i IMI tt t r r • • • • • t t i t . j j
• • * * . * . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • * « «

D

ADC

6 0 6

S 7 6 P I GRATIS
THE LIBRARY OF COHGRESS
EUROPIAM READING R00M
S«ri*l»
Divition
W a a h i n g t o n DC 2 0 5 4 0 - 4 8 3 C

NEVVSPAPER - P O N O T D E L A Y - Pate Mailed 06/05/01

UŽSIENIO LIETUVIŲ D I E N R A Š T I S
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS® EARTHLINK.NET

PERtOCHCALS
June
6,

THE L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y
TREČIADIENIS - VVEDNESDAY, BIRŽELIO - J U N E 6, 2001

VoLLXXXEX

JAV patvirtina: NATO plėtra
palies Baltijos valstybes
Vašingtonas-Talinas, bir
želio 5 d. (BNS) — Estijos
užsienio reikalų ministras
Toomas Hendrik Ilves per vi
zitą į Vašingtoną pakartojo
aukšto rango JAV pareigū
nams, kad į būsimą NATO
plėtros ratą
turėtų ' būti
{trauktos visos trys Baltijos
valstybės.
Per susitikimą su JAV prezi
dento valstybinio saugumo pa
tarėja Condoleezza Rice ir
viceprezidento Diek Cheney
patarėjais T. Ilves pareiškė,
kad visos trys Baltijos val
stybės tikrai privalo būti
įtrauktos į būsimą NATO
plėtros ratą, pranešė Estijos
URM spaudos tarnyba.
T. Ilves sakė, jog jam malo
nu matyti, kad Estijos pa
žanga siekiant narystės NA

* P o akies operacijos
sveikstantis prezidentas Val
das Adamkus pirmadienį tele
fonu kalbėjosi su Ukrainos ir
Lenkijos vadovais. Ukrainos ir
Lenkijos prezidentai Leonid
Kučma ir Aleksander Kwasniew8ki paskambino V. Adam
kui į ligoninę pasibaigus Dnepropetrovske vykusiam eko
nomikos forumui „UkrainaLenkįja". Lenkijos ir Ukrainos
vadovai apgailestavo, kad fo
rume negalėjo dalyvauti V.
Adamkus, tačiau džiaugėsi ak
tyviu Lietuvos delegacijos da
lyvavimu renginyje. Vietoj
prezidento delegacijai Ukrai
noje vadovavo ūkio ministras
Eugenijus Gentvilas. Lenkijos
ir Ukrainos prezidentai V.
Adamkui taip pat palinkėjo
kuo greičiau pasveikti.
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Kaina 50 c.

(Rttruanbs BNS. Reuter. DPA. AP. Interfax, ITAR-TASS.
BeiaPAN, RIA ir ELTA žimu agentūrų pranešimais)

TO susilaukė pripažinimo
Užsienio reikalų ministras pa
brėžė išaugusias gynybos iš
laidas ir padidėjusį Estijos gy
nybinį pajėgumą.
C. Rice Estijos užsienio rei
kalų ministrui pakartojo, kad
NATO plėtra bus tęsiama be
jokių istorinių ar geografinių
apribojimų. Tačiau ji pridūrė,
kad NATO dar nenusprendė,
kurios valstybės turi tapti
naujosiomis narėmis.

Vašingtonas. Antradienį pirmą kartą JAV istorijoje Senato
kontrolė pereis iš vienos partijos rankų kitai ne dėl rinkimų, o dėl
partijos nario perbėgimo. Respublikonai turės atiduoti valdžią de
mokratams, nes nuosaikių pažiūrų senatorius James Jeffords nu
sprendė pasitraukti iš Respublikonų partijos, tapti nepriklausomu
ir bendradarbiauti su demokratais. Iki jo sprendimo Senate res
publikonų ir demokratų buvo po 50, o lemiamas balsas priklausė
respublikonui — viceprezidentui Diek Cheney. J. Jeffords pasi
traukimas, apie kurį paskelbta praėjusį mėnesį, viską apvers
aukštyn kojomis ir suteiks demokratams galimybes pasipriešinti
prezidento George W. Bush konservatyviems planams — prade
dant švietimo ir baigiant aplinkosaugos sritimi. Valdžios pasikei
timas Senate reiškia ir tai, kad visų nuolatinių komitetų, išskyrus
Vašingtone Estijos užsienio
vieną, pirmininkų postuose respublikonus pakeis demokratai. Iš
reikalų ministras taip pat su
viso nuolatinių komitetų yra 20. Išimtis yra J. Jeffords, tikriausiai
sitiko su JAV žydų organiza
vadovausiantis Aplinkos ir viešųjų darbų komitetui. Nors Senatą
cijų atstovais. Jis informavo
nuo šiol kontroliuos demokratai, respublikonai ir toliau vadovaus
apie Estijos prezidento LenAtstovų rūmuose, kur turi 221 vietą. 209 vietos Atstovų rūmuose
nart Meri sudarytos tarptau
priklauso demokratams, dvi — nepriklausomiems deputatams, o
tinės nusikaltimų žmoniš
trys yra laisvos.
kumui tyrimo komisijos darbo
Gedimino
Zihruko
Kita
nuotr
Viena. Irako naftos eksportas bus sustabdytas vieną mėnesį,
rezultatus.
Pikete kalba Lietuvos žaliųjų judėjimo vicepirmininkas Linas Vainius.
pirmadienį pareiškė Irako naftos ministro vyresnysis pavaduoto
w
* Seime antradienį neįvy jas Taha Mussa. Jis kaltino Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Ta
ko planuota diskusija dėl vy rybą (ST) neteisėtais veiksmais. ST paskyrė liepos 4 d. galutinį
riausybės veiklos ataskaitos terminą, iki korio ji turi detaliai parengti vadinamąsias „protin
bei jos įvertinimo. Seimas an
Vilnius, birželio 5 d. (BNS) tas Statybos įstatymo projek- tradienį priėmė protokolinį gas bausmes" Irakui, kurioms Bagdadas priešinasi. Irakas tikisi,
• Lietuvos žaliųjų judėjimo tas, kuriuo, pasak žaliųjų, bū nutarimą, kuriuo diskusija kad naujasis JAV ir Didžiosios Britanijos siūlomas bausmių reži
V. Adamkus pokalbyje su R.
mas svarstymo metu bus panaikintas. Pagal naująjį planą numa
Paksu taip pat atkreipė dė atstovai antradienį surengė tų įteisinamas statybų libera nukelta iki kito ketvirtadie toma sugriežtinti naftos embargą ir imtis priemonių prieš naftos
mesį, kad Pasaulio bankas ke piketą prie Aplinkos ministe lizavimas, sukelsiantis grėsmę nio, birželio 14 dienos. Atidėti kontrabandą. Irakas reikalauja atnaujinti Irakui skirtą JT huma-'
tina sustabdyti paskolą Lietu rijos Miškų ir saugomų terito saugomoms teritorijoms. Šio diskusiją pasiūlė valdančio nitarinę programą „nafta už maistą" dar pusei metų. Pasak T.
rijų departamento, kuriame įstatymo projekto svarstymas sios koalicijos narės — Libe
vai, ir tai kelia didelį rūpestį.
Mussa, tai nėra Irako ir ST konflikto klausimas, kadangi ST elgė
ralų sąjungos — frakcijos si neteisėtai. ST birželio 1 d. vienam mėnesiui pratęsė programą
Kaip skelbta, Pasaulio ban reikalavo, kad atsistatydintų Seime yra sustabdytas.
„Mes nepasitikime Aplinkos Seime atstovai. Savo siūlymą „nafta už maistą".
kas dėl vėluojančios energeti ministras Henrikas Žukaus
kos ūkio pertvarkos bei pro kas ir kiti ministerijos vado ministerija ir siūlome, kad da jie aiškino tuo, kad daugiau
Kathmandu. Nepalo sosto įpėdinis birželio 1 d. per šeimos va
bartinė vadovybė pasitrauktų, kaip prieš savaitę premjero kariene nušovė savo tėvus, Nepalo karalių ir karalienę, bei keletą
blemų žemės ūkio srityje ban vai.
Prie departamento, kur tuo o į jos vietą ateitų tikri gamto Rolando Pakso Seimui pateik
kas ketina laikinai sustabdyti
giminaičių ir po to mėgino nusišauti. Nepalo valstybės taryba, dar
ta vyriausybės veiklos atas vadinama slaptąja taryba, paskelbė sosto įpėdinį Dipendrą Nepalo
antrosios struktūrinio suregu metu vyko Pasaulinės aplin saugininkai", sakė L.Vainius.
liavimo paskolos dalies — kos apsaugos dienos minėji
Dvi valandas piketavę ža kaita nebuvo apsvarstyta Sei karaliumi, o vidurinįjį velionio karaliaus brolį princą Gyanendrą
maždaug 50 mln. JAV dolerių mas, susirinko maždaug 40 lieji nesulaukė atvykstant į mo komitetuose, kaip tai nu paskyrė regentu (laikinu valstybės valdytoju - red.), nes sosto įpė
— išmokėjimą Lietuvai. Šios žaliųjų judėjimo atstovų. Pike Pasaulinės aplinkos Apsaugos mato Seimo statutas. Todėl dinis negali atlikti savo pareigų. Jis „itin sunkios būklės" pagul
lėšos Lietuvą turėjo pasiekti tuotojai švilpimu ir šūksniais dienos minėjimą ministro H. Seime taip pat nebus svarsto dytas į ligoninę, kur gydomas intensyvios slaugos skyriuje. Kara
mi ir du alternatyvūs rezoliu liškiesiems rūmams artimi šaltiniai tvirtino, jog pribloškiančias
liepos mėnesį. Sutartį dėl vie pasitiko į minėjimą besiren Žukausko.
cijų, vertinančių vyriausybės žudynes sukėlė skaudus šeimos ginčas dėl moters, kurią sosto pa
nuolikos metų trukmės 100 kančius aplinkosaugininkus.
Tuo tarpu Aplinkos ministe veiklą, projektai.
Kaip sakė Lietuvos žaliųjų
(BNS) veldėtojas norėjo vesti, tačiau būsimoms vedyboms griežtai pasi
mln. dolerių paskolos Lietuva
rija
antradienį išplatino pa
ir Pasaulio bankas pasirašė judėjimo tarybos narys Linas
* Šiais metais gimtosios priešino karalienė, kuri buvo numačiusi kitą kandidatę- Žuvusiųjų
reiškimą, kuriame teigiama,
praėjusių metų liepą, ir tą Vainius, šiuo renginiu žalieji
kalbos
valstybinio brandos per paslaptingas Nepalo karališkosios šeimos žudynes jau yra 10,
kad mitingai nėra tinkamas
patį mėnesį Lietuvą pasiekė nori atkreipti dėmesį į netvar
egzamino
neišlaikė net 16.5 nes vėlai pirmadienį nuo patirtų sužeidimų mirė naujojo karaliaus
ką ministerijoje bei prastą jos būdas problemoms spręsti. proc. Lietuvos abiturientų.
pirmoji paskolos dalis.
jauniausiasis brolis. Pasak pareigūno, Dhirendra Shahas, kuris
.Aplinkos ministerijoje dirba
Be to, prezidentas pažymėjo, valdymą. Žaliųjų vertinimu, stipri ir profesionali komanda, Antradienį švietimo ir mokslo pretenzijų į karališkąsias privilegijas atsisakė 1989 m. vesdamas
kad laikas vykdyti mokesčių ministerijos vadovybės darbas kuri pasiryžusi nuveikti pla ministras pasirašė įsakymą užsienietę, mirė ligoninėje. Sosto įpėdinis princas Dipendrą, kuris
pertvarką, spręsti socialines yra „neefektyvus".
dėl lietuvių gimtosios kalbos, iššaudė šeimą ir mėgino nusišauti pats, nuo sužeidimų mirė pir
Žaliųjų pasipiktinimą sukėlė nuotus ar skubius darbus", ra lietuvių valstybinės kalbos ir
problemas.
madienį. Oficialus tragedijos paaiškinimas lieka toks pats: per ka
šoma
pareiškime.
Aplinkos ministerijos parengfizikos valstybinių brandos eg rališkosios šeimos pietus iš automatinio ginklo atsitiktinai buvo
* Lietuvos prezidentui
zaminų rezultatų skelbimo. paleista šūvių serija. Vidaus reikalų ministerija paskelbė trijų die
Valdui Adamkui sekmadie
Šiuos rezultatus gavo visos nų valstybinį gedulą ir pareikalavo, kad visi valdžios pareigūnai
nio rytą buvo atlikta ne
mokyklos. Kaip informavo vyrai pagarbos ženklan nusiskustų plaukus.
sudėtinga akių operacija, dėl
Švietimo ir mokslo ministeri
Maskva. Rusijos prezidento specialusis atstovas žmogaus tei
kurios jam teko atšaukti pla
ja, pirmą kartą rengtą lietuvių sėms ir laisvėms Čečėnijoje Vladimir Kalamanov mano, kad Rusi
nuotą vizitą į Ukrainą. Prezi
birželio 5 d. (BNS) jos išaiškino ir gegužės 21 d. gimtosios kalbos valstybinį ja jau galutinai apsisprendė dėl mirties bausmės panaikinimo, ir
dento atstovė spaudai Violeta — Vilnius,
Specialistai pradėjo tirti, ar Vilniuje sulaikė E. Joniką, ku brandos
egzaminą
laikė pritaria tokiam sprendimui. Paprašytas pakomentuoti Ši. -orės
Gaižauskaitė antradienio rytą Valstybės saugumo departa ris įtariamas šnipinėjimu bei
sakė, kad prezidentas kol kas mento šnipinėjimu kaltina valstybės paslaptį sudarančių 12,174 moksleiviai. Buvo ver Kaukazo karinės apygardos vado pareiškimą, jog būtina atnaujin
tinama pagal penkis egza ti mirties bausmės taikymą ir viešai vykdyti ją čečėnų kovotojams,
lieka ligoninėje. Anot gydy mam Eugenijui Jonikai tardy žinių perdavimu
užsienio
tojų, prezidento akis po opera tojai neduoda psichotropinių šalies žvalgybai. Sulaikytam minų tvarkoje nustatytus kri V. Kalamanov sakė, jog „nevalia trauktis, jei jau nusprendėme
terijus, kurie iš anksto buvo
cijos sparčiai gyja.
M medžiagų.
asmeniui iškelta baudžiamoji žinomi ir mokytojams, ir mo diegti europinius standartus",
Beirutas. Libano verslininkas, buvęs Lietuvos garbės konsulas
* Estijos prezidentas LenAntradienį dienraštis „Lie byla.
kiniams.
Šio
egzamino
ne
Beirute
Raymond Šarkis, kuris prieš tris dienas buvo suimtas dėl
nart Meri atmetė Lietuvos tuvos rytas" rašo, kad praėjusį
*
Pirmadieni
keliose
Jo
išlaikė
daugiau
nei
2,000
abi
įtarimų
narkotikų kontrabanda, pirmadienį buvo paleistas iš areš
Seimo pirmininko Artūro Pau penktadienį iš Lukiškių ka
navos
rajono
vietose
nu
turientų.
(
B
N
S
)
tinės.
Teisėjas
Jean Fahd nustatė, kad kaltinimai prieš R. Šarkį
lausko prašymą susitikti. A lėjimo kameros Generalinės
trūkus
elektros
energįjos
tie
*
Kol
Lietuvos
valdžia
„neatitinka
tikrovės"
ir nurodė paleisti verslininką. Turtingas ver
Paulauskas į Taliną atvyko prokuratūros nurodymu buvo
kimui,
buvo
kilusi
grėsmė
li
neryžtingai
trypčiojo
prie
slininkas
R.
Šarkis
prieš
savaitę, sekmadienį, buvo pagrobtas, bet
pirmadienį. Estijos preziden paimti E. Jonikos vartojamo
goninėje
operuojamos
pacien
azartinius
lošimus
legalizuo
po
24
vai.
grįžo
į
savo
namus.
Vėliau R. Šarkio pagrobėjai apkalti
tas rajonuose tuo metu susiti maisto mėginiai.
tės
gyvybei.
Elektros
tiekimas
jančio
įstatymo,
Estijoje
loši
noji
narkotikų
kontrabanda.
kinėjo su tremtiniais ar kitaip
Prašymą ištirti jo ginama
Vašingtonas. Kai 1984 m. balandį tuometinio JAV prezidento
nuo sovietų valdžios nukentė jam siūlomą maistą Generali pusvalandžiui buvo nutrūkęs mo namų uždirbtais milijonais
kai
kuriose
Jonavos
vietose,
remiamos
sporto,
kultūros,
Ronald
Reagan sveikatos apsaugos ir socialinio aprūpinimo sekre
jusiais žmonėmis.
nei prokuratūrai pateikė E. Ruklos bei Skarulių gyven švietimo bei sveikatos organi
torė
Margaret
Heckler žadėjo, kad skiepai nuo AIDS su žmonėmis
(LR, LA. Lž. R. Elta)
Jonikos advokatas Kęstutis vietėse. Kaip sakė Kauno elek zacijos. Lietuvos verslinin
bus
bandomi
po
poros metų, nedaug kas galėjo įsivaizduoti, kaip ji
* Konservatorių vadovo Stungys. Advokatui ir kaltina
tros
tinklų
Jonavos
skyriaus
kams
stingant
pinigų
mokes
klydo.
Dabar
mokslininkai
susitaikė su mintimi, kad skiepų nuo
Vytauto Landsbergio pasiū mojo giminaičiams pasirodė
viršininkas
Vitas
Grinevičius,
čiams,
estai
atveria
pinigines
AIDS
nebus
dar
keletą
metų
Pasaulinės sveikatos organizacijos
lymu pirmadienį įvyko jo susi įtartina, kad pastaruoju metu
avarija
įvyko
perdavimo
tinklo
investicijoms
į
Lietuvos
loši
(PSO)
duomenimis,
nuo
1983
m.
AIDS epidemija pasaulyje jau pa
tikimas su Socialdemokratų E. Joniką pradėjo keistai elg
Jonavos
transformatorinėje
mų
rinką
ir
tikisi
susižerti
reikalavo
daugiau
kaip
22
mln.
žmonių,
tarp jų — 440,000 ameri
partijos pirmininku, buvusiu tis — nebūdingai jam daug
pastotėje.
Dėl
to
išsijungė
188
„liūtO
dalį".
(KD.
Elta)
kiečių,
gyvybių.
Dabar
pasaulyje
Žmogaus
imuniteto sindromu
prezidentu Algirdu Brazaus kalba, pasakoja dalykus, ku
pastotės.
Elektra
dingo
ne
tik
*
Po
pernykščio
sezono
(ŽIV)
užsikrėtusių
ar
AIDS
sergančių
žmonių
yra per 36 mln. Nuo
ku. Jau daugiau kaip dešimt rių nedera kalbėti.
jonaviečių
butuose,
tačiau
ir
i
i
pagrindų
atsinaujinęs
AIDS
miršta
daugiau
žmonių,
nei
nuo
tuberkuliozės
ir maliarijos
metį politiniais
varžovais
įvairiose
įstaigose
bei
miesto
Pasak
dienraščio,
daugelyje
Kauno
„Žalgiris"
gali
netekti
kartu
sudėjus.
Vien
2000
m.
ŽIV
užsikrėtė
5.3
mln.
žmonių,
iš jų
esantys dviejų opozicinių par
ligoninėje.
Tuo
metu
čia
buvo
pasaulio
valstybių
psichotro
savo
paskutinio
senbuvio
—
kas
dešimtas
—
vaikas,
o
keturios
iš
dešimties
—
moterys.
tijų vadovai susitarė, kad
Bukareštas. Rumunijoje, Juodosios jūros Konstancos uoste,
„Mažeikių naftos" darbo prob pinės medžiagos yra už atliekama tulžies šalinimo op nuo 1994 m. rudens komandai
eracija
66-erių
metų
mote
draustos.
Bet
kartais
jas
vis
atstovaujančio
25
metų
205
antradienį
tanklaivyje nugriaudėjus galingam sprogimui, žuvo
lemas bendrame susitikime
riai.
Nutrūkus
elektros
tieki
dėlto
naudoja
specialiosios
cm
ūgio
krašto
puolėjo
Tomo
mažiausiai
devyni
žmonės, pranešė gelbėtojai. Pirminiais prane
aptars pagrindinių partijų va
mui,
anesteziologai
palaikė
tarnybos.
Masiulio.
Jį
perpirkti
rimtai
šimais,
sprogimas
nugriaudėjo,
kai 12 rumunų darbininkų remon
dovai ir naftos bendrovės ats
narkozę
rankiniu
būdu.
Oper
Generalinės
prokuratūros
nusiteikė
du
žinomi
Graikijos
tavo
su
Maltos
vėliava
plaukiojusi
laivą „Anapolis".
tovai.
(LR. KD. LA, E1U)
acija
baigėsi
sėkmingai.
(BNS>
pareigūnai
nekomentuoja,
ko
ir
Ispanijos
klubai.
•
LR.
EIU>
* Panevėžio meras Valde
KALENDORIUS
* JAV informacijos tech
* Disko metikui Virgili
Sutrumpinimai: K • ..Klaipėda". KD •
maras Jakštas, kurio nepil dėl buvo pradėtas toks tyri
Birželio
6 d.: Kandida. Klaudi
nologijų
firma
„Compaq"
mas.
jui
Aleknai
pergalės
tampa
..Kauno
diena",
LA
..Lietuvos
aidas".
nametį sūnų policininkai su
jus,
Mėta,
Norbertas,
Paulina, Tau
Valstybės saugumo departa spėja, kad metų pabaigoje Lie kasdienybe. Sekmadienį Port
LR • „Lietuvon rytas", LŽ - „Lietuvos
laikė su narkotikais, papildė
ras.
vaikų narkomanijos proble mento (VSD) ir Generalinės tuvoje jau tūkstančiai klientų landė (JAV) 29 metų lietuvis tink*", R - „Respublika".
Birželio 7 d.: Lukrecija, Milda,
Naudotasi Lietuvių grįžimo i tėvynę Padvyde, Ratautas, Robertas, Romas sprendžiančių politikų-tė- prokuratūros pareigūnai po naudosis kišeniniais kompiu laimėjo jau penktąsias varžy
(VŽErU) bas šį sezoną. , LR. KD. LŽ. R. EU« informacijos centro atsiusta medžiaga mantas.
vu gretas.
<LŽ. EHO puses metų trukusios operaci- teriais* „iPAQ".

Prezidentas ir premjeras
valstybės padėtį aptarė
ligoninėje
Vilnius, birželio 5 d. (BNS)
— Premjeras Rolandas Paksas
nuo trečiadienio išeina šešių
dienų atostogų. Apie tai jis in
formavo antradienį aplankęs
Santariškių
ligoninėje po
akies operacijos besigydantį
prezidentą Valdą Adamkų.
„Tai yra sena šeimos tradici
ja švęsti premjero gimtadienį
kartu su visa šeima", sakė
premjero atstovas spaudai
Rosvaldas Gorbačiovas, pri
durdamas, kad R. Pakso atos
togos nesusijusios su jokiais
kitais įvykiais.
Birželio 10 dieną R. Paksui
sueina 45 metai.
Po pietų prezidentas pasi
rašė dekretą, kuriuo išleido
premjerą kasmetinių atos
togų nuo birželio 6 iki 11 die
nos. Tuo metu jį pavaduos fi
nansų ministras Jonas Lion
ginas.
Ligoninėje valstybės vadovai
aptarė svarbias Lietuvos pro
blemas.
Prezidento atstovė spaudai
Violeta Gaižauskaitė sakė,
kad susitikime V. Adamkus
išreiškė susirūpinimą, jog
stringa Lietuvai būtinų pertvarkų ir darbų eiga. „Pre
zidentas tiesiai klausė mi
nistro pirmininko, ar vyriau
sybė turi savyje pakankamai
jėgų vykdyti numatytus ir
butinus darbus", sakė V.
Gaižauskaitė.
R.
Gorbačiovo
teigimu,
premjeras sakė esąs pasiryžęs
toliau dirbti. „Premjeras nie
kada nėra sakęs, kad pavargo,
išleido paskutinį atodūsį, vy
riausybė dirba savo darbus",
sakė jis.

WWW.DRAUGAS.ORG

Žalieji ragina atsistatydinti
aplinkos ministrą

Įtariamasis šnipinėjimu gali
vartoti psichotropines
medžiagas
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Redaktorė j . v . s . Irena Regienė

2001 METŲ JAV VIDURIO
RAJONO SKAUTŲ IR SKAUČIŲ
STOVYKLOS INFORMACIJA
Stovykla „Vienybė težydi"
Antras stovyklautojas 175
vyks Rako stovyklavietėje prie dol.
Custer, Michigan, nuo š.m. lie
Trečias stovyklautojas 125
pos 7 d. (12 vai.) iki liepos 18 d. dol.
(12 vai.), iš viso 11 dienų
Ketvirtas stovyklautojas —
Stovykloje dalyvauja visi Či 75 dol.
kagos ir kiti Vidurio rajono
Mokestis šeimai u i 1 die
skautai ir skautės.
ną.
Vienas stovyklautojas — 40
dol.
Registracija
Antras stovyklautojas — 25
Jums pasiųstus 2001 m. sto dol.
Trečias stovyklautojas — 20
vyklos registracijos lapus, pil
nai užpildytus, kartu su mo dol.
Ketvirtas stovyklautojas —
kesčiu prašome grąžinti sto
vyklos administratorei Jūratei 20 dol.
Penki ar daugiau stovyklau
Vallee iki birželio 9 d. Čekiai
rašomi „Lithuanian Scouts tojų iš vienos šeimos moka
tiek pat kiek keturi. Jaunų
Association".
Po 2001 m. birželio mėn. 9 šeimų pastovyklėje tėvai mo
d., prie registracijos pridėkite ka vieno ar dviejų stovyklau
25 dol. pavėlavimo mokestį už tojų mokestį: vaikai moka 15
dol. į dieną.
kiekvieną stovyklautoją.
Jei užsiregistravusieji ne
galėtų vykti j stovyklą, mokes
Registracijos detalės
čio pinigai bus grąžinami, iš
skyrus 25 dol.
Šie registracijos lapai priva
Privaloma visus registraci
jos lapus pilnai užpildyti kiek lomi užpildyti kiekvienam/ai
vienam stovyklautojui atski stovyklautojui:
2001 m. Skautų registracijos
rai ir grąžinti su visu mo
kesčiu. Registracijos lapus ga lapas (8-18 m. amžiaus)
Medical Emergency Care
lima rasti www.budek.org ar
ba kreipiantis į stovyklos vir Authorization
Child Information Record
šininką.
Health History Record
Lithuanian Scouts Associa
Pastabos
tion Agreement to Release/
Stovyklautojai priimami nuo Medical Release & Agree
8 metų amžiaus, išskyrus jau ment.
nų šeimų pastovyklę. Galutinį
Mokesčio lapas (šeimai).
sprendimą daro jaunesniųjų
Jaunų šeimų registracijos
skautų, skaučių ir jaunų šei lapas (jaunos šeimos).
mų vadovai.
Skautai vadovai, važiuojan
Transportacija į stovyklą ir tys į stovyklą taip pat turi
atgal yra stovyklautojų atsa užpildyti:
komybė. Stovyklautojai galės
Personnel record (Rule 109).
naudotis nusamdytu autobu
Vadovų registracijos lapą.
su. Kaina autobuso lieka tokia
Užpildytus registracijos la
pati (50 dol.). nepaisant ar sto pus su mokesčiais grąžinti sto
vyklautojas važiuos ten ir at vyklos administratorei Jūratei
gal ar tik į vieną pusę.
Vallee: 410 East Ravine, WilVisi stovyklautojai turi būti low Springs, IL 60480.
pilnateisiai lietuvių Skautų
Čekiai rašomi: Lithuanian
sąjungos nariai, užsimokėję Scouts Association.
2001 metų nario mokestį ir
Jei būtų klausimų, prašome
buvę aktyvūs nariai 2000- kreiptis: Edis Leipus, Stovyk
2001 skautavimo metuose.
los viršininkas (708) 349-2723,
Stovykla vedama skautiškos leipus@aol.com Loreta Jucie
ideologijos principais ir tai nė, viršininko pavaduotoja
syklėmis. Stovyklautojai pri (708) 478-8063; Jūratė Vallee,
valo susipažinti su stovyklos stovyklos
administratorė,
taisyklėmis ir pasižada sto (708) 839-1305; Dana Navic
vyklauti įgyvendinant tuos kas, Nerijos tuntininkė, (630)
principus ir taisykles.
369-5323; Rūta Sušinskienė,
AVK tuntininkė (630) 257Stovyklos mokesčiai
7114; Gintaras Aukštuolis,
Lituanicos tuntininkas (708)
Mokestis šeimai už vie 352-2664.
nuolika (11) d.
Budėkime!
Vienas stovyklautojas —
Gero vėjo!
275 dol.
brolis Edis Leipus

Pavasariui atėjus jaunimas vertiaai į atgimstančią gamta. „Nerijos" tunto iškyloje išalkusios ūdrytes lauželyje
kepasi dešreles. 16 k.: Viktutė Petrauskaitė, Siga Lapinskaitė, Erika Weir ir Darija Siliūnaitė.

„VIENYBĖ TEŽYDr
STOVYKLOS TAISYKLĖS
Tikslas

Žengiant į naują tūkstant
metį, sudaryti sąlygas skau
tams ir skautėms vasaros sto
vyklos metu arčiau susipažinti
ir susidraugauti su kitais
skautais. Sekant skautiškos
ideologijos principais, sudaryti
lietuviškam jaunimui progą
auklėtis aplinkoje, kuri pa
grįsta skautamoksliu, lietuviš
kumu, gamtos pažinimu, fizi
niu auklėjimu ir tarnyba Die
vui, Tėvynei ir Artimui.
Stovyklos tema
Šių metų stovyklos pavadi
nimas ir tema yra „Vienybė
težydi". Mes visi esame indi
vidualūs ir iš to susidaro mū
sų skautiškos šaknys, bet mū
sų pagrindas vis tiek lieka
skautybė ir skautiškas gyveni
mas. Būdami dvidešimt pirmo
šimtmečio skautai, prisimin
kime, kad nei vienas iš mūsų
nėra tokie stiprūs, kaip mes
visi stovėdami kartu ir, kad
mes visi prisidedam prie skau
tiškos šeimos išlaikymo.
Saugumas
Stovykloje pagrindinis dė
mesys kreipiamas į skautų ap
saugą ir bendrą tvarką. De
ginti žvakes, „mosauito coils",
ar turėti bent kokią ugnį pala
pinėse griežtai draudžiama,
Prie kiekvienos palapinės yra
vienas kibirėlis su smėliu ir
vienas kibirėlis su vandeniu,
priešgaisrinei apsaugai.
Jaunų šeimų pastovyklė
Jaunų šeimų pastovyklėje
stovyklauja šeimos (vaikai su
tėvais), kurios nori stovyklau
ti skautiškoje aplinkoje. Tam
tikslui pastovyklės vadovai
pristatys skautiškos veiklos
programą. Vadovai nėra atsa
kingi už tos pastovyklės vai
kus. Tą atsakomybe turi vai
kų tėvai.

Įmes IiSS Ramiojo vandenyno rajono „Žvaigždyno* stovykloje

Nuotr.M.1

Drausmė
Stovyklautojai laikosi skau
tiškų įstatų. Mandagumas,
draugiškumas, paklusnumas
ir tvarkingumas sudaro sto
vyklinio gyvenimo pagrindus.
Draudžiama vežtis:

• peilių (jaunesniems skautams,-ėms)
• degtukų
•»nrecrackers"
• didelių radijo aparatų,
Jtoom bos* arba „CD players"
•žvakių
• elektroninių žaidimų
• saldainių ir bet kokio
maisto.
Draudžiami daiktai bus pa
imti ir sugrąžinti važiuojant į
namus.
Alkoholinių gėrimų bei nar
kotikų vartojimas stovykloje
griežtai draudžiamas visiems
stovyklautojams!
Stovyklos suaugusieji nieka
da nerūko valgykloje, pasto
gėse ir viešai kitose vietose.
Galima rūkyti tik kai nėra
trukdoma kitiems stovyklau
tojams. Jaunimas niekada ne
rūko stovykloje. Šiukšlės nuo
rūkymo padedamos į atitin
kamą vietą.
Išeiti iš stovyklos draudžia
ma. Ši taisyklė liečia visus
Jaunų šeimų pastovyklės sto
vyklautojus. Vieninteliai išėji
mai, kurie bus leidžiami, yra
iškylos ir organizuoti grupi
niai nuėjimai prie ežero mau
dytis ar atlikti vandens užsi
ėmimus. Maudytis ir į užsiė
mimus eina visa pastovyklė
nustatytu laiku. Į ežerą eina
ma žąsele, kaire kelio puse.
Iškylos vyksta pagal nustaty
tas iškylų taisykles.
Stovyklos vadovybė naudos
visas priemones šias draus
mės taisykles įgyvendinti.
Ypatingu atveju, liečiančiu
stovyklautoją, stovyklos vado
vybė susisieks su stovyklauto
jo/jos tėvais. Pakartotinai ne
RAMIOJO VANDENYNO
RAJONO STOVYKLA

silaikęs stovyklinės tvarkos
jaunuolis/ė bus siunčiamas/a
namo. Suaugusieji, nesilaiką
stovyklinės tvarkos, bus reika
laujami išvažiuoti iš stovyk
los.
Bendra tvarka
Stovyklautojai dirba ir gyve
na skiltimis/būreliais. Skiltys
stovyklauja paskirtuose rajonuose/pastovyklėse
pagal
amžių.
Pastovyklių vadovai su pa
dėjėjais yra atsakingi už jų
globon paskirtų skautų die
notvarkės ir programos įvyk
dymą.
Diena pradedama vėliavų
pakėlimu ir malda. Toliau
vyksta apsitvarkymas ir įvai
rūs vienetų užsiėmimai:
skautamokslis; rankdarbiai,
laikraštėlis, gamtos pažini
mas, stovykliniai uždaviniai,
uosto/vandens
užsiėmimai,
pionerija, specialybės, iškylos.
Šventos Mišios vyksta viene
tams nustatytomis dienomis.
Po pietų būna poilsis, maudy
mosi laikas ir dainavimas. Po
vakarienės vyksta laisvalaikis
ir kiti užsiėmimai:
• sportas
• specialybės
• įvairūs meniniai būreliai
• žaidimai
Diena baigiasi vėliavų nulei
dimu ir malda. Vakarines pro
gramas sudarys:
• laužai
• šokiai
• įvairios meninės progra
mos
• talentų vakaras.
Stovyklos visa programa yra
pravedama lietuvių kalba.
Svečiai ir tėveliai maloniai
kviečiami lankytis stovykloje
per vidurinį savaitgalį. Drau
džiama stovyklon atvežti gy
vulius.
Visos pastovyklės tęs kas
dieninę programą ir šeštadie
nį. Sekmadienį bus šv. Mišios
ir Jūros dienos apeigos prie
ežero. Stovyklautojai dalyvau
ja pastovyklės programoje vi
są savaitgalį.
SKAUTŲ STOVYKLOS

Birželio 16-23 d. — Detroi
to
skautų ir skaučių stovykla
Šių metų Ramiojo vandeny
Dainavoje.
no rajono skautų ir skaučių
Birželio 27-liepos 8 d . —
stovykla vyks birželio 27liepos 8 d. „Rambyno stovyk Ramiojo vandenyno rajono
lavietėje prie Big Bear, CA. skautų ir skaučių vasaros sto
Stovyklos pavadinimas — vykla „Rambyno" stovykla
'LA. 50', nes šįmet švenčiame vietėje, Big Bear, CA.
Los Angeles lietuviško skauta
Liepos 7-18 d. — Čikagos
vimo 50 metų jubiliejų. Šio ju skautų ir skaučių stovykla
biliejaus proga, šeštadienį, Rako stovyklavietėje, Custer,
birželio 30 d., vyks speciali MI.
programa. Laukiame svečių.
Liepos mėn. — LSS
Stovyklos viršininkas bus s.
.Ąžuolo"
vadovų ir „Gintaro"
fil. Tadas Dabiys. Su klausi
vadovių
mokyklos
„Romuvos"
mais kreipkitės į tuntininkus:
stovyklavietėje,
Kanadoje.
s. m. Vytenį Vilką, tel. 805264-5593 ir ps. fil. Danute
Rugpjūčio 5-12 d. Aka
Mažeikiene tel. 949-859-0340.
deminio Skautų sąjūdžio sto
•••. Birute Prasauskiene
vykla „Romuvos" stovyklavie
Ramiojo vandenyno rąj. vade
tėje, Kanadoje.
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Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
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$50.00
$38.00
Uiaakant į Lietuvą:
Oro pastų
$500.00
$250.00
RagnKaria pasta
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
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Švara
Visi stovyklautojai yra atsa
kingi už bendrą stovyklos šva
rą ir tvarką.
Visi stovyklautojai yra atsa
kingi už valgyklos tvarką. Pa
valgius, nešvarūs indai nu
nešami į jiems skirtą vietą.
Maisto likučiai iškraunami į
tam tikslui padėtus indus.
Visi stovyklautojai yra atsa
kinga už prausyklų tvarką ir
priežiūrą.
Naudojantieji pastoges ar
kitas vietas, yra atsakingi už
jų tvarką ir priežiūrą.
Kiekviena pastovyklė yra at
sakingi už tvarką savo rajone
ir bendrose apylinkėse prie ra
jono.
Apranga
Bendroje stovykloje dėvima
skautiška vasarinė darbo uni
forma. Pagal reikalą dėvimos
ilgos kelnės. Išeiginė uniforma
dėvima per vėliavų nuleidimą
ir kitais atvejais pagal nuro
dymus. Darbo ir išeiginės uni
formos
atitinka
Lietuvių
Skautų Seserijos ir Brolijos
reikalavimams.
Jaunų šeimų pastovyklė nu
stato savo uniforminius reika
lavimus pagal savo nuožiūrą.
Jeigu stovyklaujantys tėveliai
yra skautai, raginami dėvėti
skautiškas uniformas. Tikslas
yra panašiai apsirengti.
Automobiliu naudojimas
Stovyklos metu pastovyklėse automobilių neleidžiama
laikyti. Visi automobiliai bus
laikomi aikštėje prie stovyklos
įvažiavimo.
Automobilius naudoti stovyk
los laiku turės teisę — medici
nos sesuo, iškylų koordina
torė, vyriausias šeimininkas
ar jo paskirtas asmuo, ir ūkve
džiai. Visi kiti vadovai turi
gauti stovyklos viršininko/ės
leidimą naudoti automobilį.
Iškylos metu automobilių
naudojimas atitinka iškylos ir
bendros stovyklos taisyklėms.
Rugpjūčio 5-18 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje.
SKAUTIŠKI RENGINIAI
Čikagoje
Birželio 30 d. — „Sietu
vos" skautininkių ir vyr. skau
čių draugovės sueiga nuo 1-4
vai. p.p. Ateitininkų namuose,
Lemonte.
Los Angeles.
Birželio 27-liepos
8 d.
— Ramiojo vandenyno rajono
skautų ir skaučių stovykla
„Rambyno" stovyklavietėje,
prie Big Bear, CA.
Lapkričio 18 d. — Los An
geles skautavimo 50 metų ju
biliejinė šventė.
LasVegas, NE
Lapkričio 2-4 d. — Aka-

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.
4647 VV. 103 S t , Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-4T1 -3300

DR. L PETREIKJS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory- His, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
Tel. (708) 598-4055

Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VfZhSAS, M.D., SC.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kaltam* lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chtcago,ft.60638

Tsl.773-229-9965

Valandos pagal šusterimą

ARASŽLIOBA, M.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Harnrnes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. PETRAS

KISIELIUS

INKSTU. PŪSLĖS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
CentsrforHsaKh,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-841-2609

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D.
Feticvr. American Academy of
Family Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA
320W.61StAve.
HefcSftJN 46342

..) 947-5279
19)947-6236

TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Ortand Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.
Df. Rimaa NovicUa
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros.
galvot skausmų (ir migrenos),
sporiniu, traumų specialistas

6645VV. Stanley Ave., Bemyn, IL
60402, tel. 708 -484 -1111.
Valandos kasdien, savaitgaliais
susitarus. Kalbame lietuviškai.

deminio Skautų sąjūdžio vi
suotinis suvažiavimas ir bend
ra metinė šventė „Luxor"
viešbutyje, Las Vegas, NE.
ŠVENTO JURGIO
ŠVENTĖ KAUNE
Balandžio 21 dieną Lietuvos
skautija Kaune surengė tra
dicinę kasmetinę pavasario
šventę, skirtą pasaulio skautų
globėjo šv. Jurgio dienai pa
minėti. Skautų susitikimas
prasidėjo rikiuote Karo muzie
jaus sodelyje ir pamaldomis.
Šventės metu buvo pristatyta
skautų virtuvė, liaudies šokiai
ir dainos, moksleivių skautą
kūrybiniai darbai, vyko spor
tinės varžybos.

W—r

AZARTAS IR ŽAIDIMAI

Danutė

LORETA POVILIONIENE
Prieš Velykas Lietuvos Res
publikos Seimas priėmė Azar
tinių lošimų (statymą. Už šį
dokumentą balsavo 72, prieš
buvo 22, susilaikė 12 parla
mentarų. Taip atrodo sausa
statistika, bet svarstymai, ku
rie tesėsi daugiau nei keturis
mėnesius, buvo itin audringi.
Buvo pateikta per 800 pasiū
lymų. Savo atsargų požiūrį
į išsakė Katalikų Bažnyčia, pa
raginusi neskubėti. Nuošalyje
neliko ir visuomenė — įvairios
organizacijos tiesiog azartiš
kai dalyvavo viešuose svarsty
muose. Ir, net jau priimant
įstatymą, kaip viskas atrodė
aptarta ir pasverta, Seime ne
buvo išvengta durų tranky
mo... Įstatymui griežtai nepri
tarė ne tik — kas natūralu —
tradiciniai bei modernieji
krikščionys demokratai, bet ir
konservatoriai, jaunalietuvis.
Atrodytų — daug triukšmo
dėl nieko. Valstybės biudžetas
tokio papildymo, koks planuo
jamas, legalizavus azartinius
lošimus, beveik nepajus. O ir
tos svajos apie 25 milijonus
neatrodo labai realios. Štai
latviai, kurie azartinius loši
mus legalizavo jau seniai ir
šiandien turi išvystytą — ge
riau nei daugelyje Europos
valstybių — azartinių lošimų
industriją — jie gal ir surenka
tuos 25 mln., o Lietuvoje apie
tai kalbėti dar išties anksti.
Tad, jei kalba ne apie pinigus,
iš kur tiek triukšmo?
Reikia pripažinti, kad vis
dėlto azartinių lošimų legali
zavimo klausimas nėra toks
jau nereikšmingas. Be abejo,
ne nuo jo reikėtų pradėti ir ne
juo užbaigti valstybei reikalin
gas reformas. Tačiau šis, fi
nansiniu požiūriu gal ne itin
reikšmingas, klausimas tam
pa svarbus, kalbant apie ver
tybines partijų — ir jų atstovų
prie valstybės vairo — nuosta
tas. Tad, ko gero, azartinių lo
šimų legalizavimas buvo vie
nas keliaženklių, kuriais savo
valdymo kelią planavo — o da
bar nužymi liberalai. Kitas keliaženklis — mokesčių refor
ma — renčiamas dabar. Tiek
azartinių lošimų legalizavi
mui, tiek ir tokiai esminei mo
kesčių reformai nesiryžo iki
tol buvusios valdžios. Bet na
tūralu būtų paklausti, ar pa
grįstas ir pastarosios ryžtas.
Juk čia, kaip kalnuose — pa
judinęs vieną akmenėlį, priva
lai tikėtis ištisos lavinos bet
kada galinčios užkristi tau ant
galvos. Tad elementaru, kad,
norint kažką iš esmės refor
muoti, reikia gerai „paruošti
namų darbus".
Tad nuo vidurvasario lošimų
namus bus galima steigti vi

soje Lietuvoje, gavus savival
dybių kvietimus. Lošimai Lie
tuvoje galės būti steigiami
specialiuose lošimo automatų
salonuose, galės būti rengiamai
bingo, stalo lošimai, ruletės,
kortos, kauliukai, lažybos ir
totalizatoriai. Taigi jau nuo
vasaros kiekvienas Lietuvos
pilietis turės teisę visai lega
liai pralošti savo pinigus. Ar
tuo reikėtų džiaugtis?
Pripažinkime, kad azarti
niai lošimai iš esmės vis dėlto
reiškinys smerktinas, nes nu
kreiptas į
manipuliavimą
žmonėmis. Be abejo, juo la
biau smerktini nelegalūs azar
tiniai lošimai, nes jie atima iš
valstybės galimybę ne tik gau
ti mokesčius, bet ir kontroliuo
ti neigiamus šių lošimų pada
rinius bei kitą nelegalų verslą,
paprastai besiplėtojantį ap
link lošimo namus. Tačiau,
legalizuodama azartinius loši
mus, valstybė lyg ir tampa su
interesuota, kad šis „verslas"
klestėtų, o tai reiškia — kad
plėstųsi jo klientūra, lošėjų ra
tas. Tad, jeigu į azartinių loši
mų įteisinimą žiūrėti, kaip į
mažesnę blogybę palyginti su
neišvengiamai
veikiančiais
nelegaliais lošimų namais, rei
kėtų taip sutvarkyti įstaty
mus, kad lošėjas būtų ne žmo
gus „iš gatvės", pralosiantis
savo menką algą su naivia vil
timi išlošti milijoną, bet tas,
kuris, eidamas lošti, pasiryžęs
lošimo salone ar kazino palikti
dalį savo pinigų. Taip pat kuo
toliau nuo pagundos turėtų
būti nepilnamečiai.
Taigi valstybė turi jaustis
pakankamai stipri, kad galėtų
prisiimti atsakomybę už au
gantį vietinių lošėjų ratą — o
tai ne tik moralinė, bet ir ne
menka finansinė atsakomybė,
vykdant įvairias prevencines,
socialines programas, kovo
jant su neigiamais azartinių
lošimų padariniais. Jau ne
kartą įvairiais tyrimais pa
grįsta ir niekam abejonių ne
bekelia, kad tokių padarinių
būna nemažai, ir, jei azarti
niai lošimai legalizuojami,
apie tuos padarinius ne itin
galvojant — tai pastarųjų tai
symas ir gydymas valstybei
gali kainuoti tiek, kad apie
jokį pelną nebus galima ir
kalbėti.
Ar atsakingai Lietuvos val
džios vyrai ėmėsi legalizuoti
šalyje azartą ir žaidimus? Mo
derniųjų krikščionių demok
ratų sąjungos atsakingojo sek
retoriaus, LR Seimo nario Ar
tūro
Vazbio
komentaras:
„Azartiniai lošimai — tai ne
tik žaidimai, bet ir viena iš
priklausomybės rūšių, kai
žmogus nebegali sustoti lošti

PETRAIČIŲ AKMUO
Ii gimnazisto dienoraščio
Nr.2

ANTANAS ŠIMKŪNAS

Sužinoję, kad viskas gerai, pasiekiame Pet
raičius. Iš tolo matome kieme stovinčius tėvelius. Jie
visada mūsų laukdavo ir džiaugdavosi, kai parva
žiuodavome iš Pasvalio. Šį kartą susirūpinęs, persi
gandęs tėvelis prišoka prie vežimo ir ima bartis:
— čia dabar kas! Visi bėga iš namų, slepiasi, o
jūs?..
— Mieste dar baisiau, — sakau, — pilna kareivių,
tikrina, krato, dar greičiau sugaus...
— Akurat, — pritaria man A. Akinskas. .
Gryčioje randame iš Daujėnų atėjusią tėvelio seserį
Oną Kalvėnienę, kuri sunerimusi išklauso mūsų nau
jienas, o išeidama pataria visiems namuose nenakvoti.
Pritemus pasikinkome arklį, sukrauname kai ku
riuos vertingesnius daiktus ir išvežame paslėpti pas
kaimynus. Paskui pasiimu šiltesnių rūbų ir išeinu
nakvoti pas Antaną Akinską.
1949 metų kovo 28 diena. Nubudęs įtempiu
klausą, ar neburzgia kur nors sunkvežimis. Ne. Tik vir
tuvėje Ona Akinskienė puodus brazdina. Einu pas ją
pasiteirauti, ar nieko blogo neįvyko. Sako, kad mūsų
kieme dar mačiusi vaikščiojančius namiškius. J a u tai
kiausi į namus, bet kieme mane pamatęs Antanas
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Kaip greitai

Šįmet Lietuvos valstybinių egzaminų sesija praėjo ypač sklandžiai, be didesnių problemų ar klaidų, teigė
Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius kairėje), apsilankęs Nacionaliniame egzaminų centre ir su
sipažinęs su valstybinių brandos egzaminų darbų vertinimo eiga. Su ministru — Nacionalinio egzaminų centro
direktorius Algirdas Zabulionis.
Vladimiro Čiulevičiaus (Elta) nuotr.

ir dėl to kenčia tiek jis pats,
tiek jo šeima, aplinka, ir t.t.
O priimant šį įstatymą, Lietu
voje nebuvo numatyta faktiš
kai jokių esminių saugiklių,
kad taip atsitiktų kuo rečiau.
Pirmiausia — nebuvo griež
tai apribotos vietos, kuriose
galima bus steigti lošimo na
mus. Mes siūlėme, kad lošimo
namai būtų steigiami tik ke
liuose miestuose, pavyzdžiui,
merdėjančiuose Lietuvos ku
rortiniuose miesteliuose. Taip
tikėjomės „nušauti du zuikius"
— pirmiausia į lošimų sūkurį
tokiu būdu būtų įtraukiama
mažiau atsitiktinių žmonių,
nes norintys lošti būtų pri
versti nemenką kelio galą
pavažiuoti. Be to, gal tokiu
būdu atsigautų ir tų miestelių
ūkinis gyvenimas. Aišku, jei
lošimų vietos būtų apribotos,
lengviau juos būtų ir kontro
liuoti.
Tačiau dabar priimtame
projekte tokių ribojimų nėra.
Kol kas kone visos savival
dybės į šį projektą žiūri labai
džiaugsmingai, besitikėdamos
tokiu būdu papildyti savo biu
džetus, net nesusimąstyda
mos, kas bus tie lošėjai, kas
važiuos lošti į Ukmergę arba į
Skuodą. Kažin ar į tokias ato
kias vietas važiuos užsienie
čiai ar didmiesčių gyventojai
— lošti ten magės nebent vie
tiniams. O vietiniai gyventojai
pagal savo pajamas neatrodo
esą tie, kurie turi atliekamų
pinigų. Vadinasi, tokiose vie
tose kaip tik ir loš daugiausia
tie, kurie naiviai tikėsis tokiu
būdu pagerinti savo socialinę
padėtį. Aišku, nuo to ši pa
dėtis tik blogės. Be socialinio,
yra ir kriminologinis aspek
tas. Lošimo namai visame pa
saulyje yra vienas iš klasiki
nių būdų „plauti" nešvarius
pinigus. Be to, lošimo namai
gali sudaryti geras galimybes

korupcijai, pareigūnų papir
kinėjimui ir pan. Niekam ne
paslaptis, kad aplink lošimo
namus paprastai kuriasi ištisa
nelegalaus verslo infrastruk
tūra, tad sukoncentravus loši
mo namus tam tikrose vieto
vėse kontrolė taptų papras
tesnė ir pareikalautų mažiau
lėšų, ir tjfc. Aišku, rengiant šį
projektą, puvo galvojama apie
tokius jo aspektus, bet, mano
nuomone; nuodugnesnio tyri
mo trūko. Nepakankamai
įstatymas: įvertintas ir antiko
rupciniu .požiūriu. Seimas at
metė pasiūlymą atlikti krimi
nogeninę,ekspertizę. Jos savo
iniciatyva;: jau priėmus įsta
tymą, pareikalavo konservato
riai. (Ekspertizėje, be kita ko,
teigiama,-, kad sprendimo iš
duoti leidimą lošimo namams
kriterijai įstatyme nėra nusta
tyti, ir tai sudaro sąlygas ad
ministracinei korupcijai pasi
reikšti; be to, atkreiptas dė
mesys, kad tiek baziniame,
tiek jį lydinčiuose įstatymuose
nenumatytos priemonės pi
nigų plovimui išvengti?
Tad Lietuvos pasirinktas
modelis yra gana liberalus,
palyginti Tsu jau veikiančiais
kitose Europos valstybėse.
Pažvelkime į kaimynes. Skan
dinavijos Šalyse azartiniarrs
lošimams valstybė turi mono
polį ir riboja lošimo vietas.
Lenkijoje taip pat ribojamos
lošimo namų vietos bei lei
džiamų steigti kazino skai
čius, atsižvelgiant į tos vie
tovės gyventojų skaičių. Latvi
joje ir Estijoje lošimų namų
nuostatos buvo priimtos labai
liberalios, bet dabar jau tiek
vieni, tiek kiti pamatė, kokių
problemų toks liberalizmas
kelia.

šios idėjos atsisakę, latviai ir
estai dabar prie jos grįžta.
Prasilošimo prie neriboto lai
mėjimo automatų tikimybė to
kia pati kaip prie kortų stalo
ar ruletės, tad mūsų nuostata
buvo tokia, kad tokie automa
tai turi stovėti tik kazino, nes
ten žmonės eina, tikėkimės,
jau įsisąmoninę visas rizikas
ir ten kontrolė turėtų būti di
desnė. Toks automatų skirsty
mas ir kontrolė padėtų suma
žinti atsitiktinių prasilošimų
tikimybę. Be to, į lošimo salo
nus žmonės įleidžiami nuo 18
metų, o į kazino — nuo 21 ir ši
amžiaus grupė nuo 18 iki 21
metų irgi labai pavojinga, to
kio amžiaus jaunuoliai, kaip
rodo statistika, azartui ir ma
nipuliacijoms pasiduoda leng
viau. Visa tai apibendrinę, nu
tarėme neremti šio projekto,
nes, mūsų nuomone, gali
moms šios azartinių lošimų
legalizavimo pasekmėms nėra
deramai pasirengta. Aišku,
ateitis parodys, kas teisus, bet
aš matau labai daug grėsmių,
susijusių su šiuo žingsniu.
Nors apie 80 nuošimčių mūsų
programinių nuostatų su val
dančiosios koalicijos partne
riais sutampa, bet šis klausi
mas kaip tik ir priklauso li
kusiems 20. Ir būtent, svars
tant šį klausimą, itin išryškėjo
esminis skirtumas tarp dabar
tinės naujosios politikos koali
cijos ir buvusios konservatorių
bei krikščionių demokratų
koalicijos. Nepaisant to, kad
esame koalicijos partneriai,
mes tikrai galėjome balsuoti
laisvai, mums nebuvo daroma
jokio spaudimo palaikyti val
džios poziciją. Koalicijos sutar
tyje deklaravome, kad partne
riai įsipareigoja gerbti vieni
kitų vertybinius principus ir
Buvo siūlymas klasifikuoti programines nuostatas, ir,
lošimų automatus į riboto ir svarstant šį klausimą, tai la
neriboto išlošimo — iš pradžių bai aiškiai buvo parodyta".

Akinskas sulaikė:
— Neik, dar palauk, pas jus nuėjo Juozas Stumbrys.
Geriau būtų, kad niekas nematytų, jog tu čia nakvo
jai...
Susirinkę visi namuose pusryčiaudami pro langą pa
matėme nuo Mockūnynės atskubančią moteriškę Kai
priartėjo prie mūsų namų, pažinome: tai buvo mūsų
pusseserė Pranutė Bieliauskienė iš Vabalninko para
pijos Daržų kaimo. Kai uždususi įpuolė vidun ir kai
tėvelis paklausė, kas atsitiko, ji atsakė:
— Taigi atbėgau žiūrėti, ar jūsų neišvežė. Baisu, kas
darosi. Labai daug vabalninkiečių išvežė.
Nuėjęs į Liukpetrius, mačiau, kaip stribų lydimi ve
žimai gabeno į kolchozo centrą išvežtųjų gyvulius,
paukščius, grūdus...
1949 metų kovo 27 diena. Su mama ir broliais
Vladu, Petru einame į Daujėnų bažnyčią. Tėveliui pri
sakyta būti kolchozo valdybos posėdyje. Liukpetriuose
sutinkame senutę Vadopalienę. Ji rauda, kad jai jau
paskutinės dienos gimtinėje, mat šiąnakt išvežė jos
marčią. Jos sūnus Petras Vadopalas suimtas anksčiau
ir už tai, kad ties Liepoja buvo patekęs vokiečiams į
nelaisvę, nuteistas 25 metams kalėjimo.
Daujėnuose užsukame pas tetą Oną Kalvėnienę.
Pasigriebusi pupų maišelį, saldainių, mėsos gabalėlį,
ji bėga į mokyklos kiemą, sausakimšą tremiamųjų.
Ten perduoda ryšulėlį Petro Vadopalo žmonai.
Daujėnai, Daujėnai, kuo jūs pavirtote! Mokykloje,
kur mokytojai M. Steponavičius, K. Kaminskas, A.
Vadopalas mokė jaunimą gražių dalykų, dabar liejasi

Kai Lietuva ir kitos paverg
tos tautos, gaivinamos laisvės
vilties, pamažu pradėjo stieb
tis į laisvę, kitoje pasaulio pu
sėje vystėsi šiurpūs įvykiai,
taip pat susieti su komunis
tine sistema ir laisves sie
kiais. 1989 m. birželio 4 d. Ki
nijos sostinės
Tiananmen
aikštėje į demonstruojančias,
daugiausia studentų, minias
įriedėjo tankai, pasipylė šū
viai. N'e okupantų, o pačios Ki
nijos valdžios įsakymu...
Nors niekas tikslaus žuvu
siųjų skaičiaus iki šiol nežino,
apskaičiuojama, kad tuo metu
žuvo bent 2,000. O kiek buvo
sužeistų, areštuotų, dingusių
be žinios, galbūt niekuomet
nebus žinoma. Žinios apie įvy
kius Tiananmen aikštėje pa
sklido daugiausia tik sosti
nėje, nes televizijos ir radijo
laidos į tolimesnes vietoves
buvo sustabdytos, valstybės
kontroliuojami laikraščiai taip
pat apie tai nerašė — todėl
dar ir šiandien plačiojoje Kini
joje daugelis nežino apie baisų
smurtą, įvykdytą savųjų prieš
savuosius.
Užsienyje reakcija buvo la
bai aštri, tačiau komunistinės
Kinijos vadovybei užsieniečių
nuomonė tuo metu mažiau
rūpėjo, kaip tikslas bet kokio
mis priemonėmis užgniaužti
besikalančius
demokratijos
daigelius, kad jie neįleistų
šaknų plačiosiose masėse ir
nesudarytų pavojaus raudona
jam komunizmui. Nėra abe
jonės, kad įvykiai Pabaltijyje
bei kitose, sovietų okupuotose
valstybėse Beidžingui buvo ge
rai žinomi. Kinija jautė ir pa
skutinės sovietijos agonijos
virpulius, tad buvo svarbu už
sitikrinti, kad išvengtų pana
šaus likimo. Dėl sovietų „silp
numo" buvo kaltinamas kaip
tik jo vėliausiųjų diktatorių,
ypač Gorbačiovo nuolaidumas
ir Maskvai su panieka pri
menama, kad „komunizmo
stiprybė yra geležinė ranka,
kurioje tvirtai laikoma liau
dis". Atleisti tuos varžtus yra
ir pavojinga, ir neprotinga.
Per praėjusius 10-11 metų
komunistinėje Kinijoje daug
kas pasikeitė. Galima sakyti,
kad ir joje komunizmas prara
do savo ašmenų aštrumą, o
krašto gyventojai vis labiau
„vakarėja", užsikrėtę vakarie
tiškų pramogų, kultūros, tech
nologijos, net maisto ir apran
gos pomėgiais. Per nuolatinį
bendravimą ir bendradarbia
vimą įvairiose (ypač verslo)
kasdieninio gyvenimo srityse,
griežtoji komunizmo ideologija
pamažu dyla, užleisdama vie
tą savotiškam komunizmo-de-

suimtųjų ašaros ir dejonės. Buvusioje Leibos Paikio
parduotuvėje kvatoja girti stribai, o rūsyje girdėti kan
kinamųjų aimanos. Aikštėje, kur sekmadieniais bū
riuodavosi pasipuošę, linksmi žmonės, dabar tuščia.
Čia vis dažniau atvežami išniekintų partizanų lavo
nai. Žmonės bijo čia pasirodyti. Patvoriais, palei šven
torių tyliai slenka bažnyčion šauktis Dievo pagalbos.
Kai grįždami iš bažnyčios ėjome Liukpetrių gatvele,
Grinskio troboje dar posėdžiavo kolchozo valdyba, o
kieme moteriškės su pagaliais ir šluotomis vaikėsi iš
tvarto pabėgusias kolchozo kiaules. Pamačiusios, kad
nebesugaudys jų, puolė į valdybos posėdį šaukdamos:
— Ar baigsit čia tupėti! Visos kiaulės iš kolchozo
išsilakstė!..
Valdybos nariai, tarp kurių buvo valdžios atstovas iš
Daujėnų J. Ruplys, nutraukė posėdį, apsupo Liukpet
rių kaimą ir vėl sugrūdo žviegiančias kiaules į kolek
tyvinio gyvenimo tvartą.
1949 metų k o v o 30 diena. Išbrendu pėsčiomis į
Pasvalį. Turiu šaukimą į komisariatą. Mane iš kiemo
palydi ašarodama mama. Taip gaila jos. Sukrito visai,
dieną naktį nebeturi ramios valandėlės. Ūkį išdraskė,
kolchozan prievarta suvarė, o dabar dar vaikus pradės
į kariuomenę imti. Vyriausias brolis Vladas jau buvo
iškviestas į komisariatą.
Bren_da pažliugusiu keliuku. Sutinku ne vieną ve
žimą, kuriais kolchozan vežamas išvežtųjų arba „įsto
jusiųjų" turtas. Jau pernai į kolchozą „pasiprašė" visi
stambiausi ūkininkai. Smulkesni dar laikėsi, tačiau ir
tuos prispaudė.

Bindokienė

pamirštama
mokratijos-materializmo
hi
bridui.
Tai nereiškia, kad šiandie
ninė Kinijos politika yra ma
žiau pavojinga Vakarams, kad
ši milžiniška šalis jau visiškai
„prijaukinta" ir paversta vien
plačia, didelių galimybių rin
ka eksportui, o taip pat pigaus
darbo gamybininke, kurios
triūso vaisius galima pelnin
gai importuoti. Beidžingo vy
riausybė stropiai saugoja savo
valdas, o suteikiamos lengva
tos krašto viduje ar bendrau
jant su užsieniu yra griežtai
ribojamos. Tą parodo ir nuo
latinis disidentų persekioji
mas, areštai, pastangos, kad
niekuomet nereikėtų pakarto
ti 1989-ųjų birželio 4 d. įvy
kių. Tą liudija ir platus kinie
čių žvalgybos tinklas Ameri
koje bei kituose strateginiuose
užsienio kraštuose, kaupia
mos karinės technikos žinios
ir kita tolygi veikla.
Kai 1997 m. Kinijos žinion,
perėjo Hong Kongas, buvo bai
minamasi, kad ir jo laukia kie
ti komunistinio režimo varž
tai, kuriuos patiria Kinijos gy
ventojai. Tačiau tik iš dalies
būgštavimai
pasitvirtino.
Hong Kongas visgi turi dau
giau teisių ir laisvių, o jo pir
mykščio gyvenimo eiga ne
daug pasikeitė. Tai ne dėl
staigiai
sudemokratėjusios
Beidžingo politikos, o daugiau
sia dėl to, kad Hong Kongo
prekyba, tvirti ir pelningi ry
šiai su užsieniu Kinijai yra
naudingi.
Kadangi Hong Kongui pa
likta daugiau laisvių, todėl ir
Tiananmen aikštės tragedijos
metinės jame atvirai pamini
mos, nes pačioje Kinijos sos
tinėje policija bei kariuomenė
budi, kad sukakties metu
aikštėje nesirinktų žmonių ir
nebūtų jokių demonstracijų
(juo labiau dabar, kai Kinija
mėgina prisivilioti vasaros
olimpiadą).
Tačiau šįmet Hong Kongo
Victoria parke numatytas žu
dynių paminėjimas, pagal jo
rengėjų pasisakymus, nebuvo
sėkmingas dėl negausaus da
lyvių skaičiaus. „Žmonės pra
deda pamiršti, niekam jau,
atrodo, nebesvarbu", — kal
bėjo susirinkusieji prie įspū
dingos statulos, simboliškai
vaizduojančios
Tiananmen
aikštės tragediją, pavadintos
„Gėdos stulpas".
Artėja ir mūsų tautos tra
giškųjų įvykių paminėjimo lai
kas. Ar šiemet dar mažiau bus
juos prisimenančiųjų, ar ir lie
tuvių kančias apgaubs užsi
miršimo rūkai...

Vakar atbėgęs kaimynas A. Akinskas dejavo, kad
nebeišlaikys mokesčių naštos, teks rašyti „prašymą"
priimti į kolchozą. Nė valdžioje esantis svainis Atstupėnas pagelbėti nebegali.
Atklampojęs į Pasvalį, pirmiausia einu į komisaria
tą. Čia vieni mokiniai. Pereiname komisiją, visus sure
gistruoja ir įsako kuo greičiau važiuoti į Panevėžį persišviesti rentgenu. Važiuojame. Žinoma, už savo pini
gus.
Kai vakare grįžtu į tetos A. Vaičekonytės trobelę, ji
apsidžiaugia:
— Kaip tavęs laukiau! Maniau, kad jau nebėra.
Ir ima pasakoti, kad mirė kaimynė Avižonienė, išsi
gandusi trėmimų, kad buvo suimta Lekerauskienė,
kuri pas tetą buvo pasislėpusi, kad negalėjo naktimis
ramiai miegoti, nes link Panevėžio važiavo ir važiavo
sunkvežimiai su tremtiniais.

Pagaliau baigėsi mokslo metai. Po įvairiausių ne
gandų ir neramumų birželio 28 dieną keliauju į gim
tuosius Petraičius, kurių jau pasiilgau. Dabar pats
gražumas, pati žaluma ir laukų žydėjimas.
Už Girsūdų jau matyti Daujėnai. Išdidžiai galvą pa
kėlęs „majakas". Žalios šimtametės liepos, pro kurias
kyšo bažnytėlės bokštai. Visuomet, iš kur bekeliau
čiau, kai tik pamatau į kalną įsikibusį Daujėnų mies
telį, jo žalius kontūrus, pasigirsta skambiausių pasau
lyje varpų skambėjimas, nors dabar jiems įsakyta
tylėti.
(B.d.)
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PO METINIO PRANEŠIMO
PASIPYLĖ KONFLIKTAI
Partijos — u ž prezidentą
Prezidentas Valdas Adam
kus balandžio 20 dieną Seime
perskaitė jau trečią savo me
tinį pranešimą. Jis buvo kiek
pavėluotas — mat kovo mėne
sį ir balandžio pradžią šalies
vadovas skyrė beveik tik už
sienio politikai. Viena po kitos
su oficialiais vizitais buvo ap
lankytos Indija, Rusija ir Ja
ponija.
Trečiasis pranešimas, gali
ma sakyti, buvo nepriekaištin
gas. Iškart po j o Seime tarp
partijų prasidėjo varžybos,
kam jis palankesnis. Į prezi
dento žodžius pretendavo ir
valdžioje esantys liberalai bei
socialliberalai, ir opozicijoje
dirbantys konservatoriai bei
socialdemokratai.
Į ką atkreipė dėmesį
valstybės vadovas?
„Akivaizdus tapo ne tik val
džios ir piliečių nesusikalbė
jimas: išryškėjo ir rimtų mūsų
visuomenės savivokos prob
lemų", — savo kalbos pra
džioje pabrėžė V. Adamkus.
Prezidentas priminė,
kad
skaitydamas 2000 metų pra
nešimą jis kalbėjo apie būti
nybę Lietuvai nuosekliai lai
kytis pasirinkto euroatlantinės integracijos kelio, pradėtų
reformų krypties. Tuomet bu
vo iškeltas naujos politikos po
reikis. Šios politikos paskirtis
— įveikti atotrūkį tarp visuo
menės ir valdžios, atkurti
bendro kryptingo veikimo gali
mybes.
„Tąsyk tokioms mano nuo
statoms pritarė ir reformistinė
Andriaus Kubiliaus vyriau
sybė, ir centro politinės jėgos,
kurios kartu su naujomis par
tijomis ėme telktis į vadinamą
naujosios politikos blok.:..
Tačiau iki Seimo rinkimų
• nuosekliau atsinaujinti ne
įstengė nei valdžioje, nei opo
zicijoje buvusios parlamen
tinės partijos", — šįmet reziu
mavo V. Adamkus. Pasak
valstybės vadovo, iki šiol nau
jesnio parlamentinio darbo
stiliaus, naujesnių Seimo ir
vyriausybės santykių, sykiu ir
naujos arba tikros politikos
ženklų nėra daug, o koaliciją
sudarančios partijos nėra stiprio%.
Į kokias problemas pirmiau
sia atkreipė dėmesį preziden
tas? Tai — aukščiausias per
visą dešimtmetį nedarbo lygis,
pusę
milijardo
siekiantys
„Sodros" įsiskolinimai,
13
mlrd. litų valstybės skola,
daugiau nei tūkstantis realiai
bankrutavusių įmonių, ne
baigtas žemės grąžinimas, mi
lijoninės skolos žemdirbiams,
nepertvarkytas
energetikos
ūkis, neatsiimta skola už
elektros energiją iš Gudijos,
pustuštis atominės elektrinės
uždarymo fondas, supainiota
ir nebaigta indėlių kompensa
vimo byla ir daug kitų dalykų.
Dvi skirtingos vizijos
Metiniame pranešime at
kreiptas dėmesys į tai, kad
visuomenės svarstymuose tar
si ryškėja dvi skirtingos nuos
tatos, sykiu — ir dvi skirtin
gos Lietuvos raidos vizijos.
Viena jų žmogaus gerovę sieja
su jo savarankiškumu, inicia
tyva, laisve. Kita — su val
džios globa. „Pasirinkimas
tarp šių nuostatų yra esminis,
lemtingas. Todėl svarbu, kad
pasirinktume remdamiesi ne
tarybinių laikų stereotipais,
ne dabartiniais jausmų pro
veržiais, bet išmintingai pa
svėrę alternatyvas", — kalbėjo
šalies vadovas.
V Adamkus pateikė apklai sų rezultatus savo teigi

niui paremti — beveik 80
proc. mūsų aštuntokų yra
įsitikinę, kad vyriausybė pri
valo užtikrinti darbą kiekvie
nam to norinčiam. Taip galvo
ja jaunimas šalies, kurioje
apie 70 nuošimčių visų dir
bančių žmonių darbuojasi pri
vačiame sektoriuje. Pasak pre
zidento, tokie faktai liudija,
kad didelė dalis Lietuvos žmo
nių gyvena kai kurių politikų
populizmo sukurtoje nerealių
lūkesčių tikrovėje, gyvena ma
nydami, kad visas jų proble
mas privalo išspręsti valdžia.
„Tai itin pavojinga visuome
nės būsena. Jai esant, sunkiai
įmanomi racionalūs valdžios
veiksmai. Jei politinės jėgos ją
ir toliau dirbtinai palaikys,
vargu ar išvengsime rimtų so
cialinių sukrėtimų, sykiu — ir
grįžimo atgal iš pradėtų re
formų kelio", — pabrėžė V.
Adamkus.
Reformų r e i k i a m u m s
patiems
Prezidentas savo metiniame
pranešime šįkart apskritai
daug dėmesio skyrė ir tarp
politikų, ir visuomenėje gajiems ir ydingiems stereoti
pams. „Netikiu iliuzijomis,
kad Lenkijai, Latvijai ir Esti
jai įstojus į Europos Sąjungą,
už jos ribų likusi Lietuva pa
jėgs apginti savo rinkas taip,
kad patenkintų ir gamintojus,
ir vartotojus. Netikiu, kad Lie
tuva savo noru rinktųsi di
desnės socialinės įtampos ke
lią. Todėl ir neįsivaizduoju,
kaip šiomis sąlygomis galima
neskubėti į Europos Sąjungą.
Gal vis dėlto geriau Europos
Sąjungoje atsidurti pirmiems,
o ne paskutiniams?", — klau
sė prezidentas.
Ypač svarbi buvo V. Adam
kaus mintis, kad visos refor
mos, kurias užsibrėžėme įgy
vendinti prieš stodami į Euro
pos Sąjungą, yra daromos mū
sų pačių labui, o ne dėl to, kad
to reikalauja Europos Sąjun
ga: „Argumentą — 'to nori
Briuselis' — apskritai siūlau
išmesti iš politinio žodyno:
priimdami bet kurį politinį
sprendimą, pirmiausia turime
atsakyti, ko reikia mums pa
tiems".
Anot V. Adamaus, Europa
vienijasi ne tik bendrų rinkų,
bet ir bendrų vertybių pagrin
du. „Prieš trejetą metų kelda
mas laisvo žmogaus, atviros
visuomenės, stiprios valstybės
siekius, suvokiau juos kaip
būtiną Lietuvos modernizavi
mo, Lietuvos vakarėjimo pag
rindą. Manau, kad šiuo metu
šie siekiai tampa dar svarbes
ni, jų tarpusavio priklauso
mybė — dar akivaizdesnė.
Metas suprasti paprastą tiesą:
nei stipri demokratinė vals
tybė, nei visuomenės gerovė
neįmanoma be savarankiškų
ir iniciatyvių piliečių", — kal
bėjo šalies vadovas.
Emigracija — 230,000
žmonių
Mūsų ūkis nėra pakanka
mai efektyvus. Mūsų bendra
sis vidaus produktas auga ga
nėtinai lėtai. Mūsų darbo na
šumas, nors pastaruoju metu
ir didėja, išlieka keletą kartų
mažesnis nei Vakarų valsty
bių. Dirbančių ir savo darbu
kitus išlaikančių žmonių skai
čius taip pat nėra didelis: iš
visų gyventojų Lietuvoje dirba
tik apie pusantro milijono
žmonių. Mokesčius mokančių
asmenų ir toliau mažėja. JPer
pastaruosius metus i i Lietu
vos
yra emigravę apie
230,000 lietuvių, daugiausia
— jaunimo", — kalbėjo prezi
dentas.
Kadangi tūkstančiai žmonių

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDUUS PUMPUTIS
„ - ^ ^ ^ . N ^ y U SVEIKATOJ
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frwfc Zapots k Ott. Mgr. Autis*
S Kana kafca Hatuviskai.
FRANKZAPOUS
3206 1/2 Wsst 961h Street

Tai. (706) 424-6654
(773)661-6654

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus 'kairėje; su JAV aini- tsadoriumi Rusijoje Jim F. Collin.s ir JAV ambasa
doriumi Lietuvoje John Teft, susitikę Vilniuje, konferencijos NATO klausimais metu. G. Svitojaus (Elta) nuotr.
gyvena tik iš pašalpų, V.
Adamkus iškėlė mintį, kad
galėtume sumažinti šelpiamų
piliečių skaičių, susieję sociali
nę paramą su pajamų deklara
vimu: „Nutraukusi pašalpų
mokėjimą pasiturintiems žmo
nėms, valstybė įstengs dau
giau padėti tiems, kurie iš
tiesų skursta".
Žemės ū k i o atsilikimas
Prezidentas buvo pirmasis
Lietuvos politikas, kuris vėl,
jau ne pirmą kartą aiškiai pa
sakė, jog tokio žemės ūkio,
kokį turi dabar, Lietuva netu
ri iš ko šelpti. Kovo mėnesį jį
už tokią aiškią ir nedvipras
mišką kalbą nušvilpė Vilniuje
vykęs žemdirbių suvažiavi
mas, reikalavęs tokių pat do
tacijų, kaip ir Europos Sąjun
goje. Visi laukė, ar metiniame
pranešime prezidentas neišsigąs anksčiau parodytos savo
drąsos.
V. Adamkus liko ištikimas
sau. Jis pakartojo savo mintis,
kad tušti valdžios pažadai ne
naudingi nei Lietuvos valsty
bei, nei pačiam kaimui: „Per
nai kaimui išdalinti valdžios
pažadai daugiau nei 150 mln.
litų prasilenkė s u valstybės
galimybėmis, vien pernykščiai
įmonių įsiskolinimai žemdir
biams siekia beveik 200 mili
jonų, per metus padidėjo ato
trūkis tarp žemės ūkyje įsigy
jamų išteklių ir parduodamos
produkcijos kainų". Ir vis dėl
to, kalbėjo prezidentas, būtų
didžiausia klaida, jei dėl šian
dien patiriamų sunkumų mė
gintume pasukti atgal — prie
buvusio rinkos reguliavimo.
Technologijų įtaka
V. Adamkus atkreipė dėme
sį, kad šalis negali virsti atsi
likusių naujovių vartotoja.
„Labai svarbu, kad visos gy
ventojų grupės kuo greičiau
patirtų tiesioginę naujų tech
nologijų įtaką savo gerovei,
kad dėl riboto šių technologijų
vartojimo ateityje neliktų izo
liuotų, iš žinių visuomenės iš
stumtų žmonių. Todėl kuriant
elektroninę valdžią privalu
laiku žengti ir trečią žingsnį
— užtikrinti kiekvieno piliečio
teisę į internetą", — kalbėjo
valstybės vadovas.
Kaip tai siūloma pasiekti?
Sparčiau kompiuterizuodami
bibliotekas ir mokyklas, atver
dami piliečiams jau turimas
kompiuterių klases, numaty
dami palankius kreditus ar
mokesčių lengvatas priva
čioms interneto kavinėms bei
svetainėms steigti, asmeni
niams kompiuteriams pirkti.
„Ir pozicijoje, ir opozicijoje
esančios partijos į Seimo rin
kimus ėjo, žadėdamos švie
timui skirti išskirtinį dėme
sį. Tad piliečiai pagrįstai galė
jo tikėtis konkrečių žingsnių,
gerinant švietimo kokybę, di
dinant jo prieinamumą. Deja
to neįvyko", — pripažino V
Adamkus.
Šiandien vidurinio išsilavi

nimo nepasiekia apie trečdalis
jaunuolių, ketvirtadalis lieka
neįgijęs jokios profesijos. „Net
nežinome, kiek vaikų iš viso
nelanko mokyklos", — sakė
prezidentas.
Trūksta p a t i k i m o s
demokratijos
Anot V. Adamkaus, stipri
demokratinė valstybė neįma
noma be stiprių partijų, be
stiprios politinės valdžios:
„Mūsų partijos tebėra silpnos.
Rimtų sunkumų patiria pir
mąsyk prie valstybės vairo
stojusios Liberalų ir Socialli
beralų partijos". Jos neretai
kartoja valdžioje buvusių klai
das. Viena didžiausių — stra
teginiam valstybės projektavi
mui per menkai pasitelkiamas
intelektualinis
visuomenės
potencialas, kartais vis dar
žiūrima į Lietuvą kaip į savo
tėvoniją, stengiamasi be viešų
argumentų, be tarimosi pri
mesti jai partijos valią.
Kita yda — nepasitikima
valstybės tarnautojais, norima
į visas įmanomas vietas, net į
mokyklų ir ligoninių vadovų
kėdes, susodinti „savus" žmo
nes. „Mūsų partijoms gerokai
stinga to, ką Vytautas Kavolis
vadino 'kultūriniu liberaliz
mu', — atvirumo kitoms ideo
logijoms ir pažiūroms, mokėji
mo nuo idėjų kovos pereiti
prie idėjų sąveikos. Šiuolai
kinei demokratijai tokios par
tijų savybės būtinos. Tik ne
reikia jų tapatinti su politiniu
cinizmu ir pažiūrų neturė
jimu", — pabrėžė prezidentas.
Pirmieji rimti
susidūrimai
Po metinio pranešimo tarp
Naujosios politikos bloko ir
prezidento įvyko pirmas rim
tas susidūrimas. Sociallibera
lai vietoj netikėtai atsistatydi
nusio savo Sveikatos apsaugos
ministro gydytojo Vinso Ja
nušonio pasiūlė į šį postą vice
ministrą, taip pat gydytoją
Eduardą Bartkevičių. Tačiau
prezidentas pareiškė, jog gy
dytojų šiame poste jau pa
kaks, nes sistemai reikia re
formų, o medikai jų nedrįsta
imtis. Premjeras Rolandas
Paksas šios kandidatūros pre
zidentui net neteikė. Vienr
metu atrodė, kad kils vyriau
sybės krizė. Pasigirdo gandų,
kad socialliberalai atšaukia
savo ministrus iš vyriausybės.
Galiausiai krizė praslinko.
Bet kai kurie socialliberalų
vadai ir toliau kaltino prezi
dentą, o dar labiau — jo pa
tarėjus, kurie, pasak socialli
beralų, kišasi ne į savo reika
lus. Prezidentas, tarsi atsaky
damas į tai, tuoj pat vetavo
vieną ekonominį įstatymą, ku
rį šalies vadovo skubos tvarka
prašė pasirašyti Seimo pirmi
ninkas socialliberalų vadovas
Artūras Paulauskas.
Po abipusių šūvių trumpam
įsivyravo tyla.
Rimvydas Valatka
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GRAŽIAUSIA KAUNIETĖ

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui leL 630-774-1025.
Window VVashers Nceded!
40,000 per year. We need 100 crews.
No cxp necessary Will train. Mušt
ha ve valid dri ver's license and transportation. Mušt be fluent in English.
LA. McMahon Window VVashtng.
Tel. 800-820-6155.

GREIT PARDUODA
RE/MAX
y REALT0RS
QfFC(773l 22* • *7»1
i (70*42*-711*
.(77S»!

RIMAS L.STANKUS
.Grertas.rsafcninjas rimavimas
> Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

„C'ondominium" pardavimui!
Oak Lawn, kaina $155,000. Kaina
sumažinta $10,000. Gražus 4
miegamųjų. 2 vonių. Didelis 2
automobilių garažas. Arti mokyk
los, parko, baseino.
Oak Lavvn išnuomojamas didelis
vieno miegamojo butas ,,basement". Savininkas moka už elektrą
ir šildymą. Kaina $550 į mėn.
SkambiaU 773-767-2400, First
Rate Real Estate, Aušra Padalino.

Gražiausia šių metų Kauno
mergina pripažinta 16-metė
Išnuomojamas 3 miegamųjų
Giedrė Rusytė. Gegužės 12 d.
butas arti Down Town, Pilsen
„Combo" muzikos klube vyko Į Grožio salone „EHte Family \
rajone. Naujai suremontuotas.
Hair Care" dirba lietuvė kos„Mis Laikinoji sostinė 2001"
$600 per mėnesį.
metologė-manikiOristė Džiną.
rinkimai, kuriuose dėl gra
TeL
630-257-3365,
Adresas: 4806 VV.83 S t ,
žuolės karūnos, „Mis publika"
palikti žinutę.
B u r b a n t Tel. 708-499-0994.
ir „Mis foto" titulų varžėsi 15
Kitame salone —
Kauno merginų nuo 16 iki 20
UNION PIER— vasarnamis ramioje
16865 &80tiAve,7MsyPark,
vietoje, arti krautuvių ir restoranų.
metų.
dirba lietuvė kirpėja Sonata.
Modemus patogumai — vėsintuvas,
Konkurso nugalėtoja, 180 JĮ
T a i 708444-2421.
1 mikrobangų krosnelė, naujesnė vonia
centimetrų ūgio brunetė G.
ir t.t. Galimybė nuomoti visam
sezonui, mėnesiui arba savaitėmis.
Rusytė, taip pat pelnė ir „Mis
STASYS'
CONSTRUCTIOhJ
Tel. 616-469-4826.
foto" vardą. O publikos numy
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
Parduotuvių valymui reikalingi
lėtine išrinkta jau antrą kar
keramikos plytelės; "sidings*,
darbuotojai. Gali kreiptis ir
tą konkurse „Mis Laikinoji
"soffits", "decks", "gutters", plokšti
šeima. Darbas Tennessee ir
' ir "srtingle" stogai; cementas,
sostinė" dalyvaujanti 18-metė
Ilinois valstijoje. Atlyginimas
dažymas. Turiu darbo draudimą.
$ 1,500 —$ 1,800. Dokumentai ir
Karolina Juškevičiūtė. Pir
S.Benetis, tel. 630-202-5874;
kalba nebūtini. Tel. 901-240mąja „Vice Mis" tapo vyriau
,
630-241-1912.
•
5544 arba 901-830-7223.
sia dalyvė — 20-ies metų Ma
rija Kazlauskaitė, o antrąja —
Pranciškoną vienuolynui
Didelė amerikiečių kompanija
reikalinga virėja. Rašyti.
16 metų Ingrida Gudelytė.
ieško dažytojų išorės darbams.
duodant savo adresą ir telefono
Vertinimo komisiją sudarė
Informacija
tel. 847-928-1000,
numeri. Rev. Jonas Bacevičius,
13 grožio srities atstovų bei
exL 131 arba 9755 W.
P.O.Box980,
įžymių žmonių, jai vadovavo
Kenuebunkport, ME 04046.
Farragut Rosemont, IL.
specialiai į konkursą iš Pary
žiaus parvykęs rūbų mode
Reikalingi dažytojai su patyrimu
Padedame žengti pirmuosius
Amerikoje.
liuotojas Juozas Statkevičius.
žingsnius Amerikoje.
Privalo turėti automobilį.
J. Statkevičiaus nuomone,
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
(Vairavimo teisės,
konkursą laimėjusi G. Rusytė
Tel. 847-808-9109
Soc. Security).
vakare nuo 8-10 vai.
labai stiprių varžovių neturė
TeL 630-789-1928.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.
jo, komisįja už ją balsavo be
maž vienbalsiai. „Ši mergina
..... .. .;. . ..........>:>
— maloni, šilta, lipšni, aukš
taūgė, proporcingo sudėjimo.
Žmonių būna visokių, blogų ir gerų.
Kitos merginos labiau tinka
Purvinų ir skaidrių kaip ryto rasa.
būti modeliais. Be to, pasauly
Žmonių būna visokių. Vieni nulenkia žmogaus gaivą,
je jau vertinamas kitas gra
kiti pakelia ją.
žuolių tipažas — į madą su
grįžta apvalesnės formos, ta
Tokiais žodžiais norėčiau pradėti padėkos laišką, skirtą
čiau konkurse dalyvaujančios
žmonėms, kurie savo dosnumu padėjo ypatingai sunkiu
merginos nespėjo sureaguoti.
gyvenimo momentu. Tai — gerbiami Rita ir Jurgis RBkaJ.
Daugelis vis dar mano, kad
Ačiū jums, mielieji, už jūsų taurią širdį. Savo dosnumu jos
gražiausios yra berniokiškos
suteikėte galimybę mums pakilti iš sunkios materialinės
figūros mergaitės".
padėties. Jūs padėjote patikėti gyvenimu, suteikėte viltį.
G. Rusytei karūną uždėjo
Ačiū jums, kad jos esate, ačiū jOsų tėvams ir jūsų vaikams.
praėjusių metų „Mis Laikino
Telydi jūsų šeimą Dievo palaima!
ji sostinė" Oksana SemenišiAldona su šeima
na. Be to, nugalėtojai teko
egzotiška kelionė prie Adrijos
jūros ir 1,500 litų čekis juve
lyriniams dirbiniams įsigyti.
G. Rusytė, kartu su pirmąja
„Vice Mis" M. Kazlauskaite,
bus pakviestos dalyvauti gro
žio konkurse „Mis Lietuva
2001".
Elta
••:•••• .^,/•:••/•:•

-••«,•-:.•:•:•,

-,•-••••

* G r a ž i a u s i o s k r a š t o vie
t o v ė s — tik p o n a m s : Saugo
mų teritorijų įstatymo projek
tas įteisina statybas miestų
parkuose ir skveruose, saugo
mose teritorijose esančių vals
tybinių miškų, vandens telki
nių ir žemės pardavimą, nor?
ES valstybėse vyksta priešin
gai — tokios žemės ten yra
valstybės išperkamos. Aplin
kos ministerijos pareigūnai ti
kina, kad tvarkos įvesti nebus
įmanoma, kol žemės adminis
travimo funkcija nebus pe»
duota būtent jai.
tiro. EIU>
* S p r ę s t i s o c i a l i n e s Visa
gino m i e s t o p r o b l e m a s , ku
rios kils uždarius Ignalinos
atominę elektrinę (IAE), ėmė
si ir „Infobalt" asociacija, pa
siūliusi įkurti Visagine infor
macinių technologijų centrą,
kuris rūpintųsi žmonių per
kvalifikavimu.
(LR. t)U>

Gražiausia šių metų kauniete Giedrė Rusytė (sėdi) su kitomis pasižy
mėjusiomis Kauno gražuolėmis. Rinkimai vyko gegules 12 d. „Corabo*
muzikos klube. (Elta)

DRAUGAS, 2001 m. birželio 6 d., trečiadienis

RENGINIAI ČIKAGOJE
2001 METAI
BIRŽELIO MĖN.
7 d., ketvirtadieni — Ša
kiečių draugijos pusmetinis
susirinkimas 1 vai.p.p. Šaulių
namuose.
9 d., šeštadieni — Jauni
mo tautinio ansamblio ..Gran
dis'* koncertas 6:30 v.v. PLC
Lietuvių fondo salėje, Lemonte.
9 ir 10 d., savaitgali —
Mažosios Lietuvos Rezistenci
nio sąjūdžio ir Maž. Lietuvos
fondo suvažiavimas Čikagoje,
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus patalpose.
10 d., sekmadieni— Lie
tuvos žmonių Sibiran trėmi
mų minėjimas: 10:30 vai. r. šv.
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo lietuvių parapijos bažny
čioje. Po Mišių — minėjimas
parapijos salėje. Rengia ALTo
Čikagos skyrius.
— „Laumės juosta" — kon
certas visai šeimai 12:30 vai.
p.p. PLC Lietuvių fondo (spor
to) salėje, Lemonte. Ruošia
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis.
17 d., sekmadieni — Tau
ragės lietuvių klubo narių
pusmetinis susirinkimas Šau
lių namuose.
— BALFo 5 skyriaus cepe
linų pietūs Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje, Marąuette Parke. (Po sumos baž
nyčioje).
— Tėvo diena PLC didž. sa
lėje, Lemonte.
— Pal. J. Matulaičio misijos
koplyčioje, tuoj po šv. Mišių —
12 vai., vyks tragiškųjų birže
lio įvykių minėjimas.
23 d., šeštadieni — Tradi
cinės šaulių Joninės Šaulių
namuose.
24 d., sekmadieni —
.Anglijos lietuvių klubo gegu
žinė Šaulių namuose.
30 d., šeštadieni — „Sie
tuvos" skautininkių ir vyr.
skaučių draugovės sueiga nuo
1 iki 4 val.p.p. Ateitininkų
namuose, Lemonte.

bo tradicinė gegužinė Lituanicos Parke.
— Pensininkų klubo geguži
nė Šaulių namuose.
12 d., sekmadieni — JAV
LB Vid. Vakarų apygardos
apylinkių gegužinė PLC sode
lyje, Lemonte. Pradžia 12 vai.
— Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose.
18 d., šeštadieni — „Sietu
vos" skautininkių draugovės
sueiga , nuo 1-4 vai. p.p. Atei
tininkų namuose, Lemonte.
19 d., sekmadieni —
„Draugo" metinė gegužinė
Marijonų sodelyje, Čikagoje.
— ALTo Čikagos skyriaus
gegužinė Ateitininkų namų
ąžuolyne, Lemonte.
26 d., sekmadieni — Illi
nois Lietuvių Respublikonų ly
gos metinė gegužinė PLC
sodelyje, Lemonte. Pradžia 12
vai.
RUGSĖJO MĖN.

2 d., sekmadieni — Pasau
lio lietuvių centro gegužinė
PLC sodelyje, Lemonte.
3 d., pirmadieni — ALTo
Čikagos skyriaus metinė ge
gužinė Ateitininkų
namų
ąžuolyne.
9 d., sekmadieni — Tautos
šventė Šaulių namuose.
— LB Lemonto apylinkės
valdybos ruošiama gegužinė
PL centre. Pradžia 12 vai. p.p.
16 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės
gegužinė Šaulių namuose.
—Estradinių dainų koncer
tas „Nuo Šabaniausko iki
šiandienos" (G. Skėrytė, D.
Puišys, V. Juozapaitis, P. Jeraminas). 3 vai. p.p. Jaunimo
centre rengia „Dieviško kry
žiaus" fondas benamiams Lie
tuvoje remti.
22 d., šeštadienį — „Sietu
vos" skautininkių draugovės
sueiga, nuo 1-4 val.p.p. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte.
23 d., sekmadienį — Zarasiškių klubo gegužinė 12 vai.
Šaulių namuose.
30 d., sekmadienį — 7-os
LIEPOS MĖN.
Lietuvių fondo golfo žaidynės
1 d., sekmadieni — „Vai Lieponių Old Oak Country
ko vartai į mokslą" gegužinė, Club laukuose, Lockport, IL.
— „Draugo" metinis pokylis
PLC sodelyje, Lemonte.
Martiniąue
pokylių salėje.
6, 7 ir 8 d., savaitgali —
Brighton Parko metinis festi
SPALIO MĖN.
valis vyks ant So. Western
Blvd., tarp 46 ir 49 gatvių.
6 d., šeštadienį — Čikagos
8 d., sekmadieni — Vytau Lietuvių moterų klubo prieš
to Didžiojo šaulių rinktinės piečiai ir Madų paroda Hilton
gegužinė Šaulių namuose.
Oak Lawn viešbučio Windsor
—Pasaulio Lietuvių centro salėje. 11:30 v.r. — priėmi
gegužinė PLC sodelyje, Le mas ir pabendravimas, 12:30
monte.
v.p.p. — priešpiečiai.
15 d., sekmadieni — Arki7 d., sekmadienį — Brigh
vysk. Jurgio Matulaičio palai ton Parko lietuvių namų savi
mintuoju paskelbimo šventė, ninkų gegužinė Šaulių na
švč. M. Marijos Gimimo para muose.
pijos bažnyčioje 10:30 vai. r.
— Vysk. Motiejaus Valan
šv. Mišios. Po Mišių — pa čiaus minėjimas
Jaunimo
minėjimas parapijos salėje.
re. Rengia JAV LB Kultūros
— Venecuelos lietuvių klubo taryba.
gegužinė Šaulių namuose.
— Brighton Parko lietuvių
— JAV LB Waukegan/Lake namų savininkų gegužinė.
County apyl. gegužinė/metinis Pradžia 12 vai.
susirinkimas vyks pavėsinėje
13 d., šeštadienį — JAV
„A", „Half Day Forest Preser LB 50 metų minėjimas-akave", netoli Vernon Hills, IL, demija Jaunimo centre. Ren
prie kelio 20 (Milwaukee Ave), gia JAV LB Kultūros taryba.
2 m. į pietus nuo 60 kelio.
14 d., sekmadienį — Vy
Pradžia 12 vai.
tauto Didžiojo šaulių rinktinės
22 d., sekmadieni — Ame paskutinė šių metų gegužinė
rikos lietuvių inžinierių ir ar Šaulių namuose.
chitektų draugijos (ALIAS) • — „Ąžuoliukų" choro kon
Čikagos skyriaus gegužinė Mi- certas Maria mokyklos audi
Cianoje, MI.
torijoje. Rengia JAV LB Kul
— „Sietuvos" skautininkių tūros taryba.
draugovės šeimų ir artimųjų
20 d., šeštadienį —„Sie
gegužinė (12-5 vai. p.p.) Ateiti tuvos" skautininkių draugovės
ninkų namuose, Lemonte.
sueiga, nuo 1-4 val.p.p. Ateiti
29 d., sekmadieni — Ša ninkų namuose, Lemonte.
kių lietuvių klubo gegužinė
21 d., sekmadienį —Ang
Šaulių namuose.
lijos lietuvių klubo narių meti
— Amerikos Lietuvių Tau nis susirinkimas.
tinės sąjungos Čikagos sky
— Šv. Kazimiero seserų vie
riaus gegužinė Ateitininkų na nuolijos rėmėjų pokylis Oak
mų ąžuolyne.
Lawn, Hillton, pradžia 1 vai.
p.p.
RUGPJŪČIO MĖN.
— Lietuvos Vyčių choro lė
5 d., sekmadieni — Be- šų telkimo priešpiečiai Šv. Ka
verly Shores, EN, Lietuvių klu zimiero seserų motiniškame

Mylimam šeimos draugui

A.tA.
dr. JURGIUI GIMBUTUI
mirus, jo dukterims DANUTEI, ŽIVILEI ir RASAI
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.
Rūta Kulikauskienė
Ramunė Lukienė
Danguolė Kviklytė

Š.m. gegužės 20 d. Detroito Dievo Apvaizdos parapijoje vykusiame Lietuvos Vyčių Amerikos vidurio apygardos
atstovų suvažiavime Lietuvos Vyčių 4-to laipsnio ordinais buvo apdovanoti keturi Detroito ilgamečiai šios orga
nizacijos nariai. Iš k.: Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kun. Aloyzas Volskis, apdovanotos: Emma Kurpowic ir
Catherine Kurpowic, abi 102 kuopos narės, Elena Mykolaitis ir Juozas Panavas, abu 79 kuopos nariai, apdova
notuosius sveikinęs Lietuvos Vyčių centro valdybos pirm. Robert Martin ir Helen Dapkus. Nuotr. Jono Urbono

name, Marąuette Parke.
23 d., antradienį — Suval
kiečių draugijos narių me
tinis susirinkimas 1 vai. p.p.
Šaulių namuose.
25 d., ketvirtadienį — Zarasiškių klubo narių metinis
susirinkimas 1 vai. p.p Šaulių
namuose.
27 d. šeštadienį — LFK
„Lituanica" 51-sis metinis po
kylis 6:30 v.v. PLC, Lemonte.
28 d., sekmadienį — Su
valkiečių draugijos gegužinė
12 vai. Šaulių namuose.
LAPKRIČIO MĖN.
3 d., šeštadienį — Lietuvių
fondo metinis vajaus už
baigimo pokylis Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte.
4 d., sekmadienį
—
Iškilmingi pietūs su didžiąja
loterija PLC didž. salėje. Ren
gia LB Lemonto apyl. v-ba.
10 d., šeštadienį — Lietu
vių operos metinio vajaus po
kylis Jaunimo centro didž. sa
lėje.
— JAV LB Waukegan/Lake
County apylinkės tradicinis
„Rudens" pokylis 6 v.v. Coun
try Squire, 19133 West Highway 120, Grayslake, IL (45 ir
120 kelių kampas).
11 d., sekmadienį — Madų
paroda, PLC didž. salėje, Le
monte.
17 d., šeštadienį — Lithuanian Mercy Lift pokylis
Brookfield zoologijos sode,
Brookfield, IL.
— „Sietuvos" skautininkių
draugovės sueiga, nuo 1-4 vai.
p.p. Ateitininkų namuose, Le
monte.
— „Dainavos" ansamblio
pokylis PLC, Lemonte.
18 d., sekmadienį —
Tauragės lietuvių klubo meti
nis narių susirinkimas Šaulių
namuose.
25 d., sekmadienį — Lie
tuvos Kariuomenės šventė
Šaulių namuose.
—„Žaltvykslės" teatro spek
taklis Jaunimo centre. Rengia
JAV LB Kultūros taryba.
GRUODŽIO MĖN.

NAUJOS GARBĖS
NARĖS
Lietuvos Vyčių organizacijos
88-sis metinis suvažiavimas/
seimas š.m. rugpjūčio 2-5 d.,
vyks Grosvenor Resort viešbu
tyje, Orlando, Florida. Suva
žiavimą globos Centro valdy
ba, kuriai pirmininkauja Ro
bert A. Martin, Jr.
Seimo pokylyje šeštadieni,
rugpjūčio 4 d. vakare, vyk
siančiame Grosvenor Resort
viešbučio salėje, į Garbės na
rius bus pakeltos veiklos vytės
— Elsie Kosmisky ir Rita
Sussko už jų nuopelnus Lietu
vai ir Lietuvos Vyčių organiza
cijai.
Elsie Kosmisky
144 kuopa Anthracite ir
„Gintaro" rajono nariai pasiū
lė Elsie Kosmisky garbes na
rystės pakėlimui. E. Kosmisky
1977 m. įstojo į Lietuvos Vyčių
organizaciją, kur ji buvo ir yra
veikli vytė.
E. Kosmisky kelis kartus
buvo išrinkta centro valdybos
pirmąja, antrąja ir trečiąja pir
mininko pavaduotoja. 1982
m., kai ji buvo trečioji vicepir
mininkė, buvo organizuotos ir
atnaujintos šešios kuopos ir
narių skaičius augo. E. Kosmi
sky daug prisidėjo prie naujos
156 Shamokin, PA, kuopos or
ganizavimo. Ši kuopa dabar
priklauso „Gintaro" apygar
dai. E. Kosmisky buvo išrink
ta Centro valdybos ritualų ko
miteto pirmininke vienam ter
minui, šiuo metu ji yra komi
teto narė.
E. Kosmisky buvo išrinkta
„Gintaro" apygardos pirminin
ke trejiems metams. Ji buvo
išrinkta ir pirmąja vicepirmi
ninke. E. Kosmisky vadovau
jant Lietuvių dienos komiteto
ruošimams Capital Mali, Harrisburg, PA, buvo įsteigta nau
ja 146 kuopa, Harrisburg, PA.
Savo 144 kuopoje, Elsie Kos
misky buvo išrinkta pirminin
ke, vicepirmininke ir iždo pa
tikėtine. Šiuo metu ji yra kuo
pos finansų sekretorė. Elsie
dirbo įvairiuose komitetuose.
Ji suruošė daug kultūrinių ir
politinių
kelionių į kitas
valstijas — Baltimorę, Čikagą,
Torontą, New Yorką, Brooklyną ir Vašingtoną. 1984 m. E.
Kosmisky kopirmininkavo iš
vykai į Romą, pažymėti šv.
Kazimiero 500 metų mirties

1 ir 2 d., savaitgalį —
Kalėdinė mugė PLC didž.
salėje, Lemonte.
2 d., sekmadienį — Tilžės
Akto paskelbimo 83-čios su
kakties minėjimas Šaulių na
muose. Pradžia 2 vai. p.p.
Rengia Mažosios Lietuvos Re
zistencinis sąjūdis.
7 d., penktadienį — Šam
pano vakaras — lėšų telkimas
Lietuvos „Vaikų vilties" ko
mitetui. Rengia Jim ir Graži
na Liautaud.
31 d., pirmadienį — Nau
8 d., šeštadienį — Labda jųjų metų sutikimas Šaulių
ros vakaras ir prel. dr. J. namuose.
Prunskio premijos įteikimas
— Čikagos Lietuvių operos
„Seklyčioje". Rengia JAV LB Naujųjų Metų sutikimo poky
Socialinių reikalų taryba ir lis Jaunimo centre.
Vyresniųjų centras.
2002 METAI
9 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės
VASARIO MĖN.
Kūčios Šaulių namuose.
— „Sietuvos" skautininkių , 18 d^ šeštadienį — Poky
draugovės šventė, nuo 12-5 lis PLC didž. salėje. Rengia
vai. p.p. Ateitininkų namuose, LB Lemonto apyl. v-ba.
Pradžia 6 v.v.
Lemonte.

sukaktį. Elsie dalyvauja ir re
mia kuopos humanitarinius
projektus — padeda siųsti
drabužius, knygas, medika
mentus Lietuvon.
E. Kosmisky yra veikli Mer
gelės Marijos Apreiškimo ir
Šv. Onos bažnyčių parapijietė.
Gieda chore ir talkina įvai
riems renginiams.
29 kuopa Newark, NJ, ir
Vidurio Atlanto rajonas pasiū
lė Ritą Sussko garbės narystei
ne tik už jos veiklą Vyčių or
ganizacijai, bet ir jos įnašą Šv.
Trejybės parapijos gyvavimui.
R. Sussko buvo išrinkta Vy
čių organizacijos centro valdy
bos finansų sekretore, pirmimininkavo mandatų komitetui,
ir šiuo metu yra biudžeto ko
miteto narė.
R. Sussko buvo išrinkta į Vi
durio Atlanto apygardos ri
tualų, mandatų, nominacijų ir
rezoliucijų komitetus.
Rita Sussko
R. Sussko priklauso 29 kuo
pai jau 22 metus. 18 metų ji
įsipareigojus finansų sekreto
re. Paskutiniuosius trejus me
tus, R. Sussko yra kuopos
„Vytis" žurnalo koresponden
tė. Ji pirmininkavo komite
tams, surengusiems šv. Kazi
miero šventę, metines vakarienes-šokius ir apygardos su
važiavimus.
Savo parapijoje R. Sussko
organizuoja lietuviškus Mišių
skaitinius ir giesmes. Organi
zuoja ir talkina įvairiems pa
rapijos lėšų telkimo rengi
niams — blynų „baliams", py
ragų išpardavimams. R. Suss
ko yra parapijos tarybos sek
retorė.
R. Sussko sekretoriavo New
Jersey komitetui švenčiant
600 metų Lietuvos krikščio
nybės šventę, kuri buvo šven
čiama Šv. Širdies katedroje
Newark, NJ. Kelis kartus
vyko į Vašingtoną demonst
ruoti dėl Lietuvos laisvės ir
dalyvavo New Jersey tautybių
festivalyje, atstovaudama lie
tuviams.
Džiaugiamės Elsie Kosmi
sky ir Rita Sussko ilgamete
veikla, didžiuojamės jų pasie
kimais. Jos tikrai vertos Lie
tuvos Vyčių garbės narystės ir
mūsų visų pagarbos.
Regina Juškaitė
Švobienė

LIETUVIS VENECIJOS
BIENALĖJE
Nuo birželio 8 iki lapkričio
4 dienos vyksiančioje 49-ojoje
tarptautinėje Venecijos bie
nalėje Lietuvos šiuolaikiniam
menui atstovaus videomenininkas Deimantas Narke
vičius, kuris pristatys tris
pastarųjų metų kūrinius — du
filmus ir instaliaciją.
Garsiojoje Venecijos biena
lėje Lietuva pirmą kartą da
lyvavo prieš dvejus metus,
talkinant buvusiam Soroso
šiuolaikinio meno centrui.

PADĖKA
A.tA.
AUDRONĖ
TAMULIONYTĖ-LENTZ
Staiga ir netikėtai Viešpaties pašaukta mirė 2001 m.
balandžio 5 d. Vilniuje, Lietuvoje.
Esame dėkingi visiems, kurie padėjo ir rūpinosi a.a.
Audronės laidotuvėmis, jos pagerbimu ir
atsisveikinimu. Dėkojame Lietuvoje dalyvavusiems
atsisveikinime ir gedulingose šv. Mišiose Šv. Jonų
bažnyčioje Vilniuje ir gegužės 5 d. Dievo Apvaizdos
bažnyčioje Southfield, MI.
Širdingai dėkojame visiems, išreiškusiems mūsų šeimai
užuojautą, aukojusiems šv. Mišioms, skautams,
Lietuvos Skaučių Seserijai, Lietuvos Dukterims, Tautos
fondui bei atsiuntusiems gėles. Jūsų maldos ir
nuoširdumas mus stiprino skaudžioje atsiskyrimo
valandoje.
Ypatingai dėkojame iš Lietuvos atvykusiam Jėzuitų
kun. Louis Leise, kuris atnašavo šv. Mišias ir pasakė
labai nuoširdų ir jautrų pamokslą. Taip pat labai dėkingi
Šv. Antano parapijos klebonui Alfonsui Babonui,
dalyvavusiam šv. Mišių atnašavime. Nuoširdžiai
dėkojame Dievo Apvaizdos klebonui kun. Aloyzui
Volskiui.
Didi padėka muzikui Stasiui Sližiui už vargonavimą ir
gražų giedojimą.
Už gražiai surengtą skautišką atsisveikinimą dėkojame
skautams akademikams, kurį organizavo vyr. sk. fil.
Jūratė Pečiūrienė ir buvusi Lietuvos Dukterų pirmininkė
Irena Alantienė.
Gili padėka atvykusiai iš Lietuvos v.s. Stefai
Gedgaudienei, tarusiai paskutinį sudiev Lietuvss
Skaučių Seserijos vardu.
Nuoširdžiai dėkojame vyr. sk. fil. Liūdai Rugenienei,
atsisveikinusiai Lietuvių Bendruomenės, sporto klubo
„Kovas" ir skautų vardu.
Ačiū fil. Manvydui Šepečiui, perskaičiusiam gautas
užuojautas iš Lietuvos Respublikos ambasadoriaus
Vašingtone Vygaudo Ušacko, VVorld Association of
Giri Guides and Giri Scouts World Bureou, Olave center
London, England ir iš World Association of Giri Guides
and Giri Scouts Europe Region, Brusels, Belgium.
Stovėjusiems garbės sargyboje — fil. Valentinai
Bulotienei, fil. Ritai Kasputienei ir fil. Manvydui
Šepečiui nuoširdžiai dėkojame bei visiems,
sugiedojusiems skaučių vakarinę giesmę.
Giliame liūdesyje likusi šoima.
Tuomet mūsų šalies šiuolai
kiniam menui atstovavo Min
daugas Navakas ir Eglė Ra
kauskaitė.
Daugiau kaip šimtą metų
rengiamoje Venecijos biena
lėje geriausiam dailininkui
skiriamas didysis bienalės pri
zas — „Auksinis liūtas". Taip
pat teikiamos tarptautinės no
minacijos geriausiam šalies
paviljonui, jaunajam kūrėjui
ir kt.
Nors kiekvienai dalyvau
jančiai šaliai bienalėje sutei
kiama galimybė parodyti po
kelis originaliausius šiuolai
kinius dailininkus ir savo
valstybės šiuolaikinę kultūrą,
Lietuva šįmet plačiau prista
to vieno menininko kūrybą.
D. Narkevičiaus dalyvavimą
bienalėje organizavo Šiuolai
kinio meno centras Vilniuje,
finansavo Lietuvos kultūros
ministerija.
Nedideliame Lietuvos pa
viljone bus pristatomi trys
Šio videomenininko darbai: fil

mai „Legendos išsipildymas"
Vilniaus žydų geto tema, „Lie
tuvos energija" — dokumenti
nis etiudas apie elektrinę ir
šįmet sukurta
instaliacija
„Šventė-nelaimė", paverčianti
architektūros fragmentą švie
sos postskulptūra.
* Lietuvos jaunimo orga
nizacijos trečiadienį Čekijos
ambasadoje pasirašė kreipi
mąsi į NATO Parlamentinę
Asamblėją (PA) dėl Lietuvos
narystės NATO. Šiuo doku
mentu Lietuvos jaunimo orga
nizacijos išreiškia savo para
mą Lietuvos siekiui tapti
NATO nare ir kreipiasi į
NATO PA narius, prašydamos
paraginti savo valstybių vado
vus pakviesti Lietuvą į są
jungą jau artimiausiame NA
TO Viršūnių susitikime, vyk
siančiame Prahoje 2002 metų
pabaigoje. Kreipimąsi pasira
šė 23 Lietuvos jaunimo orga
nizacijos.
(BNSi
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Prof. dr. Violeta Kelertiene ir architektas Vytautas Vepstas susitiko Poe
Pranės Šlutienės nuotr.
zijos vakare Jaunimo centre.
J o n a s Karvelis su liūdesiu
praneša, kad šių metų pava
sarį į Amžinybę iškeliavo abu
jo tėvai. Motina V a l e r i j a (Valerie)
Aleknauskaitė-Karv e l i e n ė , gimusi 1916 m. rug
sėjo 29 d., Omske, Rusijoje,
mirė 2001 m. gegužės 3 d.,
Čikagoje. Tėvas J u o z a s ( J o s e p h ) Karvelis, gimęs 1914
m. Charkove, Rusijoje, mirė
2001 m. gegužės 21 d. Chicago, Ulinois.
Advokatas Povilas Žumb a k i s bus pagrindinis kalbė
tojas ALTo Čikagos skyriaus
ruošiamame birželio aukų mi
nėjime. Minėjimas vyks birže
lio 10 d., sekmadienį. 10 vai.r.
vyks vėliavų pakėlimas Švč.
M. Marijos Gimimo bažnyčios
aikštėje. Vėliavų pakėlimui
vadovaus Vytauto
Didžiojo
šaulių rinktinės vadovybė.
Dalyvaus ir kitos šaulių kuo
pos bei ramovėnai. 10:30 vai.r.
toje paCioje bažnyčioje vyks
pamaldos, giedos parapijos
choras, vadovaujamas naujo
vargonininko. Po pamaldų
vyks minėjimas parapijos sa
lėje, meninę dalį atliks Algi
mantas Barniškis. Po minėji
mo - kavutė su sumuštiniais
ir pyragaičiais. Organizacijos
su vėliavomis, moterys ir mer
gaitės tautiniais drabužiais
bei visa lietuviškoji visuome
nė kviečiama dalyvauti.
Švęskime Tėvo dieną visi
k a r t u Pasaulio lietuvių cent
re, Lemonte. Tėvo dienos
šventė-pietūs ruošiami birže
lio 17 d., sekmadienį, 12 vai.
PLC didžiojoje salėje. Bus
skanus maistas, malonus pa
tarnavimas, mieli draugai ir
bičiuliai, linksma programėlė.
Visai neseniai bendravome su
mamytėmis ir močiutėmis, da
bar pabendraukime su tėve
liais bei seneliais. Pietus ruo
šia ir visus dalyvauti kviečia
PLC renginių komitetas.

Čikagos ir kiti JAV Vidu
r i o r a j o n o s k a u t a i ir. s k a u 
t ė s , stovyklausiantys šią va
sarą Rako stovyklavietėje, vi
sus registracijai reikalingus
pilnai užpildytus lapus ir sto
vyklinį mokestį prašomi iki
šeštadienio, birželio 9 dienos
atsiųsti stovyklos administra
torei Jūratei Va-llee, 410 East
Ravine. Willow Springs. IL
60480, tel. 708-839-1305. Po
birželio 9 d. registruojantis
mokama 25 dol. daugiau. Pa
skubėkit!
„ L a u m ė s j u o s t a " — tai
šventė visai šeimai! Šį sekma
dienį, birželio 10 d., 12:30 vai.
p.p. (po 11 vai. r. šv. Mišių) vi
si kviečiami į Pasaulio lietu
vių centro Lietuvių fondo
(sporto) salę. Labdaros koncer
to programą atliks vietinis
jaunimas, norėdamas paremti
vaikučius Lietuvoje. Gyvulėlių
figūrėles iš balionų raitys
klounas — balionų meistras,
bus loterija (visi bilietėliai su
laimikiais), kavutė, pyragėliai,
užkandėliai ir gaivieji gėri
mai. Bus proga pamatyti ir
įsigyti nuostabius jaunojo dai
lininko paveikslus. Smagiai
praleisdami sekmadienio va
landėlę, nušluostysime nekal
to vaikelio ašarėlę. Visus kvie
čia „Saulutė", Lietuvos Vaikų
globos būrelis. Bilietai gauna
mi „Seklyčioje".
Nauja lietuviška radijo
l a i d a N e w Y o r k e girdima
per WPAT stotį 930 AM ban
ga. Programose - žinios apie
lietuvišką veiklą New Yorke,
(Lietuviu Bendruomenę, Man
hattan. Brooklyn, Queens apy
linkes, Lietuvių atletų klubą,
kitų organizacijų renginius),
moderni lietuviška muzika ir
naujienos iš Lietuvos, š i o s lai
dos pranešėja - dr. Giedrė
Kumpikaitė. Transliacijos lai
kas - kiekvieną pirmadienį
9:30 val.v.

L^monto apylinkes «>ci.'i:inhi rrik.iltj -kvn.Tis | x , p
ir Liolr Kazemene. M-<II I- il<>>mrs < >n., F'ai
Ju&kipne ir kiti

-•je si

Muzikologė
dr.
Daiva
K s a n i e n ė , Mažosios Lietuvos
dr. Vydūno mokslinės-literatūrinės premijos laimėtoja,
lankėsi Lituanistikos Tyrimo
ir studijų centre ir domėjosi
Žilevičiaus-Kreivėno muziko
logijos archyve sukauptais rin
kiniais. Dr. D. Ksanienė, Klai
pėdos universiteto dėstytoja,
birželio 9-10 d. Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje vyks
tančiame Mažosios Lietuvos
rezistencinio sąjūdžio ir Mažo
sios Lietuvos fondo suvažiavi
me skaitys paskaitą „Mažosios
Lietuvos ir Klaipėdos krašto
muzikinės kultūros ypatu
mai".
Maž. L i e t u v o s f o n d o iš
l e i s t u k n y g ų p a r o d a Balze
ko Lietuvių kultūros muzie
jaus „Gintaro" salėje vyks šį
savaitgalį — birželio 9 ir 10 d.
ten vyksiančių Mažosios Lie
tuvos Rezistencinio sąjūdžio ir
Maž. Lietuvos fondo visuotinio
suvažiavimo metu, taip pat ir
ta proga sekmadienį 5 vai. ten
vyksiančios vakarienės su me
nine programa metu. Knygų
pageidaujantieji galės j a s įsi
gyti vietoje. Visi kviečiami da
lyvauti svečiais suvažiavimuo
se ir vakarienėje. Vakarienei
vietas užsisakyti iš anksto pas
Ramūną Buntiną tel. 630-9691316.

,,Draugo"

knygynėlyje

Dar turime tokių knygų:
Dzūkų kraštas - 2 0 dol.;
LJaskūnaitė „English tests"
- 7 dol.;
0 . Sostaka „Enjoy talking
E n g l i s h " - 7 dol.;
R. Šerelytė - „Ėriukas po
baobabu arba megztinis su uo
d e g a " - 8 dol.;
1. Čepienė „Etninė kultūra
ir ekologija" - 10 dol.;
„Ežeras ant milžino delno.
Lietuvių 1. padavimai" - 10
dol.;
M. Vainilaitis „Ežiukai Devyžiukai - 10 dol.;
J. Grant „Frankenšteinas" 10 dol.;
G. Nicoletti „Gauguin" - 13
dol.;
M. Driuonas „Geležinis ka
ralius. Gajaro pilies kalinė" 12 dol.;
L. Cavazzini „Giotto" - 13
dol.;
R. Rakauskas „Įkvėpimo že
mė" - 20 dol.;
J. Lada „Išdaigų pasakos" 10 dol.;
U. Stark „Ištižėliai ir pra
muštgalviai" - 8 dol.;
A Sešplaukis „J. G. Herderis ir baltų tautos" - 4 dol.;
V. Mikailionis „Japonijos
mitai ir legendos" - 12 dol.;
Šatrijos Ragana „Jau vaka
ruose užgeso saulėlydžiai" 10 dol.;
J. Landsbergienė „JAV lie
tuviai. I tomas" - 5 0 dol.
Prie kiekvienos knygos pra
šome pridėti siuntimo mokestį
- 3.95 dol. Jei užsisakote dvi
ar daugiau knygų, tuomet už
kiekvieną knygą - doleriu
daugiau.

tenios bilietais iš dešinės stovi Regina Kreivėniene
nokaitiene. Brone Nainienė, Irena Boreiaienė, Ada

Jaunimo
tautinio an
s a m b l i o „Grandies" metinis
koncertas vyks birželio 9 d.
Lemonte, Pasaulio lietuvių
centro Lietuvių fondo salėje.
Pradžia - 6 val.v. Vietas pra
šome užsisakyti, skambinant
Daliai Trakienei tel. 798-5985827.
VAIZDAJUOSTĖ APIE
PAŽAISLIO
VIENUOLYNĄ
Rusams okupavus Lietuvą,
visi vienuolynai buvo uždary
ti, o vienuolės turėjo gyventi
privačiai ir dirbti bet kokį
darbą. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę,
vienuolynai
buvo grąžinti. Grąžintame Pa
žaislio vienuolyne, kurio sese
les kažkada subūrė vienuolė
Marija Kaupaitė, reikėjo atlik
ti didžiulius pataisymo dar
bus, bet seselės vienuolės ne
turėjo pinigų, nes jos pačios
buvo kaip „lauko pelės". įsi
kūrimo pradžiai joms padėjo
šv. Kazimiero vienuolės iš Šv.
Kazimiero vienuolyno Vil
niuje.

CICERIEČIAI PAMINĖJO
TRAGIŠKUOSIUS BIRŽELIO ĮVYKIUS
Cicero lietuviai aplankė Či
kagoje gyvenančiuosius mūsų
tautiečius ir pirmieji surengė
Tragiškųjų birželio įvykių mi
nėjimą. Birželio 3 d. Šv. Anta
no parapijos salėje suruošta
me tų liūdnųjų dienų prisimi
nime buvo išgirstos ir netradi
cinės mintys, kurias čia vaiz
džiai perdavė JDraugo" ir kitų
lietuviškų laikraščių bendra
darbis, visuomenininkas Bro
nius Nainys.
Kalbėtojas čia neverkšleno
dėl tragiškųjų įvykių, nes,
kaip jis sakė, tai viskas jau
praeityje buvo išpasakota ir
knygose surašyta. Jis čia sten
gėsi pažvelgti šių laikų kas
dienybei į veidą, pažiūrėti į
mūsų tautiečius Lietuvoje ir
čia.
B. Nainys prisipažino, kad
po savo vizito 1990-aisiais tė
vynėje grįžęs į namus suklydo,
sakydamas, jog po 5 metų Lie
tuvoje bus geriau gyventi. Net
ir dabar jis to pagerėjimo ne
bejaučia ir jokių prošvaisčių
artimoje ateityje nemato.
Paskaitininkas iškėlė kai
kuriuos reiškinius tėvynėje ir
išeivijoje, kurie jau kelia ne
rimą. Jis paminėjo Grūto par
ką su visais ten sustatytais so
vietiniais stabais, stovinčiais
nekaltais veidais. Jo nuo
mone, jeigu jau juos rodyti, tai
Stalinas turėtų turėti žudiko
veidą.
Kalbėtojas buvo neatlaidus
ir tiems, kurie bando mums

Inžinierius Algis Liepinaitis,
išsikalbėjęs su seselėmis ir su
žinojęs apie j ų rūpesčius, pa
siryžo sukelti šios gražios baž
nyčios ir vienuolyno pastatų
pataisymui reikalingų pinigų.
Jo pastangų dėka lietuvių ir
kitomis kalbomis buvo išleisti
lankstinukai, atskleidžiantys
šio baroko statybos bažnyčios
didingumą ir grožį. Tai buvo
vienas iš pirmųjų lankstinu
kų, lankytojus supažindinusių
su šio vienuolyno atsiradimo
istorija, jo buvusia didybe bei
meniškų paveikslų grožiu.
Šių lankstinukų naudingumu
Vilniaus Pedagoginio uni
susidomėjo ir kitos organizaci
versiteto (VPU) Pedagogikos
jos.
katedros asoc. profesorius, so
Inž. A. Liepinaitis yra gavęs
cialinių (edukologijos) mokslų
vaizdajuosčių apie Pažaislio
daktaras
Jonas Dautaras per
bažnyčią, seselių kazimieriešešerius
metus jau penktą
čių Dievo garbei ir nuskriaus
kartą
atvyko
į Čikagą. Gegu
tų vaikų gerovei atliekamus
žės
14
d.
jis
atvažiavo
Litua
darbus. Šios vaizdajuostės yra
nistikos
tyrimo
ir
studijų
rodomos lietuvių visuomenei,
stengiantis sukelti reikalingas (LSTC) vadovybės kvietimu ir
lėšas pataisymo darbams. darbuosis čia tris mėnesius.
Pirmą kartą šis mokslinin
Gautos pajamos persiunčia
kas
Čikagoje viešėjo 1996mos šv. Kazimiero seselėms.
aisiais
ir lankėsi kasmet, iš
A. Liepinaitis yra gavęs padė
skyrus
1999
m., kuomet vyko į
kos laiškų už jo įdėtas pastan
Daniją.
1997
ir 1998 metais
gas.
skaitydamas pranešimus jis
„Seklyčios" popiečių rengėja
dalyvavo lietuvių mokytojų
Elena Sirutienė, lietuvių vy
studijų savaitėje Dainavos sto
resniuosius norėdama supa
vykloje prie Detroito.
žindinti su Pažaislio bažnyčia,
1997 m. lapkričio 27-30 d.
pastatais, vienuolių seselių
Čikagoje surengtame X Pa
veikla, A Liepinaitį pakvietė
saulio lietuvių mokslo ir kūry
pašnekesiui. Padėkojęs, kad
bos simpoziume dr. J. Dauta
jam buvo suteikta galimybė į
ras taip pat dalyvavo skaity
šios popietės lankytojus pra
damas pranešimą. 2000 m.
bilti ir pasakoti apie vieną
rugpjūčio mėnesį jis buvo PL
gražiausių vienuolyno bažny
Bendruomenės Seimo Vilniuje
čių Lietuvoje, A Liepinaitis
dalyvis ir skaitė paskaitą apie
pabrėžė, jog norint apibūdinti
išeivijos lietuvių jaunosios
šių vienuolių darbus, reikėtų
kartos ugdymo problemas.
daugiau laiko, todėl jis paro
Reikia pasakyti, jog J. Dauta
dysiąs vaizdajuostę, kurią at
ras Vilniaus Pedagoginio uni
siuntė seselės vienuolės. Vaiz
versiteto studentams bei ma
dajuostėje žiūrovai matė, kaip
gistrantams skaito lyginamo
seselės kazimierietės bendrau
sios pedagogikos bei egzodo
ja ir padeda našlaičiams bei
pedagogikos kursus.
pamestiems vaikams. Seselės
Per savo ankstesnius vizitus
vienuolės taip pat ruošia vasa
J.
Dautaras yra parengęs
ros stovyklas.
šiuos mokslinius leidinius:
Viena iš įdomybių yra ta, „Pedagogo Domo Veličkos kū
kad vienuolyno kieme ir baž rybinis palikimas — Biblio
nyčioje vasaros metu yra ren grafinė rodyklė". Chicago,
giami pasaulinio lygio koncer 1997; „Lituanistinio ugdymo
tai. Į koncertus atvyksta labai JAV būklė ir perspektyvos"
daug lankytojų - ir ne tik iŠ (mokslinė studija), Chicago,
Kauno ir jo apylinkių, bet ir iš
kitų pasaulio valstybių. Kon
certo metu dainuoja garsieji
Lietuvos dainininkai, diriguo
ja pasaulinio garso dirigentai.
Pažiūrėję vaizdajuostę, po
pietės dalyviai, norėdami pri
sidėti prie vienuolyno pataisy
mo darbų, suaukojo 114 dole
rių. Visus tuos, kurie norėtų
paremti šv. Kazimiero seselių
vienuolyną ir jų darbus Pa
žaislyje, aukas prašome siųsti
šiuo adresu: Pažaislio vienuo
lyno fondas, Sisters of St. Casimir, 2601 W. Marouette Rd.,
Dr. Jonas Dautartas jau penktą
Chicago, IL 60629.
karta vieši Čikagoje.
A, P a u i u o l i l
E. Šulaiiio nuotr.

net įsiūlyti Salomėją Nėrį, pri
statant ją visai kitokią, negu
iš tikrųjų buvo.
B. Nainio nuomone, Lietu
voje padėtis gali pasikeisti į
gerą pusę tik tada, kada ten
užaugs nauja karta, išauklėta
tikrose lietuviškose mokyk
lose. O tokių mokyklų ten la
bai trūksta ir sprendžiant šį
klausimą turėtų padėti ir
išeivija.
„Mūsų fondai — Lietuvių ir
Tautos nemažai paramos krei
pia į Lietuvos mokyklas. Bet
ar nebūtų įmanoma suorga
nizuoti platesnės veiklos? Per
mokyklų įdukrinimus, rėmėjų
ratelius, į j ų bibliotekas siųsti
išeivijoje kurtą tautinę lite
ratūrą. O kur jų nėra — pa
dėti jas steigti, skelbti rašinių
konkursus tautinėmis, laisvės
kovų ir kančių temomis ir
skirti premijas", — taip aiški
no savo planą B. Nainys.
Už savo drąsias ir aiškias
mintis kalbėtojas susilaukė
klausytojų (o jų, deja nebuvo
daug) pritarimo, nes jo žodžiai
buvo konkretūs, aiškūs ir ne
dviprasmiški.
Šį minėjimą surengė Cicero
LB apylinkės valdyba kartu
su ALTo Cicero skyriumi, tad
jį atidarant kalbėjo ir abiejų
valdybų pirmininkai — Min
daugas Baukus ir Stasys Du
bauskas. Programai vadovavo
dažna vedėja Aldona Zailskaitė. Čia buvo sugiedoti JAV ir
Lietuvos himnai, kun. dr. Kęs

tutis Trimakas paskaitė invokaciją, cicerietės Genutė
Raudžiuvienė ir dr. Bronė Mo
tuzienė žuvusiųjų atminimui
uždegė žvakutes.
S. Dubauskas susirinkusius
supažindino su Cicero lietuvių
siųstais laiškais Lietuvos ir
amerikiečių įstaigoms ir gau
tais atsakymais.
Pabaigoje buvo trumpa me
ninė dalis. Ją atliko Janutė
Pėstininkienė, kuri perskaitė
poeto Antano Miškinio pras
mingų eilėraščių. Ilgametis
Cicero lietuvių telkinio gyven
tojas Aleksas Šatas čia klau
sytojus supažindino su savo
kūryba, kurią jis pirmą kartą
buvo paskaitęs 1945-aisiais
per Vasario 16-osios minėjimą
Berlyne.
Be to, buvo pristatytas kau
nietis visuomenininkas Vilius
Slavinskas. Šis trumpam į
Ameriką atvykęs vyras per
davė ir Kauno dešiniųjų gru
pių vadovų sveikinimus.
Kaip paprastai, prieš minėji
mą salėje tautiečiai buvo susi
rinkę į Šv. Antano parapijos
bažnyčią, kurioje kun. dr. K
Trimakas atnašavo šv. Mišias
ir pasakė minėjimui pritai
kytą pamokslą. Čia gražiai
nuskambėjo lietuvių bažnyti
nio choro (jo vadovė Jonė Bobinienė) giesmės.
Beje, prieš šį minėjimą sa
lėje vyko tradicinė kavutė su
pyragais. Tad uždarymo žodį
taręs M. Baukus, be kita ko,
neužmiršo padėkoti ir šeimi
ninkėms.
E d . Šulaitis

PEDAGOGIKOS SPECIALISTAI —
LST CENTRE
1998; „Lietuvių išeivijos pe
dagoginė mintis — chrestoma
tija", Chicago, 2000.
Šį kartą mokslininkas iš Vil
niaus Pasaulio lietuvių archy
ve tęs duomenų rinkimą apie
lietuvius — lyginamosios pe
dagogikos atstovus — Petrą
Maldeikį, Antaną Paplauską
— Ramūną, Antaną Šerkšną
ir jų lyginamosios pedagogikos
darbus.
Šios vasaros darbų pagrindi
nis tikslas bus iškilaus nese
niai mirusio pedagogo visuo
menės veikėjo a.a. Juozo Plačo
archyvinės medžiagos tvarky
mas.
Daug kartų lankydamasis
Čikagoje, J. Dautaras jau spė
jo pakankamai įsigilinti į išei
vijos pedagogo darbus, čia vei
kiančias lituanistines mokyk
las, tad, galima sakyti, jog jis
yra vienas iš šios srities spe
cialistų. J o patirtis atsispindi
moksliniuose darbuose, prane
šimuose ar paskaitose VPU
studentams.
Kartu su dr. J. Dautaru į
Čikagą iš Vilniaus atskrido ir
VPU kalbotyros srityje 2000
metais magistro laipsnį įsigi
jusi Kristina Lapienytė. Įdo
mu, kad jos diplominis darbas
buvo apie neseniai Čikagoje
mirusį mokytoją Juozą Masilionį ir vadinasi „Juozas Masilionis — pedagogas ir lietu
vių kalbos vadovėlių auto
rius".
K. Lapienytė sako, kad šiuo
žymiuoju išeivijos pedagogu ji
susidomėjo būdama dar ant
rame VPU kurse, kuomet
doc. Akelaitis parodė J. Masilionio vadovėlį „Lietuvių kal
bos sintaksė". Vėliau atsirado
proga susipažinti ir su kitais
J. Masilionio darbais, kuriuos
iš Čikagos parveždavo dr. J.
Dautaras.
Gavusi bakalauro laipsnį,
Kristina atsidėjo J. Masilionio
asmens ir vadovėlių studi
joms, tai ją paskatino parašyti
diplominį darbą apie čikagietj.
Prieš atvykdama į Čikagą,
Kristina dėstė lietuvių kalbą
Vilniaus Karolinos vidurinėje
mokykloje. Čikagoje ji tvarkys
didžiulį J. Masilionio archyvą,
o taip pat ieškos medžiagos
doktorato tezei apie iį neeilinį

Vilnietė Kristina Lapienytė.
E. Šulaičio nuotr.
išeivijos pedagogą, kuris visa:
savo amžių pašventė lietuvių
kalbai bei pedagoginiam dar
bui.
Viešnia iš Vilniaus Čikagoje
lankosi dar tik pirmą kartą, ji
taip pat bando susipažinti su
Čikagos lietuviais, j ų veikla.
Gegužės 19 d. ji lankėsi ir Pa
saulio lietuvių centre, Lemon
te, kur susitiko su LF veikė
jais. Kiek sąlygos leis, ji steng
sis pažinti ir kitų Čikagos lie
tuviškų organizacijų veiklą.
E. Šulaitis
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