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Prezidentas raginamas rinkti
naują koalicinę vyriausybę
Vilnius, gegužės 28 d.
(BNS) — Socialdemokratai,
kritikuodami dabartinę koali
cinę liberalų ir socialliberalų
vyriausybę, paragino prezi
dentą Valdą Adamkų drauge
su jais formuoti naują val
dančiąją koaliciją, tačiau kol
kas konkrečių žingsnių jai su
daryti nesiėmė.
„Kritiškai vertinam esamą
vyriausybę, pabrėžiam prezi
dento atsakomybę ir siūlom,
kaip su socialdemokratų pa
galba išeiti iš susiklosčiusios
situacijos", sakė atitinkamą
LSDP tarybos rezoliuciją pir
madienį spaudos konferenci
joje pristatęs partijos vicepir
mininkas Česlovas Juršėnas.
„Prezidentas Valdas Adamkus
kaip valstybės vadovas atsako
už savo suformuotos dabar
tinės valdančios
koalicijos
veiklą. Jis turėtų arba paveik
ti valdančiąją koaliciją, kad
jos ir vyriausybės veikla taptų
efektyvi, arba tartis su parla
mentinėmis partijomis dėl
parlamentinės daugumos pa
keitimo, plataus pasitikėjimo
ar kitokios koalicinės vyriau
sybės", teigiama dokumente.
„Siūlome tai, ką visą laiką
teigėme. Dabar matosi, kad
nėra jokios valdančiosios koa
licijos, o tik pasidalijimas
portfeliais", sakė Socialdemok
ratinės koalicijos
frakcijos
Seime seniūnas Vytenis An
driukaitis. Tiek jis, tiek Č
Juršėnas tvirtino, jog oficialių
uci^oų su galimais socialde

mokratų koalicijos bendrinin
kais kol kas nebuvo.
„Nežadame žaisti" 'paktais',
kuriais labai nori žaisti prezi
dentūra. Esam parlamentinė
partija ir pateikiam oficialią
partijos poziciją", teigė V. An
driukaitis.
Apie vadinamąjį „Berlyno
paktą" prezidentūra prabilo
prieš tris savaites, po nepa
tvirtintų žiniasklaidos prane
šimų apie Vokietijos sostinėje
neva įvykusį slaptą socialde
mokratų ir socialliberalų va
dovų Algirdo Brazausko ir
Artūro Paulausko susitikimą
bei derybas dėl naujos val
dančiosios koalicijos. A. Bra
zauskas ir A. Paulauskas pa
neigė slapta susitikinėję Ber
lyne ir derėjęsi dėl naujos koa
licijos.
Pasak V. Andriukaičio, siū
lyti prezidentui alternatyvas
dabartinei koalicijai socialde
mokratus ypač paskatino ne
pasitenkinimas praėjusią sa
vaitę Seime pristatyta vy
riausybės darbo ataskaita bei
vėluojamas pateikti biudžeto
perskirstymo planas.
Tuo tarpu kol kas Socialde
mokratų frakcija, anot V. An
driukaičio, ruoš Seimo rezoliu
cijos projektą, kuria būtų
kritiškai įvertinta praėjusią
savaitę Seimui pateikta vyri
ausybės ataskaita. Svarstyda
mi ją, į savo frakcijos posėdį
kitą pirmadienį socialdemo
kratai ketina kviestis ir prem
jerą Rolandą Paksą.

Premjeras ir Seimo vadovas
neigia nesutarimus
valdančiojoje koalicijoje
Vilnius, gegužės 29 d. dančiosios koalicijos skilimą.
Kalbos apie valdančiosios
(BNS) — Naujosios sąjungos
koalicijos
skilimą suaktyvėjo
(NS, socialliberalų) vadovas
kilus
nesutarimų
NS frakci
Seimo pirmininkas Artūras
joje
Seime.
Praėjusią
savaitę
Paulauskas ir liberalų vado
socialliberalų
vicepirminin
vas, premjeras Rolandas Paksas neigia valdančiojoje koali kas, Seimo Žmogaus teisių
cijoje esant nesutarimų ir tiki komiteto pirmininkas Gedimi
na neketiną atiduoti valdžios nas Dalinkevičius frakcijos
posėdyje pranešė atsistaty
socialdemokratams.
„Norėčiau nuvilti tuos, kurie dinąs iš frakcijos valdybos
galvoja, kad koalicija skyla, narių. Socialliberalų vicepir
kad vasara bus kitokia — nie mininkai, kovojantys dėl įta
ko panašaus nėra", po antra kos partijos vadovui A. Pau
dienį vykusio susitikimo su A. lauskui, jau seniai nesutaria
Paulausku žurnalistams sakė tarpusavyje.
R. Paksas. Paprašytas pako
* Lietuvos Užsienio rei
mentuoti praėjusią savaitę kalų ministerijos duomeni
spaudoje prezidento Valdo mis, nusikaltėliai paleido sek
Adamkaus išsakytą nepasi madienį netoli Beiruto pa
tenkinimą valdančiąja koalici grobtą Libano verslininką, bu
ja ir kalbėjimą apie ją būtuoju vusį Lietuvos garbės konsulą
laiku, A. Paulauskas sakė, jog šioje šalyje Raymondą Šarkis.
tai gali būti prezidento inter Pasak Lietuvos URM Informa
viu publikavusio dienraščio cijos ir kultūros departamento
„gramatinė klaida".
direktoriaus Petro Zapolsko,
Susitikime buvo aptartas ministerija iš dviejų skirtingų
Seimo Naujosios sąjungos ir šaltinių gavo patvirtinimą,
Liberalų frakcijų darbas. Sei kad verslininkas yra paleis
mo pirmininkas A. Paulaus tas. Konkrečių įvykio detalių
kas sakė, jog šiuo metu NS URM dar nežino. Pasak pa
frakcijoje vyksta pertvarka, reigūnų, turtingo libaniečio
artimiausiu metu bus padėti paliktas automobilis buvo ras
teisiniai pagrindai frakcijos tas prie Ziknto kaimo Metno
darbui.
kalnuose netoli Beiruto. Vers
Premjeras R. Paksas tikino, lininko padėjėjas sakė, kad R.
kad jo ir Seimo pirmininko Šarkis, kuris yra vienas pa
pasikalbėjimai yra tradiciniai, grindinių tabako importuotojų
kuriuose pasikeičiama opera ir turi daug verslo reikalų Li
tyvine informacija, aptariami bane bei Kipre, buvo pagrob
darbai. R. Paksas teigė, jog su tas, kai išvyko iš savo namų
sitikime, be tradicinių klau Kornet ai Hamroje į bažnyčią,
simų, buvo aptartas ir social kur turėjo susitikti su savo
demokratų noras „paimti val šeima. Vakare pagrobėjai pa
džią". „Nuo pirmos rinkimų skambino verslininko šeimai
nakties tas noras yra ir jis nei ir pranešė jį pagrobę. Už R.
padidėjęs, nei sumažėjęs", Šarkis paleidimą jie reikalavo
sakė premjeras, paprašytas nenurodomo dydžio išpirkos.
pakomentuoti
socialdemo Daugiau detalių nepateikta.
kratų pareiškimus apie val R. Šarkis ėjo Lietuvos garbės
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Amerika raginama apsispręsti
dėl NATO plėtros

Gegužės 28 dieną Lietuvoje prasidėjusios NATO Parlamentines Asamblėjos sesijos šalininkai sveikino jos dalyvius.
Vladimiro Gulevtdaui (Eltai nuotr

Lietuvos prezidentas — už
euroatlantinių struktūrų plėtrą
Vilnius, gegužės 29 d.
(BNS) — Euroatlantinėms
struktūroms nustojus plėstis,
būtų prarasta istorinė galimy
bė suburti bendrų vertybių
vienijamą valstybių šeimą,
perspėjo Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus.
Antradienį
prezidentūroje
jis surengė priėmimą Vilniuje
vykstančios NATO Parlamen
tinės Asamblėjos sesijos daly
viams.
| prezidentūros kieme su
rengtą priėmimą buvo kviesta
apie 600 svečių — NATO PA
sesijoje dalyvaujančios delega
cijos, Lietuvos valstybės pa
reigūnai, diplomatinio korpu
so atstovai, Lietuvoje akredi
tuoti diplomatai.
Sveikindamas susirinkusius
į „istorinę NATO Parlamen
tinės Asamblėjos sesiją", pre
zidentas sakė, euroatlanti
nėms struktūroms nustojus
plėstis, pralaimėtų visi. „Pra
laimėsime, nes neteksime is
torinės galimybės suburti ben
drų vertybių vienijamą valsty
bių šeimą ir suteikti mūsų že

mynui saugumo ir stabilumo,
kurio jam visada taip trūko",
sakė V. Adamkus.
Prezidentas sakė, kad su
rengiant šią sesiją Lietuvos
sostinėje, buvo parodyta, kad
euroatlantinė bendrija yra at
vira.
Lietuvos prezidentas prisi
minė buvusio NATO generali
nio sekretoriaus
Manfred
Woerner žodžius, pasakytus
1990 m. Vengrijos parlamen
te: „Valstybės, siekiančios
saugumo tik savo jėgomis,
aplink save sukuria nesaugią
aplinką". „Todėl, prabėgus de
šimčiai metų, turime ir toliau
eiti integracijos keliu ir
įtraukti visas valstybes, norin
čias ir pasirengusias dalyvauti
šiame nelengvame žygyje. Nė
viena valstybė neturi būti ats
kirta nuo integracinių pro
cesų", pabrėžė V. Adamkus.
Baigdamas kalbą, Lietuvos
prezidentas pabrėžė, kad da
bar visi laukia sprendimų, pa
dėsiančių pakviesti Lietuvą ir
kitas kandidates į NATO 2002
metais.

Okupacijos patirtis negali
trukdyti Lietuvai kelyje į NATO
Vilnius, gegužės 28 d. reikštų, kad smegenų okupaci
(BNS) — Tėvynės sąjungos ja Rytuose ir Vakaruose tęsia
(Lietuvos konservatorių) pir si", teigia V. Landsbergis.
mininkas, Seimo narys Vytau
Praėjusios kandencijos Sei
tas Landsbergis teigia, jog so mas 1999 metais priėmė me
vietinės okupacijos patirtis morandumą NATO valstybių
negali sukliudyti Lietuvos sie parlamentams, kuriuo pri
kiams tapti NATO nare. Tai menama, kad Lietuvai netin
sakoma pirmadienį paskelb ka „buvusios sovietų respubli
tame konservatorių vadovo kos" apibūdinimas. Šio memo
pareiškime
randumo projektą tada patei
V. Landsbergis jame reiškia kė tuometinis Seimo pirminin
susirūpinimą dėl, jo žodžiais, kas V. Landsbergis, reaguoda
kai kurių ne visai tikslių geo mas į Rusijos diplomatijos
politinių pastebėjimų, esą ne prieštaravimus „buvusių so
seniai Vilniuje prasidėjusi vietų respublikų" stojimui į
NATO Parlamentinė asam NATO. Dokumente pabrėžia
blėja vyksta „posovietinėje ma, jog Lietuva savo suvereni
šalyje", „buvusios Sovietų są teto ir tarptautinės teisės
požiūriu niekada nebuvo So
jungos erdvėje" ir panašiai.
vietų sąjungą sudarančia res
Pasak V. Landsbergio, tokie publika, o tik 1940-1990 m.
pabrėžimai gali atrodyti kaip dviejų
agresorių okupuota
netiesioginių Rusijos preten valstybe. Pasak memorandu
zijų patvirtinimas. „Nė vienai mo, ir 1920 metų vasarą (iki
Sovietų sąjungos okupuotai 1940 m. vasaros), ir 1991 m.
valstybei ši istorinė nelaimė rudenį Lietuva buvo Sovietų
negali tapti kliūtimi į NATO. sąjungos pripažinta neprik
Jeigu
įvyktų kitaip,
tai lausoma valstybė, jokiu statu
su neįeinanti į SSRS.
konsulo pareigas Libane nuo
1996 iki 2000 metų. Pernai
sausį Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerija nusprendė
nebepratęsti R. Šarkis įga
liojimų, oficialiai nekomen
tuodama tokio sprendimo mo
tyvų.
(BNS)

* Centro sąjungos narys,
buvęs prezidentūros sekreto
rius Vidmantas Staniulis su
manė išmėginti savo sugebė
jimus aludarių versle — tapo
mini daryklos „Avilys" direk
toriumi.
(LŽ.EIU)

* Naftos įmonė, prisisko
linusi šimtus milijonu, ža
dėtai modernizacijai skyrė tik
trupinius. Tai nustatė valsty
bės kontrolė, atlikusi tyrimą
„Mažeikių naftoje". Jos valdy
tojai amerikiečiai nesidrovė
dami savo poreikiams skyrė
milžiniškas lėšas. Sutartis su
„VVilliams" pasirašyta tokia,
kad „ponai investuotojai" už
nuostolius neatsako, nors jie
rekordiniai, ir „Mažeikių naf
tą" negražiai išskiria iš kitų
panašių Centrinės Europos
įmonių. Naftos milijonai byra
į amerikiečių kišenę.
<R. EIU.
* Rolando Pakso vado
vaujama vyriausybė dirba
jau du šimtus dienų. Labai
trapios Seimo daugumos pa
laikomas ministrų kabinetas
pastaruoju metu ėmė itin daž
nai nebesulaukti paramos par
lamente. Ateityje tokia para
ma gali dar labiau sumažėti,
nes jau netrukus teks spręsti
didelių prieštaravimų sulau
kiančius mokesčių ir pensijų
reformų bei likusių didelių
strateginių objektų privatiza
vimo klausimus.
<KD. EIU>
* Praėjusiais metais Lie
tuvos sieną kirto 4.5 mln.
asmenų, kiekvienas jų išleido
vidutiniškai po 30 JAV dole
rių. Iš turizmo valstybė už
dirbo 1.5 mlrd. litų, o tai yra
38 proc. mažiau negu 1999
metais.
i Eitai
* Privačią galeriją Vil
niaus centre atidarė profe
sionalus dailininkas ir žur
nalistas Vaidotas Žukas. Pir
mą parodą, aprėpiančią ket
virčio amžiaus kūrybą, savo
galerijoje rengia pats šeimi
ninkas. V. Žukas Lietuvos vi
suomenei labiau žinomas savo
žurnalistine veikla, jis dau
giau kaip metus vadovavo Lie
tuvos radijui ir televizijai.

Vilnius, gegužės 28 d.
(BNS) — NATO Parlamenti
nės Asamblėjos (NATO PA)
pirmininkas Rafael Estrella
pirmadienį paragino JAV pre
zidentą George W. Bush arti
miausiu metu atvirai išdėstyti
Amerikos nuostatą, ar 2002
m. į NATO bus kviečiami nau
ji nariai.
Tai R. Estrella pareiškė
trumpoje spaudos konferenci
joje Vilniuje, kur vyksta
NATO PA pavasario sesija.
„Prezidentas G. Bush turi
labai aiškiai pasakyti, ar ši
administracija yra įsipareigo
jusi laikytis atvirų durų politi
kos", pareiškė R. Estrella.
„Pakaktų, jeigu Amerikos pre
zidentas pasakytų, jog Prahoje
bus įvardytos kviečiamos val
stybės", pridūrė jis.
NATO PA pirmininko nuo
mone, JAV prezidentas tokį
pareiškimą galėtų padaryti
savo vizito į Varšuvą metu.
G. Bush ketina lankytis
Lenkijos sostinėje birželio 15
dieną. J Varšuvą jis atvyks po
Europos Sąjungos viršūnių su
sitikimo Geteborge.
Toks JAV prezidento pa
reiškimas, R.Estrella teigimu,
„uždegtų žalią šviesą" Euro
pos valstybėms viešai įvardyti
kandidates ir pradėti diskusi

ją dėl jų priėmimo.
Jis pažymėjo, jog kai kurios
Europos valstybės jau yra su
formavusios savo požiūrį į
kandidates. Tačiau, pasak R.
Estrella, nenorima jų įvardyti
anksčiau, negu sprendimą pri
ims Vašingtonas, kad nesusi
darytų įspūdis, jog Europa
diktuoja JAV.
JAV paskelbus savo apsi
sprendimą, NATO PA pirmi
ninko nuomone, būsimų kan
didačių vardai būtų paskelbti
per kelias savaites.
R. Estrella pareiškė, jog jo
asmenine nuomone, viena iš
įvardytų kandidačių bus Lie
tuva. Jis pažymėjo, jog daugu
mos NATO žinovų nuomone.
Lietuva yra viena iš geriausiai
pasirengusių kandidačių. Stip
riosios Lietuvos pusės, anot jo.
yra dalyvavimas tarptautinė
se taikos operacijose ir vidaus
politinių jėgų sutarimas dėl
narystės.
Jis taip pat priminė, jog
šiuo metu JAV Kongrese vyk
stančioje diskusijoje dėl naujų
narių pakvietimo yra minima
galimybė pakviesti visas tris
Baltijos valstybes arba nors
vieną Lietuvą. Baltijos valsty
bės yra minimos kaip galimos
kandidatės ir Vokietijos Bun
destage.

JAV Kongreso narys siūlo
Lietuvai palankų nutarimą
Vilnius, gegužės 29 d.
(BNS) — JAV Kongrese bus
siekiama priimti rezoliuciją,
rekomenduojančią
Baltijos
valstybes 2002 metais pa
kviesti į NATO. Tai antra
dienį NATO Parlamentinės
Asamblėjos Politikos komiteto
posėdyje Vilniuje pranešė JAV
delegacijos atstovas, Kongreso
Atstovų rūmų narys John
Shimkus.
„Aš sieksiu, kad JAV At
stovų rūmuose būtų priimta
rezoliucija, raginanti priimti
Baltijos valstybes į NATO",
pareiškė jis.
Rezoliucijos projekte pažy
mima, jog Lietuva, Latvija ir
Estija įvykdė NATO narystės
reikalavimus ir turi būti pak
viestos tapti pilnateisėmis
Šiaurės Atlanto sąjungos na
rėmis 2002 metais.
2002 m. lapkritį Prahoje
įvyks NATO viršūnių susitiki
mas. Kol kas nėra nuspręsta,
ar šiame susitikime bus kvie
čiamos naujos narės.
Minėtąjį rezoliucijos pro
jektą J. Shimkus pateikė svar
styti balandžio pabaigoje. Da
bar šis projektas perduotas
svarstyti Atstovų rūmų Už
sienio reikalų komitetui.
Rezoliucijos projektą jau for
maliai parėmė 29 Atstovų
rūmų nariai. Rezoliucijos pro
jekte pažymima, jog Lietuva ir
Estija iki 2002, o Latvija — iki
2003 įsipareigojo skirti gyny-

* Žurnalistu etikos ins
pektorius Romas Gudaitis
nusprendė įspėti žiniasklaidos
priemones neperžengti žurna
listinės etikos ir įstatymų ribų
skelbiant žinias, susijusias su
vaikais ar paaugliais. „Pasta
ruoju metu kai kuriose viešo
* K a u n o gyventojai vis
sios informacijos priemonėse
— laikraščiuose ir televizijos labiau klimpsta j skolas už
laidose ima ryškėti didelį neri jiems tiektą elektros energiją
mą kelianti tendencija — skel — gegužės pradžioje bendro
bti informaciją, kuri žalinga vei „Kauno elektros tinklai"
nepilnamečių dvasiniam ir gyventojai buvo skolingi 2.4
etiniam-moraliniam vystymui mln. Lt.
(L2. Eitai
si", rašoma R. Gudaičio prane
* Kauno
senamiestyje
šime. „Vaikų ir paauglių savi prieš kelias savaites atsira
žudybės, vaikantis savitikslių do nauji stovėjimo aikšteles
sensacijų, dažnai nušviečia žymintys kelių ženklai. Muiti
mos skubotai ir smulkmeniš nės, Šv. Gertrūdos gatvėse,
kai: su pavardėmis, šeimos gy Rotušės aikštėje ir kitose vie
venimo aplinkybėmis, cituoja tose už stovėjimą nuo šiol teks
mi vaikų žodžiai, jų reakcija į mokėti. Ženklai atsirado, ta
šeimos tragediją", teigia jis. čiau automatų, į kuriuos reik
tų mesti pinigus, nėra. 'KD.Eita.
'BNS i

bai ne mažiau kaip 2 proc.
bendrojo vidaus
produkto
(BVP), o šių valstybių pajėgos
įrodė gebėjimą veikti kartu su
NATO pajėgomis, dalyvauda
mos taikos palaikymo operaci
jose;
* Antradieni prezidentas
Valdas Adamkus dviem JAV
Kongreso
nariams
įteikė
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Gedimino ordinus. Senatorius
Gordon Smith apdovanotas
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Gedimino II laipsnio ordinu, o
Atstovų rūmų narys John M.
Shimkus — Didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Gedimino III
laipsnio ordinu. Kongreso na
riai apdovanoti už nuopelnus
remiant Lietuvos pastangas
integruotis į transatlantines
struktūras ir skatinant JAV
Kongreso narius palaikyti Lie
tuvos siekį tapti NATO nare.
Apdovanojimų įteikimo ce
remonijoje
prezidentas V.
Adamkus padėkojo
ištiki
miems Lietuvos bičiuliams už
pagalbą Lietuvai. Juos V.
Adamkus užtikrino, kad Lie
tuva niekada nenuvils jų pasi
tikėjimo.
'BNS;
* Gegužės 27 d. pasibai
gusio trisdešimt septintojo
„Poezijos pavasario" laureatu
buvo paskelbtas Merkinės
vienkiemyje gyvenantis poetas
Stasys Stacevičius. Jis yra iš
leidęs keturis poezijos rinki
nius.
LŽ. Eltai
* Kaunas
susigrąžino
krepšinio sostinės vardą:
Kauno „Žalgirio" krepšininkai
šoko pergalės šok j. o vilniečiai
krepšinio aikštelę paliko nu
leistomis galvomis. Taip šeš
tadienį baigėsi dramatiškos
lemiamos LKL finalo rung
tynės, kurias rezultatu 74:66
laimėjo žalgiriečiai.
<R. EIUI

KALENDORIUS "
Gegužes 30 d.: Jazminą, Joana,
Jomilė, Ferdinandas, Vyliaudas
Gegužės 31 d.: Švč M Marija
aplanko šv. Elžbieta. Angelė (Anelė),
Apie. Gintautas. Manja. Petronėlė,
Rimvilė.
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SKAUTŲ STOVYKLOS
Birželio 16-23 d. — Detroi
to skautų ir skaučių stovykla
Dainavoje.

SKAUTYBES
KELIAS

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

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

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

POKALBIS SU LIETUVOS SKAUTUOS
TARYBOS PIRMININKĖS
PAVADUOTOJU RYŠIAM SU KRAŠTAIS
2000 m. rudenį darbą sikeitė ir kaip pasikeitė si
pradėjo nauja LS taryba. tuacija nuo tada, kai pra
Siame numeryje kalbina dėjote skautauti, palyginus
me naujosios tarybos pir su tuo, ką turime šiandien?
mininkės pavaduotoją ry
Skautai pasikeitė. Netgi la
šiams su kraštais — Vladą bai. Ir kartos, ir vertybių sis
Rakutį.
temos. Pavyzdžiui, seniau,
mano skautiško gyvenimo
Duomenys
pradžioje, buvo labai svarbus
fizinis pasirengimas. Buvo ne
1989 m. — vadovų kursai.
normalu ar net gėda nesuge
1990 m. — paskirtas \ M. bėti atlikti tam tikrų užduo
Raštikio draugovę.
čių, kad ir šliaužti. Dabar šito
1991-1992 m. — pertrauka.
nebeliko, visa tai neteko pras
1992 m. — Dainavos vidu mės.
rinėje mokykloje įkūrė naują
Ar jums neatrodo, kad
draugovę. Tapo F. Šakalio pa dabartinės skautų stovyk
vaduotoju.
los, buvimas gamtoje, pa
1994 m. — LS tarybos pir mažu panašėja į papras
mininkas. Tapo vyr. skauti čiausią stovyklavimą? Kas
ninku.
padėtų grįžti į senas vėžes?
1996 m. — vėl paliko skau
Visa tai galėtų pakeisti kele
tus (pertrauka).
tas stovyklaujančių vyresnių,
1998 m. — tapo skautu vy gerai žinomų ir gerbiamų
čiu.
žmonių, kurie duotų toną, su
1998-2000 m. — vėl pertrau griežtintų tvarką, jei reikia,
ka.
įvestų savotiškas bausmes.
2000 m. — Kauno krašto Remdamasis savo patirtimi,
seniūnas, LS tarybos pirmi galiu patvirtinti, kad bizūno ir
ninkės pavaduotojas ryšiams medalio metodika padeda.
su kraštais.
Vienoje iš stovyklų tinginius
Ką jums reiškia skautai? ir miegalius, neatsikėlusius
Čia, pas skautus, radau nustatytu laiku, pažadinome
savo vietą. Jau tada, kai per kibiru šalto vandens. Žiauru,
skaičiau įstatus, supratau, bet veikia. Nuo tada atsirado
kad ši organizacija kaip tik punktualumas, pagarba nu
man. Tai lyg ramybės atradi statytai dienotvarkei. Tai tapo
mas. Tie pora metų, kol nebu gyvenimo būdu. Laikytis duo
vo skautų, buvo sunkus. Šioje to žodžio, nevengti darbo, ge
organizacijoje jaučiuosi gerai. rai atlikti pavestas pareigas
Ypač gera stovyklauti, būti ne tik stovykloje, bet ir už jos
gamtoje. Tačiau viso to prieš ribų (asmeniniame gyvenime).
prieša — realus gyvenimas, Griežta tvarka — būtinas
kuris daug sudėtingesnis nei skautiško gyvenimo pagrin
gyvenimas su skautais. Vie das.
nas iš puikiausių dalykų sto
Ar tiesa, kad skautiškas
vyklose — specialūs kariniai patriotiškumas yra nyks
žaidimai. Dažniausiai jie gim tantis dalykas?
davo dar studijų VDU metu,
Visa tai panašu į dabartinę
prisiskaičius istorinių knygų, valstybes situaciją. Vadovų
pvz., naktinis žygis į pomirtinį pasaulyje vis svarbesni tampa
pasaulį. Tuomet užsidegdavau etatai ir pinigai. Pavyzdžiui,
naujomis idėjomis, jų insceni bendraudamas su vienos mo
zavimu. Kartais jas net sap kyklos skautų būrelio vado
nuodavau. Dabar jau neįsi vais, sužinojau, kad jie skauvaizduoju vasaros be skautų tauja dėl to, kad direktorius
stovyklos. Mano manymu, taip liepė. Skiriasi senųjų ir
skautai neturėtų užsiimti vien dabartinių vadovų motyvacija.
tik skautavimu. Turi būti kaž Šiuo metu skautai turi dau
kas šalia. Šios organizacijos giau pinigų nei anksčiau. Se
pagrindą sudaro jauni, gabūs niau tai buvo ne pinigų orga
žmonės, norintys imti iš gyve nizacija, todėl jos siekiai ir
nimo kuo daugiau. Jie įneša supratimas buvo kitokie. Lygi
kažką naujo, dalelę savęs. Ma nant su ankstesniu laikmečiu,
nau, kad nėra gerai būti vien tenka pažymėti, jog žymiai pa
tik skautu ir niekuo daugiau. daugėjo vadovų. Šiandien
Pavojinga užsisėdėti tame pa skautai yra daug moksliškesčiame lygmenyje, nes gali atsi nė organizacija. Tam turėjo
durti lyg uždaram rate. Taip, įtakos vadovų kursai užsie
kaip nėra gerai visą gyvenimą nyje. Seniau buvo daugiau sa
dirbti tą patį darbą. Todėl vamokslių.
svarbu keisti pareigas. Rotaci
Ką galėtumėte patarti
ja — pagrindas kūrybingu kiekvienam skautaui, ku
mui. Tai galiu tvirtinti iš savo ris norėtų kuo greičiau
skautiškos patirties. Dirbda adaptuotis šioje pakanka
mas su vaikais supratau, kaip mai didelėje organizaci
svarbu jiems suteikti pergalės joje. Kaip tapti naudingu?
džiaugsmą. Ypač tada, kai jie
Manau, svarbiausia — susi
išgyvena indėniškai riterišką kurti savo nišą, vietą, kurioje
laikotarpį. Jei jie to negauna, jautiesi saugus. Daugeliui ta
visos šios vertybės numiršta vieta tai draugovė. Nelaukti,
dar negimusios.
kol tau „nuleis" darbą iš vir
Kaip jūs manote apie šaus, o susigalvoti jį pačiam,
mišrias brolių ir sesių išsikelti sau idėją, tikslą ir jį
įgyvendinti. Čia galioja princi
draugoves?
Manau, kad broliai ir sesės pas — pasidaryk pats. Kiek
turėtų gyventi atskirai. Gy duosi, tiek ir gausi. Kuo dau
vendami mišriose draugovėse giau duodi, tuo daugiau ir
skautai suvienodėja. Juos jau gauni.
vienodina uniformos. Gyve
Kaip jūs įsivaizduojate
nant kartu nebelieka traukos skautus šiuolaikiniame pa
tarp brolių ir sesių, pasiilgi saulyje?
mo. Viskas tampa kasdieniška
Skautai yra didelė organiza
ir įprasta
cija, bet ji daro įtaką ne vi
Kaip jums atrodo, ar pa siems 100 proc. jaunimo, o

Liepos mėn. — LSS
.Ąžuolo" vadovų ir „Gintaro"
vadovių mokyklos „Romuvos"
stovyklavietėje, Kanadoje.
Rugpjūčio 5-12 d. Aka
deminio Skautų sąjūdžio sto
vykla „Romuvos" stovyklavie
tėje, Kanadoje.
Rugpjūčio 5-18 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje.
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JAV

Pulk. Juozo Šarausko skautų vyčių Židinio Rako stovyklavietėje pastaty
tas kryžius.
Nuotr. R. P o v i l a i č i o

NAUJAS KRYŽIUS RAKĖ
LAUKIA SKAUTŲ
Pulkininko Juozo Šarausko naują kryžių ir įtvirtino jį toje
skautų vyčių Židinio nariai pačioje vietoje — Vyčių aikšte
Rako stovyklavietėje vėl pa lėje, kad pakeleiviams pri
statė naują skautiškais sim mintų Dievą ir Tėvynę Lie
boliais papuoštą pakelės kry tuvą.
žių. Senasis Vyčių kryžius,
Lietuvoje, atgavusioje lais
stovėjęs nuo 1968 metų, jau vę, pakelės kryžių daugėja ir
prieš kelis metus virto pele pakeleiviai praeidami vėl nu
nais.
siima kepures sveikindami
Šarausko vyčiai-židiniečiai, lietuvišką Dievo simbolį —
nepamiršdami skautų šūkio Rūpintojėlį.
„Dievui, Tėvynei ir artimui",
Rako miške, tarp aukštų
bendromis jėgomis sukūrė šimtamečių ąžuolų, kryžius
atrodo nedidelis, nors, pasta
tam tikrai jo daliai — elitui. tytas greta namo, siektų antro
Žmonės, užaugę skautiškoje aukšto langus.
Kryžius yra gerai impreg
aplinkoje, sugebės derinti vi
suomeninę naudą su asmeni nuotas ir padarytas iš nepūne. Jie nebus ta neveikiamoji vančio medžio, kad ilgai išsi
rūšis, kuri tik kritikuoja, o tie, laikytų kepinamas saulės,
kurie bandys kažką pakeisti. plaunamas lietaus, ledo su
Jie yra ta jaunimo dalis, kuri kaustytas per ilgas šaltas žie
siekia aukštojo mokslo karje mas.
ros. Būtent jie sudaro vals
Mūsų Židinį sudaro įvairių
tybės kultūrinį ir politinį eli specialybių pensininkai, todėl
tą. Pavyzdžiui, JAV tik 5proc. nereikėjo šauktis inžinierių
jaunimo yra buvę skautais, patarimų, kaip moderniškai
tačiau iš senatorių jų yra di sumontuoti liaudies kūrinį.
desnioji dalis. Dabartinė situ Taip sutaupėme daug lėšų ir
acija mūsų valdžioje iš dalies medžiagas pirkome iš savo
įrodo, jog neturime visuome biudžeto. Mecenatų neieškonės elito. Ten sėdi žmonės, ne jom, aukų nerinkom, nes per
pasiruošę būti tuo, kas jie yra. ilgai truktų, o mes — pensi
Nėra patriotiškumo, tėvynės ninkai nebeturim laiko ilgai
meilės. Žmogus, nuo mažens laukti.Kryžius kainavo ma
gyvenantis skautišką gyveni žiau negu pusė milijono, o to
mą, daug laiko praleidžiantis kia suma mums — arbat
gamtoje, išsiugdo meilę savo pinigiai.
kraštui, nebesimeldžia pini
Kryžius garantuotas tris
gams. Valstybei palaikyti už dešimčiai metų, išskyrus karo
tenka 10-15 proc. ne vartotojų atvejį ir žemės drebėjimus,
sluoksnio žmonių. „Kas mes kurie Rakė retai pasitaiko, iš
esame šiuolaikiniame pasau skyrus, kai koją į koją pražy
lyje?" — tai klausimas, kurį giuoja vilkiukai ir paukštytės.
reikėtų kelti dažniau. Šiuo
2001 metų gegužės 9 dieną
metu nėra politinės visuome trys šarauskiečiai vežėme kry
nės sampratos; senoji jau at žių į stovyklą. Važiavo ir vieno
gyvenusi, o nauja dar nesusi vyčio žmona, kuri mums nuro
formavusi. Visuomenė keičia dinėjo kelią. Mūsų bendras
skautus. Dabartinis skautavi- amžius siekė 210 metų, o viso
mo principas skiriasi nuo Ba- Pulk. Šarausko Židinio, turbūt
den-Powellio požiūrio. Tačiau daugiau negu Valdovų rūmų
garbinga mūsų organizacijos Lietuvoje.
praeitis suteikia visai veiklai
Kryžių vežėme laive su prie
tvirtą pagrindą, savotišką so kaba, nes tuo laiku daug lijo ir
lidumą. Tai ir išskiria mus iš galėjome pakelyje susidurti su
kitų organizacijų. Kitas, ma potvyniu. Vienu ar kitu būdu
nau, puikus skautų bruožas — užduotis turėjo boti įvykdyta
naujai atėjusiam žmogui iš — trys vyčiai ir kryžius Rakė.
karto nesuteikiama karūna —
Iškyloje dalyvavo vienas
jos reikia siekti, darbais įro elektros inžinierius, kurio
dyti sau ir kitiems, ko esi ver žinios elektros srityje nebuvo
tas.
panaudotos; vienas rentgeno
Ačiū Jums už pokalbį.
specas, kuris patikrino stiebo
Kalbino sesė Paulė tvirtumą ir vienas dantų gy
Iš JLietuvos Skautijos dytojas, kuris turi šiek tiek ga
naujienos" Nr. 6 bumų statybos darbe. Miego-

jom stovyklos ambulatorijoje,
kaip
geriausiame
pusės
žvaigždės motelyje ir maistą
gaminomės ant laužo nes pa
miršome atsivežti žarną pri
jungti dujas moderniam viri
mo aparatui. Kažkur dingo
mūsų gera atmintis.
Stovykloje mus entuziastin
gai pasitiko debesys išbadėju
sių uodų, tai buvo staigmena
ankstyvą pavasarį. Bet kokią
gi būtų stovykla be uodų?
Prašome šią vasarą atvykti
į stovyklą aplankyti stovyk
laujančių ir naują pakelės
kryžių. Keliai į stovyklą tiesūs
ir geri, o nuotolis mažiau negu
pusiaukelis į Floridą. Neuž
mirškit pasiimti sumuštinių
kelionei.
Pulk. J . Šarausko skautas
vytis
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Užsakant i Lietuva:
Oro pastų
$500.00
$250.00
Reguliariu pastų'"™
"''_ $100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro'pastu ' ' $160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu pastų $55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija ut skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

ANAPBLIN IŠĖJO SKAUTININKAS
VYTAUTAS STASYS NEVERAUSKAS
A. a. Vytautas Stasys Neverauskas mirė staiga savo na
muose balandžio 25 dieną,
švenčiant savo žmonos Mary
tės gimtadienį. Pašaukta grei
toji pagalba nepajėgė jo atgai
vinti. Mirė Vytautas, būdamas
79 metų amžiaus; betrūko tik
pusmečio iki 80 metų.
Vytautas gimė 1921.10.31
Krosnoje, Alytaus apskrityje.
Jo tėvas Mečislovas buvo giri
ninkas, o motina Vanda —
pradžios mokyklos mokytoja.
Vytautas turėjo dvynuką brolį
Joną, kuris mirė Adelaidėje
1983 m.
Abu broliai neteko tėvo
ankstyvoje vaikystėje. Vytau
tas baigė pradžios mokyklą
Alytuje, o gimnaziją Vilniuje
1941 m., vien penketukais.
Vilniuje Vytautas porą metų
lankė universitetą, studijuo
damas Lietuvos istoriją. Artė
jant sovietų Kariuomenės
frontui, Vytautas pasitraukė
Vokietįjon, gyvendamas Ovelgene, Celle ir Wolterdingen
pabėgėlių stovyklose. 1948.01.
13 Vytautas palieka Europą,
išvykdamas Australijon. Ke
lionėje jį lydėjo laimė, nes su
sipažino su Maryte Vitkaus
kaite, kurią vedė 1950.04.20
Vytautas ir Marytė Adelaidėje
užaugino dukras Marytę ir
Dainą ir sūnų Vytą, kurie visi
gyvena su savo šeimomis.
Australijoje įsikurti nebuvo
lengva, o šalia to aplankė li
gos. 1953-1954 m. Vytautui
teko gydytis, nes susirgo plau
čių džiova. Po sunkios plaučių
operacijos Vytautas atsigavo
bei sustiprėjo ir ėmė studijuo
ti, pasiekdamas vyriausio bu
halterio vietą.
Vytautas buvo skautas, o
taip pat mokytojavo lietuvių
savaitgalio mokykloje, buvo

3 mėn.
$38.00
$45.00

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W . 103 S t , Oak. Lawn, IL
T e l . 708-422-8260

Australijos lietuvių Krašto
Bendruomenės
pirmininku
net 8-rius metus, o taip pat
DR. JOVITA KERELIS
Adelaidės apylinkės valdybos
DANTŲ GYDYTOJA
pirmininku, Kontrolės komisi
jos pirmininku, ALB tarybos 9525 S.79th Ave., HJctory Hite, IL
nariu, PLB seimo nariu. Vy
T e l . (708) 598-8101
tautas skautavo nuo pat jau
Valandos pagal susitarimą
nystės, o Vilniuje jau vadova
vo skautams. Australijoje jis
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
dalyvavo Pan Pacific Jambo- KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
ree, vadovavo skautų stovyk
7722 S. Kedzie Ave.
loms, už nuopelnus gaudamas
Chicago, IL 60652
Lelijos ir Geležinio Vilko ordi
Kab. tel. 773-471-3300
nus. 1976 m. Vytautui buvo
DR. L PETREIKIS
suteiktas „Justice of Peace", o
DANTŲ GYDYTOJA
1989 m. „Justice of the Quo9055
S.Roberts
Rd., Hickory Hite, IL
rum" titulas.
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Vytautas dažnai skaitydavo
T « L (708) 5 9 8 4 0 5 5
—
paskaitas minėjimuose ne tik
Valandos pagal susitarimą
Adelaidėje, bet ir kitose vie
tovėse, o savo rašiniais daly EDMUNDAS V&NAS, MJD., &C.
vaudavo spaudoje. Australijos Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
valdžia, pripažindama jo nuo
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
pelnus, suteikė jam OAM.
Chicago, IL 60638
Tai. 773-229-9965
medalį.
Vatendoa pagal «u»iterimą
Aa. Vytauto laidotuvės buvo
balandžio 30 d. Šv. Kazimiero
ARASŽUOBA,
M.D.
bažnyčioje 12 vai. Kun. J. Pet
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
raitis aukojo gedulines šv. Mi
219 N. Hammes Avenue
šias ir pasakė pamokslą. Kar
Joliet, IL 60435
tu dalyvavo ir mons. Thomas
Tel. 815-741-3220
Horgan, kuris tarė žodį ang
DR PETRAS KISIELIUS
liškai. Mišių metu vargonais
INKSTŲ. P0SLĖS, PROSTATOS
grojo Jonas Pocius. Po Mišių
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
atsisveikinimo žodį tarė: V.
Į— , , * • •
I I- -Ui,
c<e)riwrior n6ann,
Baltutis, L. Gerulaitis, Ed.
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Dūkas, Genė Vasiliauskienė,
630-941-2609
Rūta Sankauskienė, Jūratė
Grigonytė, Janina Vabolienė BIRUTE LPUMPUTIS, MJD.
FeHovr American Academy of
ir Donatas Dunda. Po Mišių
Famtiy Practice
kūnas buvo palydėtas į CenŠEIMOS GYDYTOJA
tennial Park kapinių krema
W. 61«t Ave.
M7-6279
toriumą. Koplyčioje atsisveiki 320
Hctert. tH 46342
F«x
947-6236
nimo žodį tarė velionies Vy
M.D.
tauto sūnus Vytas ir anūkas TERESE^KAZLAUSKAS,
Vatai gydytoja
Thomas, vienuolikos metų 900 Ravinia PI., Orland Park, IL
amžiaus. Šeimos vardu Tho
Tai. 708-349-0887.
mas. galutinai atsisveikino su Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
savo Tėveliu sakydamas:
Nuolaida naujai atvykusiems.
„The lašt thing I said
DT. f V r a M NOVtCtii
Tėvelis was sudiev, labanak
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
fizioterapija, akupunktūros,
tis, 'Good night, God be with Manualine
galvos skausmų (ir migrenos),
you\ So from all of us, one lašt
sportinių traumų, speciatetas
time Tėveli, Sudiev, labanak 6845YV. SUinlty Ava., B«fwyn, IL
6 0 4 0 2 . tai. 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 .
tis".
Valandos kasdien, savaitgateis
Kun. J. Petraitis sukalbėjo
susterus. Kalbame lietuviškai.
laidojimo maldas. Po to laido
tuvių dalyviai buvo pakviesti į
SKAUTIŠKI RENGINIAI
svetainę pabendravimui ir paLos Angeles.
sivaišinimui kavute bei sau
sainiais.
B i r ž e l i o 2-liepos 8 d.
—
Liūdesio valandoje gilią
Ramiojo
vandenyno
rajono
užuojautą reiškiame Marytei
Neverauskienei, jos dukroms skautų ir skaučių stovykla
stovyklavietėje,
Marytei bei Dainai ir sūnui „Rambyno"
Big
Bear,
CA.
Vytui, jų šeimoms, giminėms
bei draugams. — Kilnus tau
Lapkričio 18 d. •» Los An
tieti Vytautai, ilsėkis dan geles skautavimo 50 metų ju
giškojo Tėvo globoje.
biliejinė šventė.
-J.N.P.Las Ve jfas, NE
Lapkričio 2-4 d. — Aka
Skautų sąjūdžio vi
Tai - Jūsų laikraštis deminio
suotinis suvažiavimas ir bend
ra metinė šventė „Luxor"
tiet iffMteMMei * * • * • «••# frMiT
viešbutyje, Las Vegas, NE.
I mm^^mm
| A .
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VAIZDAS DVELKIA
OPTIMIZMU...
Gegužės 10 dieną Lietuvos
ambasadoje Washington įvyko
atsisveikinimas su 3 metus čia
dirbusiu
ministru-patarėju
Kongreso reikalams Darium
Degučiu. J o vietą perima Re
natas Morkus. Atsisveikinime
su Darium Degučiu dalyvavo
3 valstybių ambasadoriai, bu
vęs JAV ambasai orius Lietu
vai Keith Smith si ponia, JAV
Kongreso atstovai ir vietos lie
tuviai. Oficialiai atsisveikino
Lietuvos ambasadorius Vygaudas Ušackas ir Kongreso
atstovas, nuo Illinois valstijos
John Shimkus. Ta proga su
min. Darium Degučiu kal
bėjosi dienraščio „Draugo" ko
respondentas
VVashingtone
Romas Kasparas:
— P e r 3 metus Lietuvos
ambasadoje
Washington,
kur ėjote Lietuvai svarbias
pareigas, be abejo, teko ne
mažai bendrauti su JAV
politikais
ir
valdžios
sluoksniu atstovais. Kokias
užduotis ir vaidmenį teko
Jums atlikti?
— Turėjau vieną esminį
pavedimą: skirti kuo daugiau
dėmesio ryšiams su Kongresu,
užmegzti kuo platesnius ry
šius su Kongreso nariais, jų
patarėjais. Iki tol ambasadoje
nebuvo pareigūno, kuris užsi
imtų vien tik veiklos Kongrese
stebėjimu. Kuomet per pirmą
jį NATO plėtros etapą pa
aiškėjo Kongreso milžiniška
svarba, Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerija (URM) nu
sprendė ypač išplėtoti veiklą
ant vadinamosios „Kapitoli
jaus kalvos".
Na, o darbas sekėsi tarsi ir
neblogai. Bendrų pastangų
dėka, darniai veikiant su am
basados kolektyvu, turint pui
kų palaikymą iš paties Kong
reso pusės, užmezgėme daug
kontaktų su Senato, Atstovų
rūmų nariais, jų patarėjais.
Geriausi sėkmingos veiklos
įrodymai — gausūs Kongreso
narių ir jų patarėjų vizitai į
Lietuvą. Per 3 metus Lietu_ voje lankėsi, įskaitant ir artė
jančios gegužės 27-31 d.
NATO parlamentinės asamb
lėjos Vilniuje delegatus, dau
giau negu 60 Kongreso narių.
Tiek per tą laiką nesilankė nei
vienoje kitoje Vidurio Europos
valstybėje. Net du kartus ofi
cialiai buvo nuvykęs Atstovų
rūmų pirmininkas (speakeris)
Dennis Hastert. Tokios garbės
nesusilaukė apskritai nei vie
na kita šalis. Per tuos metus
Lietuvą taip pat aplankė dau
giau negu 40 Kongreso pata
rėjų, kurių vaidmuo yra ypač
reikšmingas. Neveltui Washington jie vadinami senato
rių ir atstovų ausimis, akimis,
rankomis ir lūpomis.
Šios pastangos buvo nu

kreiptos visų pirma siekiant
Kongreso palankumo Lietuvos
narystei NATO. Tokį augantį
palankumą gerai atspindi ir
daug rezoliucijų bei pareiški
mų, remiančių Lietuvos bei
kitų Baltijos valstybių naryste
NATO.
Beje, be tiesiogių pareigų,
per pastaruosius dvejus metus
ėjau ir labai įdomias — vadi
namas misijos vadovo pava
duotojo, arba tiesiog ambasa
doriaus pavaduotojo, pareigas.
Jas vykdydamas siekiau pa
dėti ambasadoriui kasdieniuo
se ambasados darbo organiza
vimo reikaluose.
— Na, o koks būtų jūsų
minimų amerikiečių parei
gūnų susidarytas Lietuvos
įvaizdis. Kaip jie mato Lie
tuvą, ar supranta jos sieki
mus? JAV spaudoje pasisa
kymų ir žinių apie Lietuvą
tikrai nedaug, o kai pasi
taiko, tai labai dažnai Lie
tuva yra siejama su žydų
tragedija. Tai ypač akivaiz
du „Washington Post* atve
ju. Kaip Jums atrodo?
— Manyčiau, kad Lietuvos
įvaizdis JAV nuolat ir žymiai
gerėja. Ne veltui mes skyrėme
tiek energijos ir pastangų,
siekdami Kongreso atstovų vi
zitų į Lietuvą. Kai senatoriai
klausia „What can I do for
you?", mes visuomet pirmiau
siai sakome: „The best you can
do, Mr. Senator, is to visit Lithuania". Kodėl toks dėmesys
šiems vizitams? Atsakymas
paprastas — apsilankymai
Lietuvoje sužavi JAV politi
kus. Jie nuvyksta Lietuvon,
manydami, kad pamatys niū
rią, sovietinės okupacijos pa
darinių kamuojamą valstybę
su negaluojančia ekonomika,
su atsilikusiu valstybės valdy
mu. Taip neatsitinka. Sena
torius pribloškia Lietuvos vakarietiškumas, modernumas,
išvystyta ekonomika, stulbi
nančio grožio Vilniaus sena
miestis, puikios parduotuvių
vitrinos, žavios kavinės, be
sišypsantis, gerai angliškai
kalbantis jaunimas, na, ir, ži
noma, puikus lietuviškas alus
bei dailios lietuvaitės. Jei se
natoriai lygina Vilnių su Briu
seliu ar Viena, ir išvažiuodami
sako, kad Lietuva neabejoti
nai jų akyse yra Vakarų pa
saulio dalis, kad negali būti nė
kalbos apie mūsų palikimą
kažkokioje „pilkoje zonoje",
apibrėžtoje „raudonomis linijo
mis", tai matyt, Lietuva palie
ka tikrai gerą įspūdį. Na, o
mūsų diplomatų uždavinys
yra tą įspūdį „atnešti" iki Washington, kitų JAV miestų ir
valstijų. Žingimi« po žingsnio
tai vyksta.
Sovietų ir nacių okupacijos,
be abejo, paliko Lietuvoje la-

PALANGOS PIONIERIŲ
STOVYKLA. 1941 METAI
Žiupsnelis prisiminimų
PRANAS JURKUS
Nr.3
Jų likimas liko man
nežinomas. Nieko neiinojau ir
apie kitų stovyklos dalyvių li
kimus, tik sklido gandas, kad
daug vaikų dingo nežinioj ar
ilgai klaidžiojo.
Buvo jau pirmadienio vėlyva
popietė. Kelio į Kretingą — tik
12 km. Dažnai keliauta auto
busu, dviračiu ir pėsčiom. Pa
prastai, prisimenu, pėsčiom
eidavau dvi valandas. Dvira
čiu bodavo pusvalandis. Atsi
menu, 1938 metais, kada Pa
langa degė, tiesiai ii mokyk
los, be tėvų leidimo, žygiavo
me keliese į Palangą ieškoti
nuotykių (ginklų). Radome tik
minkštą asfaltą Vytauto gat
vėje, o namo grįžtant vos bepavūkome kojas.

Ėjome neskubėdami, dairy
damiesi į sviedinių apdaužy
tus namus, sugriautą vieškelį.
Ui kokių 6 km nuo Palangos
abiejose vieškelio pusėse tesė
si nemažas miškas. Ten, ma
tyt, įvyko nemažos kautynės
tarp vokiečių ir rusų. Pietinėje
kelio pusėje matėme naujai ii
eilės supiltus penkis kapus su
mediniais kryžiais, ant kurių
buvo pakabinti tamsiai salsvi
karių šalmai. Negalėjome pra
eiti nepaliete ir pasimieravę
kai kurių laimų. Kai kurie
buvo su skylėm ir kruvini, kiti
tik apdaužyti Kitoje pusėje
vieškelio irgi matėsi supilti
kupstai, o ant jų — rusiški
gelsvi žali šalmai. Jų nelieLsidomės toliau. Ut

Danutė Bindokienė

Sveikintinos
Lietuvos
pastangos

Balandžio 23 d. Washington, DC, įvyko Viduno ir Rytų Europos koalicijos narių surinkimas su prezidento
George W. Bush patarėju, ambasadorium Daniel Freed ir direktorium Vidurio Kuropos reikalams Oameron
Munter. Visos diskusijos buvo apie NATO plėtrą Vidurio bei Rytų Europoje Nuotraukoje: Cameron Munter
(centre) su koalicijos atstovais, kurių tarpe JAV LR atstovavo prezidiumo pirm Regina Narušienė, Visuomeni
nių reikalų tarybos pirm. Algis Rimas ir Audronė Pakštienė.

bai skaudžius pėdsakus, kai
kurie veda net ir į šiandieną.
Taip, JAV mes dažnai išgirs
tame klausimus ar net prie
kaištus dėl žydų tautą ištiku
sios tragedijos ir galimo kai
kurių lietuvių dalyvavimo joje.
Tačiau ir šiuo klausimu per
pastaruosius metus Lietuva
žymiai pasistūmėjo į priekį —
priimti tarptautinėje prakti
koje precedento neturintys
įstatymų papildymai, kuriais
numatoma galimybė ligos at
veju teisti už akių įtariamuo
sius dėl nacių ir, pabrėžiu, so
vietų genocido vykdymo. Pa
rengtos ir jau pradėjo veikti
švietimo programos, kuomet
vidurinių mokyklų mokslei
viai, karo akademijos kursan
tai yra supažindinami su holokaustu. Šios nuoširdžios Lie
tuvos pastangos, brandinant
demokratinę, pilietinę visuo
menę, nelieka nepastebėtos ir
JAV. Pavyzdžiui, Atstovų rū
mų Užsienio reikalų komiteto
vicepirmininkas Tom Lantos
tuo klausimu praėjusiais me
tais padarė specialų, Lietuvą
sveikinantį pareiškimą Kon
grese.
— Sprendžiant i i Lietu
viškos spaudos Lietuvoje ir
JAV bei pareigūnų pareiš
kimų, atrodo, j o g visai ne
beabejojama, kad Lietuva
bus pakviesta į NATO. Jū
sų nuomone — ar ne per
daug optimizmo?
— Iš tiesų šiais metais jau
būta daug itin aukšto rango
JAV pareigūnų pareiškimų,
oficialių kalbų, pritariančių
Lietuvos ir kitų Baltijos vals
tybių pakvietimui į NATO
2002 metais. Tai labai ir labai
džiugina. Nė viena kita vals
tybė neturi tiek
įtakos,
sprendžiant NATO plėtimąsi,
kiek jos turi JAV. Todėl sena
toriaus Helms kalba, senato
rių Gordon Smith, Joe Bidden
pareiškimai, sekretoriaus Powell, sekretoriaus Rumsfeld
pasisakymai tuo klausimu yra
itin reikšmingi. Optimizmą

sutvirtino ir gegužės 10-12 d.
Bratislavoje įvykusi 10 Vidu
rio Europos valstybių, kandi
dačių į NATO, premjerų kon
ferencija, kurią pasveikino ir
prezidentas G. W. Bush, ir
sentoriai Lott, Helms. Labai
svarbu tai, kad konferencijoje
pasakytoje Čekijos prezidento
Vaclavo Havelo kalboje ypač
tvirtai pasisakyta už Baltijos
šalių narystę NATO, daug tei
giamo dėmesio tai konferenci
jai skyrė Vakarų valstybių
žiniasklaida. Šį optimistinį to
ną sieksime sutvirtinti NATO
parlamentinėje
asamblėjoje
Vilniuje gegužės pabaigoje. Ti
kimės, kad Bratislavos ir Vil
niaus konferencijų rezultatai
sudarys prielaidas artėjančiai
prezidento G. W. Bush kelio
nei į Europą birželio mėnesį,
tolesniems palankiems spren
dimams dėl Baltijos šabų pa
kvietimo į NATO 2002 metų
Prahoje įvyksiančiame NATO
viršūnių susitikime.
— Lietuvoje šiuo metu
tik apie 35 nuos. gyventojų
pasisakei už Lietuvos sto
jimą į NATO. Kodėl tiek
mažai? Ar tai reiškia nusi
vylimą Vakarais? Po pusės
šimto metų svetimos oku
pacijos, rodos, neturėtų
būti abejonių. Ar pakanka
tokio pritarimo, kad Lietu
va būtų priimta?
— Pagal paskutinių ap
klausų duomenis, šiuo metu
Lietuvos narystę NATO jau
remia daugiau kaip 51 nuoš.
apklaustųjų. Iš pirmo žvilgs
nio tai nėra pakankamai
daug. Tačiau prisiminkime,
kad dar prieš pusantrų metų
remiančiųjų tebuvo 35 proc.
Rėmėjų skaičius išaugo todėl,
kad per 2000-2001 metus buvo
parengta ir pradėta įgyven
dinti „public relations" kampa
nija, skatinant žmonių supra
timą ir palaikymą Lietuvos
narystei NATO. Tikimės, kad
remiančiųjų skaičius dar la
biau išaugs. Svarbu ir tai, kad
visos pagrindinės politinės

Prišmončių kaimo, perėjus
upelį, jau buvo matyti Kretin
gos miesto siluetas. Prie linų
fabriko vaizdas baisus. Fabri
kas sudaužytas, apdegęs, ap
link guli keletas negyvų ark
lių išpustais pilvais, smarvė.
Geležinkelio stotis sugriauta.
Vakarinė Kretingos miesto
dalis neatrodė daug nukentė
jusi. Tiltas per Akmenę nepa
liestas. Miesto centras išlikęs
sveikas. Leidomės kiekvienas
į savo namus.
Apie mano padėtą namiškiai
nieko nežinojo nuo mano apsi
lankymo Kretingoje. Ėjo įvai
rūs gandai, kad daug vaikų
esą žuvę pajūryje, kiti išvežti
rusų nežinia kur. Pamatęs
motinos veidą supratau, kiek
ji dėl to išgyveno. Džiaugsmo
ašarų visiems netruko.
Apsižvalgęs namie leidausi į
miestą, pas draugus ištirti pa
dėtį. Vokiečių kareivių daug
nesimatė. Tvarką ir policijos
funkcijas buvo perėmę lietu
viai. Krautuvės visos uždary
tos. Sužinojau, kad visus vy

rus žydus yra suėmę vokiečiai
ir nuvarę į Prišmončių apylin
kę sudorojimui. Tarp jų būta
ir suimtų lietuvių, komunistų
funkcionierių,
daugiausia
įskųstų vietinių lietuvių. Jau
tėsi pasitenkinimas atsikersįjus už padarytas skriaudas
jųjų valdymo metu. žydų mo
terys buvo dar ne visos inter
nuotos. Jos su mažamečiais
vaikais buvo suvarytos į ga
nyklose esančius pastatus, ne
toli žydų kapų. Jų likimas bu
vo įvairus. Matydavau grupė
mis su vaikais varomas į vie
nuolyno prūdą praustis. Kar
tais jos atlikdavo daržinin
kystės darbus. Jų skaičius
kaskart mažėjo. Apie tolimes
nį jų likimą esu tik girdėjęs.
Po pradingimo pakeliui į
Šventąją Viktoras Lingys Kre
tingoje karo metais nebepasi
rodė. Dalis jo daiktų ir dra
bužių paliko mums, kitus per
davėm jo geram prieteliui Sta
siui Juodikiui, buvusiam Kre
tingos pradžios mokyklos ve
dėjui. Man paliko (ii tikrųjų

partijos Lietuvoje jau, regis,
suprato, kad manipuliuoti
žmonių jausmais, klaidingai
priešpastatant ekonominę ge
rovę nacionalinio saugumo lai
davimui', yra netoliaregiška,
valstybės strateginių interesų
neatitinkanti taktika. Lietu
vos politikų vieningumas, sie
kiant narystės NATO ir Euro
pos sąjungoje, — vienas iš
pagrindinių mūsų sėkmės ga
rantų.
— Kokį spūdį J u m s pa
darė Amerikos lietuviai?
Ar, J ū s ų nuomone, j i e pa
kankamai rūpinasi Lietu
vos ateitimi, prisideda prie
Lietuvos siekimų?
— Amerikos lietuviai paliko
puikų įspūdį. Kur su šeima
bebuvome, kur bekeliavome,
ar į Kaliforniją, ar į Floridą,
ar, žinoma, į Čikagą, ar į Pen
silvaniją, visur sutikome nuos
tabius lietuvius. Mūsų šeimą
sužavėjo jų tikra, nuoširdi
meilė Lietuvai, jų nenuilsta
mos pastangos daryti viską,
kad Lietuvai būtų geriau ir
saugiau, kad Lietuva būtų pa
kviesta į NATO. Žado netek
davome matydami, kaip iš
saugotos ir toliau per kartas
yra puoselėjamos lietuviškos
tradicijos, kaip nuostabia, ty
ra lietuvių kalba šneka žmo
nės, jau ilgus dešimtmečius
gyvenantys ir dirbantys Ame
rikoje.
Kita vertus, pastebėjau, kad
kartais lyg ir bandoma pa
aštrinti, išryškinti nuomonių
tarp vieno ar kito lietuvio ar
jų atstovaujamų organizacijų,
skirtumus. Manęs nestebina
tie esantys skirtumai. Stebė
čiausi, jei jų nebūtų. Manau,
kad tik sveikos diskusijos gim
do naujas idėjas, atveria erdvę
kokybiškai naujai veiklai. Nie
kas neabejoja, kad viskas da
roma Lietuvai, jos gerovei.
— Ačiū už pokalbį, J ū s ų
mintis ir linkime geriau
sios sėkmės Lietuvos dip
lomatuos baruose.
aš pasisavinau) jo neblogas
„balioninis" dviratis, kurį aš
su pasididžiavimu naudojau.
Bet vieną gražią dieną apsi
lankė pas mus nepažįstamas
pilietis ir reikalavo atiduoti
jam Viktoro Lingio dviratį,
kaip užstatą už tą, kurį jam
atėmė Lingys pajūryje. Bet aš
savo lagamino su taip mano
branginamu pašto ženklų rin
kiniu irgi nebesuradau, nors
ieškojau visoje šventosios apy
linkėje. Greitai pamiršau visą
stovyklos odisėją, bet prarastų
pašto ženklų ilgai, ilgai nega
lėjau pamiršti ir dėl šito siel
varto daugiau jų niekada ne
berinkau.
Antroji 1941 metų vasaros
pusė praėjo jau vokiečių oku
pacijoje. Frontas nudardėjo
rytų link, ir už poros savaičių
vokiečių kariuomenė įžengė į
Rusijos teritoriją. Mieste gy
venimas sunormalėjo. Rudenį
pradėjau mokytis antrojoje
gimnazijos klasėje (pagal nau
ją mokslo reformą). Kartu su
manim ir mano buvę bendra-

Gegužės 27-31 d. Vilniuje
vyko NATO Parlamentinės
asamblėjos posėdžiai, dalyvau
jant daugiau kaip 200 parla
mentarų iš dabartinių NATO
valstybių, o taip pat kitų
aukštų ir svarbių svečių. (Ver
ta pabrėžti, kad asamblėjoje
nedalyvavo Rusijos delegacija.
Pasak kai kurių lietuvių de
legatų, tai iš dalies buvo tei
giamas reiškinys, nes Rusijos
delegacija galėjo turėti įtakos
kai kurių valstybių pozicijai.)
Tarp delegacijų žymią svarbu
mu vietą, be abejo, užėmė
Junginės Valstijos. Šią dele
gaciją sudarė Atstovų rūmų
bei Senato nariai, įvairūs jų
palydovai, patarėjai ir „ant
rosios pusės". Verta į JAV de
legatus atkreipti ypatingą dė
mesį. Tai senatoriai: Gordon
Smith (R-Oregon), Paul S.
Sarbanes (D-Maryland), Bar
bara Mikulskį (D-Maryland),
Richard Durbin (D-Illinois),
George V. Voinovich (R-Ohio);
Atstovų rūmų nariai: Douglas
K. Bereuter (R-Nebraska),
Spence (R-S. Carolina), Michael Bilirakis (R-Florida),
Joel Hefley (R-Colorado), Porter J. Goss (R-Florida), Roy
Blunt (R-Missouri), John M.
Shimkus (R-Illinois), Thomas
Reynolds (R-New York), Niek
Lampson (D-Texas). Tiek Se
nato, tiek Atstovų rūmų na
riai turi ir savo karinę palydą.
Mums verta įsidėmėti šias pa
vardes ir visas tas, kurios atsi
randa Baltic Caucus bei kituo
se, remiančių Lietuvos narys
tę NATO, sąrašuose.
Reikia tik sveikinti Lietuvos
pastangas, kad pavyko šią
NATO Parlamentinę asamb
lėją suruošti Vilniuje. Tai jau
antras tvirtas žingsnis pasi
rinktu keliu: pirmasis buvo
pernai vasarą vykęs devynių
Rytų bei Vidurio Europos val
stybių, siekiančių narystės
NATO, susitikimas Vilniuje ir
sutarimas siekti narystės kar
tu, arba bent remti viena kitos
pastangas, jeigu pirmasis at
vejis nepasitvirtintų. Šis su
važiavimas kaip tik akivaiz
džiai parodo NATO narių, o
ypač JAV, kurių pažiūros šiuo
atveju gali būti lemtingos, pa
lankumą Lietuvai ir jos sie
kiams. Įdomus buvo ir At
stovų rūmų nario, lietuvių kil
mės respublikono John Shim
kus pareiškimas, kad NATO
plėtrai reikia ir Baltijos vals
tybių: „Mums reikia jūsų aist
ros, jūsų meilės, jūsų pa
siryžimo ir jūsų polėkio būti
laisviems". O Parlamentinės
asamblėjos pirmininkas Rafael Estrella pabrėžė, jog „At
keliautojai — Stasė Rama
nauskaitė ir Jonas Juozapa
vičius. Mes kartu lankėme
gimnaziją iki 1944 metų, kada
vėlyvą vasarą prasidėjo nauja
odisėja, kuri man tęsiasi iki
šios dienos.
Mano bendrakeleivių liki
mas. Stasė Ramanauskaitė to
liau lankė Kretingos gimna
ziją ir, berods, sovietmečiu pa
siliko Lietuvoje. Jonas Juoza
pavičius pasitraukė į Vakarus.
Vokietijoje dirbo Speer Legio
ne šoferiu. Po karo įstojo į
prancūzų „Foreign Legion*.
Daužėsi po Prancūzijos koloni
jas ir Paryžiuje automobilio
avarijoje žuvo. Jo tėvai gyveno
Vokietijoje, Wehnen lietuvių
stovykloje, netoli Oldenburgo.
Kiek žinau, Viktoras Lingys
karo metais gyveno Suvalki
joje. Likimo ironija, slapstėsi
nuo sovietų, nuo vokiečių,
nors Kretingoje jo niekas ne
ieškojo. O vėliau, sovietų oku
pacijos metais, tikriausiai jau
tėsi nejaukiai, bet gyventi rei
kėjo. Tai mūsų tautiečių gyve

virų durų politika reiškia,
kad niekas negali uždrausti
valstybėms tapti NATO ir Eu
ropos Sąjungos narėmis".
Beje, tą Lietuva jau atminti
nai žino, nes per pastaruosius
kelerius metus posakis buvo
nuolat kartojamas, ypač, kai
garsiau pradeda niurnėti ru
siškoji meška, protestuodama
prieš NATO plėtrą. Šiuo metu
norėtųsi konkretesnio įsipa
reigojimo, kaip yra įsiparei
gojusios Lietuvos narystę rem
ti Lenkija, Čekija, Vengrija,
kurioms pačioms dar neseniai
nusišypsojo laimė tapti NATO
narėmis. Yra ir daugiau Euro
pos valstybių, palankiai verti
nančių Lietuvos pastangas
įsijungti į Aljansą, bet pagrin
dinė korta šiame tarptauti
niame lošime vis dėlto yra
Jungtinės Valstijos. Jeigu pa
vyktų dabartinį prezidentą ir
apskritai Vašingtoną įtikinti,
kad Lietuvos vienos arba visų
trijų Baltijos valstybių kartu
narystė NATO pasitarnautų
pasaulio taikai ir Europos pa
stovesniam rytojui, kandida
tūros, narystės ir kitos proble
mos žymiai sumažėtų.
Dėl to čia gali būti labai
veiksmingos Amerikos lietu
vių, turinčių šio krašto piliety
bę, pastangos, kontaktuojant
savo atstovus sostinėje, įtaigojant juos remti Lietuvos na
rystę. Gražių pavyzdžių, ką
gali laimėti asmeniški kontak
tai bei didesnės delegacijos,
nuvykusios į atstovo ar sena
toriaus kabinetą, jau turime,
bet nemažiau svarbios ir kitos
kontaktų formos: laiškai, tele
gramos, telefonų skambučiai.
Malonu, kad šia linkme labai
veiksmingai dirba ALTas,
JAV LB Krašto valdyba, Lie
tuvos Vyčiai ir kitos organiza
cijos. Padėkime jiems, nes tai
kiekvieno mūsų pareiga.
Lietuviai jau ne kartą įrodė
ir sau, ir kitiems, ką įmanoma
pasiekti, jeigu dirbama siste
mingai, vieningai ir neatlaidžiai. Dabar yra aukščiausias
metas dar kartą pasinaudoti
jau išmėgintais metodais ir
padėti savo kilmės kraštui
tapti NATO nare. Įdomu pa
stebėti, kad ir Lietuvoje pra
dedama įsisąmoninti vieningo
darbo nauda: į Lietuvos dele
gaciją Parlamentinėje asamb
lėjoje įėjo delegatai iš įvairių
partijų: liberalų, sociallibera
lų, socialdemokratų, konserva
torių... Dabar nelaikąs skaldy
tis ar „gaudyti asmeniškų am
bicijų peteliškes" — visų pir
ma tikslas turi būti pasiektas.
O jis —narystė NATO.
nimo tragedija.
P. S. Su įdomumu dėl kelių
priežasčių perskaičiau Prano
Jurkaus prisiminimus: kad
įdomiai parašyti (gaila, kad
tebuvo tik „žiupsnelis") ir kad
neradau įvykių, prie kurių bu
vome pratinami sovietmečiu.
Mūsų žiniomis, Palangos pio
nierių stovyklą subombardavo
vokiečiai. Čia turėjo vykti
kažkas panašaus į vaikų sker
dynes. Šiam įvykiui Salomėja
Nėris yra parašiusi dainingą,
kaip ir visa Nėries kūryba,
poemą „Mama, kur tu?", tik
joje rašoma netiesa. Štai kele
tas posmų iš šios poemos:
Temdo
Lietuvos padangę
Vokiški lėktuvai.
Žūva laisvės dienos bran
gios,
Mūsų laimė žūva.
Griūva namas. Liepą žalią
Viesulai nudraskė.
Mažas vienišas paukštelis
Lizdo neberas jau.
Nukelta į 5 psl
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LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
FLORIDOS APYGARDOS
SUVAŽIAVIMAS
Kiekvieną pavasari Lietuvių
Bendruomenės Floridos apy
gardos apylinkių pirmininkai
ir rinkti atstovai suvažiuoja
aptarti savo veikla, pasi
džiaugti teigiamais reiški
niais, padiskutuoti iškylančias
problemas. Šiais metais sis
suvažiavimas
vyko
Palm
Beach Shores, FL.
Palm Beach apyl. vicepirm.
Vytas Kulpa parūpino mieste
lio rotušės sale, kur balandžio
24 ir 25 d. įvyko Floridos LB
apygardos suvažiavimas.
Atvyko LB apylinkių pirmi
ninkai ir atstovai bei svečiai iš
šių apylinkių: Daytona Beach,
St. Petersburg Beach, Sunny
Hills, Palm Beach. Gaila, ne
buvo atstovų iš Atlantos, Pompano Beach ir Miami.
Floridos LB apygardos pirm.
Algirdas Dūda pasveikino su
važiavimą, linkėjo darbingos
nuotaikos. Sekretore pakvietė
Genovaite Treiniene. Buvo su
darytos spaudos ir nutarimų
komisuos. Spaudos komiška
— Dalia Augunienė ir Vincas
Salčionas. { nutarimų komi
siją pakviesti Elena Jasaitie
nė, pik. Algimantas Garsys,
dr. Vytautas Majauskas, dr.
Birutė Preikštienė ir Dalia
Augunienė.
Dėl ligos negalinčio atvykti
kun. Antano Čepanio parašytą
invokacgą perskaitė apyg.
pirm. Algirdas Dūda. Sekr.
Genovaitė Treiniene perskaitė
pernai mirusių Bendruomenės
narių pavardes ir jie susirinki
mo buvo pagerbti susikaupimo
minute.
} suvažiavimo prezidiumą
buvo pakviesti: Dalia Augu
nienė,' pik. Algimantas Gar
sys, Birutė Kožkienė, Vida
Meiluvienė, Genė Gedminie
nė, Stasys Ušackas, Kęstutis
Miklas.
Suvažiavimą sveikino raitu
JAV LB Kraito valdybos var
du Algimantas Gečys, žodžiu
— Palm Beach apyl. Kęstutis
Miklas, ir Lietuvos Dukterų,
Juno Beach skyr. Dalia Augu
nienė.
Praėjusio JAV LB Floridos
apygardos suvažiavimo proto
kolas buvo jau anksčiau iš
siuntinėtas ' apylinkėms, tad
susirinkimas ji priėmė vienPo to vyko Floridos LB apy
gardos apylinkių veiklos pra
nešimai. Daytona Beach pra
nešimą skaitė apylinkės pirm.
Stasys Ušackas. Palm Beach
apylinkes veiklą aptarė pirm.
Kęstutis Miklas, kuris nese
niai atsikėlė nuolatiniam apsi
gyvenimui iš NewYorko. St.
Petersburgo veiklą apibūdino
LB apylinkės pirm. Vida Mei
luvienė. Labai šiltai buvo su
tiktas Sunny Hills apyl. pirm.
Genės Gedminienės praneši
mas, nes Sunny Hills apylinkė
buvo užsidariusi, tačiau JAV
LB Krašto valdybos pirm. Al
gimantui Getiui praėjusį ru
denį apsilankius Sunny Hills,
apylinkė vėl pradėjo veikti.
Iš Miami buvo perskaitytas
Romos Ramonienės laiškas,
kuriame pranešama, jog Mia
mi nepavyko atkurti LB apy
linkės, ir prašoma, kad nariai
būtų prijungti prie Pampano
Beach apyl. Ii Atlantos ir
Pampano Beach, nors apylin
kės veikia, negauta jokių pra
nešimų.
Pažvelgus į apylinkių veiklą
matyti, kad jos dar yra ener
gingos, LB apylinkių ribose
veikia įvairios organisaojos:
BALFas, Lietuvos Dukterys,
„Saulutės" OTganisarija. Ben
draujama su Lietuvos Vyčiais.
Daug kur kas mėnesį lietuviai
susirenka pabendravimo pie
tums, kurių metu minimi

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBIJO.NAMlįSVEKATO^
IR GYVYBES DRACHMAS.
Agentas Frank Zapote ir Off. Mgr. Auksė
S. Karto kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
3208 1/2 West 9Sth Street
Te). (708) 424-8654
(773)881-8864

'•

l'lk Algimantas Garsys

Genovaite Treinieni JAV LB Flo
ridos apygardos .suv.-./.iaviino sekre
tore.

Kęstutis Miklas, Palm Beach apy
linkes pirmininkas.

svarbūs Lietuvos kultūriniai
įvykiai, pagerbiami rašytojai,
dailininkai, muzikai, moksli
ninkai. Beveik visos apylinkės
turi chorus, kurie gieda per
šv. Misiąs, dalyvauja minėji
muose, ruošia savo koncertus.
Gegužinėse žmonės bendrau
ja, susipažįsta, telkiamos lėšos
vietos veiklos reikalams, ar
labdarai. Kur yra lietuvių ku
nigų, ten kas savaitę aukoja
mos šv. Mišios. Jei savo ku
nigų nėra, tenka prašyti vie
tinius kunigus. Floridos LB
apygardoj leidžiami du lietu
viški laikraštėliai, vienas St.
Petersburge,
kitas
Palm
Beach apylinkėje. Jeigu apy
linkė pajėgi, yra kviečiami
koncertams solistai iš kitur,
tačiau tai gali daryti tik di
desnės apylinkės, mažesnės to
negali įstengti dėl lėšų stokos.
Po pranešimų prasidėjus
pasisakymams,
didžiausias
rūpestis dėl apylinkių veiklos,
bent Floridoj, yra tai, kad
veiklai vadovaujantieji žmo
nės nepavargtų, kad atsirastų
žmonių, kurie juos pavaduotu.
Būtina bandyti įtraukti jau
nesnės kartos žmones į apylin
kių valdybas ir veiklą. Ypatin
gas dėmesys turėtų būti krei
piamas ir į neseniai iš Lietu
vos atvykusius, stengiantis su
jais daugiau bendrauti. Atro
do, kad „trečiosios bangos" lie
tuvių įtraukimas į LB veiklą
kai kuriose apylinkėse jau
pastebimas, ir kai kur jie jau
įeina į valdybas.
Kalbant apie Lietuvą, be
labdaros darbo, šiuo metu
JAV Lietuvių Bendruomenei
svarbiausia įsijungti veiklon,
rašant asmeniškus laiškus, ar
net asmeniškai susitinkant su
JAV senatoriais, Kongreso na
riais, prašant, kad jie paremtų
Lietuvos priėmimą į NATO.
ši tema ir buvo svarstoma
pagrindinio Floridos LB apy
gardos suvažiavimo paskaiti
ninko, pik. Algimanto Garsio.
Savo paskaitą pik. Garsys
pavadino dialogu, nes tai jam
arčiau prie širdies, be to, dia
loge svarbu kalbėtis ir su ki
tais žmonėmis, išklausyti jų
nuomonių.
Pik. Garsys teigė, jog JAV
gyvenantiems lietuviams Lie
tuvos įstojimas į NATO yra
visiškai suprantamas, tačiau
Lietuvos žmonėms tai dar ne
visai aišku, nes tik 42 nuošim
čiai pritaria tam planui. Kodėl
taip yra? Pik. Garsys pirmiau
siai iškėlė faktus, kodėl Lietu
va turi stoti į NATO. O jie yra:
Lietuvos įstojimas yra Lietu
vos saugumo garantas. Lietu
vai esant NATO nare pasikeis
ekonominė padėtis, nes į sta
bilų kraštą atsirastų ir dau
giau užsienio investicijų.
Ar Lietuva turi daug laiko
pasiruošti stojimui į NATO?
Pik. Garsys mano, kad laiko
turime labai nedaug, nes
sprendimas priimti Lietuvą į
NATO bus padarytas anks-

Parduotuvių valymui reikalingi
darbuotojai. Gali kreipus ir
šeima. Darbas Tennessee ir
Ilinois valstijoje. Atlyginimas
$1,500—-$1,800. Dokumentai ir
kalba nebūtini. Tel. 901-2405544 arba 901-830-7223.

Birutė Koticienė skaito
apie labdarą Lietuvoje.

paskaitą

čiau, o vėliau vyks tik forma
lumai. Bendruomenė turi dirb
ti sparčiai dabar; darbas jau
pradėtas. Dabartinė LB Kraš
to valdyba energingai ėmėsi to
darbo. Žmonės, kaip Algiman
tas Gečys, jo žmona Teresė
Gečienė, Algis Rimas yra pa
tyrę visuomenininkai, kurie
supranta, kaip reikia veikti
dabartinėse aplinkybėse.
Štai, kovo 11 d. Washingtone penkios lietuvių organizaci
jos susitiko ir nutarė dirbti vi
sos kartu Lietuvos priėmimo į
NATO pastangose. Apylinkės
jau gavo ir platina pavyzdžius
laiškų prezidentui, senato
riams, bei Kongreso atsto
vams (geriausiai rašyti laiš
kus ranka!).
Kovo 27 d. „Drauge* buvo iš
spausdintas Teresės Gečienės
straipsnis su nurodymais, kur
kreiptis dėl įvairios informaci
jos. Taigi, atrodo JAV Lietu
vių Bendruomenė ir visi lietu
viai atliks savo pareigą.
Padėtis yra kitokia Lietu
voje. Nei Lietuvos vyriausybė,
nei Seimas, nei prezidentūra,
dar nėra susiorganizavę, kad
pasauliui aiškiai pasakytų, jog
Lietuva tikrai nori stoti į
NATO.
Yra įsikūrusi organizacija
„Taip", kuri pradėjo dirbti tą
darbą. Jos tikslas yra teikti
pozityvią informaciją apie
NATO ir plačiau tai paskleisti
Lietuvos visuomenėje.
Daug yra pasidarbavęs ir
gen. Kronkaitis, kuris buvo
susitikęs su NATO pareigū
nais Briuselyje. Jis kalbėjo
per karinio komiteto susirin
kimą ir pareiškė, kad nepai
sant ar Lietuva bus priimta į
NATO, ar ne, Lietuva kovos
už savo laisvę, su, ar be drau
gų. Čia dalyvavo pirmą kartą
visų NATO šalių atstovai, ku
rie vertino Lietuvos karinį
įstojimą į NATO. Šio posėdžio
tikslas buvo įvertinti Lietuvos
kariuomenę, gynybos koncep
ciją. Sausio mėn. keturių die
nų vizitui buvo atvykę 35
NATO ekspertai nustatyti
kiek ir kaip Lietuva yra pasi
ruošusi karinės gynybos sri
tyje. Liepos mėn. jie grįš ir
statys rimtus klausimus dėl
valstybės pasirengimo stoti į
NATO. Atrodo, kad vienas iš
reikalavimų bus, kad įstaty
mai būtų taip parašyti, kad
leistų prezidentui duoti įsaky
mą Lietuvos kariams prie
NATO atlikti uždavinius be
Seimo leidimo. Amerikos pre
zidentas turi tą galią, 90 die-

Genė Gedminienė, Sunny Hills apy
linkes pirmininkė

nų neatsakyti Kongresui.
Ir Lietuvos vyriausybė, ir
prezidentūra, ir Seimas turi
daugiau dėmesio skirti infor
macijai apie Lietuvos įstojimą
į NATO ir pozityvius to įstoji
mo rezultatus. Kaip JAV Lie
tuvių Bendruomenė, mes tu
rime veikti labai sparčiai, nes
laikas yra labai ribotas.
Pik. Garsio paskaita susirin
kusių buvo išklausyta su dide
liu dėmesiu. Po paskaitos vy
ko gyvos diskusijos.
Vytas Dudėnas, buvęs Lietu
vos Seimo narys ir Finansų
ministeris, „Taip" organizaci
jos narys, supažindino su or
ganizacijos tikslais, prašė pa
remti tą organizaciją ir mora
liai ir finansiškai. Jis priminė,
jog gegužės mėn. pabaigoje
Vilniuje vyks NATO parla
mentarų sesija, kai suvažiuos
arti 200 parlamentarų (su
štabais maždaug 600 žmonių).
Tai labai svarbus įvykis Lietu
vos valstybiniame gyvenime.
Pasibaigus pirmajai Floridos
LB apygardos suvažiavimo
dienai, kur visi buvo vaišina
mi kavute ir Giedrės Kulpienės keptais pyragais, vakare
visi susirinko svetinguose Bi
rutės ir dr. Antano Čiurių na
muose, kur turėjo progos at
sikvėpti, pabendrauti, padis-

Dr. Birutė Preikštienė skaito rezo
liucijų komisijos nutarimus.
Visos nuotraukos Algio Augūno

kutuoti suvažiavime iškeltais
klausimais.
Apie 40 suvažiavimo dalyvių
ir vietinių lietuvių jaukiai pra
leido vakarą, kuris buvo pa
įvairintas Vytauto Daugirdo ir
Romos Mildažienės menine
programa. Vytautas Daugir
das padainavo pora dainų, pri
tardamas sau akordeonu. Ro
ma Mildažienė, kaip visuomet,
labai gražiai padeklamavo po
rą eilėraščių.
Antros dienos programoje
Antanas Jonaitis skaitė pas
kaitą JŠių dienų išeivija". Bu
vo apygardos valdybos pirmi
ninko, iždininkės ir revizijos
komisijos pranešimai.
Buvo nutarta, jog ateinantis
suvažiavimas vyks Daytona
Beach. Uždarant suvažiavimą
trumpą žodį tarė Palm Beach
apyl. pirm. Kęstutis Miklas ir
Floridos apygardos valdybos
pirm. Algirdas Dūda, linkėjo
sėkmingai dirbti, ypač neuž
mirštant mums dabar svar
biausio reikalo — Lietuvos
priėmimo į NATO. Dr. Birutė
Preikštienė paskaitė nutari
mų komisijos protokolą, kuris
bus atspausdintas vėliau. Su
sirinkimas baigtas, visiems
sugiedojus Lietuvos himną.
Dalia Augunienė

TARP KNYGŲ" ŽURNALO
PUSLAPIUOSE

>»

Visada smagu gauti naują
žurnalo „Tarp knygų" nume
rį. Tai Lietuvos kultūros mi
nisterijos ir Martyno Mažvydo
bibliotekos mėnesinis leidi
nys — kaip ir pats pavadini
mas nusako — skirtas kny
goms, bibliotekoms ir su kny
gomis susijusių asmenų pa
minėjimui.
Mus jau pasiekė pirmieji
trys šių metų .,Tarp knygų"
žurnalo numeriai. Čia kiek
išsamiau pažvelgsime į sau-

KYCO
i

sio mėnesio sąsiuvinį.
Užsienio lietuvius turbūt
labiausiai domina Dalios Ta
railienės straipsnis apie Lie
tuvių Enciklopedijos leidėją
Juozą Kapočių (beje, 2001 m.
gegužės 22 d., suėjo 5 metai
nuo mirties). Šešiuose žurna
lo puslapiuose telpa daug me
džiagos apie šį reto darbštu
mo žmogų, ypač jo pastan
gas leisti LE. Straipsnio pa
baigoje nurodytuose šalti
niuose matome, kad jo autorė
pasinaudojo ir D. Bindokienės
nekrologu, spausdintu 1996
m. gegužės 24 d. „Drauge".
Straipsnyje teigiama, kad J.
Kapočius buvo ne tik spaustu
vininkas bei leidėjas. Pažymi
ma, jog jis aktyviai dalyvavo
ir JAV Lietuvių bendruome
nės veikloje. Čia rašoma, kad
1985 m. jam buvo paskirta
LB Kultūros tarybos duoda
ma kultūros darbuotojo pre
mija, o 1995-siais jis apdova
notas LDK Gedimino III
laipsnio ordinu.
Straipsnis iliustruotas tri
mis nuotraukomis, kurių vie-

GREIT PARDUODA
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RE/MAX
REALTORS

<*K.(773) 229 - S7tl
MKE (70« 42S - 71M
.(773)!

R I M A S L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui

• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

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
ha ve vali d driver's license and transportation. Mušt be fluent in English
LA. McMahoo Window VVashlng.
TeL 800-820-6155.

LB Floridos apygardos pirmininkas
Algirdas Dūda š.m. balandžio 24 d.
atidarė Palm Beach Shores vykusį
LB Floridos apygardos suvažiavi
mą.

A I

Pranciškonų vienuolynui
reikalinga virėja. Rašyti,
duodant savo adresą ir telefono
numeri. Rev. Jonas Bacevičius,
P.O. Bos 980,
Kennebunkport, ME 04046.
Reikalingi darbininkai
naktiniam parduotuvių
valymui Darbas pietų Indianoje.
Atlyginimas nuo $1,600 iki
$2.000. TeL 773-476-2247,
773-251-6101.
LANGUPLOVĖJAI!
Reikalinga 100 Įmonių. Pradekite 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 automobili ir susikalbėti
angliškai. Patyrimas nebūtinas išmokysime. Atlyginimas $500 per
savaitę vienam žmogui. Sumokėsime
kiekvieną dieną. Užpildyk dokumentus
šiandien -pradek dirbti rytoj.
2101 Osden A ve., Downers G rovė.

Didelė amerikiečių kompanija
ieško dažytojų išorės darbams.
Informacija tel. 847-928-1000,
ext 131 arba 9755 W.
Farragut Rosemont, IL.

mi&ffls&*&3Fim
na vaizduoja J. Kapočių ir jo
šeimą.
Rašant apie bibliotekų veik
lą, plačiai pažymimas rašyto
jas Kazimieras Barėnas, kuris
padovanojo gausybe knygų
Panevėžio apskrities G. Pet
kevičaitės — Bitės bibliote
kai. Čia kaip tik buvo ekspo
nuotos Londone gyvenančio
rašytojo atsiųstos knygos, o
taip pat ir rankraščiai, šei
mos nuotraukos, laiškai, rašy
ti Panevėžio apskrities VB di
rektorei Rimai Maselytei.
Pažymima, kad nepaisant
senyvo amžiaus (gimęs 1907
metais), paskutiniuoju metu,
talkinant žmonai Marijai, jis
redaguoja mėnraštį „Britani
jos lietuvių balsas".
Mūsų dėmesį patraukė ir
sukakčių skyrius, kuriame
pristatoma kovo 22 d. 85-jį
gimtadienį atšventusi čikagietė rašytoja, pedagogė Sta
sė
Vanagaitė-Petersonienė.
Čia telpa platūs sukaktuvi
ninkės biografiniai duomenys,
pažymima jos kūrybinė, pe
dagoginė, visuomeninė veik
la. Taip pat sužymėtos jos
knygos, spaudoje spausdinta
kūryba, paskelbti straipsniai,
suminėti ir leidiniai, kuriuose
buvo rašoma apie S. Peterso
nienę.
„Tarp knygų" žurnalas turi
48 puslapius, spausdinamas
gerame popieriuje, iliustruo
tas daugeliu nuotraukų, ku
rių nemaža dalis spalvotos.
Tiražas —1,550 egz.
Žurnalą paruošia Jūratė
Bičkauskienė (vyr. redaktorė),
Virginija Aputienė ir Vitalija

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.
Krautuvėlė „LIETUVĖLĖ",
įsikūrusi Jaunimo centre, 5620
S. Claremont, siūlo įvairiausių
lino, tekstilės gaminių, lietuviškų
suvenyrų, laikraščių, žurnalų,
muzikinių įrašų. Kiekvienos
Seimininkės stalui — platus
asortimentas konservuotų grybų,
mišrainių, uogienių, šokoladų, net
vaistažolių. Ir visos gėrybės — iš
Lietuvos. Taip pat galėsite
nusipirkti telefoninių kortelių
pokalbiams su Lietuva.
Krautuvėlės darbo vaL:
šeštadieniais ir sekmadieniais
nuo 10 v.r.fld4 v.p.p.
Savininkas Andrius Bučas.
TeL 847-846-3972.
Padedame žengti pirmuosius
žingsnius Amerikoje.
(Vairavimo teisės,
Soc. Security).
Tel. 630-789-1928.
V.A.L. Auto Servisas
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams nuolaidos. 3800 W. 79 S t
Tel. 773-582-0183,773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.
STASYS'
CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rusių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; "siolrigs",
•soffits", "decks", "gutters", plokšti
ir "shingle" stogai; cementas,
dažymas. Tunu darbo draudimą.
S.Benetts, tel. 630-202-5874;

,

630-241-1912.

.

Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje.
Privalo turėti automobilį.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
Tel. 847-808-9109
vakare nuo 8-10 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.

Malinauskienė (kalbos redak
torė), Lina~ Šiškutė (meninė
redaktorė). Žurnalo adresas
— Didžioji g. 10, 2001 Vil
nius, Lietuva.
Knygų mylėtojams šis leidi
nys turėtų būti vienu mėgs
tamiausių žurnalų Lietuvoje.
Edvardas Šulaitis

* Vyriausybė patvirtino
prieglobstį Lietuvoje gavusių
užsieniečių socialinės integra
cijos tvarką. Naujoje tvarkoje
numatyta, kad socialinė integ
racija bus taikoma ne tik as
menims, kuriems suteiktas
pabėgėlio statusas, bet ir ga
vusiems leidimą laikinai apsi
gyventi Lietuvoje dėl humani
tarinio pobūdžio priežasčių.
Naujoje tvarkoje nuo 96 iki
190 padidinamas lietuvių kal
bos mokymui skiriamų valan
dų skaičius, taip pat aiškiau
apibrėžiama institucijų atsa
komybė už prieglobstį gavusių
užsieniečių įdarbinimą, su
griežtinami reikalavimai pa
tiems užsieniečiams, įtvirtina
mos minimalios socialinės ga
rantijos prieglobstį gavusiems
asmenims.
<BNS>
»

* Lietuvos darbo b i r i o s
duomenimis, nedarbo lygis
Lietuvoje mažėja — balandžio
pabaigoje 12.8 proc. siekęs ne
darbas nukrito 0.2 punkto ir
gegužės 18 d. buvo 12.6 pro
cento. Darbo birža spėja, jog
šių metų pabaigoje nedarbas
sieks apie 11 proc., o vidutinis
metinis nedarbas — 12.3 proc.
(BNS)

.

LIŪDNŲ PRISIMINIMŲ
VISGI DAUG
BRONIUS NAINYS
Lietuvių fondo suvažiavi padeda tų tikslų siekti. Sunki
mas. Pasaulio lietuvių centre, gyvenimo pradžia Lietuvos
Lemonte, pačiame gegužės ūkininkui Amerikoje, duoną
gražume. Tokį šeštadienį sė kasdieninę juodadarbio pra
dėti viduje sunku, o be to, ir kaitu reikėjo pelnytis, bet su
pats suvažiavimas — daug manus ir atkaklus žemaitis
metų ta pati, nusistovėjusi, rado ir čia išeitį. Union Pier,
nuobodoka eiga. Prasideda jis Michigan, apie 60 mylių j pie
taip pat kas metai kartojamu tus nuo Čikagos, ežero krante
nuo praėjusio suvažiavimo per nusipirkęs vasarvietę, pradėjo
metus mirusių LF narių pa verstis savarankiškai. Čia pir
gerbimu. Vadovė Ramoną Ste- masis smuikas betgi teko žmo
ponavičiūtė-Žemaitienė skaito nai Akvilinai: patyrusi ūkio
jų sąrašą. Iš karto lyg ir nieko, Seimininkė Lietuvoje, ji suge
mirusieji mažai žinomi, nepa bėjo ir čia suktis. Visada nuo
žįstami. Bet staiga suvirpu: taikinga, šneki, maloni, trau
Juozas Masilionis, Juozas Pla- kė svečius. Pranas Odinas lie
cas — tokie artimi žmonės, tuvius prilaikė būdingomis že
bendruomenininkai, bendra maitiškomis savybėmis. „Dout
darbiai... Petras Petrušaitis — teims žaltiams, kad lyg velnio
jau lyg kūju į širdį. Draugas nešami išdumtų iš tėvynės",
dar nuo vaikystės laikų — — vylakiškių tarme vydavo
gimnazijoje, Lietuvos karo mo lauk iš Lietuvos bolševikus.
kykloje, bendradarbis JAV LB Žmona Akvilina Martinkutė,
Krašto valdyboje. Jį palaido kilusi iš gausios šešių asmenų
jom praėjusį pavasarį. LF mi šeimos,
šalia
apsukrumu
rusiųjų sąrašas dar ilgas, bet dvelkiančios
šeimininkystės
jo nebeseku. Prieš akis tvies- versle, buvo puiki ir lietuvė
kiasi jau mano paties atminty motina namuose. Jos globoja
išsilikę kiti vardai. Prisimi mi išaugo lietuviškai nusitei
niau taip pat neseniai palaido kę vaikai: sūnus Vaclovas ir
jęs savo kitą vaikystes, gimna duktė Irena. Lietuviškam dar
zijos dienų draugą Kazimierą bui bei tautiniam prieauglio
Čepaitį Kanadoje, taip pat ir auklėjimui Odinams didelė at
kitus, labai artimus, bendra rama buvo ir Akvilinos brolis
darbius iš Čikagos Marauette kun. Vaclovas Martinkus,
Park ir kitų apylinkių: Karolį aukštas, tvirtas, gražiabalsis
Drungą, Joną Jasaitį, Antaną žemaitis, pažįstamas užsienio
Kareivą, Kazį Barzduką, Jero lietuviams, ir ypač žinomas
nimą Ignatonį, Stasį Šiaučiū Sibiro tremtiniams, daugiame
ną, kun. Praną Garšvą, Dona tis BALFo vadovas.
tą Bielskų, Antaną Gulbinską,
Su visais trim teko glaudžiai
savanorį Tamulį, Razminą, bendradarbiauti, tartis, sve
BALFo darbuotoją Čepaitį ir čiuotis. Kalbos apie Lietuvą,
dar daug daug kitų. Ir vėliau jos vargus, laisvinimą, pa
LF suvažiavimui pirminin galbą pavergtiems žmonėms,
kaujančiam paprašius siūly tremtiniams ir lietuvių tau
mų, vos išlaikiau nesušukęs tybės — lietuvybės išsaugoji
— mielieji, nustokit mirti, dėl mą užsienyje irtos veiklos at
Dievo meilės nustokit! Toks ramą — Lietuvių Bendruome
sąrašas kiekvieneriais metais. nę. Ir buvo jautriai malonu
Kas gi pagaliau čia beliks? jausti, kaip Odinai, nediploKas liks iš visos mūsų Bend muoti, neornamentuoti, bet
ruomenės, kurios pusšimčio tik paprasti Lietuvos kaimo
metų sukaktį šį rudenį žada žmonės, taip suvokė visą mū
me iškilmingai minėti?
sų lietuviško gyvenimo pulsą,
Susitvardžiau. Tokio pagei savo pačių uždavinius ir be jo
davimo niekas nepatenkins. kio raginimo „kūnu ir siela" į
Nė kokie suvažiavimai, komi visa tai buvo įsijungę. Visomis
sijos, nė jų nutarimai, rezoliu progomis prašomi aukojo, pre
cijos. Tik klausimas, kada ta numeravo spaudą, lankė ren
vo eilė ateis?
ginius, susirinkimus, uoliai
Grįžtu namo. Permąstau ką mokėjo Bendruomenės solida
tik „Draugui" išsiųstą rašinį rumo įnašus, pakviesti mielai
apie mirusius pirmuosius savo jungėsi į talką. Dabar jų ne
bendradarbius JAV Lietuvių bėra. Praną Odiną išlydėjom
Bendruomenės kūrimosi pra daugiau kaip prieš dvidešimt
džioje Indiana Harbor. Prisi metų, žmoną Akvilina — prieš
miniau praėjusių metų pabai pusantrų. Po labai ilgos ir
goje taip pat labai seniai, dar sunkios ligos. 1980-ųjų rudenį
nuo „Lietuvos laikų", pažįsta sustojo ir kun. Vaclovo Mar
mo, dabar Omahoje gyvenan tinkaus širdis. Du jo (kartu ir
čio, Danieliaus Martinkaus Akvilinos) broliai ir sesuo mi
laišką, primenantį apie man rė Lietuvoje. Iš šešių Martaip pat uolios bendruomeni- tinkų liko tik vienas Danie
ninkės savo sesers Akvilinos lius, Omahoje baigiantis 85Odinienės mirties metines. Ir tuosius metus. •
mintimis grįžtu į savo pirmuo
Čia minimi tik mano vieno
sius bendruomeninės veiklos ribotos aplinkos „kasdieninės"
žingsnius Čikagos Marauette atminties greitosiomis užčiup
Parke. Pirmiausia akį patrau ti išėjusieji bendruomeninin
kė Akvilinos vyras Pranas. Su kai. Dar daugiau iš tos atmin
juo susipažinau pirmą kartą ties jau dingo. O kiek jų iš viso
nuėjęs į šios LB apylinkės su per penkiasdešimt metų iške
sirinkimą. Neaukštas, plonas, liavo? Kas juos visus suskai
pakelta smulkute ranka balso čiuos, prisimins? Dažniau mi
išreikalavęs, žmogus gražiai nimi, į laikraščių puslapius
žemaitiškai prabilo: JDėl tėvy dedami, į knygas surašomi žy
nės reikia visiems išvien, ir be mieji: pirmininkai, valdybų,
jokių kalbų". Ir daugiau nieko. tarybų, seimų nariai, renginių
O ginčams dėl Vasario 16-tos vadovai, knygų autoriai, laik
aukų nenurimus (dėl jų Bend raščių redaktoriai. Bet jie —
ruomenė tada kietai grūmėsi tik mažuma. Žinoma, JAV
su Amerikos Lietuvių taryba Lietuvių Bendruomenė be jų
(ALTu), jis taip pat pakartojo neapsiėjo, vadų reikia visur ir
ir antrą, ir trečią kartą. Ta visada, bet ne jais rėmėsi. Jos
čiau iš tų ginčų nieko neišėjus, pagrindą sudarė tūkstančiai
jau tvirtai rėžė: tada ai su tokių Odinų, kuriuos irgi bū
Bendruomene. Ir buvo. Visą tina prisiminti, gerą žodelį
laiką. Būdingas Žemaitijos apie juos pasakyti. Bent vieną
ūkininkas, kaimietis lietuvis kartą per penkiasdešimt me
patriotas, savo tautos mylėto tų, kai minima Bendruomenės
jas, išblokštas ii jos žemės, veiklos sukaktis. O gal ir ko
jautė pareigą dėl jos išvada kiu nors žymeniu pažymėti.
vimo dirbti, kovoti, likti lietu Be abejo, taip mes ir darom.
viu, auginti lietuvišką šeimą Tad iiemetinę „Prisiminimų
ir remti tą sąrangą, kuri jam dieną" švenčiant, Jūsų, visų

Dr. Vytautas Avižonis, kurio mirties metinės buvo š.m. gegužės 10 d. (g.
1906, m. 2000.05.10). Ta proga, gegužės 9 d. „Drauge" buvo išspaus
dintas, jo prisiminimui skirtas, straipsnis, tačiau be nuotraukos.

ATSISVEIKINOME SU
AA. PROF. PETRU GRUODŽIU

Prof. Petras Gruodis

Nelaukta valanda, anksčiau
ar vėliau, ištinka visus. Ir
štai, 2001 m. gegužės 10 d. iš
mūsų tarpo atsiskyrė žinomas
visuomenininkas, mūsų ger
biamas pedagogas, buvęs Pa
baltijo universiteto lektorius,
dipl. biologas Petras Gruodis,
kurį mes su pasididžiavimu
vadinome profesorium.
Su velioniu atsisveikinimas
įvyko š.m. gegužės 13 dieną
Gaidas-Daimid laidotuvių na
muose. Ten dalyvavo jo myli
ma žmona Jadvyga, jos sesuo
Elenora Čižaitė, Zinaida Čižienė, artimi giminės, draugai
bei pažįstami. Buvo nemažas
būrys ir buvusių Pabaltijo uni
versiteto studentų su kuriais
profesorius ilgus metus pa
laikė artimą kolegišką bičiu
lystės ryšį. Užsienio Lietuvių
profesorių draugijos vardu žo
dį tarė prof. Balys Račkaus
kas. Jis gyrė velionį už jo
veiklą išeivijoje ir nostalgiškai
prisiminė Petrą dar iš Kauno
laikų, kaip taurų patriotą lie
tuvį besąlyginiai mylinį savo
tėvynę Lietuvą. Pabaltijo uni
versiteto (Dešimtuko) ir Ame
rikos Lietuvių tarybos (ALT)
vardu atsisveikino Pranas
Jurkus. Daug metų šventėme
Pabaltijo universiteto metines
bei dešimtmečių sukaktuves,
kur Petras Gruodis savo svei
kinimo žodžiais skatindavo
mus išlaikyti solidarumo dvamirusiųjų, atminimui, pagar
bai ir padėkai tebūna ir šie
žodžiai. Suprantu, mažai jų,
apie Jūsų gyvenimą ir darbus
čia beveik nieko nepasakyta,
taigi atpildas skurdus ir men
kutis. Bet jaučiu, kad geriau
sias Jūsų darbų vertinimas ir
įprasminimas būtų mūsų, gy
vųjų, lyžtas tuos darbus tęsti,
nuolat ieškoti. Jūsų vieton sto
jančių pakaitalų, kad lietuvių
tautos gyvybės liepsnelė už
sienyje niekada neužgestų.
Tai Jūsų puikiai atlikta ir
mums tęsti palikta pareiga.
Ar sugebėsim su ja dorotis? O
to būtinai reikia.

sią anuomet dvelkusią profe
sorių ir studentų tarpe. Atei
nančiose metinėse (2002 m.
kovo 14 d.) Jadvyga Gruodie
nė savo dalyvavimu tęs šią il
gametę tradiciją.
Pirmadienį, gegužės 14 d.
įvyko laidotuvės. Laidojimo
namų koplyčioje kun. Jaunius
Kelpšas sukalbėjo maldą,
Brighton Parko LB apylinkės
vardu atsisveikinimo žodį tarė
Salomėja Dainienė, o solistė
Zita Vaičiūnaitė be vargonų
pagiedojo „Ave Maria". Kop
lyčios tyloje giesmė skambėjo
lyg angelo balsas iš dangaus ir
paskutiniai pianissimo tonai
švelniai palydėjo Petrą į jo
Amžinąjį gyvenimą. Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje gedulo Mi
šias aukojo kun. Kelpšas, pa
moksle primindamas: „Kiek
vienam sustoti ir pažvelgti į
gyvenimo akimirką". Vargo
nais grojo Algimantas Barniškis, giesmėmis jam pritarė
sol. Zita Vaičiūnaitė ir sol.
Juozas Janušaitis. Automobi
lių vilkstinė karstą nulydėjo į
Lietuvių Šv. Kazimiero kapi
nes. Karsto nešėjai buvo: Pra
nas Povilaitis, Vytautas Čepė
nas, dr. Osvaldas Čižikas, Jo
nas Butvilą, Valentinas Martis ir Aleksas Smilga. Prie
duobės maldas sukalbėjo kun.
Jonas Kuzinskas ir kun. Jau
nius Kelpšas. Geltonos atsi
sveikinimo rožės dengė velio
nio karstą, kai Stasė Peterso
nienė užbėrė saujelę lietu
viškos žemės, kad šitoji būtų
Petrui lengvesnė, o tuo metu
dangus aplaistė lietaus lašais.
Solistė Zita Vaičiūnaitė jaus
mingai pravedė giesmę „Mari
ja, Marga" ir visiems prita
riant šios liūdnos apeigos buvo
užbaigtos giesme „Lietuva
brangi, mūsų tėvynė".
Taip baigėsi Petro Gruodžio
žemiškojo gyvenimo kelionė,
prasidėjusi 1909 metais ba
landžio 21 dieną. Jis gimė Lie
tuvoje, Boguziškiuose, Pabais
ko valsč., Ukmergės apskr.
1928 metais baigęs Ukmergės
gimnaziją įstojo į VDU Kaune
ir ten gamtos mokslų fakul
tete studijavo ir baigė bota
niką. Dalyvavo ateitininkų ir
skautų veikloje. Dirbo pedago
gikos srityje (smulkūs biogra
finiai duomenys randami Lie
tuvių Enciklopedijos VII tomo
psl. 532 ir ^JAV lietuviai" I to
mas, 1998 Vilnius, psl. 338).
1944 m., antrajai Sovietų Ru
sijos okupacijai artinantis, Pet
ras pasitraukė į Vokietiją ir
kaip daugelis jo gyvenimo
draugų ir tautiečių tapo „Die
vo paukšteliu" (DP). Gyvenda
mas išvietintųjų asmenų sto
vykloje Spakenberge, mokyto
javo Tumo Vaižganto liet. gim-

VAIKAI MOKOSI IR
DAILĖS
Sostinės Balio Dvariono de
šimtmetėje muzikos mokyklo
je jau penkerius metus veikia
dailės studija. Šia proga gegu
žės 15 d. buvo mokykloje ren
giama
šventė.
Mokyklos
moksleivių simfoninis orkest
ras atliko Kamilio Sen-Sanso „Žvėrių karnavalą", orkest
rui dirigavo profesorius Sau
lius Sondeckis.
Idėja derinti muziką su
daile prieš penkerius metus
kilo mokyklos direktorei Lai
mai Užkuraitienei. Jos rūpes
čiu studijai buvo skirta šviesi
klasė, nupirkti pirmieji mol
bertai ir gipso modeliai.
Šiuo metu dailės
studiją
lanko beveik šimtas muzikuo
jančių moksleivių, juos moko
keturios profesionalios daili
ninkės. Turėdami pertraukė
les tarp muzikos pamokų,
dailės studijos lankytojai pras
mingai leidžia laiką — piešia,
susipažįsta su dailės istorija,
rengiasi parodėlėms.
Dailės studijos moksleivių
piešiniai puošia mokyklos ko
ridorius, į mokykloje vykstan
čius koncertus klausytojus
kviečia spalvingi vaikų su
kurti kvietimai ir afišos, taip
pat — nuotaikingos piešinių
parodos. (Eha)

DRAUGAS, 2001 m. gegužės 30 d., trečiadienis .
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A. A. MISIONIERĖ EMILIJA
ŠAKĖNAITĖ
I

Mus pasiekė liūdna žinia, mių alėjas, ^klestinčius sodus
Amazonės džiunglėse mirė iš (akvos, bananai, apelsinai, iš
kilioji misionierė Emija Šakė- tisos vaisių giraitės), polikli
nikose — šimtus gėlių vazonų.
naitė.
Išvykusi iš Lietuvos dar O padrės Aleksandro Bendo
prieš II pasaulinį karą, baigu raicio kapas (palaidotas prieš
si Paryžiuje noviciatą, įsįjun- metus „Vaiko ir motinos" ligo
gusi į medicinos sesers specia ninės kieme) tiesiog pasken
.-_ _.,
lybę, pokario metais atitverta dęs gėlių jūroje... .
Ateini į tą ligoninės sodą,
nuo tėvynės geležine uždanga,
visą savo gyvenimą paskyrė tarsi į rojaus kampelį, ir. prisi
Brazilijos ir Bolivijos džiung meni, kad šita moteris .tuose
džiunglių kraštuose po tru
lių nelaimingiesiems.
Misijoms vadovaujant pa- pinėlį išdalino visą savo. ge
drei Aleksandrui Bendorai- rumą ir meilę. Iš jos rankųjr
čiui, Rondonijos žemėje ji ne širdies indėnai nesunkiai pe
kartą žiūrėjo mirčiai į akis. rėmė naująjį tikėjimą, civiliza
Nuolat persekiojo įvairių ligų cijos atributiką: aprangą, "gy
epidemijos, ypač maliarija, dymo priemones, vaistus Jji
žmogėdrų gentys, laukinių buvo ligonių vaistinės vedėja),
žmonių amžinas priešinimasis mokyklą. Meilė Dievui misi
civilizacijai ir nepaprastas tė joje įvairiausiomis formomis,
pasireiškė misionierės meile
vynės ir artimųjų ilgesys.
Ji visuomet buvo aktyvi mi kitiems, ypač nelaimingiems.
sijų darbuotoja. Gerai mokėjo Čia ji ieškojo Dievo ir.čia.Jį
•
penkias kalbas ir keletą vieti surado.
2000 m. gruodžio 14 d.
nių dialektų. Gydė žmones.
Mokė didžiųjų tikėjimo tiesų, Anykščių muziejus surengė
nuolat kūrė gražią gyvenimo įspūdingą parodą iš sesers
aplinką. Buvo darbšti. Labai Ksaveros asmeninių daiktų
religinga. Jos vienuoliškas archyvinio fondo, perduoto
vardas — sesuo Ksavera, šir- Lietuvai. Tuomet mes dar ne
žinojome, kad 2000 m. gruo
dietė.
Emilija Šakėnaitė 1913 m, džio 3 d. sumušta gaivą, ją
Atkelta iš 3 psl.
gimusi
Kalvelių
kaime rado negyvą atokiame džiung
lių miestelyje. Guayąramęrįne.
(Anykščių
rajonas)
Amazonės
PIONIERIŲ STOVYKLA
džiunglėse nuo 1962 m. buvo To miesto kapinėse jį ir palai
I
- Mama! Kur tu? Oi ma
plačiai žinoma kaip vienuolė- dota.
Dėkojame Tau, iškilioji misio
myte! misionierė sesuo Ksavera. Ji
- Mama! Oi, baisu man!
aktyviai
dalyvavo
padrės niere, kad buvai žemėje' ir
Jokio kelio nematyti
Aleksandro Bendoraicio žy garsinai Anykščių žemę'ir Lie
Pro gaisrų gausumą.
giuose ir sumanymuose: ketu tuvą pasaulyje, gerais darbais
riose laivuose-ambulatorijose ir tauria meile Dievui ir žmoMama! Ar girdi? Nela uki .
JLithuania", su kuriais išraižė gui.
Niekad nebsulauksi
Aleksandras Guobys
dešimtis tūkstančių kilometrų
Birutėlės geltonpla ūkės,
(tai buvo pagrindimo džiung
Rymantėlio, Auksės...
lių susisiekimo keliai), Brazili
joje rengė ir puoselėjo „Gerojo
* Artimiausiu metu įsiga
Kūdikių nekaltas kraujas
ganytojo", Bolivijoje — „Vaiko liosiantys dėvėtų drabužių
Girdo baltas kopas.
ir motinos" ligonines. Tose' importo muitai iš.esmė^rfepaBraido jį prakeiktos gaujos,
pačiose Amazonės džiunglėse gerins Lietuvos-.; lengvosios
Žmogžudžio kanopos.
sesuo Ksavera lietuviškų pa pramonės įmonių padėties ir
pročiu įveisė ligoninių kie neapsaugos valstybės rinkos
Dalis Palangos pionierių sto muose įvairiaspalviais žiedais nuo menkavertės produkcijos,
vyklos vaikų, gal pora šimtų, liepsnojančius gėlynus, pal teigia gamintojai.
<vz, LA. EIU>
buvo išvežta į Sovietų są
jungą, pradžioje į garsiąją Ar•tu. ^** *
teko (Kryme) pionierių sto
vyklą, vėliau - į Debiosųs (Udmurtijos autonominė respub
lika), kur veikė lietuviška mo
Mirė 2001 m. gegužės 25 d., sulaukęs 74 metų.
kykla, įsteigta pasitraukusių
Gyveno Čikagoje. Gimė Lietuvoje, Tauragėje. Anksčiau. n
sovietinių pareigūnų vaikams.
gyveno Romoje ir Argentinoje. Amerikoje išgyveno 44 •Apie Palangos-Debiosų vaikus
metus.
,
•-•• « BĮ
spaudoje yra pasakojusi iš
Nuliūdę
liko:
duktė
Elsa,
žentas
Vytautas
Švelnys
ir
Šiaulių kilusi ir Šiaulių bei
anūkas
Derrick.
-:;
Vilniaus dramos teatruose
A.a.
Augustinas
buvo
vyras
a.a.
Matildos
Čekauskaitės..
,
vaidinusi žinoma tarybinė ak
Velionis
priklausė
Šiaulių
ir
Tauragės
klubams.
torė Marija Rasteikaitė (vė
A.a. Augustinas pašarvotas antradienį, gegužės 29 d.,
liau mirusi vėžiu). Kažkurios
nuo
2 v.p.p. iki 9 v.v. Fortūna laidojimo namuose, 4401 S. .
sukakties proga šie (jau suau
Kedzie.
,..<•
gę) vaikai rengdavo susitikiLaidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 30 d. Iš laidotuvių ..
mu8
' Audronė V. Škiudaitė
namų 9 v.r. velionis bus išlydėtas į Švč. Mergelės Marijos,,
Nekalto Prasidėjimo bažnyčią Brighton Parke, kurioje 10>.
nazijoje ir tuo pačiu metu nuo
v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis 1946-1949 m. buvo Pabaltijo
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
universiteto Hamburg-PinneNuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
berg sistematikos ir farmakogdalyvauti šiose laidotuvėse.
.
nozijos lektorius. Tai nebuvo
Nuliūdę: duktė, Žentas ir anūkas.
lengvas darbas, kada su men
ku atlyginimu, bet pasišven
Laidotuvių direkt. David Fisher. Tel. 773-523-778L .
tęs jaunimui, kas antrą ar tre
- -"
" - •'
čią dieną važinėjo traukiniu iš
vienos vietos į kitą. Už tai Pa
baltijo universiteto auklėtiniai
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
lieka jam ir kitiems profeso
riams amžinai dėkingi. Petras
. i
Gruodis dėstė kitiems, bet ir
.. . K
pats nenustojo gilinęs savo
profesijos žinias. 1950 m. apsi
gyvenęs JAV dirbo ir studija
vo net keliuose Amerikos uni
versitetuose. Paskutinius il
gus metus su žmona Jadvyga
Brangi Mama, aš tavęs negaliu pamiršti. Jau sukako
gyveno Čikagoje, priklausė lie
vieneri metai, kai 2000 m. birželio 2 d. mirė mūsų Mama,
tuviškoms organizacijoms, ku
Uošvė.
rias dosniai rėmė ir jose akty
Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios bus atnašaujamos :
viai dalyvavo. Dalyvavo jis iki
šeštadieni, birželio 2 d., 8:30 v.r. St. Joseph Cadiolic
paskutinių savo gyvenimo die
nų Pabaltijo universiteto „De
Church, Stuart, Florida ir Šv. Kazimiero seminarijoje,
šimtuke" — tai likusieji šio
Romoje.
universiteto „mohikanai".
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamusLiūdi žmona Jadvyga, liūdi
prisiminti ir pasimelsti už mano Mamą.
«awfl
giminės, liūdime ir mes atsi
sveikinę su mūsų gerbiamu
. Duktė Irena Weigand
profesorium Petru Gruodžiu.
Žentas Tomas
Reųuiescet in Pacem!
Pranas Jurkus

A. t A.
AUGUSTINAS VARŠKYS

A. t A.
GRAŽINA STANKYTĘ
MARKONIENĖ
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i ČIKAGOJE IR

APYLINKĖSE

J o n o Tamulaičio fotografi
jų parodos „Čikagos lietuviai"
atidarymas vyks birželio 1 d.,
penktadienį, 7:30 val.p.p. Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje (5620 S. Claremont).
Vytauto Didžiojo šaulių
r i n k t i n ė gegužinę ruošia šį
sekmadienį, birželio 3 d., Šau
lių namuose, 2417 W. 43 Str.,
Chicago. Pradžia - 12 vai. Pel
nas skinamas Šaulių sąjungos
žurnalui „Trimitas". Bus ska
nių lietuviškų patiekalų, gau
sių laimėjimų, veiks „šaltinė
lis", o šokiams gros ir visus
linksmins Kosto Ramanausko
orkestras. Visi šauliai ir lietu
viškoji visuomenė kviečiama
atsilankyti, linksmai praleisti
laiką ir paremti žurnalą.

BALZEKO MUZIEJUJE
- PASKAITA APIE
GINTARĄ
Lemonto apylinkės socialinių reikalų skyriaus popietėje, vykusioje gegu
žės 18 d. Bočių menėje, Baniutė Kronienė skaitė žinias iš Lietuvos spau
dos. Dešinėje - Irena Galiniene.

Nekalto prasidėjimo M.
Maruos seselių rėmėjai už
gyvus ir mirusius narius mel
sis šį sekmadieni, birželio 3 d.,
8 val.r. per šv. Mišias Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje. Tuoj po Mišių pa
rapijos salėje vyks visuotinis
narių susirinkimas ir pusry
čiai.
Balionu meistras Vytau
tas Vizgirdas linkamins vai
kučius, susirinkusius į labda
ros koncertą „Laumės juosta",
sekmadieni,- birželio 10 d.,
1&30 vai. p.p. PLC Lietuvių
fondo (sporto) salėje. Bus
linlrama programėlė, kavutė,
gaivieji gėrimai ir užkandė
liai. ^Saulutė", Lietuvos Vaikų
globos būrelis, visus maloniai
kviečia gausiai dalyvaujant
paremti mūsų jaunimo pas
tangas ištiesti pagalbos ranką
l vargą patekusiems Lietuvos
vaikučiams. Bilietai iš anksto
g&unąmi „Seklyčioje" ir PLC
po šv. Mišių.
Lietuvos Vyčių
36-oji
kuopa šį sekmadieni, birželio
3 d., tuoj po lietuviškų šv.
Mišių Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčioje ruošia
pietus ir kviečia visus pasi
vaišinti. Visas pelnas skiria
mas bažnyčiai paremti. Infor
macija tel. 773-254-7553.

MM mrtl ir jjj£3
PENKTOJI „GIJOS"
GEGUŽINĖ
Liepos 14 dieną Beachland
vietovėje Clevelando rytinėje
pusėje, netoli Lietuvių namų,
prie ežero, įvyks penktoji jubi
liejinė „Gijos" gegužinė. Pra
džia - 4 val.p.p. Visus links
mins akordeonistas virtuozas
Bronius Mūras iš Čikagos. Vi
są vakarą skambės muzika,
vyks įvairus žaidimai, virvės
traukimas, bus šaunamos kas
metinės Andriaus ugnies sal
vės, po kurių - visą vakarą šo
kiai. Tai pat bus traukiami lo
terijos bilietai.

Čikagoje yra nemažai įvai
rių tautybių muziejų ir orga
Vyresniųjų lietuvių cent nizacijų - lietuvių, Amerikos
re „Seklyčioje" gegužės 30 indėnų, japonų, čekoslovakų,
d., trečiadienį, 2 val.p.p. bus filipiniečių, graikų, korėjiečių,
dainų popietė su muz. Faustu meksikiečių, lenkų, žydų, šve
Strolia. Skambės dainos, veiks dų, ukrainiečių. Juos visus su
laimės šulinys, bus bendri jungė miesto centre esantis
pietūs. Maloniai kviečiame at Field Museum ir taip įsteigė
silankyti, pasimatyti su drau „Cultural Connections" prog
gais, pažįstamais ir linksmai ramą. Šios programos tikslas
- atskleisti Čikagos kultūrinę
praleisti popietę. Atvykite!
įvairovę ir, parodant įvairių
tautybių skirtumus ir savitu
mus, skatinti tarpusavio su
Baltiečių istorijos k u r s a s pratimą.
bus dėstomas nuo birželio 18
Kasmet kiekvienas „Cultu
d. iki rugpjūčio 17 d. Univer- ral Cennections" programoje
sity of Washington. Paskaitų, dalyvaujantis muziejus ar or
kurias dėstys prof. Guntis ganizacija surengia vieną ren
Smidchens, laikas - pirmadie ginį, į kurį kviečiami įvairių
niais-penktadieniais nuo 12
tautybių Čikagos ir apylinkių
vai. iki 1:10 val.p.p. Užskaito
gyventojai, besidomintys kito
mos 5 kreditinės valandos.
mis kultūromis. Balzeko lietu
Registruotis
kreipiantis
į
vių muziejus jau yra surengęs
HSTEU 454 Baltic History ka
tedrą. Daugiau žinių www. programą apie lietuvių imig
raciją į Čikagą ir tradicinius
depts. washington.edu. baltic!
arba skambinkite tel. 266- lietuviškų Velykų pusryčius.
Šiemetinis muziejaus rengi
543-0645.
nys, pavadintas „Gintaras lie
I e š k a n t i e m s savo lietuvių tuvių kultūroje ir mene", vyko
protėvių ar norintiems suži balandžio 25 dieną. Susirinko
noti geneologinio medžio isto per 60 žmonių. Programos me
riją, JAV LB Vašingtono vals tu buvo parodytas filmas apie
tijos skyriaus leidžiamame gintaro kilmę, jo svarbą lietu
aplinkraštyje „Tulpė" aprašo vių tautos istorijoje, kultūroje,
mas vieno lietuvių kilmės panaudojimą mene ir kitur.
amerikiečio bandymas ieškoti Taip pat buvo papasakota le
savo lietuvių protėvių interne genda apie gintaro atsiradi
te: „Darome taip: einame į mą, pristatytos muziejaus gin
www.google.com
tinklalapį, taro dirbinių bei papuošalų
spausdiname
...Lithuanian ekspozicijos, pasivaišinta tra
and geneology... ir spaudžia diciniais lietuviškai valgiais,
me ..Google Search". Ifaieška kuriuos suruošė „Lithuanian
trunka tik 0.23 s ir pateikia Plaza Bakery and Deli" (savi
8,100 nuorodų, kurios turi ką ninkai Algis ir Vanda Morkū
nors bendro su lietuviška ge- nai). Beje, tradiciniai valgiai neologija. Duomenų kiekis yra svarbi ir labai populiari „Cul
nepaprastai didelis. Surinkus tural Connections" programų
„Lithuanian Geneology" kabu dalis.
tėse, paieškos ratas susiaurėja
„Cultural
Connections"
iki 100 nuorodų. Grižkime į kviečia visus į įvairių Čikagoje
Google tinklalapį. Spausdina esančių etninių muziejų rengi
me ...Lithuanian Geneology... nius. Daugiau informacijos
kaip ir anksčiau, bet spau apie šią organizaciją ir progra
džiame T m feeling lucky" kla mas galima sužinoti paskam
višą. Taip pasieksite paprastą, binus į Balzeko lietuvių kultū
bet daug • r,formacijos sutei ros muziejų tel. 773-582-6500
kiantį lietuviškos geneologi- arba i Field muziejų tel. 312jos tinklalapį".
665-7474.
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Vakaro, skirto Antano Ragausko knygai „Ginčai del skonio", dalyviai iš kairės): Dalia Sokiene, Leonas Narbutis, Danute Bindokienė, Praurimė Ragienė ir Genutė Razumiene.
V y t a u t o J a s i n e v i č i a u s nuotr.

PAMINKLAS TĖVUI IS ZODZIŲ
Gegužės 25 d. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte, įvyko
teisininko Antano Ragausko
knygos „Ginčai dėl skonio" su
tiktuvės. Vakarą vedė LB
Kultūros tarybos pirmininkės
pavaduotojas Leonas Narbutis, knygą pristatė „Draugo"
dienraščio vyriausioji redak
torė Danutė Bindokienė. An
tano Ragausko mintis iš
straipsnių skaitė Dalia Šu
kienė ir Leonas Narbutis, ke
letą dainų atliko solistė Prau
rimė Ragienė (sopranas) ir Ge
nutė Razumienė (mezosopranas ir kanklės). Vakare da
lyvavo Antano Ragausko vai
kai: Aldona Lipskienė bei Leo
nidas Ragas, kuris leidėjų var
du tarė žodį. LB Kultūros ta
rybos vardu leidėjus sveikino
pirmininkė Marija Remienė.
Kreipdamasis į gausiai susi
rinkusią auditoriją vakaro
vedėjas L. Narbutis kalbėjo:
„Knyga, kurios sutiktuvėse
mes dalyvaujame - tai vaikų
paminklas savo tėvui, nukal
tas ne iš kieto granito, bet iš
žodžių, kuriuos jis pats para
šė". Šią mintį vėliau pagilino
D. Bindokienė, plačiau nag
rinėjusi autoriaus užmojus ir
laikmečio uždavinius. „Tai pa
minklas ne vienam žmogui,
bet tam tikram istoriniam lai
kotarpiui, kuris daugeliui, tuo '
laiku atvykusių į Ameriką,
buvo sunkus ir skaudus, kalbėjo D. Bindokienė. - Ir la
bai įdomu, kad jis buvo lygiai
toks, kaip dabar naujai at
vykstantiems emigrantams iš
Lietuvos. Mes matom, kaip jie
kuriasi, mes matom, kaip
jiems sunku, bet jie nematė,
kaip mes kūrėmės, kaip mums
buvo sunku. Mums buvo svar
bu ne vien duoną užsidirbti,
rezidenciją įsigyti, automobilį
nusipirkti ir vaikus į mokslą
išleisti. Mums to neužteko ir
mūsų tėvams to neužteko, An
tanui Ragauskui to neužteko.
Knygoje surinkti Antano Ra
gausko straipsniai kaip tik
rašyti tuo skaudaus kūrimosi
laikotarpiu - 1950-1968 m.
Ant tokių kaip jis laikėsi
mūsų periodika. Tiesą sakant,
ir Šiandien laikosi.
Kai „Drauge" pradėjome
skelbti apie šias sutiktuves ir
Antaną
Ragauską pavadi
nome žurnalistu, artimieji pa-

,Drjti(jo"

Poezijos dienu Čikagoje, Jaunimo centre, metu IS kairės: poetas i.« Lietuvos Vytautas Bložė. Lietuvių rašytojų
draugijos pirmininkė Stasė Petersonienė, draugijos narys Alfonsas Tyniolis-ŠeSplaukis. poetė iŠ Lietuvos Nijolė
Miliauskaitė ir Lietuvių rašytojų draugijos narys Kornelijus Jazbutis
J o n o Kuprio nuotr.

knygynėlyje

prieštaravo, sake: jis teisinin
kas. Kas iš tikrųjų yra žur
nalistas? Žmogus, kuris baigęs
mokslus, turi diplomą? Su to
kiais man tenka susitikti re
dakcijoje: nusileidžia Čikagos
oro uoste jaunas žmogus.
apsišarvavęs žurnalisto diplo
mu, bet jeigu paprašai jo
parašyti reportažėlį, kad gali
ma būtų pamatyti, kaip jis
vartoja kalbą, kaip reiškia
mintis, pasirodo, kad vienas
diplomas nieko nereiškia. Dar
svarbu pomėgis, sugebėjimas,
talentas ir pareiga. A. Ragaus
kas tą pareigą turėjo ir jautė.
Jis turėjo ką pasakyti, jam
neužteko pasidalinti savo min
timis draugų ratelyje. Jis
rengė politinius komentarus,
renginių aprašymus, knygų
recenzijas, ginčijosi su kitais
laikraščiais, ypač su „Vilni
mi".
Aš nepažinojau A. Ragaus
ko. Aš pažinau jį iš jo knygos.
Ir tai yra ideali žmogaus bio
grafija: ką jis galvojo, kaip jis
galvojo, kokia buvo jo pa
saulėžiūra ir pasaulėjauta.
Jis daugiausia rašė į „Nau
jienas". Dabar atvykstantieji
emigrantai šio dienraščio jau
nebematė.
A. Ragauskas, atvykęs į
Ameriką 1949 m., kaip mano
tėvai ir aš pati, kaip tikriau
siai ir daugelis iš jūsų, gavo
darbą ne savo profesijoj. Ma
no tėvas, visą gyvenimą dirbęs

savivaldybėje, nusėdo kramto
mo tabako fabrike. Dirbo sun
kiai, bet jautėsi, kad kažką at
lieka. Jis sakydavo: „Nėra ne
garbingo darbo, yra negarbin
gi žmonės". Kartu su mano
tėte dirbo keletas pulkininkų
ir generolas, kurio pareiga
buvo valyti prausyklas. Ir
kada pertraukos metu jis atei
davo su savo darbo įrankiais šluotomis, šepečiais, skudu
rais, jo draugai kreipdavosi į
jį: gerbiamas pone generole.
Taip buvo ir su Antanu Ra
gausku. Nors jis nebuvo šla
vėjas, bet darbas, kurį jis
gavo, jam buvo svarbus, nes
įgalino padėti duoną ant stalo,
leisti sūnų į mokslą (tuo metu
dukros jau buvo ištekėjusios).
Šie žmonės nepasitenkino
vien tik darbu, ir tai buvo
svarbiausia jų išlikimo dalis.
Mes, lietuviai, turime dvigubą
gyvenimą. Tokiems, kurie gy
vena dvigubą gyvenimą, yra
sunkiau, bet jie yra turtinges
ni, jie turi lobį, kaip sakė An
tanas Ragauskas, kurio nega
lima padėti į banką ir kurio
negalima pamatyti banko kny
gelėje. Dar daugiau - jis dali
nosi tuo lobiu su kitais, rašydamas. Knyga tuo ir svar
bi, kad ji leidžia pažinti, kaip
anuomet žmonės gyveno, kuo
sielojosi, kuo mito, ne jų
kūnai, bet jų dvasios. Svarbi,
kaip ir enciklopedijos, atsimi
nimų ar joms tolygios knygos,
kurios yra tarsi istorijos ga
balėliai", sakė Danutė Bindo

kienė.
Kalbėdamas šeimos vardu
dr. Leonidas Ragas apgailes
tavo, kad šioje šeimos šventėje
negali dalyvauti sesuo Irena
Rasienė, kuri gyvena Masachusets.
„Praėjęs XX šimtmetis pra
ūžė pro mus kaip uraganas,
palikęs išblaškytus žmones.
Kai apie tą tragediją pasaulis
tylėjo, Antanas Ragauskas,
mūsų tėtis, buvo vienas iš tų,
kurie netylėjo, rašytu žodžiu
ieškojo teisybės, ją kėlė viešu
mon. Mes buvom dar jauni,
užsiėmę savo kasdieniniais
rūpesčiais ir gal todėl ne vi
siškai supratome tėvo sielvar
t e ^ Tik po daugelio metų,
ištraukę jo mintis iš pageltu
sių lapų ir surinkę į vieną
knygą, pajėgiame rimčiau su
vokti jo siekius".
Leonidas Ragas padėkojo
buvusiam Tytuvėnų geležin
kelio stoties viršininkui Povi
lui Stelmokui, kurio dėka no
taro Antano Ragausko šeima
turėjo galimybę saugiai pasi
traukti į Vakarus. Taip pat jis
perskaitė savo bičiulio Valdo
Adamkaus, kurio šaknys taip
pat yra Tytuvėnuose, sveiki
nimą. Jame be kita ko sako
ma: „Užvertęs knygą galiu
pasakyti, kad padarėte ver
tingą įnašą ateities istori
kams, sutraukę į vieną vietą
daug vertingos medžiagos apie
išeivijos gyvenimą, mąstymą,
pažiūras. Visa tai būtų už
nešta gyvenimo dulkėmis.
Kuo toliau skaičiau, vis dau
giau prisiminimų ir vaizdų
iškilo prieš akis. Atrodo,
vaikščiojau po įvairius susiti
kimus, koncertus. Prisiminė
ne tik vardai, bet ir balsai".
, Amerikos lietuviai mylėjo
ir myli spausdintą žodį, - svei
kindama leidėjus, sakė LB
Kultūros tarybos pirmininkė
Marija Remienė. - Sveikinu
šeimą, kuri negalėjo palikti
gražesnio paminklo tėvui,
kaip išleisti knygą".
Labai gražiai prie vakaro
nuotaikos derėjo dainos apie
tėvynę, kurias atliko solistė
Praurimė Ragienė. Jos talentu
ne kartą žavėjosi ir Antanas
Ragauskas, aprašydamas Či
kagos lietuvių renginius, beje,
tuomet dar nežinojęs, kad liki
mo bus lemta žaviąją prima
doną Praurimę Krasauskaitę
priimti į savo šeimą kaip mar
čią. A u d r o n ė V. Škiudaitė

Dr. Leonidas Ragas (dešinėje) savo tėvo Antano Ragausko knygos „Ginčai dėl skonio" sutiktuvėse Pasaulio lie
tuvių centre. I/emonte. gegužes 25 d su savo svečiais: vysk Hansu Dumpiu, Asta Kleiziene, garbės konsulu
Vnclovu Kleiza, kun Algirdu Palioku, prel. Ignu Urbonu.
Vytauto Jasinevičiaus nuotr.

niai" - 12 dol.;
Vis dar turime iių lietuB. Reuter „Busterio pasau
viikų knygų:
lis" - 8 dol.;
K. Binkis „Baltas vilkas" S. De Rosa „Chagall" - 13
10 dol.;
dol.;
L. Baks ..Baltasis dvaras" V. Durovas „Cirko žvėrys" 8 dol.;
10 dol.;
S. Geda „Baltoji varnelė" K. Čiukovskis „Daktaras Ai
10 dol.;
skauda" - 1 5 dol.;
N. Vėlius Baltų religijos ir
V. Mačiekus „Dieveniškės" mitologijos šaltiniai" - 25 dol.; 12 dol.;
„Batuotas katinas"- 4 dol.;
D. Mikulėnienė, K. Morkū
Z. Zinkevičius „Bendrinės nas „Dieveniškių
šnektas
kalbos iSkilima*" - 8 dol.;
tekstai" - 8 dol.;
„Book of Millenium" — 75 dol.;
V. Merkys
„Draudžiamo
D. Battilotti „Bosch" - 13 sios lietuviškos spaudos ke
dol.;
lias"-15 dol.;
M. Kuodytė „Brangakme
„Dzūkįja Lands" - 20 dol.;
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