų.

Pirmaisiais įsikūrimo me
tais grupės užsiėmimai vykda
vo įvairiose vietose — kartais 
pas Raišius Mercer Island, 
kartais pas Bray šeimą Seatt
le, keletą kartų Lenkų salėje, 
Capitol Hill apylinkėje, bei 
Latvių namuose. Kadangi jau
na grupė dar neturėjo savo lė
šų, greitai tapo aišku, kad pri
imtiniausias yra Raišių šei
mos pasiūlymas — repeticijas 
vesti jų garaže. Daugiau negu 
metus kiekvieną savaitę rin
kosi Raišių namuose ir, išne
šę žolėpjovę ir- kanoją, galėjo 
linksmai trypti garaže keletą 
valandų. Užkandžiai su gėri
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mais buvo dar viena Nijolės ir 
Vidmanto Raišių, kuriuos ga
lima laikyti tikrais „Lietučio” 
krikštatėviais, paramos dalis. 
1981 m. gruodžio 4 d. įvyko 
šokių grupės „krikštynos”, kai 
buvo sukurta ir pasirašyta 
deklaracija, kurioje buvo 
išvardinti Lietuvių tautinių 
šokių grupę Seattle įsteigę na
riai: Irena Blekytė, Onutė 
Johnson, Violeta Kuprėnaitė 
Jessen, Virginija Strasevičiūtė 
Metz, Russell Metz, Rasa Rai- 
šytė, Paula Bray, Juozas Pet
kus, John Jessen, Viktoras 
Raišys, Irena Morkūnienė, Vy
tautas Lapatinskas, Vidman
tas Raišys, Jim Bray, Nijolė 
Raišienė, Ina Bertulytė Bray, 
Zita Petkienė, Ramutė Cros- 
by, Bill Crosby, Alisa Lapa- 
tinskienė, Gytis Gavelis ir 
Lynda Albee. 1983 m. „Lietu
tis” išaugo ir nebetilpo Raišių 
garaže, todėl pradėjo repetuoti 
vietinėse mokyklose.

Pavadinimą „Lietutis” sugal
vojęs Juozas Petkus norėjo, 
kad vardas būtų kartu links
mas, lietuviškas ir atitiktų 
Šiaurės Vakarų regiono cha
rakterį. Nuo tada šokėjai pra
dėjo juokauti ir prisistatyti 
Amerikos publikai kaip savo 
šokiais lietų iššaukiantys 
Seattle lietuviai.

Šiandien „Lietutis” savo met
raštyje turi 83 pasirodymus. 
Neskaitant kasmetinių pasiro
dymų Vasario 16-osios minėji
muose, „Lietutis” 14 metų iš 
eilės dalyvavo JAV Šiaurės 
Vakarų „Tautinio gyvenimo” 
festivalyje, Seattle, tarptauti
niuose lietuvių tautinių šokių 
šventėse: Toronte (1988 m.) ir 
Čikagoje (1992 m.), Expo ’86 
parodoje Vankuveryje, 1987 ir 
2000 m. „Lietuvių dienose” 
Los Angeles. Daugiau kaip 90 
šokėjų „pėdų antspaudai” yra 
palikti „Lietučio” gyvavimo is
torijoje.

Netikėtu atpildu tapo vaikų 
grupės susikūrimas, kai 1986 
m. šokantys „Lietutyje” tėve
liai panoro, kad jų vaikai arti
miau susipažintų su lietuviš
komis tradicijomis mokyda
miesi tautinius šokius. Šiuo 
metu buvusi „Lietučio” šokėja 
Violeta Kuprėnaitė vadovauja 
vyresniųjų vaikų grupei, o ma
žiukų grupės vadovė Neris Pa- 
lūnienė ir dabar tebešoka 
„Lietutyje”.

Nepamirštami momentai 
skaičiuojami tūkstančiais: pir
masis JKlumpakojo” atlikimas 
scenoje, apsiavus tikras medi
nes klumpes (jautėmės kaip 
„karvės ant ledo”!); šimtai iš
keptų picų telkiant lėšas ke
lionei į Torontą; klaidos, pri- 
vertusios palikti sceną šokant 
„Malūną” bei puikus pakarto
tinis šokio atlikimas; pasiro
dymas Seattle Operos rūmuo
se; grupės apsikabinimai ir 
ašaros po puikaus Aštuonny
čio” atlikimo Toronte; „Turbo

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
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 Hariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicago, i L 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

ARASŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

vakaruškos” Northwest Folk- 
life festivalyje, akompanuo
jant Sauliui Matui akordeonu 
netikėtai greitu ritmu; „Drau
gystės” šokis kartu su latviais 
ir estais; krintanti vėliava ir 
po visą sceną pabyrantys gin
tariniai karoliai, pagreitintas 
kasetės sukimasis Motinos 
dienos Vankuveryje pasirody
mo metu; „Rezginėlės” atliki
mas grupės narių vestuvėse; 
entuziastingas „Lietučio” šo
kėjų, nešančių lietsargį nu
spalvintą geltona-žalia-raudo- 
na spalvomis, pasveikinimas 
parado metu Čikagoje; pasi-4 
rodymas nepakeliamame 188 
karštyje Los Angeles 1987 
m., bei 5.5 balų žemės drebėji-- 
mas tą pačią naktį. Ir dar dau-; 
gelis kitų momentų...

„Lietutis” yra pati save išlais, 
kanti grupė. Labiausiai dėkin- 
gi esame šokėjui Steve Buck, 
kuris apsiėmė tvarkyti finan
sinius reikalus dar prieš 1986; 
m. ir daro tai iki dabar. Be jo 
pagalbos grupės vadovės gy
venimas būtų kur kas sunkės-- 
nis.

20-osioms „Lietučio” meti-L 
nėms yra pagamintas atmini
mo ženkliukas, sukurtas me
nininkės Nomedos Lukoševi
čienės. Nomeda, kartu su Lo
reta Werner, pirmojo „Lietu
čio” ženkliuko autore, bei Gin
tu Naliu, sukūrusios 10-tų 
„Lietučio” metinių ženkliuką, 
yra šokėjai, savo menišką ta
lentą panaudojantys grupės 
labui.



*

JAV LB DARBUOTOJŲ 
SRITINIS SUVAŽIAVIMAS 

PHILADELPHIJOJE
Pereitų metų pabaigoje pa

reigas perėmusi, JAV LB 
Krašto valdyba ryžosi atgai
vinti sritinių LB valdybų at
stovų darbo konferencijų — 
sritinių suvažiavimų ruošą. 
Dr. Romualdas Kriaučiūnas, 
KV-bos vicepirmininkas orga
nizaciniams reikalams, ėmėsi 
iniciatyvos šį pavasarį su
šaukti suvažiavimus Rytinio 
Atlanto pakraščio ir Vidurio 
vakarų darbuotojams. Rytinio 
Atlanto pakraščio sritinis su
važiavimas įvyko š.m. balan
džio 21-22 dienomis Philadel- 
phijoje. Suvažiavimą globojo 
JAV LB Pietryčių apygarda 
(pirm. Vytas Maciūnas) ir Phi
ladelphijos LB apylinkė (pirm. 
Vytas Bagdonavičius). Suva
žiavime buvo atstovaujamos 
New Yorko, Bostono, Connec- 
ticuto ir Pietryčių LB apygar
dos. Dalyvavo 35 asmenys. 
Pirmosios dienos posėdžiai vy
ko Lietuvių Kultūros centro 
patalpose. Antrąją dieną buvo 
persikelta į Šv. Andriejaus 
parapijos salę, kur NATO 
klausimu pranešimus išklau
syti buvo kviesta ir plačioji lie
tuvių visuomenė.

Šurmulys Philadelphijoje

Suvažiavimą atidarė dr. Ro
mualdas Kriaučiūnas. Jis pa
žymėjo, kad tokios „darbo kon
ferencijos” visokeriopai nau
dingos tarpusavio pasiinfor- 
mavimui, specifinių veiklos 
uždavinių bei problemų apta
rimui, veiklos derinimui, sku
bios akcijos planų išdiskuta- 
vimui. Tarpe daugelio dėmesio 
reikalaujančių veiklos prob
lemų, šiuo iųetu skubios ir 

nr koordinuotos mūsų akcijos bū
tini NATO plėtros ir Baltijos 
valstybių pakvietimo į NATO
klausimai.

Suvažiavimo globėjų vardu 
sveikinęs, vidurinės kartos 
veiklus Philadelphijos LB apy
linkės pirmininkas Vytas Bag
donavičius, dėkojo, kad suva
žiavimui buvo pasirinkta Phi
ladelphia. Jis pasidžiaugė, 
kad šį savaitgalį čia tikras 
renginių šurmulys. Vyksta 
New York ir Philadelphia 
krepšinio varžybos, gretimoje 
salėje rungtyniauja stalo te
nisininkai, o vakare įvyks 
„Dainavos” vyrų okteto, vado
vaujamo muz. Dariaus Poli- 
kaičio, koncertas. Visi rengi
niai vyksta po LB sparnu. Tai 
geriausias įrodymas, kad LB- 
nė gyva ir išeivijos lietuviams 
būtina.

Krašto valdybos 
pranešimai

Su veiklos kryptimi ir atei

ties planais supažindino daly
vavę Krašto valdybos nariai: 
pirm. Alg. Gečys, vicepirm. dr. 
R. Kriaučiūnas, vicepirm. ad
ministracijai Rimantas Stir- 
bys, vicepirm. jaunimo reika
lams Vidmantas Rukšys, sekr. 
Teresė Gečienė, Ekonominių 
reikalų tarybos pirm. Liūtas 
Jurskis, Religinių reikalų ta
rybos pirm. sesuo Margarita 
Bareikaitė. Perskaityti raštiš
ki vicepirm. Juozo • Ardžio, 
Kultūros tarybos pirm. Mari
jos Remienės ir vicepirm. 
„trečios bangos” reikalams Da
lios Badarienės pranešimai. 
Platesnių diskusijų sulaukė R. 
Kriaučiūno pranešimas apie 
planuojamą JAV LB apygardų 
perorganizavimą ir D. Bada
rienės prašymas LB viene
tams stiprinti dėmesį naujai į 
JAV-es atvykstantiems tau
tiečiams iš Lietuvos. Buvo pa
sisakymų, užginančių Krašto 
valdybos teikiamą dėmesį LB 
vienetams ir sustiprintą bend
ruomeninės veiklos informa
ciją aplinkraščiais bei spau
doje.

Su LB apylinkių valdybų at
stovais susitikti į suvažiavimą 
buvo atvykęs LB 50-čio jubilie
jinio istorinio leidinio redak
torius Balys Raugas. Tačiau, 
jam staiga stipriau sunegala
vus, neteko išgirsti jo prane
šimo apie leidinio stovį ir re
daktoriaus pageidavimus LB 
apylinkių vadovams.

Apygardų pirmininkų 
pranešimai

Bostono LB apygardos pirm. 
Gintaras Čepas apžvelgė apy
gardos rėmuose esančių Bos
ton, Brockton, Cape Cod, Pro- 
vidence ir Worcester apylinkių 
veiklą. Kai kuriose LB apy
linkėse noriai jungiasi nese
niai atvykusieji. Brockton apy
linkės pirmininkas „trečios 
bangos” atstovas Arūnas Žu
kauskas, kaip ir jo valdybos 
narė Daiva Jaudegytė, apra
šanti apylinkės veiklą spau
doje ir internete sudariusi 
tinklalapį, kuriame skelbiami 
Rytinio pakraščio jaunimo bei 
kiti renginiai ir įvairi lietuviš
ka informacija.

Connecticut LB apygardos 
pranešimą raštu pateikė, ne
galėjusi atvykti, pirm. Laima 
Karosienė. Apygardos žinioje 
veikia Bridgeport, Hartford, 
New Haven, New Britain, Wa- 
terbury ir Rytų Connecticut 
(Putnamo) apylinkės. Apygar
da globojo pereitą rudenį vy
kusią JAV LB tarybos sesiją.' 
Posėdžiaujama neakivaizdiniu 
būdu, naudojant elektroninį 
paštą. Elektroninis paštas 
naudojamas palaikyti ryšius

su „trečios bangos” lietuviais, 
perduoti žinias apie renginius, 
atsakinėti į buities klausimus. 
LB atstovai siais metais daly
vavo Vasario 16-tos proga su
sitikime su Connecticut valsti
jos gubernatoriumi. Veikia 
tautinių šokių grupės Hart
ford ir New Haven apylinkėse. 
New Britain veikia lituanis
tinė mokykla. Kuriasi dainos 
meno vienetas New Britain 
apylinkėje.

New York LB apygardai at
stovavo pirm. dr. Giedrė Kum- 
pikaitė, Raimundas Sližys, 
XVI LB tarybos narys, apygar
dos valdyboje kuruojąs visuo- 
meninę-politinę veiklą, ir Vi
das Sidas (Apreiškimo para
pijos komiteto pirm.). Apygar
dai priklauso penkios apylin
kės, kurių keturios koncent
ruojasi apie New York tniestą 
(Long Island, Manhattan, 
Queens ir „trečią bangą” ap
jungianti „Versmė”). Vienos 
apylinkės esama toli — tai 
Rochester, NY. Apylinkės yra 
veiklios, tačiau veiklos sąlygos 
smarkiai pasunkėjo tėvams 
pranciškonams nutarus par
duoti Kultūros židinį ir su
stabdžius naudojimąsi patal
pomis, kol kas teikiant išimtį 
Maironio lituanistinei: mokyk
lai. Gegužės 21 d. bus sustab
dytos Romo Kezio vadovauja
mos „Laisvės žiburio” radijo 
pusvalandžio transliacijos. 
JAV LB apygarda imasi žygių 
įkurti naują radijo programą, 
taip .būtiną greitam New York 
lietuvių tarpusavio susižinoji
mui. Problemų turirti’a ir su 
Apreiškimo parapija, kur vis 
smarkiau įsitvirtina ispanų 
kilmės tikintieji. Lietuviškas 
šv. Mišias svečio teisėmis au
koja iš Maspeth atvykstantis 
kun. Vytautas Volertas. Lietu
vio kunigo rezidento nėra. De
damos pastangos su tėvais 
pranciškonais ieškoti abiems 
pusėms priimtino sprendimo 
Kultūros ' židinio klausimu. 
Tampymasis po amerikiečių 
teismus bendram lietuviškam 
reikalui nepasitarnauja.

Pietryčių LB apygardos 
pranešimą pateikė pirm. Vy
tas Maciūnas. Apygardds ri
bose veikia Washington, Balti- 
more, Philadelphia, Scranton, 
Elizabeth, Newark apylinkės. 
Pirmosios trys, veikiančios 
didmiesčiuose, yra . gausios 
tautiečiais ir jose įmanoma 
išvystyti nuolatinę veiklą. 
Antrosios trys taip pat darbin
gos, sugebančios visuomenę 
organizuoti svarbiems uždavi
niams, atžyminčios svarbią
sias tautines sukaktis. Ypač 
sėkminga Philadelphia LB 
apylinkės veikla, kur apsįjun- 
gę po LB vėliava dirba Lietu
vių namų ir LB darbuotojai. Į 
veiklą jungiasi „trečia banga”, 
atsikūrė sportininkai, su LF 
parama pertvarkomos Lietu
vių namų patalpos jas pritai

kant jaunimo naudojimui.
Po pranešimų vyko ilgos dis

kusijos. New York „Versmės” 
vicepirm. Diana Norkienė 
konkrečiai palietė „trečios 
bangos” lietuvių apjungimo 
problemas. Ji ragino ir toliau 
teikti dėmesį „trečiajai ban
gai”, kaip kad pirm. dr. Kum- 
pikaitės rūpesčiu suradimas 
lietuvio advokato dviem atve
jais kalbėti imigracijos klausi
mais. Skatino atsiminti, kad 
daugeliui tai įsitvirtinimo ir 
kūrimosi JAV-se laikotarpis ir 
apie visuomeninę veiklą netu
rima noro, laiko ir energijos 
galvoti. Reikalai su laiku 
kryps į gerą pusę. Į diskusijas 
jungėsi Rūta Kalvaitytė-Sku- 
čienė (Washington, DC, 
pirm.), Regina Petrauskienė 
(Scranton LB apyl. pirm.), 
Kęstutis Česonis (Baltimore 
LB apyl. vicepirm.), Julius 
Veblaitis (Elizabeth apyl. 
pirm.), Vladas Audėnas (Ne- 
warko apyl. pirm.), Edvinas 
Giedrimas (CT apygarda).

NATO klausimai

Dvi valandos sritinio suva
žiavimo pirmos dienos darbo- 
tvarkėję, buvo skirtos NATO 
plėtros, ir Baltijos valstybių 
pakvietimo į NATO sudėtį 
klausimams. Buvęs JAV Vals
tybės departamento pareigū
nas — diplomatas, Visuomeni
nių reikalų tarybos pirm. Al
girdas Rimas savo pranešime 
detaliai apžvelgė jėgas, prita
riančią^., ir nepritariančias 
NATO plėtrai ir Baltijos vals
tybių priėmimui į NATO. Pa
vardėmis jis suminėjo, kur kas 
NATO 1 klausimu stovi prez. 
Bush Vyriausybėje ir visuome
nės bei Valdžios nuomonę sie
kiančiuose formuoti „think 
tank” pobūdžio institutuose. 
Sveikindamas kovo 11 d. Lie
tuvos ambasadoje pasirašytą 
ALTo, JAV LB, Lietuvos Vy
čių, lietuvių respublikonų ir 
demokratų federacijų vadovų 
susitarimą, A. Rimas kvietė 
sritinio-Suvažiavimo dalyvius 
(a) rašyti laiškus prez. G. W. 
Bush, (b) įtaigoti JAV Kongre
so nanus įsijungti į Baltic 
Caucus, (c) rinkti parašus po 
peticija NATO klausimu, (d) 
veikti į JAV Senato narius, 
kad jiė; remtų NATO plėtrą 
(reikės 67 senatorių balsų ra
tifikuoti? Baltuos valstybių 
įsijungimą į NATO). Konkre
čiai buvo pereita per grafiką, 
kas atliktina, kad 2002 metais 
Lietuva, būtų pakviesta į 
NATO sudėtį.

Vyko gausūs paklausimai ir 
diskusijos, kurių metu buvo 
paliesta Lietuvos vidaus prob
lemos ir kai kurių Lietuvos 
mažumų vadovų kenkimas 
Lietuvos valstybės įvaizdžiui. 
Iš Lietuvos vyriausybės lau
kiama didesnio uolumo apsi
ginti nuo dažnai faktais ne

pagrįstų Lietuvai priekaištų 
užsienio žiniasklaidoje.

Ministro-patarėj o 
pranešimas

Balandžio 22 d., sekmadienį, 
po svečio iš Lietuvos kun. An
tano Lapės aukotų Mišių Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje, iš Washingtono at
vykęs, Lietuvos ambasados 
ministras-patarėjas Kęstutis 
Jankauskas pateikė išsamų 
pranešimą, kokia kryptimi 
Lietuvos valdžia veikia siek
dama pakvietimo į NATO 
sudėtį. Ekrane K. Jankauskas 
parodė nuoseklią Lietuvos po
litikos eigą nuo nepriklauso
mybės atkūrimo, privedusią 
prie to, kad šiandien Lietuva 
yra minima, kaip rimta NATO 
kandidatė. Gausiai susirinku
siai visuomenei svečią prista
tęs VRT-bos pirm. Algirdas J. 
Rimas, pasakė puikią kalbą, 
sujungdamas K. Jankausko prane
šimą su tuo, kas išeivijos NATO 
klausimu šiuo metu yra daro
ma. Po to klausimai liudijo vi
suomenės tvirtą pasiryži
mą užtikrinti Lietuvai sau
gumą ilgiems nepriklausomy
bės metams.

Baigiant

Krašto valdybos pirm. A. 
Gečys baigė suvažiavimą, 
trumpai visuomenę painfor
muodamas, kas buvo kalbėta, 
kokios problemos aptartos. Jis 
dėkojo dr. R. Kriaučiūnui už 
organizacinį triūsą ir suvažia
vimo pravedimą. Dėkojo sriti
nio suvažiavimo globėjams — 
Philadelphijos apylinkei ir 
Pietryčių apygardai, ir Phila
delphijos visuomenei, remian
čiai LB pastangas. (Vasario 
16-sios proga čia LB-nei suau
kota 6,300 dol. suma!) Kvietė 
remti NATO klausimu deda
mas pastangas. Suvažiavimas 
baigtas Lietuvos himnu.

JAV LB informacija 
(Teresė Gečienė)

* Prastos oro sąlygos 
trukdo Dzūkijos regiono
miškus purkšti preparatais, 
naikinančiais pušų kenkėjus 
— pušinio pelėdgalvio vikš
rus. Kaip informavo Druski
ninkų miškų urėdas Viktoras 
Klimas, antradienį virš Dzū
kijos regiono miškų pakilo 
sraigtasparnis, kuris pradėjo 
purkšti preparatą, tačiau jau 
po dviejų skrydžių darbus 
teko laikinai nutraukti. „Dar
bus teko nutraukti, nes labai 
didelis vėjas bei kas pusę va
landos lyja lietus”, sakė V. Kli
mas. Jo teigimu, dabar pats 
tinkamiausias laikas naikinti 
pušinio pelėdgalvio vikšrus, 
nes jie jau išsiritę, o kai kurie 
jų net pasiekę trečiąją vysty
mosi stadiją.

(BNS)
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Danutė Bindokienė

Prezidentas ir energija
Su šiuo savaitgaliu praside

da didysis kasmetinis kelionių 
sezonas, kai amerikiečiai stai
ga atranda „čigoniško gyveni
mo malonumus” ir daugiau 
laiko praleidžia „ant ratų”. 
Nepaisant nuolatinių susi
grūdimų keliuose ir vis ky
lančių benzino kainų, kelionės 
malonumo niekas atsisakyti 
nenori. Vienai dienai, savait
galiui ar ilgesniam atostogų 
laikui, sėsti už vairo ir pasi
leisti greitkeliu yra, atrodo, 
kiekvienam šio krašto gyven
tojui tiesiog konstitucijos lai
duota privilegija. Kaip ir kitos 
„neliečiamos teisės” — visuo
met turėti pakankamai elekt
ros energijos, gamtinių dujų, 
kvėpuoti neužterštu oru, 
džiaugtis miškų žaluma, plau
kioti ar žvejoti skaidriuose 
vandenyse... Ir tegul niekas 
nei pirštu nesikėsina į tas 
teises bei privilegijas; tegul 
niekas nesiūlo taupyti, atsisa
kyti, pasitenkinti mažesniais 
ištekliais!

Dabartinis JAV prezidentas 
jau kuris laikas mėgina sude
rinti tai, kas, atrodo, nelabai 
suderinama: kad avis išliktų 
sveika ir vilkas būtų sotus. Jo 
pasiūlyta programa energijos 
problemoms spręsti susilaukė 
nedaug pritarimo (ypač iš 
opozicinės partijos), bet pa
kankamai kritikos. Tad gali
ma tikėtis ilgų diskusijų ir ne
sutarimų, kol bus pasiekti 
kompromisai tiek tarp abiejų 
partijų, tiek tarp gamtosauga 
besirūpinančių ir daugiausia 
iš įvairių energijos gamybos 
šaltinių pasipelnančių. Kad 
krašte kažkokios naujos pro
gramos jau seniai reikėjo, abe
joti netenka. Todėl ir prezi
dentas siūlo gausų pasirinki
mą — net iš 105 punktų. Kai 
kurie jų verti ne vien dėmesio, 
bet ir įgyvendinimo, pavyz
džiui, naftos ir gamtinių dujų 
tiekimo vamzdžių sumoderni- 
nimas, veiksmingesnis panau
dojimas, elektros jėgainių 
tinklo pertvarkymas, statant 
naujas, tiesiant laidus, kur 
labiausiai reikalinga. Visai ne 
pro šalį ir naujas požiūris į 
branduolinių elektros jėgainių 
galimybes. Juk per pastarąjį 
dešimtmetį, šios elektros ener
gijos gamybos visi kratėsi (ar 
čia savotiška Three Mile Is- 
land ir Černobylio avarijų 
įtaka, o gal suvartoto jėgainių 
kuro sandėliavimo proble
ma?), remiantis daugiau orga
ninės kilmės kuru, kuris ypač 
pasižymi oro tarša. Kadangi 
niekas nestovi vietoje, o mo
dernioji technologija, be abejo,

gali užtikrinti didesnį bran
duolinių elektros jėgainių sau
gumą ir veiksmingumą, todėl 
jų visai atsisakyti nelogiška.

Antroji medalio pusė nėra 
tokia spindinti. Kyla įtarimas, 
kad prezidentas nuolaidžiauja 
akmens anglies, naftos, gamti
nių dujų pramonei, siūly
damas paaukoti visiems kraš
to gyventojams priklausančius 
valstybinių miškų ir vandenų 
draustinius, kuriuose būtų at
liekami nauji gręžiniai, įruo- 
šiamos kasyklos, tiesiami 
vamzdžiai, tuo sudarant pa
vojų užteršti, pažeisti visą 
ekologiją. Taip pat siūloma 
„sušvelninti” reikalavimus, 
įvestus fabrikams ir gamyk
loms, kad kaip tik būtų apsau
gotas oras, vandenys ir visa 
gyvoji gamta.■ )• u

Kad gyventojai nepradėtų 
per daug prętestuoti prieš 
tuos pakeitimus, prezidentas 
griebiasi savotiškos „baugini
mo taktikos”: visas kraštas da
bar stovi ant energijos krizės 
bedugnės, kurios juodose gel
mėse laukia pabaisa, pasiruo
šusi praryti ekonominę gero
vę, valstybės saugumą ir vi
siems įprastą gyvenimo būdą”. 
Vienintelis išsigelbėjimas — 
priimti siūlomus pakeitimus 
ir kai ko atsisakyti, kad pas
kui netektų gailėtis...

Yra pakankamai (ir ne vien 
iš demokratų, pusės) skeptikų, 
kurie drįsta manyti, kad toks 
staigus benzino .kainų kilimas 
ir Kalifornijoje siaučianti 
„elektros stygiaus epidemija” 
yra Vašingtono plano dalis, 
kad priverstų gyventojus pa
justi nepatogumus ir jie leng
viau nusileistų prezidento 
energijos ateities planui, kurį 
jau anksčiau pristatė ir pa
rėmė viceprezidentas.

Nėra abejonės, kad Ameri
kai reikia susirūpinti beato
dairišku energijos išteklių su
naudojimu ir žvelgti į ateities 
galimybes. Kadangi nemaža 
dalis naftos atplaukia iš kitur, 
o, kaip yra atsitikę praeityje, 
tie šaltiniai ■ gali „išdžiūti”, 
tokia milžiniška valstybė tu
rėtų paieškoti -ir kitokių gali
mybių, kad neatsitiktų, kaip 
Vokietijai Antrojo pasaulinio 
karo- pabaigoje.: Bet per pa
starąjį dešimtmetį — galima 
sakyti, nuo Persų įlankos karo 
pabaigos — organinės kilmės 
kuro ar naftos/pakaitalų ieš
kojimu per daug nesisielota.

Be abejo, prezidento pasiū
lymai bus ilgainiui su atitin
kamais pataisytnais priimti, 
bet ar tuO energijos klausimas 
tikrai išsispręs?

DABARTIS KELIA KLAUSIMUS 
ISTORIJAI

Nr.9
Beje, visiškai netu

rime Valdovų rūmų vidaus 
kiemo ikonografijos, neturime 
kuo remtis planuojant vidaus 
erdves. Maža žinoti, kad anų 
laikų rūmai susideda iš dau
gybės celių, valdovinių ka
marėlių. N. Kitkauskas ir 
priprojektavo labai daug celių. 
Bet argi Valdovų rūmuose bus 
princesių vienuolynas. Labai 
daug princesių reikės. Mano 
variantas būtų toks — mode- 
liuokim modernų kultūros 
centrą. P. Smuglevičiaus ak
varelėse užfiksuotas išorines 
sienas galim atstatyti, bet pro- 
jektuokim vidų, kad tai būtų 
labai svarbios Nacionalinio 
muziejaus patalpos. Beje, lig 
šiol net gerai nežinome, kas 
ten turėtų būti.

Pagal pateiktas koncepcijas, 
kas Valdovų rūmuose numaty
ta? Kad tai bus vieta ordi

nams teikti? Per didelė pra
banga. Statyt, sukišt 100 mi
lijonų, kad turėtume kur ordi
nus įteikti? Dešimt metų dis
kutuojam, ir niekas neaišku. 
Dėl to gal yra protingas pa
siūlymas, kad pirmo aukšto 
grindys būtų permatomos, kad 
matytųsi, ant ko yra iškilę 
rūmai. Gal reikėtų padaryti 
permatomą perdengimą ir kol 
kas sustoti. Gal šiek tiek pi
nigų tokiam perdengimui už
tektų, jeigu nenorim pamatų 
užkasti. Ir laukti, kada tu
rėsim pinigų, tuomet bandy
sim kažką statyti, kurti ant 
šitų pamatų. Mano toks su
pratimas. Bet matot, kiek čia 
daug įvairių niuansų, kiek čia 
turi būti diskutuojama, kad 
būtų surasti patys geriausi 
sprendimai.

— Bet jau krypstama į 
tai, kad rūmai būtų atsta

tyti — jau pradedamos 
rinkti lėšos.

— Ne. Žodį „atstatyti” abso
liučiai nubraukime. Lėšos — 
ne atstatymui. Aš tuo metu 
buvau prie Kultūros ministe
rijos veikiančios Meno komisi
jos pirmininkas, kai žodis 
„atstatymui” buvo specialiai 
išbrauktas. Tik tada pavyko 
susitarti su tais komisijos na
riais, kurie neįsivaizduoja XVI 
a. rūmų gryno atkūrimo. Val
dovų rūmų atkūrimas — pla
tesnė sąvoka, negu atstaty
mas, nes atkuriant daugiau 
interpretacįjos galimybių.

— Tūkstantmečio vardo 
paminėjimo programoje iš 
tikrųjų yra užsimota labai 
plačiai. Ten netgi numato
ma atstatyt medinę pilį ant 
Šeimyniškių piliakalnio.

— Čia tai tikrai absurdas. 
Jeigu mes svarstom, kad neži
nom, ką daryti su Žemutine 
pilimi — dėl to, kad visiškai 
nėra vidaus kiemo ikonografi
jos, tai ką čia mes šnekam?

Kas čia bus, autentas? Abso
liutus absurdas. Galima tiktai 
pastatyti žaislinę pilį turizmo 
reikmėms, bet jokiu būdu ne 
ant piliakalnio, o ant dirbtinai 
sukasto kalno. Tokią pilį ge
riausia statyti žvyrduobėje 
arba žvyro karjere, ir kad, tar
kim, filmuodami kokį nors 
Kino studijos filmą apie Vy
tautą, galėtume ją sudeginti. 
Argi normalu, kad lig šiol te
turime tik sovietmečiu su
kurtą filmą apie Herkų Man
tą? Tokios medinės pilies sta
tybos idėją aš suprasčiau. O 
dabar mano pasipiktinimui 
nėra ribų, kas sugalvojo tokį 
absurdą.

Pabaiga

* Lietuvoje iki šiol nusta
tyta 1,281 savavališka sta
tyba. Daugiausia statinių, ne
turint atitinkamų leidimų, 
rasta Alytaus (181), Klaipėdos 
(195), Kauno (177) bei Telšių 
(150) apskrityse. (Lž,eiu»

2001 m. Vasario 16-oji Kaune. Valstybės atkūrimo dienos ir Vytauto Didžiojo Karo muziejaus 80-mečio pa
minėjimas Karo muziejaus sodelyje. Romo Eidukevičiaus nuotrauka
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LIETUVIŲ FONDO IR 
BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ

Per paskutinius 38 metus 
Lietuvių fondo narių meti
niai suvažiavimai pasidarė 
metine švente, į kurią suva
žiuoja LF nariai, vietovių 
atstovai ir fondo vadovybė. 
Manau, galima drąsiai tvir
tinti, kad visi LF suvažiavi
mo dalyviai yra ir Lietuvių 
Bendruomenės nariai, akty
viai įsijungę į jos veiklą, vado- 
vimą, į Lietuvių fondo de- 
šimtmilijoninio kapitalo išau- 
ginimą bei to prieauglio kas
metinį panaudojimą lietuvy
bės išlaikymui.

Ši metinė šventė suveda 
Lietuvių fęndo ir Lietuvių 
Bendruomenės interesus į 
vieną darnią šeimą, į vieną 
kūną su dviem rankom. Jos 
abi yra labai svarbios lietu
vybės išlaikymui išeivijoje 
šiandien ir rytoj.

Darnus suvažiavimas
Šių metų Lietuvių fondo 

narių metinis suvažiavimas 
vyko 2001.05.19 Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte. Suva
žiavime dalyvavo 110 LF na
rių, su 8,481 balsu ir keletas 
svečių, lietuvių spaudos, ra
dijo ir televizijos atstovai. Į 
suvažiavimą atvyko ir JAV 
LB Krašto valdybos pirm. Al
gimantas Gečys, beveik visi 
JAV LB tarybos prezidiumo 
nariai ir nemažai JAV LB ta
rybos narių. Dalyvavo ir PLB 
pirm. Vytautas Kamantas, LF 
tarybos narys. Dalyvavo ir 
keli PLB valdybos nariai. Su
važiavimą atidarė LF tarybos 
pirm. dr. Antanas Razma. Ati
darymo žodyje jis sveikino vi
sus, atvykusius į suvažia
vimą, ir džiaugėsi, kad „prieš 
40 metų iškelta milijoninio 
fondo idėja nebuvo utopija, 
bet tapo realybe, nes sugebė
jome dirbti kartu, užmiršdami 
ideologinius politinius ar as
meninius skirtumus”. Gaila, 
kad Lietuvių fondo pavyzdžiu 
neseka dabartinė Lietuva.

Suvažiavimo invokaciją atli
ko prel. dr, Ignas Urbonas, 
prašydamas Dievo palaimos 
visiems LF rėmėjams ir dar
buotojams,. primenant, kad LF 
yra mūsų „ekonominis ir 
tautinis šaltinis”.

Mirusių LF narių pager
bimą pravedė Ramona Že
maitienė, perskaitydama 106 
narių, mirusių 2000 metais, 
pavardes, suvažiavimui sugie-

Dr. Vytas Narutis pirmininkauja 
38-jame LF suvažiavime 05.19 d.

LF valdybos pirm. Povilas Kilius 
skaito pranešimą.Stasys Baras.

LF suvažiavimo dalyvių stalas. Iš kairės. Ramune Lukienė, Vyt. Kamantas, Marytė Utz, Gražina Kamantienė, 
Algimaįjtas Gečys. Birutė Jasaitienė, Regina Kučienė. Dalia Puškorienė, Milda Lenkauskienė, dr. Edas Len
kauskas.

dant, „Marija, Marija”. Miru
sių atminimui žvakę uždegė 
Izabelė Stončienė.

Į suvažiavimo prezidiumą 
buvo pakviesti: Stasys Baras, 
Vytautas Kamantas, Antanas 
Razma, Vytas Narutis, Algir
das Ostis, tarybos pirm. ir 
Povilas Kilius — valdybos 
pirm. Sekretoriatas: Aldona 
Smulkštienė. Registracijos ko
misija: Sigita Balzekienė,
Kęstutis Ječius, Vytenis Kir
velaitis, Alė Razmienė, Arvy
das Tamulis ir Vytas Vaitkus. 
Nominacijų komisija: Gedimi
nas Balukas, Algirdas Ostis ir 
Jonas Valaitis. Balsų skai
čiavimo komisija: Daina Koje- 
lytė, Vaclovas • Momkus, Ra
mona Žemaitienė ir 3 komisi
jos nariai — savanoriai iš sa
lės. Nutarimų komisija: Kazys 
Ambrozaitis,Vytautas Kaman
tas, Ferdinandas Kaunas, 
Rūta Staniulienė ir Jonas Va
laitis. Spaudą atstovavo: Bi
rutė Jasaitienė, Bronius Juo
delis, Vytautas Radžius, Vai
va Ragauskaitė ir Edvardas 
Šulaitis.

Sveikinimai ir linkėjimai
Suvažiavimą, kiek pavėla

vęs, sveikino Lietuvos gen. 
konsulas Giedrius Apuokas. 
Garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza sveikindamas džiaugė
si, kad prieš 40 metų mestas 

‘grūdas išaugo į didelį, šakotą 
medį. PLB pirm. Vytautas 
Kamantas, sveikindamas su
važiavimą, visiems dėkojo už 
sutelkimą tų 9 milijonų pelno, 
kuriuos iki šiol LF išdalino 
lietuvybės išlaikymo reika
lams. Perdavė ir PLB Jauni
mo kongreso padėką už para
mą. Visus kvietė į LF naujų 
narių ir lėšų verbavimą 2001 
m. visuose PLB kraštuose. 
Prašė daugiau LF paramos 
Anglijos, Pietų Amerikos ir 
kitų PLB kraštų lietuviškos 
veiklos darbams. Pranešė, kad 
sekantis „Pasaulio lietuvio” 
numeris bus skirtas Lietuvių 
fondo 40 metų sukakčiai 
atžymėti.

JAV LB k. v. pirm. Algi
mantas Gečys, sveikinda- 
mams suvažiavimą, dėkojo 
Lietuvių fondui už JAV LB 
rėmimą ir džiaugėsi, kad per 
40 metų nebuvo jokių šešė
lių, temdančių LF veiklą. 
Siūlė sudaryti JAV LB ir LF 
komisiją išeivijos tolimes-

LF 38-to suvažiavimo garbės prezidiumas. Iš kairės: Aldona Smulkštienė, Vytas Narutis, Vytautas Kamantas, 
Stasys Baras, Povilas Kilius, Algirdas Ostis, Antanas Razma.

niems poreikiams studijuoti.
Linkėjo tolimesnio LF lėšų ir 
narių augimo, įrašydamas LF 
nariu savo 4.5 metų anūkėlį.

JAV LB tarybos prezidiumo 
pirm. Reginos Narušienės 
sveikinimą perskaitė vice- 
pirm. Petras Kisielius, tei
giant, kad Lietuvių fondas yra 
didžiausias mūsų išeivijos 
kūrinys.

Saulius Kuprys — ALTo 
pirm., sveikino tarybos ir val
dybos vardu, linkėdamas sėk
mingo tolimesnio LF augimo.

Suvažiavimą raštu sveikino 
Tautos fondo valdybos pirm.
Jonas Vilgalis.

Vadovybės pranešimai
Lietuvių fondo 38-sis narių 

suvažiavimas lietė LF veiklą 
2000 metais. Tų metų tarybos 
pirm. Algirdas Ostis savo 
pranešime dėkojo visiems ta
rybos nariams už malonų 
bendradarbiavimą, kartu dėko
damas ir Garbės komitetui, 
kuris parenka tarybos, valdy
bos pirmininkus bei sekreto
rę. Taryba 2000 m. turėjo —
6 posėdžius. Taryboje veikė 
eilė komisijų specifiniams LF 
darbams ir projektams. Visi 
LF tarybos nariai dirba ir 
visuomenėje dalyvauja be at
lyginimo.

Valdybos pirm. Povilas Ki
lius savo pranešime džiaugė
si, kad 2000 metais buvo pa
siektas daugiau kaip 10 mili
jonų LF pagrindinis kapita
las, o iš pelno buvo išdalinta 
rekordinė vieno milijono do
lerių suma lietuvybės išlaiky
mo reikalams. Fondas 2000 m. 
paaugo 50 naujų narių ir 
723,024 dol. naujo kapitalo.
Jaunimui, jų organizacijoms 
ir švietimui 2000 m. buvo 
pąskirta 514,958 doleriai. LF 
2000 metų gale turėjo 3.2 
milijono nepaskirstytą prie
auglį (capital gains).

Prel. dr. Ignas Urbonas pradeda LF 
suvažiavimą invokaciją.

LF tarybos pirm. dr. Antanas Raz
ma atidaro 38-ąjį LF suvažiavimą.

Sveikindamas suvažiavimo 
dalyvius ir dėkyęlamas vi
siems už LF veiklos rėmimą 
per 39 metus, P. Kilius labai 
dėkojo visiems ir valdybos 
nariams.

— Mes negaliate sustoti. 
Lietuviškos veiklps išlaiky
mas vis reikalaują, daugiau ir 
daugiau finansinės paramos. 
Todėl turime , Intensyviai 
kaupti naują kapitalą, kuris 
turi kuo greičiau pasiekti 20 
milijonų dolerių sumą, — 
pranešimą baigė pirm. P. 
Kilius, visus kviesdamas pri
sidėti lėšomis, idėjomis ir pa
tarimais tolimesniame Lietu
vių fondo auginimė.

Finansų komisijos praneši
mą atliko SaulidS’Čyvas. LF 
finansinė apyskaita 12.31.00 
data su aktyvais (Assets), pa
jamomis ir išlaidomis buvo 
išsiuntinėta visiems LF na
riams 2001 m. balandžio 17 d.

Lietuvių fondo turtas 
12.31.00 buvo 9,728,168 dole
riai, per metus paaugęs 
916,388 doleriais. Išlaidų bu
vo 176,475 doleriai.

Pelno skirstymo 2000 m. ko
misijos pirm. Antanas Razma 
pranešimą turėjo raštu — 6 
puslapių. Jo santrauką suda
ro bendra 1,025,423 dol. su
ma, didžiausia iki šiol buvusi. 
Švietimui skirta iš viso —- 
410,918 dol., kultūriniams rei
kalams, menui, mokslui ir kt. 
iš viso — 179,927 dol. Vi
suomeniniams reikalams iš 
viso — 419,077 doleriai, su 
15,501 dol. likučiu.

Palikimų, lėšų tfelkimo ko
misijos pirm. Vaclovas Mom- 
kus pranešė, kad 2000 m. pa
likimais iš viso gauta 611,556 
dol.

Įstatų komisijos pirm. Vyte
nis Kirvelaitis pranešė, LF 
įstatų komisija naujų darbų 
neturėjo 2000 metais.

Meno globos komisijos 
pirm. Gediminas Balukas pra
nešė, kad 2000 m. 126 Prano 
Domšaičio paveikslai buvo 
nuvežti i Lietuvą, sudarant 
527 paveikslų galeriją Klai
pėdoje. Jos atidarymas įvyks 
2001 m. liepos mėnesį.

Patikėtinių tarybos prane
šimą atliko pirm. Antanas 
Razma. Taryba prižiūri Lietu
vai skirtų 1,500,000 dolerių 
išmokėjimą.

LF Kontrolės komisijos pra
nešimą perskaitė Dalia Puš
korienė. Tikrinime LF finan
sinė atskaitomybė ir jai rei
kalinga dokumentacija rasta 
visiškoje tvarkoje.

Rinkimai ir diskusijos
Kiekvienų metų Lietuvių 

fondo narių suvažiavime ka
denciją baigia vienas trečda
lis tarybos direktorių (šeši 
iš aštuoniolikos). Suvažiavi
mas- išrenka naujus narius 
arba perrenka kadenciją bai
gusius. Kasmet renkama ir 
Kontrolės komisija. Direkto
rių rinkimai slaptu balsavi
mu, tų balsų suskaičiavimas 
užima nemažai laiko. Kol tas 
atliekama, suvažiavime vyks
ta kiti pranešimai, diskusijos 
ir pranešimų priėmimas.

Pranešimą apie Lietuvių 
fondo — dr. Antano Razmos 
metinę 25,000 dol. premiją 
išeivijos ar Lietuvos kutūri- 
ninkams, padarė Jonas Valai
tis ir Regina Kučienė. Premi
jos komisija, balsams pasida- 
linūs'per pusę, nutarimas ne
buvo padarytas ir kandidatas 
daP nenuspręstas.

Pranešimą davė ir LF įga
liotinė Clevelande Dalia Puš
korienė. Ji pabrėžė svarbią 
LF paramą lituanistinei mo
kyklai.

Diskusijose buvo pasiūlymai 
didesnę paramą skirti mūsų 
sportuojančiam jaunimui, LF 
pėlnd 10 nuošimčių skirti Lie
tuvai , ir pastaba — Lietuvai 
duoti pinigus tik už atliktą 
darbą — paplojimu buvo pri-

Registracijos komisijos dalis. Iš kairės: Kęstutis Ječius, Arvydas Tamulis, Sigita Balzekienė, Alė Razmienė.

Spaudos stalas LF suvažiavime. Iš kairės: Vytautas Rudžius. Birutė Jasaitienė, Bronius Juodelis, Vaiva Ra
gauskaite, Edvardas bulaitis. Visos nuotraukos iš LF suvažiavimo Vytauto Jasinevičiaus.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS ,

AUTOMOBIUO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANKZAPOUS
3206 1/2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773) 581-8654

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

lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025.
Window VVashers Needed!

40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L. A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155.

Reikalingi darbininkai 
naktiniam parduotuvių

valymui. Darbas pietų Indianoje. 
Atlyginimas nuo $ 1,600 iki 
$2,000. Tel. 773-476-2247, 

773-251-6101.

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 vienuolynui 
reikalinga virėja, Rašyti, 

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

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

Atliekame visus staliaus ir 
smulkaus remonto darbus. 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel. 773-254-0759, 
mob-847-525-9275, Žilvinas.

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

imti visi suvažiavimo praneši
mai.

Suvažiavimo'nutarimus —
rezoliucijas perskaitė Kazys 
Ambrozaitis.'Jie buvo priimti 
suvažiavimo narių plojimu ir 
bus atskirai paskelbti spau
doje.

Balsų skaičiavimo komisija 
pranešė, kad, pagal balsų 
daugumą, LF tarybos direk
toriais išrinkti: Vytas Naru
tis, Stasys Baras, Vaclovas 
Kleiza, Arvydas Tamulis, Vy
tautas Kamantas ir Saulius 
Čyvas. Į Kontrolės komisiją

GREIT PARDUODA

RE/MAX
EALTORS

229 - 8761
HOME (708) 425 • 7160 
MOBIL (773) 5904)205

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

„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 Rcai Estate, Aušra Padalino.

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.

LANGU PLOVĖJAI! 
Reikalinga 100 žmonių. Pradėkite jau 
šiandien. Darbas nuo pirmadienio iki 

šeštadienio, 7 v.r. iki 4 v.p.p. Dirbama
po 2-3 žmones (vyrai ar moterys). 

Privalo turėti automobilį ir susikalbėti 
angliškai. Patyrimas nebūtinas - 

išmokysime. Atlyginimas $500 per 
savaitę vienam žmogui. Sumokėsime 

kiekvieną ęlieną. Užpildyk dokumentus 
šiandien -pradek dirbti rytoj.

2101 Ogden Avė., Dovvners Grove, 
IL 60515 (Ziebart pastate). įėjimas 

per šonines duris. Tel. 630-737-0100.

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

Ilinois valstijoje. Atlyginimas
$ 1,500 —$ 1,800. Dokumentąį # , 

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

Reikalinga moteris prižiūrėti
3 vaikus 6 dienas savaitėje, su 
gyvenimu. Privalo susikalbėti 

angliškai ir turėti patirties. Geras 
atlyginimas. Tel. 773-254-0759;

847-525-9275 (mob.). '

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

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams - 

nuolaidos. 3800 VV. 79 St.
Tel. 773-582-0183, 775-582-0184.

• Kalbame lietuviškai.

išrinkti: Marius Kasniūnas, 
Dalia Puškorienė ir Audrius
Rušėnas. ., j,
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Suvažiavimą užbaigus Lie

tuvos himnu, toliau vyko tra
diciniai pietūs visiems suva
žiavimo dalyviams ir sve
čiams.

Kadangi šio Lietuvių fondo 
suvažiavimo kvieslyje ir pra
nešimuose nebuvo naudoja
mi asmenų profesiniai ar 
mokslo titulai, jie nepanaudo
ti ir šiame reportaže.



ARTĖJA 1941 M. BIRŽELIO 
SUKILIMO 60-METIS

Naujas „Į laisvę” (2001 m. 
balandis) žurnalo numeris 
daugiausia medžiagos spaus
dina apie 1941 m. birželio 22- 
28 d. sukilimą, kurio 60 metų 
sukaktį švęsime šią vasarą. 
Nors per 10 nepriklausomybės 
metų apie Lietuvos istoriją, 
atrodo, pasakyta labai daug, 
bet vis dar atsiranda naujų 
liudijimų, pastebėjimų, inter
pretacijų, neįprastų gretinimų 
arba užmirštų faktų primi
nimų. Štai Sigitaą Jegele- 
vičius str. „Pasipriešinimo 
pradžia: trys jėgos”, norė
damas kontrargumentuoti 
tiems, kurie teigia, kad Bir
želio sukilimas buvo pronaci- 
nis, pateikia pik. Kaziui Škir
pai, formaliam lietuvių antiso- 
vietinio pogrindžio vadovui, 
Berlyne žodžiu Reicho vidaus 
reikalų ministerijos perduoto 
keturių punktų ultimatumo 
žodžius: „Tuo metu, kai vo
kiečių kariuomenės daliniai 
įžygiuos į Lietuvą, lietuviai 
atbėgėliai neprivalo savava
liškai sudaryti jokios Lietuvos 
vyriausybės iš lietuvių atbė- 
gėlių, tiek iš asmenų, esančių 
Lietuvoje, neturėdami tam 
kompetentingų Vokietijos 
įstaigų sutikimo”. Lietuvių ak
tyvistų frontas, įsteigtas 1940 
m. spalio 9 d. Kaune, nepaisė 
šio draudimo, nors ultimatu
mas Berlyne buvo įteiktas jau 
prieš savaitę iki oficialios karo 
su Sovietų sąjunga pradžios.

Vincas Auryla, buvęs Kauno 
radiofono korespondentas ir jo 
užėmimo liudininkas pateikia 
autentiškus Kauno radiofono 
užėmimo faktus. Norėdamas 
paneigti teiginį, kad dėl radio
fono vyko mūšiai, rašo: „Prie 
Kauno radiofono atėjau bir
želio 22-osięs rytą, maždaug 
tarp 10 ir 11 valandos. Dau- 
kąntk gatvė buvo lyg apmiru
sį Tik tarpuvartėse prie Ra
diofono ir „Metropolio” buvo 
jaučiamas atsargus sujudi
mas. Radiofono vartai buvo at
lapi, bet į pagrindinį pastatą 
įėjimo durys užrakintos. Kiek 
vėliau geležiniai vartai buvo 
perrišti grandine ir užrakinti 
spyna. Apie 11-12 vai. prie tų 
vartų, tik kitoje gatvės pusėje, 
pasigirdo šaižus šauksmas. 
Čia keli vyrai, iššokę iš tarpu
vartės, nuginklavo, matyt, iš 
sargybos į kareivines žiop- 
linėjančius du jaunus sovie
tinės armįjos kareivukus. Ne
tekę savo šautuvų su gąs
dinančiais durtuvais, jie, ru
siškai šaukdamiesi pagalbos, 
bėgo iš įvykio vietos, o vyrai 
dingo tarpuvartėje.

Netrukus nuo Karo muzie
jaus Daukanto gatve visu 
greičiu atšvilpė pilnutėlis vyrų 
automobilis. Iš mašinos lango 
kyšojo parengtas šaudyti re
volveris. Automobiliui žaibiš
kai atsivėrė įvažiavimo į Ra
diofoną vartai. Paskui auto
mobilį įsmuko keli vyrai, 
įsinešdami du šautuvus. Taigi 
dėl Radiofono kautis niekam 
nereikėjo ir nebuvo iššauta nė 
vieno šūvio".

Birželio 23 d. rytą Vincas 
Auryla, pastatytas sargybon 
prie radiofono kabinos, iš ku
rios buvo transliuojama gar
sioji Nepriklausomybės pa
skelbimo deklaracija, turėjo 
stebėti, kaip sovietinė valdžia 
reaguos į prabilusį Lietuvos 
radiją, ir tapo istorinio įvykio 
liudininku: „Tarp 9 ir 10 va
landos prie kabinos atskubėjo 
būrelis vyrų, rašo V. Auryla. - 
Čia buvo B. Gražulis, A. Griš- 
kėnas, dar keli vyrai su pri
rašytais lapais ir rašikliais 
rankose. Jie tikrino mikro
foną, skaitė rankose laikomus 
lapus, kažką karštai svarstė, 
gestikuliavo, braukė ir vėl 
rašė, duodavo komandą pra
dėti transliaciją ir vėl ją 
išjungti. Stiklinė kabinos sie
na buvo nelaidi garsui, todėl

tų kalbų negirdėjau, bet tik iš 
veidų, gestikuliacijos, povyzų 
supratau, kad artėja labai 
svarbus ir atsakingas momen
tas - Lietuvių aktyvistų fronto 
kreipimasis į tautą. Visi iš
kilmingai sustingo, nes, ma
tyt, buvo grojamas Lietuvos 
himnas. L. Prapuoleniui vir
pėjo lūpos. Kažkas nusišluostė 
ašaras. Transliacijos metu pro 
atdarą mikrofono kabinos 
langą prašvilpė kelios kulkos, 
paleistos iš Žaliakalnio nuo 
Prisikėlimo bažnyčios pusės. 
Po kurio laiko, pasibaigus 
transliacijai, į radiofoną atėjo 
jaunų moterų, kurios atnešė 
maisto. Viena iš jų buvo apsi
rengusi tautiniais drabužiais. 
Į Radiofono apsaugą pasisiūlė 
savanorių”.

UŽKIETĖJĘS ŽEMAITIS IŠ PLUNGĖS 
ČIKAGOJE

Bronių Abrutį, dar ne taip 
seniai atvykusį iš Plungės ir 
apsigyvenusį Čikagos pietva
kariniame priemiestyje — 
Summit, IL, iš tikrųjų, galima 
vadinti užkietėjusiu žemaičiu. 
Jis padarė tai, ko atvažiavęs į 
naują šalį siekė ir ką kiti žmo
nės — jo pažįstami — laikė 
neįmanomu dalyku.

Sužinojęs, kad anksčiau Či
kagoje gyvavo net du lietu
viški savaitraščiai, jis pagalvo
jo — kodėl dabar bent vienas 
negalėtų eiti? Šis jaunas ir en
tuziazmo pilnas vyras taip pat 
žinojo, kad vien tik Čikagoje ir 
apylinkėse jau spėjo apsigy
venti bent pora dešimčių tūks
tančių taip vadinamos „trečio
sios bangos” tautiečių, kurie 
galėtų būti potencialūs naujo 
leidinio skaitytojai.

Kaip sugalvojo — taip ir pa
darė. Vien tik savo ir žmonos 
Sandros jėgomis ir finansais 
pradėjo leisti naują savaitraš
tį, kurį pavadino ,Amerikos 
lietuvis”.

Šis Amerikos lietuvių spau
dos naujagimis neseniai (ge
gužės 5 d.) šventė savo pirmąjį 
gimtadienį. Šiuo įvykiu B. Ab- 
rutis labiausiai džiaugėsi, sa
kydamas, jog jam pasisekė 
žymiai geriau, negu pirmie
siems ,Amerikos lietuvio” lei
dėjams — J. Griniui ir J. Lau
kiui prieš daugiau negu šim
tinę metų (1897 m.), kuomet 
jų savaitraštis užsidarė po tri
jų numerių.

Tuo tarpu B. Abručiui per 
metus pavyko išleisti visus 
planuotus — 52 numerius, 
neimant jokių atostogų ar 
poilsio. Jis teigia, kad šiame 
sunkiame užsimojime jam 
daugiausiai talkina jo žmona 
Sandra, kuri, dieną praleidusi 
valymo darbuose, grįžusi į na
mus, vakarais tvarko prenu
meratų reikalus, padeda rink
ti laikraščio tekstus.

Čia reikia pažymėti, kad po
rą mėnesių prie savaitraščio
B. Abrutis dirbo vienas, o da
bar keletą dienų savaitėje 
ateina patalkinti žurnalistės, 
irgi neseniai atvykusios iš Lie
tuvos. Pradžioje talkininkavo 
Regina Oraitė, Eglė Merkytė, 
o dabar — Vaiva Ragauskaitė.

Kadangi laikraščio leidimas 
iki šiolei neduoda pakankamai 
pąjamų, leidėjas sako, jog nė
ra galimybių išlaikyti žmogų, 
kuris galėtų atsidėti savait
raščio reikalams. Tačiau jis 
nebūtų užkietėjęs žemaitis, 
jeigu kristų į pesimizmą. Jis 
sako, kad blogiausias laikotar
pis jau praėjo ir ateitis savait
raščiui bus šviesesnė. Tai pa
tvirtina vis gausėjantis prenu
meratorių būrys, ir ateinantie
ji viltingi skaitytojų laiškai, 
raginantys tęsti darbą.

„Amerikos lietuvio” pirmojo 
gimtadienio paminėjimui yra 
rengiama gegužinė, kuri pava
dinta „vasaros sutiktuvių

Toliau autorius pasakoja 
birželio 23-25 d. įvykius: 
„Dirbau viename kambaryje 
su sąskaitininke gen. Plecha
vičiaus dukra Modesta. Čia 
lankėsi daug aukštų kariškių, 
žinomų žmonių. Vieną prieš- 
pietę susirūpinusi ir susijaudi
nusi atbėgo tuberkuliozinio 
dispanserio vedėja gydytoja 
Sofija Šimoliūnienė ir pranešė 
sužinojusi, kad vokiečiai lietu
vių vardu organizuoja baisią 
provokacįją prieš žydus „Liet
ūkio” garaže. Ji prašė įtakin
gų žmonių, kad tą provoka
ciją, kuri bus vokiečių filmuo
jama ir fotografuojama, kaip 
nors sustabdytų”.

1941 m. birželio sukilimą to
liau komentuoja dr. Kazys 
Ambrozaitis, Jonas Antanai
tis, Arvydas Anušauskas, dr. 
Adolfas Damušis, Romualdas 
Ozolas, prof. Vytautas Kubi
lius. A. V. Š.

švente”. Ji įvyks gegužės 27 d. 
(pradžia 12 vai.) Pasaulio lie
tuvių centro sodelyje, Lemon
te. Čia susirinkusius tautie
čius linksmins populiarios Či
kagos lietuvių muzikos grupės 
— Algimantas Barniškis su 
savo ansambliu, „Čikagos ai
dai” (Artūras Blažukas ir Po
vilas Strolia), Arūno Augus- 
taičio vienetas, Virgis Švabas. 
Bus ir įvairių kitų pasirody
mų.

E. Šulaitis

Lietuvių telkiniai

Atkelta iš 2 psl.
20-ųjų metinių ženklas

buvo pristatytas šių metų Va
sario 16-osios minėjime. Jame 
matosi lietaus lašai pilkame 
dangaus fone ir geltona, žalia 
ir raudona vaivorykštė tolu
moje.

Šiuo metu „Lietutis” kviečia 
naujus narius (mokyklinio 
amžiaus ir vyresnius), taip pat 
ieškome savanorio akordeonis
to bei kitų mokytojų. Rašykite 
mums adresu:

tulpetimes@hotmail.com
Prierašas: Šį Zitos Petkie

nės anglų kalba rašytą 
straipsnį Seattle LB (anglų ir 
lietuvių kalbomis) leidžiamam 
biuleteniui „Tulpei”, lietuvių 
kalbon išvertė Artūras Urbe- 
lis.

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS 
to Lithuania.

No one makes round-trip travel to Lithuania easier and more convenient than SAS. 
From Chicago, we offer daily Service to Vilnius with a hassle-free connection via 
Stockholm. When you’re ready to return, you'll enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Find out what a vvorld of difference SAS 
can make for your next trip. Just call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vvebsite at www.scandinavian.net.

Fligtim From To Departure Time Arrivai Ti me
SK 946 Chicago Stockholm 4:20 pm 7.35 am +1
SK 744 Stockholm Vilnius 9:20 am 11:50 am
SK743 Vilnius Copenhagen 1:40 pm 2:20 pm
SK 943 Copenhagen Chicago 3:30 pm 5:40 pm
• Si sulifrt 'o i hanų»* mnthuut r*>»« r

„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

DETROIT, MI
„LIETUVIŠKAS BALSAS” 

INTERNETE
Detroito ir apylinkių lietu

vių radijo programa „Lietuviš
kas balsas” yra įjungta į inter
netą www.wnzk.com Taigi 
Detroito „Lietuviškas balsas” 
radijo programą gali girdėti 
visi, kas tik nori ir kur tik 
bebūtų. „Lietuviškas balsas” 
yra transliuojamas jau nuo 
1945-ųjų metų. Šiuo metu ra
dijo programą „Lietuviškas 
balsas” galima girdėti sekma
dienių rytais nuo 8 iki 9 De
troito laiku www.wnzk.com

Kazys Gogelis

LIETUVOS VYČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose gegužės 19 ir 20 d. 
vyko Lietuvos Vyčių JAV Vi
durio valstijų atstovų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 
60 atstovų iš Illinois, Ohio, 
Michigan ir Indianos valstijų. 
Vyčių centro valdybos pirmi
ninkas Robert A. Martin, Jr., 
pokalbyje su Algiu Zaparacku 
per „Lietuviškų melodijų” ra
dijo valandėlę pasidžiaugė 
Lietuvos Vyčių veikla, ypač 
šiais metais, kai Lietuvos Vy
čiai padeda Amerikos Lietuvių 
tarybai įtakoti JAV senatorius 
remti Lietuvos siekius tapti 
NATO nare. Kvietė su vyčiais 
aplankyti Lietuvą, š.m. rug
pjūčio 22-rugsėjo 1 d. Pranešė 
apie artėjantį visuotinį Lietu
vos Vyčių Seimą, rugpjūčio 
pradžioj vyksiantį Orlando, 
Floridoje. „Lietuviškų melo
dijų” radijo laidos girdimos ir ' 
kompiuterio internete
www.wpon.c‘6m antradieniais 
4 vai. po pietų ir šeštadienių 
rytais 8 vai. Antanas ir Stasė 
Zaparackai, sugrįžę iš Flori
dos, vėl įsijungė į valandėlių 
ruošą.

PRISIMINSIME
AA. STASĮ OGINTĄ

A. a. Stasys Ogintas savo 
paskutinės valios testamente 
nepamiršo radijo valandėlių 
svarbos Detroito lietuvių telki
niui ir jo pamėgto Dariaus ir 
Girėno klubo. Jo 9-tų mirties 
metinių sukaktis bus prisi
minta šv. Mišių auka sekma
dienį, gegužės 27-tą dieną, 
10:30 vai. ryte, šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje. Visi a.a. 
Stasio Oginto draugai, o ypač 
Dariaus ir Girėno klubo na

riai, prašomi Mišiose dalyvau
ti bendroje maldoje už velionio 
vėlę, o po Mišių, kartu su Da
riaus ir Girėno klubo valdyba, 
prašoma susirinkti į Šv. Anta
no parapijos kavinę užkan- 
džiams ir pabendravimui. Da
riaus ir Girėno klubui pirmi
ninkauja Leonas Petronis.

A.A. ELENA 
KASPUTIENĖ

Po sunkios ir ilgos ligos geg. 
20 d., Farmington Hills, MI, 
mirė a.a. Elena Petrauskaitė 
Kasputienė.

Velionė gyveno Farmington 
Hills, MI. Gimė 1930 m. ba
landžio 2 d., Klaipėdoje. Į JAV 
atvyko 1950 m.

Giliam liūdesyje liko: sūnus 
Edmundas ir marti Rita, anū
kai Algytis, Vytukas ir Linas; 
sūnus Rimas ir marti Rusnė, 
anūkai Tadas ir Arija; dukra 
Audra ir žentas Bob Copes; 
sūnus Virgilius ir marti Dai
na, anūkės Nina ir Julytė. Se
serys Bronė Kulikauskienė, 
Julija Zarankienė, brolio a.a. 
Stasio žmona Danutė Petraus
kienė ir sesers a.a. Janės Vai- 
tiekienės šeimos. Lietuvoje 
liko trys pusseserės.

Gedulingos šv. Mišios už ve
lionės vėlę buvo aukojamos 
š.m. gegužės 23 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje. 
Palaidota Holy Sepulchre ka
pinėse, šalia savo vyro a.a. Al
fonso. Laidotuves tvarkė lai
dotuvių direkt. Yolanda M. 
Zaparackienė.

lm
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Su dideliu liūdesiu pranešame, kad po sunkios ir ilgos 
ligos, 2001 m. gegužės 20 d. Farmington Hills, MI, mirė 
mūsų mylima Mamytė, Močiutė, Sesutė, Teta ir Uošvienė

A. t A
ELENA PETRAUSKAITĖ 

KASPUTIENĖ
Velionė gyveno Farmington Hills, MI. Gimė 1930 m. 

balandžio 2 d. Klaipėdoje. Į JAV atvyko 1950 m.
Giliame liūdesyje liko: sūnus Edmundas ir marti Rita, 

anūkai Algytis, Vytukas ir Linas, sūnus Rimas ir marti 
Rusnė, anūkai Tadas ir Arija, dukra Audra ir žentas Bob 
Copes, sūnus Virgilius ir marti Daina, anūkės Nina ir 
Julytė, seserys Bronė Kulikauskienė su šeima, Julija 
Zarankienė ir jos vyras Pranas su šeima, brolio a.a. Stasio 
žmona Danutė Petrauskienė su šeima, sesers a.a. Janės 
Vaitiekienės šeima, Lietuvoje liko dvi pusseserės.

Gedulingos šv. Mišios už velionės vėlę buvo atnašautos 
š.m. gegužės 23 d. Dievo Apvaizdos bažnyčioje. A.a. Elena 
palaidota Holy Sepulchre kapinėse, šalia savo vyro a.a. 
Alfonso.

Nuliūdusi šeima.

Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė.

Tel. 313-554-1275.

IEŠKO GIMINIU
• Ieškome Čikagoje gyve

nusių ir galbūt dar gyvenan
čių Onutės Čekavičiūtės-Ma- 
ciulevič ir Vinco Čekavičiaus. 
Jų ieško brolio Mykolo Čeka
vičiaus anūkas Darius Silva- 
navičius, tel. 773-575-3847.

• Ieškome Alberto Truso 
(Albert Truss) palikuonių. A. 
Truso motina Bronė Jakubai- 
tytė mirė 1967 m., tėvas Jo
seph - 1984 m. Paskutiniame 
A. Truso laiške buvo nurody
tas toks adresas - 58 Ports- 
mouth Str., Brighton, Massa- 
chusetts 02135. Trusų pali
kuonių ieško Bronės Jakubai- 
tytės-Trusienės sesers Geno
vaitės Jokubaitytės-Žemaitie- 
nės anūkas Raimondas Vai- 
čas, 6409 W. Home Avė., apt 
9B, Worth, IL 60482; tel. 708- 
361-5060.

A. t A.
VYTAUTUI KAVECKUI

mirus, dukrą RAMONĄ, sūnus EDVARDĄ ir KĘSTUTĮ 
dėl tėvo netekties nuoširdžiai užjaučiame.

Rūta Žolynaitė-Ratajczyk 

Ričardas Ratajczyk
Nikolas Ratajczyk 

Brian ir Julijona Žolynai
Algis ir Arlie Žolynai 

Ona ir Kostas Žolynai

PADĖKA r: 
AtA.

PETRAS GRUODIS
Mano mylimas Vyras mirė 2001 m. gegužės 10 d. ir buvo 
palaidotas gegužės 14 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Čikagoje.
Nuoširdžiai dėkojame kun. Jauniui Kelpšai, laikiusiam 
gedulingas šv. Mišias, pasakiusiam prasmingą pamokslą 
ir palydėjusiam a.a. Petrą į kapines. Labai ačiū Antanui 
Drūčiui už skaitinius šv. Mišiose. Nuoširdi padėka 
solistams Juozui Janušaičiui, muz. Algiui Barniškiui, 
kurie gražiomis giesmėmis praturtino gedulo šv. Mišias. 
Gili padėka solistei Zitai Peleckienei už įspūdingai 
pagiedotas giesmes kapinių koplyčioje. Nuoširdi padėka 
kun. Maxa už maldas koplyčioje. Ypatinga padėka prel. 
Ignui Urbonui, kuris pravedė rožinį ir maldas šermenyse, 
taip pat už jautrius bei prasmingus atsisveikinimo 
žodžius.
Ypatinga padėka kun. Jonui Kuzinskui, specialiai 
atvykusiam atsisveikinti su velioniu, pareiškusiam. 
užuojautą ir kartu su kun. Jauniu Kelpša pravedusiam 
maldas kapinėse.
Nuoširdi padėka Pranui Jurkui, tarusiam atsisveikinimo 
žodžius koplyčioje, pagerbiant velionį Pabaltijo 
universiteto ir ALTO vardu, šiltai psidalinusiam savo 
prisiminimais apie a.a. Petrą. Prof. Balys Račkauskas 
profesorių vardu kalbėjo apie velionio gyvenimo kelią 
ir asmenybės bruožus. Nuoširdus ačiū LB pirmininkei 
S. Daulienei, tarusiai jautrius atsisveikinimo žodžius. 
Dėkojame visiems, atsilankiusiems koplyčioje ir 
laidotuvėse, pareiškusiems užuojautą asmeniškai, laiškais 
ir per spaudą. Ačiū už atsiųstas gėles, užprašytas šv. 
Mišias bei gausias aukas Almos fondui. Nuoširdžiausiai 
dėkojame.
Reiškiame gilią padėką karsto nešėjams: P. Povilaičiui, 
V. Čepėnui, V. Marčiui, A. Smilgai, J. Butvilai, dr. O. 
Čižikui.
Visų jūsų miela užuojauta mums buvo parama gilios 
kančios dienose.
Ačiū laidotuvių direktoriui Gaidas-Daimid už malonų 
patarnavimą.

Nuliūdusi žmona ir kiti giminės.
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Tūkstančiai gėlių, augalų 
žiedų jau išsprogo viename iš 
gražiausių Čikagos botanikos 
sodų (the Chicago Botanic 
Garden), įsikūrusio 385 akrų 
dydžio- plote, 1000 Lake Cook 
Road, Glencoe, IL 60022. 24 
gėlių, darželiai išsidėstę tarp 
ramtaį tyvuliuojančių ežerėlių 
ir mažų kalvelių. Džiaukitės 
pavasario žiedų margumu iki 
birželio 3 d. Informacija tel. 
847-835-5440 arba internete 
www.chicagobotanic.org

Airių muzikos festivalis
vyks Memorial day savaitgalį 
- gegužės 25, 26, 27, 28 dieno
mis Chicago Gaelic Park, 6119 
W. 147th St., Oak Forest. Tai 
bus ne tik muzikos mėgėjų 
šventė, bet ir puikus laisvalai
kio praleidimas visai šeimai - 
veiks žaidimai vaikams, bus 
jodinėjimas arkliukais, airių 
šokių konkursas, lėlių spek
takliukai, juokdarių pasirody
mai ir kitos pramogos. Dau
giau informacijos ir festivalio 
laiko tvarkaraštis tel. 708- 
687-9323,1-888-895-8233.

ALTo darbo konferencija
vyks gegužės 26 d., šeštadienį, 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus patalpose, 6500 S. Pu
laski Rd. Pradžia - 9 val.r. 
(registracija), 10 val.r. - ati
darymas. Visas darbo konfe
rencijos eigos aprašymas buvo 
išspausdintas gegužės 10 d. 
laidoje, taigi nėra reikalo jos 
kartoti. ALTo valdyba malo
niai kviečia gausiai dalyvauti, 
nes išgirsite ne tik, kas pada
ryta, bet svarstysime, ką rei
kia skubiai daryti, ruošti. Tad 
dar kartą malonėkite porą va
landų pašvęsti šios politinės 
organizacijos laRui.

PRIEŠVELYKINIAME
PYRAGŲ

FESTIVALYJE
Nors praėjo daug laiko nuo 

šv. Velykų, bet verta prisimin
ti, koks gražus ir sėkmingas 
buvo Lietuvos Dukterų su
ruoštas velykinių pyragų ir 
margučių išpardavimas.

Pirmiausia Dukterys dėkoja 
visoms savo narėms, kurios 
kepė, nešė ir kaip bitelės dėjo 
savo kepinius, margučius, ber
žo šakas ir ežiukus ant labai 
gražiai išpuošto stalo „Name
liuose”, o puošimais talentinga 
sesė Dana Gierštikienė tikrai 
nepagailėjo savo pačios pa
ruoštų krepšelių, zuikučių, 
margučių... Didelė padėka pri
klauso ir Cicero seniūnijos va
dovei sesei Mėtai Gabalienei 
už paruoštus šaunius kepi
nius ir narių paskatinimą. Bu
vo gražu ir jauku tą Didžiojo 
Ketvirtadienio rytą, kai susi
rinkę pirkėjai ne tik pirko, bet 
ir čia pat galėjo paragauti ska
numynų prie kavos puodelio, 
pasišnekučiuoti.

Dukterys dėkoja visiems ir 
visoms, parėmusioms šią šal
pos organizaciją, kuri tęsia 
sunkų ir reikalingą gailestin
gumo darbą. Ačiū Jums!

Irena Gelažienė

ČIKAGOS FESTIVALIAI
Įvairiose Čikagos vietovėse, 

gegužės - rugpjūčio mėnesiais 
vyks šios parkų, gatvių šven
tės:

„Stockyard Rib Fest” - ge
gužės 26-27 d. nuo 11 val.r. iki 
9 val.v., Exchange Avė. ir 
Halsted St., tel. 312-618-0649;

Bėgimo ' turnyras („Ride 
Run") - gegužės 28 d. nuo 8 
val.r. iki 9:15 val.r. Ridge 
Park - 96 ir Longwood Dr., 
tek 773-233-3100;

Knygų mugė „Printers Row 
Book Fair" - birželio 2-3 d. 
nuo 10 val.r. iki 6 val.v. 500, 
600 ir 700 blokų nuo Dearborn 
St.; tel. 312-987-9896;

Andersonville Midsommar- 
fest - birželio 9-10 d. nuo 12 
iki 10 val.v. Clark Str. ir Fos
ter, 773-665-4682;

Fiestas Puertoriųuenas - 
birželio 12-17 d. (12-15 dieno
mis nuo 4 iki 10:30 va.v., 16- 
17 dienomis nuo 2 iki 10:30 
val.v.) Humbolt Park, tel. 773- 
292-1414;

„Italijos širdis” - maisto ir 
vyno festivalis - birželio 15-17 
d. (15 d. nuo 5 iki 11 val.v., 16 
d. nuo 12 iki 11 val.v., 17 d. 
nuo 12 iki 8 val.v.) 2400 South 
Oakley Avė., tel. 773-625- 
0506.

Apie kitus Čikagoje vyks
tančius renginius galite susi
žinoti internete

www.cityofchicago. org / 
specialevents

„Amerikos lietuvio” sa
vaitraščio leidėjai, minėdami 
pirmąsias laikraščio metines, 
gegužės 27 d. PLC sodelyje, 
Lemonte, rengia linksmą ge
gužinę, kuria bus prisiminta 
ir pati laikraščio sukaktis. 
Visi kviečiami ir laukiami.

Velykinių pyragų išpardavimo dieną svečiai šnekučiavosi prie kavos puodelio

Danutė Bindokienė, vy
riausioji „Draugo” redaktorė, 
apžvelgs naująją Antano Ra
gausko knygą „Ginčai dėl sko
nio” per knygos pristatymo 
šventę, kuri ruošiama šį penk
tadienį, gegužės 25 d., 7 val.v. 
Lietuvių dailės muziejuje, Le
monte. Taip pat bus skaito
mos knygos ištraukos, trum
poje meninėje dalyje dalyvaus 
Praurimė Ragienė, Genė Ra- 
zumienė ir Herkulis Strolia. 
Įėjimas į šį literatūros vakarą 

nemokamas, bus ir vaišės.
Vakarą ruošia JAV LB Kul
tūros taryba.

G. F. Hendel opera „Acis 
ir Galatėja” bus rodoma tik 
penkias dienas - birželio 6, 8, 
10, 14 ir 16-ąją The Athenae- 
um Theatre, 2936 N. South- 
port, Chicago. Bilietai - tel. 
312-704-8414 arba internete 
http: / /
www.chicagooperatheatre.org

, Spektaklis pagal C. Dic- 
kens romaną „Sunkūs laikai” 
vyksta Ruth Page Center for 
the Arts, 1016 North Dear
born, Chicago. Įmanoma įsigy
ti ir pigesnius („rush”) bilie
tus. Informacija ir bilietai tel. 
773-477-8088.

ALTo valdyba su talki
ninkais išsiuntė per 12,000 
atsišaukimų į lietuvių visuo
menę ryšium su Lietuvos pri
ėmimu į NATO. Prie atsišau
kimų pridėti trumpi pavyzdi
niai laiškai prezidentui 
George W. Bush bei kitiems 
valdžios pareigūnams. Taip 
pat pridėti NATO peticijos la
pai. Visi kviečiami jungtis į 
bendrą akciją - rašyti laiškus 
ir platinti NATO peticiją. 
Laiško pavyzdžius bei NATO 
peticiją galima gauti ALTo 
būstinėje, 6500 S. Pulaski, 
Chicago; tel. 773-735-6677, bei 
per Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės ir ALTo skyrius.

Gražusis Velykų stalas „Nameliuose
t . ■■■B

Sesė Sofija Vakselienė, ilgametė Lietuvos Dukterų draugijos narė ir stro 
pi „Namelių” budėtoja - prie darbo stalo.

Šiais metais Šeštinės Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijoje 
bus švenčiamos šį sekmadienį, 
gegužės 27 dieną.

Elžbieta Kleizienė persi
kėlė gyventi pas dr. Joną Ado
mavičių, ALVUDo sodybon, 
žalumynų, gėlių, medžių kva
pų pavėsin, gražiausion mies
to vieton. ALVUDe dirbus 40 
metų, reikia čia ir „paukšteliu 
patupėti”, senatvėje pasiilsėti.

NAUJAS SVEIKATOS
DRAUDIMO ĮSTATYMO 

PROJEKTAS
Šiuo metu Illinois valstijos 

Senato rūmuose yra aptaria
mas Paslaugų šeimoms („Fa
mily Care House Bill 23") įs
tatymas. Šio įstatymo priėmi
mas sveikatos draudimą su
teiktų 200,000 Illinois valsti
joje dirbančių tėvų, jeigu jų 
bendros šeimos pąjamos siekia 
mažiau negu 32,000 dol. per 
metus (Medicaid ir Kid Care 
programos sveikatos draudi
mą jau suteikia daugeliui 
vaikų, kurių tėvai mažai už
dirba). ,

Šį siūlomą įstatymą remia 
Illinois vaistuos dvasininkai, 
tikybos, ligoninių, daktarų or
ganizacijos, Blue Cross Blue 
Shield, Chicagoląnd Chamber 
of Commerce, AFL-CIO, „Chi
cago Tribūne”, Chicago Sun- 
Times”, „Crain’s Chicago 
Business’ ir kt? Pirmaisiais 
metais ši programa kainuotų 
tik 7 mln. dolerių. Siūlomam 
įstatymui Illinųįs House rū
muose jau buvo.pritarta vien
balsiai.

Paslaugų šeimpms įstatymo 
priėmimas paskynę gegužės 
savaitę priklausys nuo valsti
jos gubernatoriaus ir kitų val
džios atstovų. Jei norėtumėte 
paremti ši įstatymą, skambin
kite gubernatoriui ir House, 
Senate daugumos vadovams. 
Pasakykite savo vardą, pavar
dę ir adresą bei patvirtinkite, 
kad jūs remiate „Family Care 
House Bill 23*'o Gubernato
riaus George Ryan tel. 312- 
Š14-2121, Senąja President 
“Pate” Phillip ,tel. 630-94L 
0094, House Spėąker Michael 
Madigan tel. >£73-581-8000. 
Daugiau informacijos - skam
binant Southwe$t Organizing 
Proje'ct tel. 773-471-8208.

Skelbimai
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747... 4 •

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

x Karaliaučiaus srities 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Mečys Krasaus
kas; Arvidas Trumpjonas. $50
— Algirdas Dapkus. $30 —
Ona Kronas. $25 — Halina 
Dilienė; Vitas ir Regina Kaz
lauskas; Julius ir Pranė Pa- 
kalkai; Halina Plaušinaitienė; 
Kasparas Vaišvila. $20 — Vy
tautas ir Danutė Anonis; Jo
nas Jurkūnas; Kun. Rapolas 
Krasauskas. $15 — Alvydas 
Donauskas; Valeria Pleirys. 
$10 — Albinas Elskus; Elena 
Jasaitienė; Maria Valiukevi
čius. $5 — Viktoras ir Bronė 
Motušiai; Juozas Petuska. Dė
kojame visiems rėmėjams. 
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei”, 1394 Middleburg, 
Ct., Naperville, IL 60540- 
7011. (Skelb.)

Šiuos besišypsančius „Grandies” šokėjų veidus pamatysite metiniame jaunimo tautinio ansamblio „Grandis” 
koncerte, kuris vyks birželio 9 d. 6 val.v. Pasaulio lietuvių centre. Bilietus užsisakykite, paskambinę Daliai Tra
kieji tel. 708-598-5827.

„GRANDIS” KVIEČIA Į METINĮ 
KONCERTĄi

tui; nuo 6-erių iki 11-os m. —

Tautinių drabužių margu
mas, lietuviškų šokių įvairu
mas ir besišypsančių veidų 
jaunatviškumas... Ar tai aki
mirkos iš praėjusios XI Lietu
vių tautinių šokių šventės? 
Šventė jau praėjo, liko tik gra
žūs prisiminimai. Bet tuo ne
užsibaigė tautinių šokių an
samblių veikla.

Jaunimo tautinis ansamblis 
„Grandis” jau 42-ejus metus 
puoselėja tėvų ir senelių ugdy
tas tradicijas. Ansamblis,, 
skleisdamas tautinių šokių 
grožį, augina vis naujas šokė
jų bei šokių mokytojų kartas. 
Vadovė Violeta Smieliauskai- 
tė-Fabianovich, baletmeisteris 
Gintaras Grinkevičius, moky
tojai Dalia Bilaišytė-Demuth, 
Elytė Maurukienė, Rėdą Pliū- 
rienė, Rima Polikaitytė ir Ma
rius Polikaitis stropiai ruo
šiasi metiniam koncertui, ku
ris įvyks šių metų birželio 9 
d., šeštadienį, 6 vai. v. Pasau
lio lietuvių centro Lemonte 
fondo salėje. Programą atliks 
vaikų, trys jaunių, studentų ir 
jaunų veteranų rateliai.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Čikagos ir apylinkių lietuvius 
į „Grandies” koncertą. Juk 
kiekvienas koncertas sustipri
na šokėjų jėgas, įkvepia jiems 
norą šokti. „Grandies” veikla 
nesiriboja metiniu koncertu. 
Tuoj po tradicinio vakaro šo
kėjai sparčiai ruošis vykti į 
Los Angeles, kur spalio mė
nesio pradžioje vyks Lietuvių 
dienos, vėliau — į III Pasaulio 
lietuvių dainų šventę, kuri 
rengiama kitų metų liepos

mėnesį Vilniuje.
Bilietus koncertui iš anksto

galima užsisakyti, skambi
nant Daliai Trakienei tel. 708- 
598-5827, ir koncerto vakarą 
prie įėjimo. Bilietų kainos: 
vaikams iki 5-erių m. — vel-

5 dol. (7 dol. prie įėjimo), nuo 
12-os m. — 10 dol. (12 dol. 
prie įėjimo).

Tautinių drabužių grožis, 
šokėjų gyvumas ir grakštumas 
teatveda visus birželio 9 d. 
vakarą į Pasaulio lietuvių 
centro Lietuvių fondo salę.

VB

Grandies” kvieslys visus kviečia į grandiečių šventę
Jono Tamulaičio nuotr.
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Jono Tamulaičio nuotr.Į metinį „Grandies” koncertą kviečiami visi buvę šokėjai

,,Draugo” knygynėlyje
Vis dar turime įdomių ir 

reikalingų knygų:
S. Maculevičius „Acųuai- 

tance with. Lithuania. Busi
ness” - 35 dol.

S. Maculevičius „Acųuai- 
tance with Lithuania. Educa- 
tion, Science” - 35 dol.

S. Maculevičius „Acųuai- 
tance with Lithuania. Sports” 
- 35 dol.

P. Venclovas „Aistrų fiesta”

- 8 dol.
j. Litchfield „Angliški žo

džiai vaikams” - 15 dol.
V. N. Stočkuvienė „Anglų 

kalbos testai” - 15 dol.
A. Veličkienė „Antikos mi

tologijos žinynas” - 12 dol.
R. Kiplingas „Apie katiną, 

kuris mėgo vaikščioti vienas” 
- 4 dol.

„Ar pažįsti drugius?” - 3 
dol.

„Ar pažįsti vabalus?” - 3 
dol.

„Ar pažįsti vabzdžius?” - 3
dol.

J. Avyžius „Aštuonetas iš 
Trepsės namų” - 10 dol.

K. Binkis „Atsiskyrėlis An
tanėlis” - 5 dol.

V. Andriukaitis „Audra 
žemaičiuose” - 5 dol.

F. Morą „Aukso karstas” - 5 
dol.

http://www.chicagobotanic.org
http://www.cityofchicago
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