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Svajonės ar sapnai ne turė tų 
tapti įstatymų projektais 

Vilnius, balandžio 7 d. 
(BNS) — Socialdemokratų va
dovas Aloyzas Sakalas tre
čiadieni sukritikavo Seimo 
pirmininko Vytauto Landsber
gio pasiūlytą įstatymą dėl už
sienio žvalgybų priedangos įs
taigų, kaip „nedarantį garbės 
Seimui". 

„Pirmiausia atsiranda vizija 
arba sapnas, po to — įstaty
mas. Dar vėliau ieškoma, ar 
tų priedangos įmonių yra", 
spaudos konferencijoje sakė A. 
Sakalas. 

Antradienį Seimo visuoti
niame posėdyje jis ragino pa
daryti pertrauką pristatant 
įstatymą, kad Valstybės sau
gumo departamentas (VSD) 
pateiktų išvadą, ar Lietuvoje 
esama tokių struktūrų. Pasak 
A. Sakalo, priklausomai nuo 
atsakymo, įstatymą būtų gali
ma priimti arba jį atmesti. 

„Toks įstatymų kūrimo va
jus nedaro garbės Seimui. Tai 
prastas Seimo darbas", sakė 
A. Sakalas. 

Anot V. Landsbergio siūly
mo, vyriausybė arba instituci
jos, tiriančios užsienio valsty
bių slaptųjų tarnybų veiklą, 
turėdamos duomenų, jog kuri 
nors įmonė, įstaiga ar organi
zacija veikė ar veikia, kaip už
sienio slaptųjų tarnybų prie
danga, kreipiasi į teismą dėl 
minėtos įstaigos panaikinimo. 
Teismo sprendimu tokia įstai

ga panaikinama, o jos turtas 
perduodamas valstybės nuo
savybėn. 

Anot projekto, buvę SSRS 
KGB ir Vyriausiosios žvalgy
bos pagrindiniai darbuotojai, 
kurie savo nuosavybėje turi 
arba vadovauja įstaigoms, pri
valo apie tai nedelsiant pra
nešti VSD, kuris po to dar 10 
metų pastoviai tikrins, ar jos 
nevykdo užsienio slaptųjų tar
nybų priedangos užduočių. 
Pažeidus pranešimo privalo
mumo nuostatą ar nustačius, 
kad tokia įmonė vykdo prie
dangos užduotis, teismas to
kią įmonę panaikina. 

Pasak V. Landsbergio, šis 
projektas užpildo spragas, ku
rios atsirado, pernai priėmus 
įstatymą dėl buvusių sovietų 
saugumiečių veiklos apriboji
mo. Anot Seimo pirmininko, 
įstatymas nukreiptas prieš 
„įšaldyto ir snaudžiančio po
būdžio" struktūras. 

Centnp frakcijos seniūnas 
Egidijus Bičkauskas abejojo 
šio įstatymo reikalingumu ir 
sakė, kad jis skirtas „išleisti 
susikaupusį garą per švilpu
ką". Anot E. Bičkausko, be ki
ta ko, rengiant šį „neprofe
sionaliai paruoštą" įstatymą, 
derėjo numatyti visų užsienio 
žvalgybų, o ne vien buvusios 
*SSRS galimų priedangos in
stitucijų kūrimą. 

Būna ir taip... 

Balandžio 6-osios vakare milžiniškas Jan Matejko paveikslas „Žalgirio mušis" pasiekė Vilnių, Žemutinės pilies 
Arsenalą Taikomosios dailės muziejuje, kur garsioji istorinė drobe bus demonstruojama. Parodą „Žalgirio mū
šis" balandžio 14 dieną numato atidaryti Lietuvos ir Lenkijos prezidentai — Valdas Adamkus ir Aleksander 
Kwasniewski. 

Nuotr.: Lietuvos ir Lenkijos muziejų tarnautojai atsargia: išima iš sunkvežimio žymųjį paveikslą. (Eltai 

Lietuvos — Rusijos sienos 
sutarčiai dar nepalankus metas 
Vilnius, balandžio 7 d. 

(BNS) — Rusijos prezidentas 
ir Užsienio reikalų ministeri
ja pasisako už greitą Rusijos 
ir Lietuvos valstybių sienų su
tarties tvirtinimą, tačiau ne
nori šios sutarties mesti ant 
rinkimų aistrų aukuro, tre
čiadienį pareiškė Seimo pir
mininko pavaduotojas Arvy
das Vidžiūnas, kuris vadova
vo Seimo narių delegacijai, 
praėjusią savaitę su vizitu ap-
silankusiai Maskvoje. 

„Lietuvos ir Rusijos valsty
binės sienos sutarties ratifi
kavimo klausimu suinteresuo
ti Rusijos URM ir prezidentas 
Boris Jelcin", spaudos konfe
rencijoje sakė A. Vidžiūnas. 

Jo teigimu, Rusijos vykdo
moji valdžia sudominta rezul
tatu, o ne „metimu šio doku
mento į rinkimų kovas". Ru
sijos Valstybės Dūmos rinki
mai numatyti gruodį, prezi
dento — kitą vasara. 

Pasak A. Vidžiūno, „turime 
paieškoti momento, kai sutar
ties ratifikavimas Dūmoje su
kels kuo mažesnį sąmyšį", sa
kė A. Vidžiūnas. 

Pasak jo, Rusijoje daug vil
čių siejama su galimu premje
ro Gedimino Vagnoriaus vizi
tu į Maskvą. 

Anksčiau buvo skelbta, kad 
Maskva ir Vilnius suderino ir 
pasiruošę pasirašyti susitari
mus dėl investicijų skatinimo 
ir apsaugos, dvigubo apmo
kestinimo vengimo, bendra
darbiavimo žuvininkystės sri
tyje, piliečių laikinosios dar
binės veiklos, pensinio aprū
pinimo, aplinkosaugos ir tu
rizmo bendradarbiavimo. Ta
čiau, pasak A. Vidžiūno, G. 
Vagnoriaus vizitas Rusijoje 
siejamas su Lietuvos regionų 
ir Karaliaučiaus srities ben
dradarbiavimo sutarties pasi
rašymu. 

A. Vidžiūno teigimu, tebėra 

Latvija apsisprendė derybose su 
Lietuva dėl jūros sienos 

nebaigtas suderinti vienas su
tarties punktų, Rusijai pagei
daujant ilgalaikių garantijų 
dėl tranzito per Lietuvą ir ga
limybės Karaliaučiaus srities 
gyventojams be vizų įvažiuoti 
į Lietuvą. „Mes ir nenorime 
keisti tranzito ir vizų tvarkos, 
tačiau Rusija nerimauja, kad 
mes tai padarysime dėl būsi
mų įsipareigojimų Europos 
Sąjungai ir Šengeno valsty
bėms", sakė A. Vidžiūnas. 

Be susitikimų su Valstybes 
Dūmos įvairių politinių jėgų 
atstovais, Lietuvos parlamen
tarai susitiko su Rusijos UR 
ministro pavaduotoju Alek-
sandr Avdejev, Maskvos mies
to vyriausybės vadovo pava
duotoju Sergej Jastržembskij. 
„Važiavome kaip ežiai pa
sišiaušę, tačiau visus mūsų 
susitikimus lydėjo geranoriš
kumas ir supratimas", sakė 
A. Vidžiūnas. Jo teigimu, Ru
sijos parlamentarai ir parei
gūnai gyrė „beveik idealius" 
santykius su Lietuva. 

„Nebuvo keliami beveik mi
tologiniai dalykai — dėl ta
riamų politinių teismų proce
sų ir rusų mažumos padėties 
Lietuvoje", sakė A. Vidžiū
nas. 

* Nuo balandžio 7 d. Lie
tuvos piliečiai be vizų jau 
gali vykti į dar vieną Šengeno 
grupės valstybę — Ispaniją, 
nes įsigaliojo bevizių kelionių 
sutartis, kuri prieš mėnesį 
buvo pasirašyta Madride. Pa
gal šį dokumentą Ispanijoje, 
kaip ir visoje Šengeno ervėje, 
verslo ar turizmo reikalais be 
vizų bus galima viešėti ne il
giau kaip 90 dienų per pusę 
metų. Dabar galioja Lietuvos 
bevizio režimo susitarimai su 
daugiau nei puse Šengeno 
grupės valstybių — Vokietija, 
Prancūzija, Graikija, Portuga
lija, Austrija ir Italija. (BNS) 

Ryga, balandžio 7 d. (BNS) 
— Latvijos vyriausybė antra
dienį susitarė, kokios nuosta
tos laikysis jūros sienos dery
bose su Lietuva. Pasak 
Latvijos URM valstybės sek
retoriaus Mario Riekštinio, 
vyriausybė taip pat nutarė 
pakviesti Lietuvą pradėti kitą 
ekonominio bendradarbiavi
mo ir sienų nustatymo derybų 
ratą. 

Derybos didžiausias dėme
sys bus skiriamas dviem su
tartims — ekonominio ben
dradarbiavimo ir jūros sienos 
nustatymo. Latvijos diploma
tas mano, kad šiais klausi
mais rasti abiem šalims pri
imtinus sprendimus bus ne
lengva. Latvijos-Lietuvos de
rybos dėl Baltijos jūros sienos 
tęsiasi jau kelerius metus, 
tačiau susitarti nepavyksta, 
nes ginčytinose teritorijose 
manoma esant naftos. 

Lietuvos URM Konsulinio 
departamento direktoriaus 
Rimanto Šidlausko nuomone, 
tai greičiausiai turėtų reikšti, 
kad Latvijos vyriausybė, dir

banti nuo praėjusių metų 
lapkričio, pagaliau iš naujo 
patvirtino savo derybininkų 
delegacijos įgaliojimus ir gali
ma tikėtis poslinkių įstrigu
siose derybose. 

Pasak R. Šidlausko, sutar
ties tekstas jau senokai pa
ruoštas, tačiau vadinamieji 
„nedideli techniniai" nesuta
rimai iš tiesų yra esminiai, 
nes tai yra sienos koordi
nates, kurios ir stabdo sutar
ties pasirašymą. 

Išgrobstytu bankų bylos 
„užstrigę" tikrintojų stalčiuose 

Vilnius, balandžio 7 d. 
(BNS) — Baudžiamojo kodek
so (BK) pataisos, numatančios 
lengvatas „atgailaujantiems" 
bankų grobstytojams, galėtų 
padėti grąžinti dalį išgrobsty
to bankų turto, teigia Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis. 

„Išreikalauti maksimaliai, 
kad turtas būtų grąžintas, rei
kia siekti visomis galimybė
mis, gal ir kai kuriomis BK 
pataisomis, kurios numatytų 
tam tikras nusikaltusiųjų as
menų atžvilgiu taikytinas len
gvatas, jeigu jie parodo gerą 
valią grąžinti tai, ką jie yra iš
švaistę", trečiadienį po pasita
rimo su teisėsaugos institucijų 
vadovais sakė V. Landsbergis 
žurnalistams. 

Kodėl buvo nutrauktas naftos 
tiekimas „Mažeikių naftai"? 

Vilnius, balandžio 7 d. nis direktorius Gediminas 
(BNS) — Šią savaitę savo iš- Kiesus pripažino, kad gamyk-
vadas turėtų paskelbti ūkio 
ministro Vinco Babiliaus su
daryta komisija, kuri tiria, 
kodėl vasario pradžioje ben
drovė „Mažeikių nafta" nega
vo iš Rusijos žaliavos. 16 parų 
be darbo stovėjusi Mažeikių 
naftos perdirbimo gamykla 
patyrė 18 mln. litų nuostolių, 
pranešė dienraštis „Lietuvos 
rytas". 

Privatizavimo komisijos pir
mininkas Eduardas Vilkas pa
grindiniu kaltininku, sustab
džius naftos tiekimą Lietuvai, 
vadina patį V. Babilių. „Mano 
žiniomis, dėl ūkio ministro 
įžūlaus elgesio Rusija neno
rėjo su juo šnekėtis. Įtakos to
kiam Rusijos naftininkų 
sprendimui turėjo ne tik ūkio 
ministro teiginiai, kad jis 'Iva
no prie vamzdžio neprileis', 
bet ir ^ill iams' pakvietimas į 
Lietuvos naftos ūkį, visiškai 
ignoruojant Rusijos naftos tie
kėjus", dienraščiui sakė E. 
Vilkas. 

„Mažeikių naftos" generali-

la negavo naftos ne tik dėl 
ekonominių, bet :r dėl politi
nių priežasčių — jam Mask
voje dažnai tenka aiškinti, 
kodėl strategine investuotoja 
„Williams" buvo pasirinkta be 
konkurso, kodėl jai buvo pa
siūlyta susivienijimo akcijų, o 
kitiems investuotojams — ne. 

Komisijos narys, vyriausy
bės konsultantas Gediminas 
Vaičiūnas nurodė dvi pagrin
dines priežastis, kodėl „Ma
žeikių nafta" stovėjo be darbo. 
Pasak jo, Lietuva ir Rusija nė
ra pasirašiusios tarpvalstybi
nių naftos tiekimo sutarčių. 
be to, didelė netvarka yra pa
čioje gamykloje — pasitarimai 
dėl apsirūpinimo žaliava nėra 
protokoluojami, todėl nieko 
neįmanoma sužinoti apie naf
tos tiekimo reikalus. 

Sausis ir vasaris „Mažeikių 
naftai" — sunkiausi mėnesiai 
kasmet, nes Rusija dar ne
būna parengusi naftos ekspor
to planų, ir gamykla dažnai 
stovi be darbo. 

Jo nuomone, „dažnai iš
švaistymas nėra 'į orą', turtas 
nėra dingęs, jis tiktai yra sun
kiai atgaunamas valstybės 
priemonėmis, bet gali būti at
gautas, nusikaltusiems asme
nims apsisprendus eiti į susi
taikymą su savo visuomene". 

Pasak Seimo pirmininko, 
pasitarime buvo susitelkta 
ties viena lėto bankų bylų ty
rimo priežasčių — patikrini
mų tarnybų neveiksmingumu 
arba nepakankamu veiksmin
gumu. 

V. Landsbergio nuomone, 
„kažin ar vien revizorių trū
kumas ir nepakankamai dide
li atlyginimai, ar dar kas nors 
tai lemia". Jis sakė neturįs ga
lių atleisti kuriuos nors šių 
pareigūnų ar net siūlyti juos 
atleisti, tačiau gali jiems pa
siūlyti „arba imtis truputį ki
taip šio darbo, arba prisipa
žinti savo nesugebėjimą". 

Vokietija patvirtino 
atsakomybę už 

baltų likimą 
Vilnius, balandžio 7 d. 

(BNS) — Seimo narys Ema
nuelis Zingeris trečiadienį 
pranešė gavęs „Vokietijos var
du atsiųstą atsakymą", kuria
me patvirtintas tos valstybės 
politikos Baltijos valstybių 
atžvilgiu tęstinumas. 

Atsakyme, pasak E. Zingerio 
pranešimo, pabrėžiama, kad 
Vokietija remia kuo greitesnį 
Lietuvos pakvietimą derėtis 
dėl narystės Europos Sąjungo
je 

Cituojamas laiškas yra atsa
kymas į Seimo Žmogaus teisių 
komiteto pirmininko ir Euro
pos Tarybos Parlamentinės 
asamblė'os nario E. Zingerio 
prašymą Vokietijos kancleriui 
Gerhard Schroeder patvirtinti 
anksčiau garsintą ..istorinį 
Vokietijos įsipareipcir-^. 

1997 metų spalį tuometinis 
Vokietijos užsienio reikalų nu-

(Informacija surinkta, remiantis Lietuvos iiniaskiaida. Statistikos departamento, 
iinių agentūrų BNS bei Elta pranešimais} 

* „Triumfo simbolis —jau Vilniuje", balandžio T d. skelbia „Lietu
vos rytas", informuodamas, jog iš Varšuvos valstybinio muziejaus \ Vilnių 
atvežtas garsus lenkų dailininko •"; :; Matejko paveikslas „Žalgirio mū
šis". Įspūdingo dydžio 3 milijonais uuierių apdraustas XIX amžiaus bata-
lines tapybos šedevras buvo atgabentas specialiu meno vertybėms gaben
ti skirtu transportu. Lietuvių ir lenkų karių triumfą 1410 metais prieš 
kryžiuočius vaizduojantis paveikslas nuo balandžio 14 d. iki liepos vidurio 
bus rodomas Taikomosios dailės muziejuje, senuosiuose Vilniaus Žemuti
nės pilies Arsenalo rūmuose. 4 metrų pločio ir beveik 10 metrų ilgio pa
veikslo paruošimas parodai užtruks kone savaitę. 

* Anot krikščionių demokratu frakcijos nario Algirdo Patacko, 
prezidento siūlomas kandidatas į valstybes kontrolierius Audrius Rudys 
buvo vienas Aukščiausiosios tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatų, pasi
naudojusių galimybe gauti paskyrą automobiliui, kai tuo metu turguje jie 
kainavo kelis kartus brangiau. „Aš netikiu, kad žmogus, neišvengės ba
nalios pagundos, galės saugoti valstybes pinigus", pareiškė Seimo narys. 
Be to, konservatoriai įsitikinę, kad A. Rudys, 1990-1991 m. vadovavęs 
Aukščiausiosios tarybos-Atkuriamojo Seimo Biudžeto ir finansų komisi
jai, Lietuvai padarė maždaug 20 milijardų rublių nuostolį del nekokybiš
kai atspausdintų lietuviškų banknotų. Tuo tarpu „Lietuvos rytas" rašė, 
kad, dirbdamas Taupomajame banke, A. Rūdys iš jo lengvatinėmis sąly
gomis gavo 120,000 litų kreditą ir jį panaudojo ne pagal paskirtį — ne na
mo statybai, o asmeniniam pasipelnymui. 

* „Už Prei los lobio paieškas vokiečiai dar nesumokėjo", prane
ša „Lietuvos rytas". Klaipėdos moksline techninė įmone „Geoprojektas" 
iki šiol neatgauna 139.000 litų, kuriuos klaipėdiečiams skolinga Vokieti
jos televizijos firma NDR už praėjusią vasarą Kuršių mariose ties Preila 
vykusias lobių paieškas, ir dabar atgauti pinigus klaipėdiečiams liko vie
nintelis būdas — kreiptis į Tarptautinį arbitražą 

* „Kauno diena" balandžio 7-osios numeryje bando aiškintis, 
„kiek nusikaltimų slegia Ričardo Mikutavičiaus žudikų sąžinę". Kauno 
apygardos vyriausiojo prokuroro Gintaro Jasaičio teigimu, prie kunigo 
nužudymo bylos jau prijungtos trys baudžiamosios bylos. Pasak dienraš
čio, meno kūrinių kolekcininkų pasaulyje vyrauja nuomonė, jog vienas 
įtariamųjų Vladas Beleckas juos apiplėšinėja jau apie 20 metų. Be to, yra 
duomenų, kad anksčiau V. Beleckas labai broliavosi su Šiaulių nusikals
tamo pasaulio atstovais, „Princų" grupuotės nariais. Kiek iš viso bus at
naujinta panašių bylų, kuriose įtariamasis buvo V. Beleckas, dar sunku 
pasakyti, apibendrina dienrašris'. 

* „Nauja krovinių tikrinimo tvarka šiurpina ir muitininkus, ir 
verslininkus", teigia „Lietuvos rytas". Naujojo muitinės departamento di
rektoriaus Stasio Stažio įsakymu, muitines turi detaliai tikrinti visus kro
vinius — pasverti automobilį, iš jo iškrauti prekes, jas suskaičiuoti, pa
sverti, pasverti tuščią automobilį ir vėl pakrauti krovinį. Detalų patikri
nimą turi garantuoti pats krovinio savininkas, todėl patikrinimo išlaidas 
bendrovės ketina įskaičiuoti į prekių savikainą. 

* „Generalinis prokuroras teigia sulaukiantis grasinimų", rašo 
„Respublika", primindama, jog balandžio 3 d. sukako dveji metai, kai Sei
mas generaliniu prokuroru paskyrė Kazį Pėdnyčią Ta proga interviu 
laikraščiui generalinis prokuroras tvirtino, kad tą laiką jis nepaklusęs 
raginimams kai kuriose bylose priimti politinius sprendimus, todėl iš kai 
ko Seime bei vyriausybėje sulaukęs ne tik priekaištų, bet ir grasinimų 
„paslėpta forma". „ •Kišeniniu' buvau pavadintas dar nepradėjęs dirbti. Iš 
pat pradžių man bandyta daryti itaką priimant tam tikrus sprendimus 
kai kuriose bylose. Aš nepaklusau Šiandien niekas negali pateikti pavyz
džio — kurioje byloje mano patarnauta Atvirkščiai, aš galėčiau įvardyti 
kai kurias bylas arba pirmines informacijas, kai buvo siekiama, kad pri
imčiau politinius sprendimus", pasakojo generalinis prokuroras 

* „Ar nuskęs.. . Kaliningrado sritis?", susirūpino ..Kauno diena". 
Dienraštis primena, jog Rytprūsiai jau nuo seno buvo vadinami Vokieti
jos aruodu. Klestinčius dvarus čia buvo įkūrę ir nacistines Vokietijos ga
liūnai. Nuo vandens pertekliaus kraštą patikimai saugojo per šimtmečius 
sukurti unikalūs hidrotechnikos ir melioracijos įrenginiai Karaliaučiaus 
kraštas — tarsi įdubusi lėkšte, kurią grasina užlieti šiaurės vakaruose 
Kuršių marios. Šiaurėje — galybę vandens pavasariais priimanti Nemu
no žemuma, o prie Baltijos juros ir Kaliningrado įlankos — nemaži plotai, 
atsidūrę žemiau jūros lygio Be to. krašto vidutinis kritulių kiekis per me
tus — apie 700 milimetrų Taigi paskęsti, net tikrąja šio žodžio prasme, 
galimybių yra daug. 

* Buvęs premjeras Adolfas Šleževičius balandžio 7 d. ..Respub
likoje" neigia jsigijęs iš kun. Ričardo Mikutavičiaus pavogtą paveikslą ir 
įtaria, kad prieš jį buvo rezgamos nusikalstamos veiklos pinklės „Per 
tuos trejus metus ir vieną mėnesį, kai aš nesu premjeras, esu išbandytas 
daugeliu nusikalstamos veiklos modelių, kai buvau provokuojamas pada
ryti bent vieną netikslų žingsnį", teigė laikraščiui A Sleževičius Televizi
jos pranešimą, jog jis gali būti įsigijęs vieną iš pagrobtų kun. R. Mikutavi
čiaus paveikslų, buvęs premjeras pavadino ..marazmu" ir pridūrė: „vis
kas, kas inkriminuojama man, praktiškai inkriminuojama politinei parti
jai, kurios lyderis buvau" 

* Lietuvoje iš 1,000 naujagimių, 8 gimsta su įgimta širdies liga. 
Trečdaliui jų būtina chirurgine pagalba Nuo 1990 metų, kai Vilniaus uni
versitetines ligonines Santariškių klinikų Širdies chirurgijos centre pra
dėjo veikti naujagimių ir kūdikių poskyris, jame mažyliams atlikta 313 
operacijų. Tačiau, pasak šio centro vaikų chirurgijos skyriaus vedėjo, gy
dymo rezultatai butų kur kas geresni, jei po operacijos kūdikiai negulėtų 
viename skyriuje su suaugusiais ligoniais. 

nistras Klaus Kinkei Rygoje 
pareiškė, kad Vokietija yra is
toriškai atsakinga ui Estijos. 
Latvijos ir Lietuvos likimą bei 
jaučia politinę ir moralinę pa
reigą nutiesti joms kelia atgal 
Į Europa. 

KALENDORIU8 
Balandžio S d. Valteris. Diony

zas. Jule. Matą 
Balandžio 9 d. Marija Kleopie-

ae. Akacijus, Kleopas. Aunma. Da
lia 1918 m. iš Pskovo \ Vilnių su
grįžo viena pirmųjų lietuvių tremti
nių grupių — apie 800 asmenų 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
PALM BEACH, FL 

NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKČIŲ MINĖJIMAS 
Pamaldos už Lietuvą buvo 

atlaikytos 1999 m. vasario 7 d. 
Pasionistų dvasinio centro 
koplyčioje, North Palm Beach. 
Šv. Mišias aukojo kun. A. Če-
panis, giedojo „Dainos" choras. 

1999 m. vasario 16 d. 10 vai. 
r. prie Juno Beach miestelio 
rotušės buvo iškelta Lietuvos 
vėliava. Vėliavą iškėlė muzi
kas Liudas Stukas, jį lydėjo 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusios Janina Šalnienė ir Ona 
Vaitkienė, miesto meras Har-
ris ir JAV LB XV tarybos na
rys Algis Augūnas. Buvo su
giedoti JAV ir Lietuvos him
nai. 

Savo žodyje miesto meras 
Harris palinkėjo miestelyje 
gyvenantiems lietuviams ir to
liau išlaikyti tautines tradici
jas, o Lietuvai — sėkmės ke
lyje į demokratinį gyvenimą. 
Alicija Solienė susirinkusių 
vardu padėkojo Harris ir įtei
kė lietuvišką kaklaraištį. Iš
kilmės baigtos J^ietuva bran
gi". Po to susirinkę turėjo pro
gos asmeniškai pabendrauti 
prie kavos ir lietuvių šeimi
ninkių paruoštų vaišių. 

Vasario 21 d. lietuviai susi
rinko Oceanview metodistų 
bažnyčios salėje. Palm Beach 
apylinkės pirmininkas Marius 
Sodonis pakvietė Vincą Šal-
čiūną vesti minėjimą. 

Vincas Šalčiūnas prisiminė 
visus kovojusius ir dirbusius 
už Lietuvos laisvę ir pakvietė 
juos pagerbti susikaupimo mi
nute. Jis pranešė jog dėl svei
katos minėjime negali daly
vauti savanoris-kūrėjas Juo
zas Andriušis, tačiau visi 
susirinkę linki jam visa ko ge
riausio. Povilui Labanauskui, 
buvusiam Lietuvos karo laivy
no kapitonui, vėliau 33 metus 
dirbusiam „Amerikos balso" 
lietuvių skyriuje redaktoriumi 
ir pranešėju, Ona Šalčiūnienė 
prisegė gėlę. 

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Lietuvos ambasados Vašingto
ne politinis patarėjas Darius 
Degutis. Buvo tikrai jaudinan
tis momentas, kai Darius De
gutis perskaitė Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus dek
retą, kuriuo už darbus Lietu
vai Povilas Labanauskas yra 
apdovanojamas Gedimino Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
III laipsnio ordinu. Ordino 
įteikimas Povilui Labanaus
kui susirinkusių buvo paly
dėtas plojimais ir sveikini
mais. 

Darius Degutis perdavė Pie
tų Floridos lietuviams Lietu
vos ambasadoriaus Vašingto
ne Stasio Sakalausko sveikini
mus. Jis papasakojo apie am
basados rūpesčius ir veiklą. 
Kalbėdamas apie Lietuvą, D. 
Degutis pareiškė, kad šian
dien Lietuvai labai svarbu au
ginti ir šviesti jaunąją kartą ir 
įdiegti jiems Tėvynes meilę ir 

demokratines idėjas. Svarbu, 
kad jauni žmonės turėtų gali
mybės studijuoti užsienyje, 
kur galėtų išmokti kalbą, susi
pažinti su kitų kraštų žmo
nėmis ir kultūra. 

D. Degutis pajuokavo, jog 
geriausias Lietuvos eksportas 
yra lietuviai krepšininkai, nes 
daug iš jų žaidžia JAV ar ki
tuose kraštuose. Lietuvos eko
nomika, nepaisant Rusijos 
krizės, yra gera, infliacija yra 
gan maža. D. Degutis pami
nėjo ir didžiulį užsienyje gyve
nančių lietuvių įnašą į Lietu
vos gyvenimą. Jie ne tik pa
dėjo finansiškai, bet ir įsijun
gė į vyriausybę — kaip J. 
Kronkaitis ar į Seimą kaip Vy
tautas Dudėnas. 

Lietuvių pagalba bus reika
linga ir ateityje, nes Lietuvos 
dar laukia daug darbų. Lietu
vos pagrindinis tikslas dabar 
yra NATO narystė. Amerikos 
lietuviai čia galėtų daug 
padėti, darydami įtaką Kon
greso nariams ar senatoriams, 
ieškodami Lietuvai naujų 
draugų. 

Lietuva turi daug teigiamų 
faktorių, kaip geri santykiai 
su šiaurės kaimynais, Švedija, 
Norvegija, Suomija, Danija. 
Geri santykiai ir su Latvija, 
Estija ir Lenkija. Krašto vi
duje Lietuva gerai sutaria su 
gyventojų mažumomis. Lietu
vos keliai yra gerai išvystyti, 
per Lietuvą transportuojama 
daug prekių į Vakarus, tačiau 
dar yra daug darbo. Amerikos 
lietuviai gali dar daug padėti 
ir visuomet laukiami tėvynėje. 

Po D. Degučio kalbos kon
certavo JDainos" choras, vado
vaujamas Irenos Manomai-
tienės. Akompanavo muz. Liu
das Stukas. Minėjimas už
baigtas J-ietuva brangi". 

Dalia Augūnienė 

JUNO BEACH,FL 

12 - OJI LIETUVOS 
DUKTERŲ MADŲ 

PARODA 

Š. m. sausio 30 d., šeštadie
nį, Juno Beach Metodistų 
bažnyčios salėje įvyko tradi
cinė Lietuvos Dukterų madų 
paroda, kurios pelnas skiria
mas labdarai Lietuvoje. 

Prie durų visi turėjo „užsi
registruoti" pas Vandą Ma-
jauskienę ir Katriutę Sodonie-
nę. Parodą atidarė Lietuvos 
Dukterų, Juno Beach sky
riaus pirm. Dalia Augūnienė, 
pasveikindama gausiai susi
rinkusius svečius, ir supažin
dindama su 1998 m. vasarą 
LD narių, Dalios Augūnienės, 
Rožės Barienės, Birutės Čiu-
rienės ir Aldonos Urbienės at
liktais labdaros darbais. Štai 
netoli Kauno, vienos šeimos 
bute kilo gaisras. Abu tėvai ir 
du vaikai išsigelbėjo, tačiau 

Lietuvos Dukter4 draugijos Juno Beach, FL, surengtoje madų parodoje 
jaunimo sportine aprangą modeliavo būsimas krepšininkas Tomas Zarr. 

Nuotr.Valterio Beržinsko 

vienas vaikutis žuvo. Šeima mams paveikslą ..Žydintis šo
ne tik pergyveno tragišką 
mirtį, neteko gyvenvietės, o 
tėvas bedarbis; Lietuvos Duk
terys tą šeimą sušelpė stam
bia suma. Arba. štai Vilniuje, 
motina, suparalyžiuota nuo 
juosmens, viena augina tris 
vaikus. Palangoje močiutė au
gina du anūkus. Kaune Sibi
ro tremtinė, išbuvusi Igarkoje 

das" dovanojo dail. Stasė Sma-
linskienė. Pertraukos metu bi
lietus platino Regina Duobienė 
su Vladu Bariumi ir Elena Ka-
rosienė su dr. Jonu Šalna. 

Pasibaigus modeliavimui 
svečiai vaišinosi prie egzo
tinėmis gėlėmis papuošto gau
saus bufeto. Valgius gamino 
pačios Lietuvos Dukterys. Vy-

17-ką metų, turinti osteoporo- riausia šeimininke Birutė Čiu-
zę, reikalinga klubo pakeiti- rienė ir jos pagalbininkės 
mo operacija, o dirbtinis są- rūpinosi išalkusiais svečiais, 
narys kainuoja 1,100 dol. Vi- Jonas Garla pasirūpino kava. 
sos šios šeimos buvo sušelptos Vaisvandenius ištroškusiems 
šią vasarą. Tai tik keletas pa- padovanojo Jonas Stankūnas, 
vyzdžių šeimų, kurioms Juno dar pridėdamas ir auką. 
Beach Lietuvos Dukterys ga
lėjo padėti iš suruoštos madų 
parodos ir aukotojų gaunamų 
lėšų. 

Baigusi pranešimą, Dalia 
Augūnienė pakvietė dail. 
Rimgailę Zotovienę pravesti 
madų parodą. Šiais metais 

Dail. Stasės Smalinskienės 
(paveikslui įsigyti bilietą iš
traukė jauniausia parodos mo
delė, 4-rių metukų Nataša Ka
rosas, paveikslą laimėjo Dalia 
Augūnienė. 

Pagarba Lietuvos Dukte
rims, kurios jau 12-tą kartą 

modeliavo: Elena Damijonai- suruošia madų parodą, nesi-
tienė, Jadvyga Čapietiė, Linda gailėdamos nei laiko, nei dar-
Karosas, Elena Jonušienė, Ire- bo, ir, padedamos aukotojų bei 
na Manomaitienė, Irena Su- visų Pietų Floridos lietuvių, 
galskienė, Janina Šalnienė, sušelpia Lietuvos varguolius. 
Alicija Solienė, Marija Pruns- VIEŠĖJO GARBINGI 
kytė, Stasė Smahnskienė, SVEČIAI 
Vanda Urbonienė ir Irena Ži
linskienė. Lietuvos ambasadorius Ani

cetas Simutis su žmona Jani-Jaunimui atstovavo Nataša 
Karosas. Larą ir Tomas Zarr. 

Buvo modeliuojami sporti
niai, popietiniai ir vakariniai 
drabužiai. Modelių organizavi
mu ir ėjimo eiga rūpinosi Alici
ja Solienė. rengimosi kamba
rio ..bosas" — Danutė Valod-
kienė. joms padėjo Onutė Vait
kienė. 

Vakariniais drabužiais pa
sipuošusias lydėjo Vytautas 
Daugirdas ir Marius Sodonis, 
muzika rūpinosi Vincas Šal
čiūnas. 

Šiais metais Lietuvos Duk
terų madų parodos laimėji-

fiokiii Mikurvji- N'uiitr Viktoro Kučo 

na vasario pradžioje viešėjo 
Singer Island pas Oną ir Kęs
tutį Miklus. Svečiai iš New 
Yorko turėjo galimybės pasi
džiaugti Floridos saulėtomis 
dienomis ir pamiršti šiaurės 
šalčius. 

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI 
Vasario 13 d. pietinės Flori

dos lietuviai susirinko Deer-
field Beach Community salėje 
švęsti Užgavėnes. Vaišes su
ruošė „Lietuvos vaikų naš-
laityno" pirm. Eiena Jonušie
nė su savo padėjėjomis. Apie 
Užgavėnių kilmę ir papročius 
Lietuvoje papasakojo Vincas 
Šalčiūnas. 

Po skanių vaišių Elena Jo
nušienė papasakojo apie „Lie
tuvos vaikų našlaityno" veik
lą ir labdarą Lietuvoje, padė
kojo atsilankiusiems už pa
ramą. 

LINKĖJIMAI KUN. V. 
PIKTURNAI 

Pietų Floridos lietuviai ne
pamiršta savo gerbiamo kle
bono kun. Vytauto Pikturnos, 
kuris vasario 26 d. šventė 
savo gimtadienį. Kun. Piktur
na dabar gyvena Putname, 
tad buvę parapijiečiai, nega
lėdami asmeniškai pasveikin
ti, siunčia jam geriausius lin
kėjimus ir sveikinimus, ir, va
sarą besilankantys netoli Put-
namo. žada kun. Pikturną ap
lankyti. DA. 

DAYTONA BEACH, FL 
PAMINĖJOME 

KOVO VIENUOLIKTĄJĄ 

Kovo 14 d. Daytona Beach 
lietuvių telkinio tėvynainiai 
su pnderama rimtimi pami
nėjo Lietuvos Nepriklausomy
bes atkūrimo devintąsias me
tines. Iš pradžių vyko lietu
viams skirtos pamaldos Prince 
of Peace bažnyčioje, Ormond 
Beach. Šv. Mišias už Lietuvą 
aukojo kun. Ričard Grasso, 
pamoksle prisimindamas Lie
tuvos didįjį ryžtą okupacijos 
metais siekiant Lietuvai lais
vės ir nepriklausomybės, už 
laisvę paaukojant daug gyvy
bių. Kova laimėta. Kunigas 
linkėjo Lietuvai šviesios atei
ties, pasidžiaugė šio telkinio 
gražia veikla ir jų meile sa
vajai Tėvynei. 

Pamaldų iškilmingumą pra
turtino „Sietyno" choras, vado
vaujamas muz. Antano Skri
dulio. Patriotinės giesmės la
bai tiko šiai progai. Šv. Mišių 
skaitymus atliko rašytoja Bi
rutė Pūkelevičiūtė, o savo kū
rybos tikinčiųjų maldoje prašė 
Aukščiausiojo Lietuvos žmo
nėms išminties, vienybės ir 
šviesesnės ateities. 

Po šv. Mišių kun. Ričard 
Grasso Lietuvon nuolatiniam 
gyvenimui išvykstančiai rašy
tojai Birutei Pūkelevičiūtei iš
reiškė gražius linkėjimus ir ją 
palaimino. 

Tuojau po pamaldų salėje 
įvyko minėjimo tąsa. Klubo 
pirmininkas Jonas Daugėla 
pasveikino dalyvius, trumpai 
prisiminė Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimus 1918 m. 
vasario 16-ąją ir 1990 kovo 11-
ąją. Sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai, pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Pirmininkas 
Jonas Daugėla trumpai supa
žindino su šio minėjimo kal
bėtoju, visuomenės veikėju, 
vienu iš Tautinės sąjungos 
įkūrėjų Vytautu Abraičiu. 

Vytautas Abraitis glaustai 
apžvelgė įvairių laikotarpių 
Lietuvos gyvenimą, išryškino 
tautos ryžtą 1918 m., aptarė 
nepriklausomybės atkūrimus 
ir jų netekimą, ilgą okupacijos 
metą, bet nepalaužiamą tau
tos ryžtą ir laisvės kovas sie
kiant savo Tėvynei laisvės ir 
nepriklausomybes. Paminėjo 
tautos naikinimo procesą, trė
mimus, partizanų nuostabią 
drąsą ir visuotiną tautos kovą 
įvairiais laikmečiais. Tik tau
tos kovos dėka Lietuva kovo 
11-ąją drąsiųjų tautos sūnų 
dėka vėl tapo nepriklausoma. 
Deja, po džiaugsmo dabar tė
vynėje netrūksta ir debesėlių. 

Po Vytauto Abraičio turinin
gos paskaitos dailiojo žodžio 
aktorius Kazimieras Bananas 
atmintinai deklamavo poeto 
Bernardo Brazdžionio patrioti
nę, tai progai tinkančią kū
rybą. 

Gražus minėjimas baigtas 
visiems sudainavus „Žemėj 
Lietuvos ąžuolai žaliuos". Klu
bo pirmininkas Jonas Daugėla 
nuoširdžiai padėkojo kun. R. 
Grasso už gražias pamaldas, 
rašytojai Birutei Pūkelevičiū
tei už gražias maldas, Vytau
tui Abraičiui už gerai pa
ruoštą paskaitą, „Sietyno" cho
rui ir jo vadovui muz. Antanui 
Skriduliui už jautriai giedotas 
giesmes bažnyčioje, ir klubo 
valdybai visaip prisidėjusiai 
prie šio minėjimo suruošimo. 

Po to Lietuvių Bendruome
nės apyl. valdybos pirmininkė 
Birutė Kozicienė pranešė, kad 
LB Floridos apygardos suva
žiavimas įvyks Daytona Beach 
balandžio 16-18 d. Yra užsa
kytas viešbutis, ruošiama pro
grama. Visus kvietė suvažia
vime dalyvauti. 

Narcizas Kreivėnas priminė, 
kad „Sietynas" vyksta į Juno 
Beach balandžio 10 d. ir daly
vaus šio telkinio choro 15 me
tų sukakties minėjime. Kvietė 
sietyniečius ir norinčius vykti 
registruotis pas N. Kreivėną. 
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1/2 metų 

$60.00 
$65.00 
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$50.00 
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$55.00 
$85.00 

3 raen. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

Pabaigoje klubo valdyba, 
gražiai suruošusi minėjimą, 
dalyvius vaišino sumuštiniais, 
pyragais, kava ir vynu. 

Kovo vienuoliktoji kiekvieno 
širdyje liks gyva ilgai ilgai. 

Jurgis Janušaitis 

DETROIT, MI 

VYSK. P. BALTAKIS 
DETROITE 

I 
Sekmadienį, balandžio 11 d., 

Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
10:30 vai. ryto šv. Mišiose da
lyvaus vysk. Paulius Baltakis, 
kuris ta proga suteiks Sutvir
tinimo sakramentą Linai Bub-
lytei, Audriui Giedraičiui, To
mui Kažukauskui, Gyčiui Mi-
kulioniui, Andriui Miliūnui, 
Jonui Paskui, Laurai Sirgė-
daitei, Laurynui Valivoniui ir 
Remigijui Vilkui. 

KĖGLIAVTMO 
VARŽYBOS 

48-asis LDS visuotinio kėg-
liavimo varžybos Cloverlanes 
Bowl, 28900 Schoolcraf Livo-
nia, Michigan, vyks gegužės 
14-15 d. Gegužės 14 dieną 
varžysis pavieniai ir poros. 
Gegužės 15 dieną vyks tarp
miestinių komandų varžybos. 
Sekmadienį, gegužės 15 d., 12 
vai. vidurdienį vyks pokylis 
Burton Manor, Livonia. Re
gistruotis pas Mark Hefher, 
tel. 734-953-2655, ar Janice 
Brazas — 734-283-7335. 

AJV. ALDONA 
LATOŽA 

Balandžio 6 d. mirė anksty
vesnės kartos visuomenininke 
a.a. Aldona Latoža, sulaukusi 
84 m. amžiaus. Giliam nuliū
dime paliko dukrą Suzan Bub-
nelienę, vaikaitį Anthony 
Bubnelį ir pusseserę Dorothy 
Biliūnas. Laidojama balandžio 
9 dieną, 10 vai. r. su pamaldo
mis Dievo Apvaizdos bažny
čioje. Po Mišių velionė bus nu
lydėta ir palaidota Holy Sepul-
chre kapinėse. Laidotuves 

E U G E N E C. DECKER, DOS, P.C. 
4 6 4 7 W . 103 St., Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLJ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hictory Hito. IL 
Tel. (706) 5966101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 . . 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd , Hickory Hite. IL 
1 mylia [ vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 ~ 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 VV. Archer Ava. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

valandos pegsj susjtariroą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairvievv Dental Care 
• 6317 Fairvievv, Ste. 6 

VVestmont, IL 60559 
630-968-0964 

Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave . Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower 1. Suite 3 C 

Oowners Grova. IL 60515 
Tet (630) 436-0120 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9 8 3 0 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706436-6622 
4149W.63rd.St. 

Tel. 773-735-7709 
tvarko laidotuvių direktorė 
Yolanda M. Zaparackienė. 
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Dail. Staaė Smalinskiene prie savo paveikslo, padovanoto Lietuvos Duk
terų Juno Beach, FL, surengtos madų parodos dalyvių laimėjimui. 

Nuotr. Algio Aufūno 

-
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTO METINIS 

PRANEŠIMAS 
Pradėjome dešimtuosius 

laisvės metus. Pagrįstai gali
me džiaugtis nepriklausomy
bės ir demokratijos laimėji
mais. Minties, judėjimo laisvė, 
savarankiško verslo ir ūkinin
kavimo galimybės, nevaržoma 
kultūros kūryba, nepriklauso
ma žiniasklaida — tai reikš
mingi veikiančios demokrati
jos požymiai. Lietuvos tikrovė 
iš tiesų tapo veikiama piliečių 
valios. 

Ir vis dėlto — ar visas lais
vės teikiamas galimybes mes, 
kaip nepriklausomos valsty
bės piliečiai, įstengiame iš
naudoti? Ar visas laisvės ke
liamas prievoles mes, kaip sa
varankiška, už savo likimą at
sakinga, tauta, pajėgiame at
likti? 

Neatsitiktinai kalbu apie 
tautą — piliečių bendriją. Su 
nerimu klausiu: ar atvirame 
dabarties pasaulyje gebėsime 
išlikti kaip visuomenė, sieja
ma bendrų vertybių, idealų ir 
lūkesčių? Ryžtuosi atsakyti: 
taip. 

Taip, jei mus šiandien jungs 
ne tik bendra praeitis, bet ir 
bendros ateities vizija, bend
ros ateities kūryba. Taip, jei 
gebėsime remtis istorija, kur
dami šiuolaikines Lietuvos gy
venimo formas, bet neliksime 
istorijos įkalinti tarp praeities 
baimių ir prietarų. Taip, jei 
išmoksime derinti asmeninius 
ir grupių interesus su bend
rais tautos siekiais, jei išsau
gosime gyvą pilietinio solida
rumo dvasią. 

Prieš metus buvau išrinktas 
Lietuvos valstybės vadovu, pi
liečių daugumai pri tarus pa
matinėms mano programos 
nuostatoms. Jos itin glaustos: 
laisvas žmogus, atvira visuo
menė, stipri valstybė. Šios 
nuostatos žymi mano siūlomą 
tėvynės projekciją, galimą Lie
tuvos kelią. Jo centre pirmiau
sia matau savarankišką, ini
ciatyvų ž m o ^ . Žmogų, ku
riam tarnau. valstybė, ginda
ma jo teises, sudarydama są
lygas visapusiškai išskleisti 
asmeninius gabumus, siekius, 
pašaukimą. Beje, tokia sam
prata Lietuvoje remiasi sena 
tradicija. Pasak XVI amžiaus 
Vilniaus teisininko Andriaus 
Volano, „valstybė neturi jokio 
kilnesnio, jokio naudingesnio 
siekio už laisvę", ji — „bend
rosios laisvės saugotoja". 

Tikroji vals tybės s t ip rybė 
remias i p i l ieč ių 

in ic iatyva 
Lietuvos piliečių bendriją 

įsivaizduoju, kaip atvirą vi

suomenę, kurioje nėra tiesos 
monopolio ir vieno politinės 
galios centro; kurioje jokia 
grupė ar partija negali tapa
tintis su visa tauta ir kalbėti 
jos vardu. Tai savivaldi visuo
menė, suvokianti valstybę, 
kaip savo pačios valios išraiš
ką, kaip savo kūrybos rezul
tatą, kaip piliečių santarą. 

Stipri šiuolaikinė valstybė 
— tai ne stipri valdžia. Tikroji 
valstybės stiprybė remiasi ne 
valdžios prislėgtų žmonių pa
klusnumu, bet privačia pilie
čių iniciatyva, jų susitarimu, 
gebėjimu derinti skirtingus in
teresus, įsipareigoti bendram 
labui. Stipri yra valstybė, ku
rioje nuosekliai įgyvendintas 
valdžių atskyrimo principas. 
Kurios piliečiai skiria savo jė
gomis nuolat kuriamą valsty
bę nuo išsirinktos valdžios. 
Valdžia — laikina, valstybė — 
ilgaamžė. Pasakysiu, dar dau
giau: ilgaamžė yra ir gali būti 
tik tokia valstybė, kurios val
džia suvokia savo laikinumą ir 
netapatina savęs su valstybe. 

Šiuolaikinės valstybės galia 
priklauso nuo ūkinio žmonių 
pajėgumo, nuo jų mokėjimo 
savarankiškai verstis. Valsty
bei piliečiai turėtų patikėti tik 
tas veiklos sritis, kurių prob
lemų patys, ar susibūrę jį ben
draminčių grupes, nepajėgia 
išspręsti. Tik tai, ir nieko dau
giau. 

Pilietinė visuomenė ir mo
derni teisinė valstybė. Tokios 
Lietuvos vizijos įgyvendini
mas — pagrindinis mano 
tikslas. J a m siekti pirmaisiais 
savo kadencijos metais ieško
jau talkininkų tarp jūsų, ger
biamieji Seimo ir vyriausybės 
nariai, tarp valstybės tarnau
tojų, tarp piliečių. 

Visiems esu dėkingas už su
pratimą ir paramą. Supratimo 
tikiuosi ir šiandien kelia
miems klausimams. 

Pradėjęs savo kadenciją, ini
cijavau vyriausybės reformą, 
skatinau nuosekliai moderni
zuoti valstybę ir jos valdymą. 
Lankydamasis ministerijose, 
susitikęs su savivaldybių me
rais, aiškinausi, ar pajėgia da
bartinės valdžios institucijos 
efektyviai tarnauti visuome
nei. Mano patirtis, be kai ku
rių išimčių, nebuvo itin malo
ni. Toli pažengėme, formuoda
mi valdininkų valdžios valsty
bę. Bet mažai nuveikėme, kur
dami šiuolaikišką, kvalifikuo
tą, piliečių ir tautos intere
sams jautrią, valstybės tar
nybą. 

Manau, kad Lietuvos pilie
čiai norėtų ir turėtų aiškiai 

Danutė Bindokienė 

Ne pabėgėliai, o 
tremtiniai 

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkų* (kairėje) susitiko su Seimo pirmininku Vytautu Landsber
giu. Nuotr. Eltos 

žinoti, už ką konkrečiai atsa
ko, kokias konkrečias proble
mas sprendžia dabartinės val
džios institucijos. Kokias ku
ruojamų sričių plėtros strate
gijas jos siūlo ir įgyvendina? 
Kaip šios strategijos jungiasi į 
bendrą Lietuvos viziją? Deja, 
šie klausimai dažnai lieka ne
aiškūs ne tik visuomenei, bet 
ir mums, jos išrinktiesiems at
stovams. 

J a u kelintus metus vykdo
ma savivaldos reforma dar 
nepasiekė savo tikslo — nepri
artino sprendimų priėmimo 
prie vietos žmonių, nepadėjo 
susikurti savarankiškoms vie
tos bendruomenėms. Tarp val
džios ir piliečių išlieka no
menklatūrai būdingas atotrū
kis. Jį nuolat primena ir tūks
tančiai man adresuotų laiškų. 
Juose matau neviltį žmonių, 
atsimušusių į storą naujojo, 
lietuviškojo, biurokratizmo 
sieną. Tai rimta visuomenės 
gyvenimo problema, kurios 
sprendimo negalime atidėlioti. 
Realios savivaldos . stygius 
šiandien tampa rimtu kliuvi
niu pilietinės visuomenės rai
dai. J u k piliečių pasitikėjimas 
valstybe tiesiogiai priklauso 
nuo pasitikėjimo vietos val
džia. Taigi — nuo vietos val
džios galių spręsti žmonių 
problemas. ^ 

Visų pirma sukurkime 
veikiančią savivaldą 

Tad kviečiu vyriausybę baig
ti rengti dar pernai pažadėtą 
vietos savivaldos plėtros pro
gramą ir imti konkrečiai ją 
įgyvendinti. Esu įsitikinęs, 
kad savivaldos galių išplė
timas dabar yra kur kas svar
besnis uždavinys, nei vyriau
sybės siūlomas naujas admi
nistracinis krašto perskirsty
mas. Pirmiausia sukurkime 
veikiančią savivaldą, ir tik 
paskui braižykime naujas sa
vivaldybių ribas. Savivalda 

Lietuvoje niekad netaps tikra 
be žemės ir kitos nuosavybės, 
be savarankiškų savivaldybių 
biudžetų. Manau, kad biudže
to klausimais vyriausybė ne
delsdama turėtų pradėti daly
kišką dialogą su Lietuvos sa
vivaldybių asociacija. 

Siūlau rimtai pasvarstyti: 
gal prasmingiau ne savivaldy
bių skaičių didinti, bet išplėsti 
seniūnijų galias? Ar žmonėms 
nebūtų patogiau, jei kasdienes 
savo problemas galėtų spręsti 
padedami čia pat esančios se
niūnijos? 

Taip pat manau, kad būtina 
iš esmės peržiūrėti apskričių 
funkcijas. Beveik keturis 
tūkstančius tarnautojų turin
tis ir dešimtis milijonų kai
nuojantis, administracinis da
rinys yra prasmingas tik tiek, 
kiek sugeba perimti centrinės 
valdžios pareigų. Neleistina, 
kad apskritys augtų, prisiim-
damos ar dubliuodamos savi
valdybių funkcijas. Taip, deja, 
realiai yra nutikę šiandien. 

Drįstu priminti ir Jums, ger
biamieji Seimo nariai, kad ligi 
šiolei tebėra neratifikuota, dar 
1996 metais pasirašyta, Euro
pos vietos savivaldos chartija. 
Ją patvirtinę, suteiktumėte to
lesnei krašto savivaldos raidai 
itin reikalingą europinę di
mensiją. 

Savivaldos plėtrą šiandien 
turėtų lydėti nuoseklus vals
tybės valdymo, viešojo admi
nistravimo pertvarkymas. Jis 
būtinas, kad galėtume įgyven
dinti kol kas menkai vei
kiančią Konstitucijos nuosta
tą: valstybės institucijos turi 
tarnaut i piliečiams. Nors jau 
penkerius metus dirba Valdy
mo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministerija, reformos 
darbai išlieka fragmentiški. 
J iems stinga aiškios koncepci
jos, apibrėžtos strateginės 
krypties. 

Tačiau steigiama vis naujų 
valstybinių institucijų, nors jų 

funkcijos paprastai supainio
tos, menkai koordinuotos, o 
neretai — ir abejotino reika
lingumo. Žmogus pasmerktas 
su savo rūpesčiais klaidžioti 
tarp gausybės, nuo sovietinių 
laikų išlikusių ir naujai su
kurtų, įstaigų, nebesuvokda-
mas, iš kur kokią pažymą gau
ti ir kur ją nunešti. Tai pilie
čio savigarbą žeidžianti pa
dėtis. Būtina kuo greičiau su
stabdyti valdžios galių augimo 
procesą. 

Manau, kad iŠ esmės reikia 
peržiūrėti inspekcijų, kitų 
kontrolės tarnybų, ministerijų 
ir žinybų funkcijas — jas su
sisteminti, suderinti ir ryžtin
gai atsisakyti demokratinei 
valstybei nebūdingos, piliečių 
savarankiškumą varžančios 
valdžios institucijų veiklos. 
Valdymo reforma valstybės 
reikalų tvarkymą turi išva
duoti nuo sovietinės galvose
nos ir elgsenos, nuo nomenk
latūros šešėlių. Piliečiams val
džios institucijų darbas priva
lo tapti atviras ir perregimas. 
Jų sprendimai — aiškūs, su 
visuomene derinami ir viešai 
argumentuojami. 

J au dabar valstybės tarny
bos turėtų orientuotis į bręs
tančią informacinę visuomenę 
ir padėti jai augti. Deja, vie
šojo administravimo srityje 
naujosios informacinės tech
nologijos, galinčios padaryti 
valdžios darbą gerokai efekty
vesnį, diegiamos itin vangiai, 
be aiškaus strateginio plano. 
Iki šiolei nesame sukūrę ir 
valstybės tarnautojų tęstinio 
kvalifikacijos tobulinimo siste
mos. Be šių konkrečių darbų 
vyriausybės ilgai rengtas Val
stybės tarnybos įstatymo pro
jektas tėra formalus proble
mos sprendimas. Ar esame 
tikri, kad Seimui priėmus 
esamą šio įstatymo variantą, 
nesusiformuos uždara valdi
ninkų kasta? 

(Bus daugiau) 

Kai kruvinos r iaušes ar di
desnio pobūdžio tarpusaves 
kovos vyksta tolimuose Afri
kos kraštuose, ne vienas, net 
aukš tas pareigas užimantis 
vyriausybės asmuo, tai pava
dina nekul tūr ingų, besivys
tančių tautel ių peštynėmis ir 
stengiasi išjungti iš savo aki
račio. Galbūt todėl net žiau
r iausių žudynių t a rp Tutsi ir 
Hutu genčių metų NATO ar 
kuri kita t a rp tau t ine „poli
cinė organizacija" neskubėjo į 
pagalbą. Tačiau niekas negali 
ignoruoti „senos, kultūringos, 
europietiškos" Jugoslavijos, 
kurios agresija prieš savo 
krašto ribose gyvenančius al
banų kilmės žmones pralen
kia ne t afrikiečius. 

Šiandien pasaul iui patogiau 
kaltinti Jugoslavijos prez. Mi-
losevic kietą nusis ta tymą ne
nusileisti jokiems įtikinėji
mams a r užsienio taikomoms 
bausmėms, bet nereikia pa
miršt i , kad ir eiliniai serbai 
turi panašų nusis ta tymą Ko-
sovo provincijos albanų at
žvilgiu. Aną dieną, k r in tan t 
bomboms ant Jugoslavijos sos
tinės, žiniasklaidai transliuo
jan t baisius vaizdus iš Koso-
vo, JAV TV žurnal is tas už
kalbino Belgrado kavinėje sė
dinčius j aunuol ius ir pa
klausė, ką j ie mano apie serbų 
elgesį su a lbanais . „Tegul al
banai keliauja į Albaniją Ko-
sovo provincija priklauso ser
bams ir j iems amžinai pri
klausys", — a t sakė viena mer
gina, neatsižvelgdama į faktą, 
kad Kosove albanų kilmės 
žmonės gyvena apie 450 metų! 

Tačiau šiuo metu didžiausia 
problema yra ne Milosevic 
kie tasprandiškumas, Maskvos 
grasinimai a r bombos, vis tan
kesne kruša sėjamos tiek Ju
goslavijos sostinėje, t iek ir už 
jos ribų. o nesuskaičiuojamos 
minios Kosovo t remtinių, su
sigrūdusių niekieno žemėje 
prie kaimyninių valstybių sie
nų. Tų žmonių dabar t inė pa
dėtis yra nepavydėtina, o atei
tis — kone beviltiška. 

Žiniasklaida juos dažnai 
pavadina pabėgėliais, bet iš 
tikrųjų tai t remtinia i , o jų 
išvietinimas iš gimtųjų namų 
yra tolygus šiurpiesiems trė
mimams, kuriuos vykdė So
vietų Sąjunga. Kai Antrojo pa
saulinio karo pabaigoje iš Lie
tuvos pasipylė dešimtys tūks
tančių pabėgėlių. Vokietija vis 
dėlto atvėrė j iems var tus ir 
net stengėsi vienaip ar kitaip 
aprūpinti . Kosovo albanų pa
dėtis dar sunkesnė , nes jie ne

turi kur dingti: negali grįžt: 
namo. negali patekti į saugiu 
prieglobstį svetimame krašte 

Juos iš savų namų. daž
niausiai nakties metu. grasin
dami ginklais, išvaro serbų 
kareiviai, duodami tik keliai 
minutes pasiruošti. Nesusku
busieji ar „įtariamieji" nužu
domi vietoje, o kiti sugro
dami į t raukinius, autobusus, 
traktorių t raukiamus veži
mus 'nemažai tur i pešti ke
liauti, nepaisant, ar tai sene
liai, ligoniai, ar maži vaikai1, 
pakelyje dar apiplėšiami. įvai
riai terorizuojami, išjuokiami. 
Šeimos išskiriamos, o. atvežus 
prie artimiausios kaimyninės 
valstybes sienos, žmones pa
liekami plyname lauke, be 
pastogės, maisto, vandens, hi
gienos įrengimų ar medici
ninės pagalbos. Tas kenčian
čias, vis gausėjančias tremti
nių minias matome kasdien ir 
negalime neprisiminti lietu
vių tautos kančių trėmimų 
metais. 

Nors mūsų jaunesniosios 
kartos užaugusios su ..Baisiojo 
birželio" minėjimais, bet iš 
tikrųjų niekuomet neįsisąmo-
nijusios trėmimų realybes, 
turė tų dabar atkreipti dėmesį 
j Kosovo albanu likimą ir 
bent iš dalies supras, ką jaute 
lietuviai, komunistinio teroro 
siautėjimo metais. Tai šiurpi, 
bet efektinga, istorijos pamo
ka, daug veiksmingesne už vi
sas paskaitas ar Lietuvos Ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centro išleistas knygas. 

Istorija sako, kad Balkanų 
pusiasalis yra tarytum ..karų 
lopšys", iš kurio jau ne kartą 
išrėpliojo pasaulinio masto 
žmonijos nelaime. Reikia 
tikėtis, kad šį kartą konfliktas 
neišsiples. Tiek Amerikos, 
tiek kitų NATO kraštų vado
vybė kalba, kad, įgyvendinus 
taiką. Kosovo albanai galės 
grįžti namo ir viskas vel su-
normales. Tačiau tai greičiau 
svajonė, ne tikrove. Visų pir
ma, serbai sugriovė ir sudegi
no ištremtųjų namus, tad jie 
nebeturi , kur grįžti. Antra 
ver tus , net įgyvendinus vieno
kią ar kitokių taika Kosove. ar 
serbai paliks juos ramybėje. 
a r nekeršys už sugriautą Bel
gradą ir kitus miestus, ar po 
visų skriaudų ir žudynių 
galės taikiai kartu gyventi, o 
gal Kosovo provincija bus dar 
viena Bosnija, kurioje gyveni
mas normalesnis tik tuomet, 
kai taiką palaiko tarptaut ines 
kariuomenes daliniai0 

„GRANDINĖLĖS" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 
LIGIJA TALTKUVIENĖ 

Nr.16 Tęsinys 

Clevelando laikraščio „The Plain Dealer" žurnalistė 
Jane Scott, būdama lyg ir stebėtoja iš šono, objekty
viai spausdino savo aprašymus iš Pietų Amerikoje 
gastroliavusios „Grandinėlės" koncertų. Aprašydama 
koncertą Medelline str. „Cleveland's Troupe a Hit in 
Colombia" (1970.6.28), ji pastebi, kad „vos nebuvo nu
griautas miesto teatras dėl žmonių gausumo, besi
dominčių 'Grandinėlės' koncertu (...) Šokėjai nuo karš
čio išgėrė šimtus galonų vandens (...) Šokant klumpa
kojį, įlinko net keletas scenos lentų. (...) Pusantro mili
jono gyventojų miestas — Medelline — atvėrė širdį ir 
namus clevelandiečiams". Kas svarbiausia, kad tuo 
pačiu metu vyko pasaulio futbolo taurės finalinės var
žybos ir žmonės neatsitraukė nuo televizijos ekranų, 
bet senas miesto Colono teatras, pastatytas 1793 m., 
ir yra kitoje pusėje gatvės nuo prezidento rūmų, per
pildytas. Žurnalistė kalbasi su kolumbiečių laikraščio 
„EI Columbiano" redaktoriumi ir leidėju Julio Hernan-
dez: „Ši šokėjų grupė buvo taip šviežia ir graži. Mes 
nesame turėję tokio spektaklio". 

Po koncerto, jau išvykus iš Medelline, per tėvo M. 

Tamošiūno vedamą radijo valandėlę Rasa Šernaitytė 
perskaitė viso lietuvių telkinio vardu padėką „Gran
dinėlei": (...) „Jūsų pasirodymas mums čia buvo ne
įprasta staigmena. Vieni sunkiai vaizdavomės Jūsų 
viešnagę įvykusiu faktu. Kiti, ypač mūsų negausus 
jaunųjų prieaugis, apstulbo, patyręs, kad ir lietuviai 
gražiai šoka, puikiais tradiciniais rūbais svetimus ir 
saviškius sužavėti geba, turininga liaudies muzika pa
sigirti neblogiau gali ir, kad jie patys priklauso lietu
vių kilmei prie Baltijos jūros, kad jų tėvynė bei tėvų 
žemė Lietuva — tapusi laisva — lauks jų sugrįžtant!" 

Staigmeną turėjo ir svetimtaučiai, nes lietuviškus 
liaudies šokius matė pirmą kartą platesniu mastu. 
Todėl, užuot bet kurios kritikos, jie daugiau domėjosi 
esama Lietuvos politine padėtimi, jos istorija, po pa
saulį išblaškytais lietuvių skaičiais, „Grandinėlės" an
samblio biografija ir pan. Taigi, didelį propagandos 
lapą Lietuvai atskleidėte svetimtaučiams savo atvyki
mu. O kas dėl kritiškojo įvertinimo, jie pastebėjo, kad 
buvote labai pavyzdingi — gero išsiauklėjimo, simpa
tiški ir gražūs. Ypač ansamblio susiklausymą iškėlė 
Medellyn dienraštis „EI Colombiano" savo birželio 19 
d. laidoje, dviejų skilčių aprašymą išspausdinęs ant
rašte: „Drausmė" sugebėjimas ir spalvingumas lietu
vių liaudies šokių ansamblyje. (...) Tad savo pavyzdin
gumu taip pat suteikėte pasididžiavimo ne tik mums 
ir Jūsų kelionę finansavusiems Šiaurės Amerikos lie
tuviams, bet ir pačiai Š. Amerikai, kurios jaunimas 
šiandien beveik visur, ypač užsienių televizijoje, vaiz
duojamas beveik perdėm tik iš neigiamos pusės. Lai 
gyvuoja 'Grandinėlė'!" („Draugas", 1970.07.14). 

Didelį dėmesį „Grandinėlei" skyrė teatralai. Ką tik 

neseniai buvo gastroliavusios filipiniečiu ir meksi
kiečių tautinių šokių grupės ir labai apvylė žiūrovus, 
pateikdamos ne itin aukšto meninio lygio programas. 
Lietuvaičių pasirodymas pataisė nuomone apie gastro
liuojančius menininkus. Teatralams ypač patiko lietu
viškų šokių choreografija, šokių brėžinio išradingu
mas. O Columbo-Americano instituto direktore Sonia 
Usoria, kuri dirba su kolumbiečių tautinių šokių gru
pe ir daug važinėja po pasaulį, išmokė grandinėliečius 
kolumbiečių šokį „La Cumbia". L. Sagys net keletą va
landų mokė ją lietuviškų tautinių šokių žingsnių bei 
„Lenciūgėlį", „Blezdingėlę". 

„Grandinėlę" pagerbė miesto meras, senatorius. 
Grupė buvo pagerbta miesto piliečių surengtame poky
lyje. Našlaičių labui „Grandinėlė" davė labdaros kon
certą. Po koncerto Medelline šokėjai vyksta į Bogotą, 
kuri yra 8,659 pėdų aukščiau jūros lygio. Koncertą 
žiūrovai stebėjo užgniaužę kvapą, nes šokėjams tar
pais stigo oro. Už scenos buvo du tankai deguonio. ku
riais keletas šokėjų pasinaudojo, o kai kurie netgi 
turėjo spausti deguonies kaukes prie veido. 

Koncertai praėjo su nepaprastu pasisekimu. Ypač 
daug džiaugsmo žiūrovams sukėlė maloni staigmena 
— pašoktas tautinis šokis „La Cumbia". 

Lietuvos generalinis konsulas St. Sirutis pakvietė 
„Grandinėlę" į ištaigingą Karių klubą pietums, o po.jų 
į gegužinę savo namuose. 

Kolumbiečiai buvo neapsakomai sužavėti „Grandi
nėle", kad net JAV ambasadorius Vv'alter Bastian pa
sakė: „Mes kur kas daugiau laimime šitokiu kultū
riniu pasikeitimu, negu šimto milijonų dolerių pasko
la" („The Plain Dealer", 1970. 07.10). Tos dienos laik

raštyje visas puslapis buvo skirtas „Grandinėlei" su 
smulkiu aprašymu ir keturiomis nuotraukomis. Daug 
dėmesio Kolumbijos spauda skyrė „Grandinėlei" visos 
viešnagės metu — ..EI Tempo". ..EI Sigio" ir kiti įsidėjo 
šokėjų nuotraukas, žinias iš koncertų ir apie būsimus 
koncertus. Laikraščiai išgyrė ne tik šokėjus, bet ir visą 
muzikinę palydą, solistę Aldoną Stempužienę. Iš Ko
lumbijos išvykstama į Venezuelą. • 

„Grandinėlės" pasirodymu Caracas Teatro National 
scenoje ir televizijos penktame kanale rūpinosi ketver
tas vyrų, kurių du — Venezuelos LB pirmininkas inž. 
Vladas Venckus ir lietuviu kapelionas kun. Antanas 
Pe rkamas atliko patį didžiausią darbą bei jaunas lie
tuvis Alfonsas Pauliauskas. dirbantis Maracaibo ži
balo bendrovėje, ir kun. Ant. Saulaitis. S-J. Juk „Gran
dinėlei" priimti reikia nakvynės, maisto globos, auto
busų, įvairių leidimų iš valdžios. 

Negaliu čia nepapasakoti apie kunigą A. Perkumą. 
įdomios biografijos žmogų, kuris stengiasi įgyvendinti 
misionieriaus tikslą — apjungti žmones Kristuje. 62 
metų kunigas ilgiausią gyvenimo laikotarpį praleido 
Hong Konge, prie Tibeto sienos ir kitose Kinijos vieto
se, tad kartais save vadina kiniečiu. Per pasaulinį ka
rą išgelbėjo pusantro šimto berniukų nuo bombardavi
mo, o jam pačiam teko japonų kulka — peršovė koia. 

Jurg is Bieliūnas, kuris buvo vienas pagrindinių 
..Grandinėlės" kelionės po Venezuelą organizatorių, 
audiencijoje pas Maracay vyskupą supažindino JĮ ,-U 
lietuvių sunkumai* okupuotoje Lietuvoje, ypač apie re
ligijos padėtį, apie išeivijos kultūrinę veiklą, vyskupas 
buvo paprašytas atlaikyti pamaldas už „Grandinėle" 

(Bus daugiau' 
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TARP MŪSŲ KALBANT 
KUR MŪSŲ NĖRA, KUR MŪSŲ NEBUVO 

Sakoma, kad Texas valsti
joje gyvena apie 3,000 lietu
vių. Vieni jų yra čia gimę, o 
kiti pokario ir net. pastarai
siais metais iš tėvynės atvykę 
tautiečiai. Daugiausia jų gyve
na Houston. Dalias, Austin ir 
kituose didesniuose miestuo
se. Ankstyvesniais laikais lie
tuvių būta ir palyginti nuoša
lioje Yorktown miestelio apy
linkėje. Dewitt County ribose. 
Vieni jų išsikėlė į tolimesnes 
vietas, o kai kurie (jų palikuo
nys I ir dabar tebegyvena tose 
pačiose arba kiek tolimesnėse 
apylinkėse. Įdomu ir reikš
minga, jog nekurie palikuonys 
ir dabar neneigia savo lietu
viškos kilmės. Prieš keletą 
metų apie šiuos lietuvius, kaip 
sakoma, teko tik viena ausimi 
nugirsti. Kiek vėliau pavyko 
daugiau apie juos sužinoti. 

Kone visi (1852-1874 m.) į 
Texas (tikriausiai buriniais 
laivais) atvykę lietuviai yra 
kilę iš Klaipėdos krašto. Tais 
laikais Klaipėdos kraštas ir 
visa Mažoji Lietuva priklausė 
vokiečių valdytai Prūsijai. 
Kaip žinia, 1848-aisiais ir vė
lesniais metais, revoliucinės 
bangos vejami, nemažai vo
kiečių išvyko j užjūrio kraš
tus. Drauge su jais atvyko ir 
lietuvininkų. Laivais pasiekę 
Galveston. Indianola ar New 
Orleans uostus, apsigyveno 
dabartinio Yorktovvn apylin
kėse. Daugelis ateivių vertėsi 
žemės ūkiu. 

Vienas pirmųjų atvyko Da-
vid Stanchos ir jo žmona Dora. 
Juos pasekė kitos mažlietuvių 
šeimos ir pavieniai asmenys. 
Kaip antai Merine, Lunds-
chen. Praetz, Kerlick, Rago-
sus, Schonn, Jonischkies, Gel-
susu Lernpken, Mosteit, Ran
ge, YYaitschies, Jutz , Lenkeit 
ir kt. Imigracijos ir kitų įstai
gų duomenimis, beveik visi 
mūsų gentainiai gimė Heidek-
rug apylinkėse, o Heidekrug 
yra ne kas kita, o mums gerai 
žinoma Šilutė. Štai vienas ki

tas jų gimtųjų vietovių pava
dinimas: Osznuggaren (Užnu
gariai), Rupkalvven (Rupkal-
viai), Trakseden (Trakse-
džiai), Kirlicken (Kirlikiai), 
Skerwitt (Skirvytė), Minnei-
ken (Mineikiai) ir kt. 

Teigiama, kad 19-ajame 
šimtmetyje šioje vietoje dau
giausia gyveno vokiečių tau
tybės asmenys. Jie, be abejo, 
savo tarpe kalbėdavo vokiškai. 
Kad ir nesava, bet lietuvinin
kams gerai žinoma, vokiečių 
kalba. Galima teigti, jog vo
kiečių kalba jiems buvo neat
skiriama gyvenimo dalis. Rei
kėtų manyti, kad juos jungė ir 
ta pati protestantiškoji religi
ja. Vis tik savo tarpe jie daž
niausiai kalbėdavo lietuviškai. 
Taip tvirtina jų palikuonys, 
kurie kaip anksčiau sakyta, ir 
dabar neneigia savo lietuviš
kos kilmės. 

Teigiama, kad Amerikos pi
lietiniame kare tenykščiai lie
tuviai reiškėsi abiejose kovo
jančiose pusėse. Karo metu 
lietuvininkų pastangomis bu
vo įkurta gyvenvietė prie 
Smith (Schmidt) upelio, kelio
lika mylių į pietryčius nuo 
Yorktown. Čia buvo pastaty
tas viešbutėlis ir įrengtas van
dens malūnas. Pasakojama, 
kad tais laikais nedorų žmo
nių būrys terorizavo apylinkės 
gyventojus. Baimės verčiami, 
gyventojai kažkur užkasė 
90,000 auksinių dolerių. Deja, 
ilgainiui buvo pamiršta ir iki 
šiol liko neišaiškinta paslėpto 
lobio vieta. 

Ne per toliausiai nuo Smith 
upelio yra senos, apleistos ka
pinaitės. Jose ilsisi šiose apy
linkėse gyvenę lietuvininkai. 
Kapinaitės buvo ir tebėra va
dinamos Jonischkies vardu. 
Kapaviečių paminkluose iš
skaitomos lietuviškai skam
bančios pavardės, pavyzdžiui: 
John Jonischkies. Taipgi užra
šyta, kad jis kilęs iš Rupkal-
vių ir atvykęs 1856 m. 

P e t r a s P e t r u t i s 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto įvairūs 

J. PAUKŠTELIO PREMIJA 
Vilniaus Rotušėje kovo 2 d. 

pagerbtas aštuntasis Juozo 
Paukštelio literatūrinės pre
mijos laureatas — prozinin
kas Vytautas Martinkus. Pak
ruojo rajono savivaldybė nu
sprendė skirti premiją rašyto
jui už naujausią romaną Si
monija, kur^ išleido Rašytojų 
sąjungos leidykla. Iškilminga
me J. Paukštelio gimimo 100-
mečio minėjime Pakruojo rajo
no vadovai laureatui įteikė 
diplomą ir 2,500 Lt. 

1985 m. įsteigta J . Paukš
telio literatūrine premija ski
riama už geriausią prozos 
kūrinį kaimo tema. Šios pre
mijos laureatais yra tapę pro
zininkai Algirdas Pocius. Ro
mualdas Granauskas, Jonas 
Mikelinskas. Vidmantė Ja-
sukaitytė. Vanda Juknaitė, 
Algimantas Zurba ir Juozas 
Aputis. 

V. Marcinkus laureato pa
dėkos kalboje sakė. kad ši pre-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTTOMOaUO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofe ir Ott. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 Wt*t 95* Street 

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

Per labdaros akcija Švenčionyse Gražina Ladsbergiene daii:io batu», kuriuos atsiuntė ,,Lietuvos našlaičiu glo
bos komitetas. 

SUSITIKOME SU GRAŽINA 

mija jam buvo netikėta ir 
brangi moraliniu imperatyvu. 
„Džiaugiuosi būdamas tegu ir 
mažyte Juozo Paukštelio au
ros dalele. Tai man didelė 
garbė", — pabrėžė laureatas. 

J. Paukštelio gimimo 100-
mečio minėjime kalbėjo Ra
šytojų sąjungos pirmininkas 
Valentinas Sventickas, lite
ratūros tyrinėtoja Elena Buke-
lienė. prozininkas Juozas Apu
tis. Aktoriai Gražina Urbo
naitė ir Jonas Braškys skaitė 
ištraukas iš J. Paukštelio ro
manų Kaimynai ir Jaunystė. 
Dainininkė Judita Leitaitė, 
violončelininkas Albertas Ši-
vickis ir pianistas Andrius Va
siliauskas atliko J. Paukštelio 
mėgstamą muziką. Šiaurės 
Lietuvos dainas dainavo etno
grafinio ansamblio „Linkuva" 
grupė. Minėjime dalyvavo abi 
rašytojo dukros — televizijos 
režisierė Valentina Paukšte
lytė ir pedagogė Dilia Knys-
tautienė. (Elta) 

Amerikoje dažnai lankosi 
svečiai iš Lietuvos. Lankosi 
aukšti valdžios žmonės, mi
nistrai, buvo net ir preziden
tai pasirodę šioje Atlanto pu
sėje, lankosi giminės ir kiti 
paprasti žmonės. Mes, Ameri
kos lietuviai, juos visus gra
žiai priimame, vaišiname, kal
bame ir, aišku, „mokiname", 
kaip jie turėtų gyventi Lietu
voje. Kovo mėnesį Amerikoje 
lankėsi Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis su žmo
na Gražina. 

Gražina Landsbergienė yra 
„Lietuvos našlaičių globos" 
komiteto ilgametė patikėtinė-
įgaliotinė ir atstovė Lietuvoje. 
Kuomet 1993 metais birželio 
mėn. buvo įkurtas komitetas, 
pirmųjų remiamų vaikų, ku
rių buvo tada tik 20, parama 
ejo per Gražiną Landsbergie
nę. Labdaros darbui plečian
tis, plėtėsi ir įgaliotinių — ats
tovų skaičius Lietuvoje. 1998 
m. pradžioje komitetas Lietu
voje turėjo 11 atstovų ir pa
tikėtinių. Šiandien kun. V. 
Aukštakalnio ir kun. K. Ralio 
dvi remiamų vaikų grupes 
perkėlus į „Kaimo vaikų" fon
dą, komitetas turi 9 atstovus-
patikėtinius, per kuriuos šiuo 
metu yra šelpiami 8"0 vaikų. 
Remiamų vaikų skr ius nuo
lat keičiasi, vaikai, sulaukę 18 
metų (Amerikos globėjams ne
pareiškus noro jų ir toliau 
remti), išbraukiami iš sąrašų. 
Vaikų-našlaičių skaičius ne
mažėja, nes prašymai nau
joms pašalpoms gaunami nuo
lat. Nors sakoma, kad Lietu
voje gyvenimas gerėja, bet ne 
visiems. Šių metų pradžioje 
laikraščiuose buvo rašoma, 
kad kiekvienas našlaitis Lie
tuvoje gaus po 500 litų per 

mėnesį. Galvojome, kad mūsų 
šalpos darbo pabaiga jau ma
toma. Bet pasiteiravus, nei 
vienas valdžios žmogus nemo
kėjo paaiškint i , kokiu būdu ir 
kaip ta i bus daroma, o našlai
čių globėjai skundėsi, kad da
bar j ie mažiau gauna, ir gy
venimas yra da r sunkesnis. Ir 
suprask, žmogau, kas ten da
rosi! 

Šiuo metu per Gražiną 
Landsbergienę yra remiami 
265 vaikai . Iš viso nuo komite
to darbo pradžios tik per Gra
žiną Landsbergienę Lietuvos 
vaikų-našlaičių paramai buvo 
nus iųs ta 135,114 dol. (J šią 
sumą neįeina per kitus pati
kėt inius nusiųst i kitiems vai
kams pinigai bei kita parama. 
Apie ta i pakalbėsime kitą 
kartą) . 

Gražinai viešint Čikagoje, 
komitetas susitiko ir posė

džiavo su ja kovo 16 d., antra
dienį. Per posėdį aiškinomės 
įvairius klausimus ir neaišku
mus. Yra daug lengviau nesu
sipratimus ir neaiškumus išly
ginti susėdus prie vieno stalo, 
negu telefonais, laiškais, fak
sais. O neaiškumų ir nesusip
ratimų dirbant kartu, bet skir
tingose Atlanto vandenyno pu
sėse visada yra ir bus. Komite
tas dėkojo Gražinai Landsber
gienei už jos darbą ir pagalbą, 
o Gražina dėkojo komitetui ir 
Amerikos lietuviams. 

Komitetas yra tik rankos, 
kurios paima šalpą iš Ameri
kos gerų ir dosnių lietuvių ir 
ją perduoda Lietuvos vaikams 
-našlaičiams. Darbas nėra 
lengvas, pasitaiko klaidų, ne
susipratimų. Visą komiteto 
darbą atlieka savanoriai — 
niekas negauna algos, nėra 
samdytų tarnautojų. 

Komiteto išlaidas sudaro tik 
pašto ir skelbi mų-padėkų 
spaudoje išlaidos, visi kiti SU

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Skubiai reikalingas 
darbininkas 

statybos kompanijai. 
Reikia turėti savo transportą. 

TeL 630-435-1967. 

Parduodu dviejų miegamųjų 
ir dviejų prausyklų butą 

(condominium) Oak Lawn'e. 
Parketas, privati skalbykla ir 

garažas, gražus kiemas. 
Skambinti 1-708-425-1775 

aukoti pinigai yra skirti nu
skriausto Lietuvos vaiko šal
pai. 

Taip pat norėtųsi paaiškinti, 
kad šis komitetas nieko ben
dro neturi su Vytauto Lands
bergio fondu — tai du skirtin
gi vienetai. 

Komitetas yra dėkingas vi
siems Amerikos lietuviams, 
kurie padeda šelpti ir paleng
vinti gyvenimą Lietuvos nu
skriaustam vaikui. 

B i ru tė J a s a i t i e n ė 

..Li(.'tJ.!..s imilaičių globos" komiteto dovanos Širvintų rajono vaikams 

PAGERBTI MOKSLO PREMIJŲ 
LAUREATAI 

kaš>tojo Juozo Paukštelio literatūrinės premijos laureato pagerbime da-
lyvavo abi rašytojo dukros - televizijos režisierė Valentina Paukštelyte 
dešinėje) ir pedagogė Dalia Knystautiene Nuotr. Eltos 

Lietuvos Mokslų akademi
joje kovo 4 d. iškilmingai pa
gerbti 1998 metų Lietuvos 
mokslo premijų laureatai . 
Laureatų premijas ir diplo
mus mokslininkams įteikė 
ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius, švietimo ir 
mokslo ministras Kornelijus 
Platelis ir Lietuvos Mokslų 
akademijos prezidentas aka
demikas Benediktas Juodka. 
Ceremonijoje dalyvavo žemės 
ūkio ministras Edvardas Ma-
kelis, mokslinių institutų va
dovai, Lietuvos mokslo pre
mijų komiteto nariai , akade
mine bendruomenė. 

Lietuvos mokslo premijų 
komitetas už reikšmingus 
mokslo darbus 1998 m. pa
skyrė devynias premijas 26 
mokslininkams. 

Premijos agrarinių, gamtos, 
matematikos ir medicinos 
mokslų srityje įteiktos Vid
mantui Bentkui, Vygantui 
Paulauskui, Alfredui Rač
kauskui už darbų ciklą 

„Banacho erdvių skirstinių 
asimptotinė analizė7', Steponui 
Ašmontui , Jonui Gradauskui. 
Edmundui Širmuliui, Algir
dui Sužiedėliui ir Gintarui 
Valušiui už darbų ciklą „Mi
krobangų ir infraraudonosios 
spinduliuotos sąveika su pus
laidininkiais: tyrimas ir taiky
mas", Zenonui Rokui Rudzikui 
už darbų ciklą „Teorinė dau-
giaelektronių atomų ir jonų 
spektroskopija", Vidmantui Sta
niui, Algirdui Lukoševičiui, 
Aldonai Misevičiūtei, Tadeu
šui Šikšnianui ir Bronislavui 
Gelvonauskiui už darbų ciklą 
„Sodo augalų genetiniai-se-
lekciniai tyrimai' '. 

Premijos humanitarinių, so
cialinių ir teologijos mokslų 
srityje įteiktos Dariui Antana
vičiui, Algirdui Antanui Baliu-
liui, Egidijui Banioniui 'po 
mirties), Artūrui Duboniui. 
Romualdui Firkovičiui už dar
bą Lietuvos metrika, Knygos 
Nr.: 5,8,10,11 ir 564, taip pat 
— Henrikui Zabuliui už lei

dinį Kn-.ųelt apie pakylėtumą 
kažkada Longinui priskirta. 

Premijos techninių mokslų 
srityje įteiktos Jonui Mockui 
už darbų ciklą „Inžinieriniai 
globalinio optimizavimo meto
dai", Algirdui Žukauskui (po 
mirties). Vladislovui Katinui, 
Antanui Pedišiui, Anuprui 
Šlančiauskui už darbų ciklą 
„Turbulentinio šilumos perne

šimo, hidrodinamikos ir srau
to sukeltų vibracijų energeti
niuose įrenginiuose dėsnin
gumų tyrimas", Vytautui 
Stankevičiui už darbų ciklą 
„Statybinė šilumos technika". 

Vyriausybės 1998 m. lapkri
čio 16 d. nutarimu, Lietuvos 
mokslo premijų dydis 340 kar
tų viršija minimalų gyvenimo 
lygį ir sudaro 42,500 lt. (Elta) 
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MEDALIS 
„UŽ N U O P E L N U S 

LIETUVOS KULTŪRAI" 

Žymiam dailininkui ir ko
lekcininkui Kazimierui Var
neliui įteiktas Kultūros ir 
meno tarybos garbės medalis 
„Už nuopelnus Lietuvos kul
tūrai". Apdovanojimo ceremo
nijoje kovo 29 d. „Naručio" 
viešbutyje dalyvavo K. Varne
lis su žmona, kultūros minist
ras Saulius Šaltenis, Kultūros 
ir meno tarybos, Vilniaus dai
lės akademijos atstovai. 

Dailininkas K Varnelis pa
dėkojo Kultūros ministerijai, 
Vilniaus miesto savivaldybei, 
Vilniaus dailės akademijos 
rektoriui Arvydui Šalteniui, 
kurio padrąsinimu vertinga 
dailininko meno kolekcija at
gabenta į Vilnių. Pasak K 
Varnelio, dar daug darbų tu
ri būti nuveikta, kad jo vardu 
pavadinti namai - muziejus 
taptų visos Lietuvos kultūros 
dalimi. 

Kultūros ir meno tarybos 
apdovanojimas „Už nuopel
nus Lietuvos kultūrai" įteik
tas šeštą kartą. 

Dailininko Petro Repšio su
kurtu medaliu anksčiau apdo
vanoti pianistė Mūza Rubac-
kytė, ambasadorius Vytautas 
Antanas Dambrava, visuome
nės veikėja Ugnė Karvelis, 
vertėjas ir kalbininkas Guidc 
Michelini ir Lietuvos garbės 
konsulas Austrijoje Peter 
Kron. 

(Elta 

Laureatų premijas ir diplomus mokslininkams įteiki ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius (kairėje 
Švietimo ir mokslo ministras Kornelijus Platelis (dešinėje) ir Lietuvos Mokslų akademijos prezidentas akade 
mikas Benediktas Juodka. Lietuvos Mokslų akademijoje iškilmingai pagerbti 1998 metų Lietuvos mokslo pre 
rnijy laureatai. Nuotr. Eito* 



KAUNO APSKRITIES JAUNŲJŲ 
ŠAULIŲ PASITARIMAS 

Vienas pagrindinių Šaulių 
sąjungos uždavinių yra moks
leivių ir jaunimo patriotinis 
auklėjimas, jų kovinės pareng
ties pagrindų apmokymas ir 
jų ruošimas atlikti pagrindinę 
pilietinę pareigą — ginti Tė
vynę. Visose šaulių rinktinėse 
darbui su moksleiviais ir jau
nimu skiriama bene daugiau
siai dėmesio ir laiko, juk šio 
darbo vaisius — sąmoningo ir 
pilnateisio Lietuvos piliečio 
išugdymas. 

1989 m. atkuriant Šaulių 
sąjungą, buvo siekiama į orga
nizaciją patraukti daugiau vi
dutinio ir pagyvenusio am
žiaus žmonių, nes sovietinis 
represinis aparatas vis dar 
buvo galingas, ir moksleivius 
bei studentus traukti į labai 
pavojingą darbą — atvirąją 
veiklą prieš sovietinę valstybę 
— tuometinė LŠS Laikinoji ta
ryba . manė esant netikslinga 
dėl galimų pasekmių. Tiesa, 
LSS atkūrimo iniciatyvinės 
grupės veikloje dalyvavo ir 
keli moksleivių ir studentų 
atstovai. 

Paskelbus Kovo 11-osios Ne
priklausomybės aktą ir įvei
kus okupantus 1991 m. sausį 
ir rugpjūtį, veiklai su jaunai
siais šauliais atsivėrė plačios 
galimybės. Jaunieji šauliai ak
tyviai dalyvavo Aukščiausios 
Tarybos rūmų ir kitų vals
tybes svarbos objektų apsau
goje. D. Gerbutavičius ir I. Ši-
mulionis žuvo ginant Vil
niaus Televizijos bokštą, kelio
lika apdovanoti Sausio 13-
osios atminimo medaliais. Tuo 
metu organizacija sau užsibrė
žė naujas užduotis, kurioms 
vykdyti reikėjo naujų jėgų. to
dėl imtasi žygių į mokyklas, 
institutus ir kt. Pradėjo steig
tis jaunųjų šaukų skyriai, bū
riai, sporto klubai, saviveiklos 
kolektyvai ir t.t. Vyresnie
siems šauliams padedant, jau
nimui buvo organizuojamos 
vasaros stovyklos, įvairūs už
siėmimai, kursai, renginiai, 
išvykos, ir čia bene labiausiai 
pasižymėjo tuometinių Kauno, 
Žemaitijos. Vilkaviškio ir 
Šiaulių rinktinių vadovybės. 
Jiems nemažai padėjo vietos 
savanoriai, „Geležinio vilko" 
brigados kariškiai, Kauno jė
geriai, gen. S. Raštikio pus
karininkių mokyklos vadovy

bė ir I VRM vidaus tarnybos 
pulko viršininkai, kurie įžvel
gė, kad dabartiniai jaunuoliai 
ateityje papildys mūsų ka
rines s t - jk tūras ir bus pa-
x\iesti tarnybon Lietuvos ka
riuomenėje, todėl geriau j a u 
dabar — nuo mokyklos suolo 
moksleivius ruošti šiai atsa
kingai pareigai. 

1997 m. liepos mėnesį Lietu
vos Respublikos Seimas pri
ėmė Šaulių sąjungos įstatymą, 
kuriame numatyta, kad Šau
lių sąjungos nariais galima 
tapti nuo 12 metų. Tai padėjo 
Šaulių sąjungai dar labiau iš
plėsti jaunųjų šaulių veiklą ir 
sulaukti naujų narių. Nese
niai LŠS vadovybė paruošė 
Jaunųjų šaulių nuostatų pro
jektą, kuris nustato jaunųjų 
šaulių veiklą, vidaus tvarky
mąsi, valdymą ir t.t. 

Vykdant minėto projekto kai 
kuriuos reikalavimus, gruo
džio 5 dieną LŠS Centro būs
tinėje įvyko jaunųjų šaulių pa
dalinių vadovų ir atstovų 
koordinacinis pasitarimas dėl 
Kauno apskrities jaunųjų šau
lių veiklos ir koordinacinės ta
rybos išrinkimo. Į šį pasita
rimą atvyko jaunieji šauliai ir 
jų vadovai iš Domeikavos, Za
pyškio, Ežerėlio, Požėrų, Jiez
no, Viduklės, Raseinių ir Kau
no būrių. Deja, į pasitarimą 
neatvyko Kėdainių atstovai, 
kurie jau yra įgiję nemažai pa
tirties darbe su moksleiviais. 

Pradėjęs pasitarimą rink
tinės vado pavaduotojas L. 
Trumpulis sakė, kad po Šau
lių sąjungos įstatymo priėmi
mo, jauniesiems šauliams ski
riamos naujos užduotys, ir 
kad jie jas įvykdytų, j ie tur i 
kruopščiai bei atsakingai žiū
rėti į šaulių darbą. Kitais me
tais Šaulių sąjunga švęs savo 
įkūrimo 80-ąsias ir a tkūrimo 
10-ąsias metines, tokias pat 
datas minės ir Kauno apskri
ties šaulių rinktinė, todėl j au 
dabar reikia ruoštis garbingai 
sutikti minėtus jubiliejus. 

Apie Šaulių sąjungos atkū
rimo laikotarpį, šio laikotarpio 
veiklą, problemas, pirmuosius 
narius ir kt. susirinkusiems 
trumpai papasakojo šių eilu
čių autorius, kuris, baigdamas 
savo pasisakymą, palinkėjo 
jauniesiems šauliams stip
rybės, ryžto ir geriausios klo-
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DRAUGAS, 1999 m. balandžio 8 d., ketvirtadienis 

Kauno apskrities jaunieji šauliai apmokymuose „Rudens vejas — '98". 

ties dirbant mūsų valstybės 
labui ir tautos gerovei, tikė
josi, kad ateinanti pamaina 
garbingai tęs LŠS įkūrėjo ir 
ideologo VI. Pūtvio-Putvinsko 
šauliškumo idėjas. 

Kauno apskrities Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės va
das ats . vyr. leitenantas R. 
Dunauskas džiaugėsi, kad 
Kauno apskrityje labai plečia
si jaunųjų šaulių veikla — 
steigiasi nauji skyriai, būriai, 
kuopos. Tačiau reikia, kad 
jaunųjų šaulių veikla nesiri
botų vienpusiška veikla — ko
vine parengtimi. Reikia plėsti 
kultūrinį, švietėjišką, sportinį, 
auklėjamąjį darbą, ir išrinkta 
naujoji Kauno apskrities jau
nųjų šaulių koordinacinė tary
ba turės šį darbą koordinuoti 
ir derinti su rinktinės vado
vybe. Ats. vyr. leitenantas R. 
Dunauskas pasiūlė į šią tary
bą išrinkti po vieną atstovą iš 
kiekvieno rinktinės jaunųjų 
šaulių padalinio. Paprašė į 
rinktinės šaulišką darbą 
įjungti daugiau merginų, ku
rioms taip pat numatoma 
daug užduočių. Baigdamas sa
vo kalbą, r inktinės vadas pa
linkėjo jauniesiems šauliams 
sėkmės ugdant jaunojo šaulio 
veiklą, st iprinant ir ginant 
mūsų valstybę. 

Norėdamas aptart i rinktinės 
jaunųjų šaulių nueitą kelią ir 
apžvelgti ateities planus, rink
tinės vado pavaduotojas L. 
Trumpulis savo kalbą pradėjo 
VI. Pūtvio-Putvinskio žodžiais 
apie šauliškumą ir veiklą. L. 
Trumpulis minėjo, kad pirma
sis rinktinės jaunųjų šaulių 
skyrius įsikūrė 1994 metų 
pradžioje Kauno techninės kū
rybos namuose, kur atsirado 
jaunųjų šaulių techninio spor
to būreliai. Tų pačių metų ru
denį jaunieji šauliai pradėjo 
lankyti užsiėmimus VRM I vi
daus tarnybos pulko mokymo 
centre, šio būrio vadu buvo 
paskirtas A. Repečka, pava
duotoju — K. Kilinskas, kuris 
lankė užsiėmimus minėtame 
mokymo centre. 19% metais 
šauliukai pradėjo mokytis 
Kauno gen. S. Raštikio pus
karininkių mokyklos bazėje, 
lankė dviejų pakopų užsiėmi
mus, vasarą vyko Kauno rink
tinės jaunųjų šaulių vasaros 
stovykla. Įsikūrė jaunųjų šau
lių skyriai Kėdainiuose, Jiez
ne, Zapyškyje, Pažėruose ir kt. 
1997 metais užsiėmimai vyko 
gen. S. Raštikio puskarininkių 
mokykloje, buvo organizuoja
mi įvairūs renginiai ir išvy
kos. 1998 metais organizuota 
karine-sportinė vasaros sto
vykla Jūrėje, tų metų rugpjū
tyje buvo organizuoti pirmieji 
jaunųjų šaulių taktiniai moky
mai Kauno ir Klaipėdos rink
tinių jauniesiems šauliams ne
toli Klaipėdos. įvykdyta prog
rama „Rudens vėjas — 98'*. L. 
Trumpulis pasakodamas užsi
minė ir apie priėmimo klausi
mus, nes jaunimas, norėda
mas pasirodyti prieš bendra
amžius, neapgalvotai nusižen
gia, įvykdo įvairius nusikalti

mus. Tokių jaunuolių nereikia 
atmesti, o auklėti ir būti kar
tu, kad jie neįsilietų į įvairias 
gatvės grupuotes. Kiekvienas 
jaunuolis — mūsų tėvynės 
ateitis ir už jį reikia kovoti. 
Pagrindinės jaunųjų šaulių 
veiklos kryptys tokios: 

1. kovinis parengimas, 
2. teisinių žinių pagrindai, 
3. pilietinis-patriotinis auk

lėjimas. 
4. kultūrinis - švietėjiškas 

darbas. 
L. Trumpulis džiaugėsi, kad 

kitais metais rinktinė jaunųjų 
šaulių veiklai gaus lėšų iš 
Kauno apskrities švietimo ir 
socialinių reikalų departa
mento. Rinktinės vadovybės 
paruoštas projektas dėl jauno
jo piliečio ugdymo pateko į fi
nansuojamų projektų sąrašą. 
Tikėsimės, kad kitais metais 
Kauno apskrities šauliukams 
bus organizuota daugiau vasa
ros stovyklų, įvairių renginių, 
užsiėmimų, išvykų ir t.t. Baig
damas savo kaAą, L. Trumpu
lis padėkojo buvusiam rink
tinės vadui A. Kodelskui, jau
nųjų šaulių kuopos vadui A. 
Repečkai, būrio vadui K. Ki-
linskui ir kitiems už aktyvu
mą puoselėjant jaunųjų šaulių 
veiklą. 

Pasisakė ir Kauno apskri
ties rinktinės jaunųjų šaulių 
padalinių vadovai. Ne visose 
vietovėse šis darbas vykdomas 
sklandžiai. Ypač stebina siau
ras pedagogų požiūris į jau
nųjų šaulių veiklą, stengiantis 

iš karto įžvelgti militarizmą 
ar politiką. Norisi pažymėti, 
kad Sauliuku vadovai neranda 
bendros kalbos su Zapyškio ir 
Ežerėlio vidurinių mokyklų 
vadovybe. Čia šauliukams ne
leidžiama naudotis sporto sa
lėmis ir klasėmis užsiėmi
mams. Ne ką geresnė padėtis 
ir Jiezne. Viduklėje santykiai 
su mokykla pakenčiami — 
vadovybė ten žadėjo skirti pa
talpas fiziniam lavinimui ir 
užsiėmimams. Bene geriausia 
padėtis yra Pažėruose ir Do
meikavoje, kur garbės reikalu 
tapo būti Sauliuku. Čia pade
da ir mokyklos, ir seniūnijos, 
ir vietos savanoriai, o Domei
kavoje — šauliams skiriama ir 
šaudykla. Mokytojams, seniū
nijų darbuotojams ir kitiems 
atsakingiems asmenims ver
tėtų pagalvoti apie mūsų atei
ties kartą ir labiau remti šau-
liškąją veiklą, nes kokį mes 
išugdysime Lietuvos pilietį, 
tokia bus ir mūsų valstybės 
ateitis. Manau, kad kiekvie
nas sąmoningas Lietuvos pi
lietis svajoja, k a d Lietuva bū
tų klestinti, be įvairių rūpes
čių, valstybė. 

Baigiantis pasitarimui buvo 
išrinkta rinktinės jaunųjų 
šaulių koordinacinė taryba, 
kurios pirmininku tapo kau
nietis moksleivis R. Rimkus. 
Naujajai tarybai belieka pa
linkėti vaisingos ir aktyvios 
veiklos, o Kauno jauniesiems 
šauliams — ištvermės. 

Paruošė S. Ignatavič ius 

O VIS D Ė L T O BUVO ĮDOMI 
KELIONĖ 

VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

Neseniai pasirodė Zenono 
Prūso knyga pavadinta ..Dvi
dešimtojo amžiaus verpetuo
se", kuri, kaip autorius sako, 
duoda „vienos šeimos isto
riją". Nors dabar mes vis daž
niau ir dažniau skaitome įvai
rių mūsų veikėjų autobiogra
fijas bei prisiminimus, ši kny
ga yra gana skirtinga nuo pa
prastų istorijų pasakojimų. 
Autorius čia perduoda ne do
kumentacijas apie praeitį, bet 
savo paties patirtus išgyveni
mus ir jų gana subtilius įverti
nimus. Kaip pradžioje pasako
ma, autorius nenorėjo rašyti 
visų pirma apie savo šeimos 
ir savo skausmingus išgyveni
mus, bet jam buvo svarbu pa
žymėti ir šviesesnes gyvenimo 
akimirkas, kurios, net ir po 
sunkiausių pergyvenimų, pa
lieka mumyse šį tą pozity
vaus, prieinant išvados, kad 
vis dėlto buvo ir yra verta gy
venti. 

Pradedamas nuo savo vai
kystės, praleistos tikrai lietu
viškame Butėnų kaime, jis ra
šo apie savo tėvus, paprastus, 
nuoširdžius lietuvius ūkinin
kus. Duoda labai gyvą vaizdą 
apie besikuriančią nepriklau
soma Lietuvą, kurioje jis savo 
gyvenimą pradėjo, augo. mo
kėsi ir brendo. Jo visa šeima. 

•kaip ir kiti ūkininkai, buvo 
darbšti ir sąžininga. Tėvai ir 
vaikai laikėsi krikščioniškos 
moralės principų: jie mylėjo 
Lietuvą tokią, kokia ji buvo, 
nes ji buvo jų vargų ir 
džiaugsmų kupina tėvynė. 

Deja, šeima, kaip ir jis, karo 
ir okupacijų įvykių eigoje buvo 
priversti tapti „keliautojais": 
tėvai ir kiti šeimos nariai buvo 
išvežti į Sibirą, o pats Zenonas 
atsidūrė Vakaruose. Gyveni
mas nebuvo lengvas nei vie
niems, nei kitiems, kaip visi 
žinome. Bet yra įdomu skaity
ti apie Prūsų šeimos patirtis 
šaltajame Sibire, kur, nepai
sant visokių t rūkumų, ligų ir 
nuoskriaudų. Prūsų tėvai ir 
vaikai, vieni vienur, o kiti ki
tur, sugebėjo šiek tiek įsikur
ti. Jie neprarado vilčių ir savo 
kruopštumu ir sugebėjimu net 
ir tokiose žiauriose sąlygose, 
jie galėjo savo gyvenime net 
keletą džiaugsmo spindulių 
rasti. 

Pats Zenonas, tik vienas iš 
visos šeimos spėjęs pasitrauk
ti į Vakarus 1944 m., irgi 
lengvų kelių nerado; jis buvo 
verčiamas besitraukiantiems 
vokiečiams fizinį darbą atlikti, 
o galų gale, pasiekęs Bavariją, 
turėjo rasti darbą ir tuo būdu 
savo studijas finansuoti. Ga-

A.tA. 
JONAS AMBRIZAS 

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. Mirė 1999 m. balandžio 5 d. 8:30 vai. 
vakaro. 

Gimė Lietuvoje, Trakų apskrityje, Kaišiadorių para
pijoje. Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: a.a. pusbrolio Kazimiero Beigos šeima 
JAV-jose, pusbroliai ir pusseserės bei kiti gimines Lie
tuvoje. 

Velionis priklausė Lietuvių Tautos fondui ir kitoms 
lietuvių organizacijoms. 

A a . Jonas pašarvotas penktadienį, balandžio 9 d. 
nuo 3 iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės šeštadienį, balandžio 10 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus au
kojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Jonas bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti 
šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi Beigų š e ima . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-
7600. 

Alvito parapijos Vikarui 

A.tA. 
kun. ALBINUI MARTIŠIUNUI-

MARČIUI 
1999 m. vasario 22 d. amžina i a t s i s k y r u s su šiuo 
pasauliu, nuoširdžią užuojautą r e i š k i a m e seser ia i 
URŠULEI EIDIETTENEI, broliui VALENTINUI bei jų 
šeimoms ir kartu l iūdime. 

1946 m. kelionės į Ameriką draugai: 
Albina ir Jonas Martinkai 

Anelė ir Edvardas Pociai 

A.tA. 
adv. JONUI ČIAPUI 

mirus, giliausia užuojauta jo MOTINAI, BROLIAMS 
ir SESERIMS. 

Adv. Jonas Gibaitis 

vęs Miuncheno universitete 
doktoratą iŠ miškininkystės-
ekonomikos, Zenonas su kitais 
panašaus likimo bendrais at
vyko į Ameriką. Bet ir čia 
pradžia buvo nelengva: to 
mokslo čia niekas nenorėjo 
pripažinti ir dėlto darbą rasti 
savo profesijoje negalėjo. Kai 
jis norėjo gauti darbą, turėjo 
slėpti savo aukštąjį išsilavi
nimą, nes žmonėms su dokto
ratais čia paprasto darbo nie
kas nenorėjo duoti. 

Bet darbas yra darbas, ir jis 
dirbo prie statybos, spaus
tuvėje, fabrike. Savo santau
pas panaudojo mokslui tęsti 
ir, „persimokęs" miškininkys
tę bei šiek tiek pakeitęs savo 
orientaciją — nuo miškų augi
nimo į medienos perdirbimą 
— gavo magistro laipsnį iš Sy-
racuse universiteto. Po to, ga
vus „vietinę legitimaciją", pa
dėtis pagerėjo: jis pradėjo 
dirbti profesinį darbą ir net
rukus tapo žymios popieriaus 
produktų gamybinės firmos 
laboratorijos moksliniu ben
dradarbiu. Čia sukūrė šeimą 
ir, kur galėjo, įsijungė į lietu
višką veikimą. Be abejo, visi 
„Draugo" skaitytojai jį pažįs
ta iš jo įdomių, gerai paruoštų 
straipsnių, kuriuos dienrašty
je dažnai randame. 

Neįmanoma pateikti visos 
knygos santraukos ir dėl to 
man sunku perduoti tuos gra
žius, labai būdingus ir psicho
logiškai teisingus, žmonių bei 
įvykių aprašymus. Bene svar
biausias šios knygos bruožas 
yra autoriaus neišsenkamas 
visur gėrio ieškojimas ir suge
bėjimas jį rasti. Jis randa gerų 
žmonių ir tarp okupantų, ir 
Sibiro prižiūrėtojų: jam gerų 
įspūdžių palieka Vokietijos ba

varai, kurie, net ir nacių re
žimo metu, rodo gana gražaus 
žmoniškumo: o Amerikoje jis 
įdomiai sugyvena su „senai
siais" lietuviais emigrantais, 
be ginčų priimdamas jų pata
rimus . Jo aprašomas lietuvių 
darbštumas ir sąžiningumas, 
kuris net okupantams sovie
tams darė įspūdi, tikrai nu
šviečia mūsų tautos moralinį 
sveikumą, nepasidavimą ne
vilčiai, net ir sunkiausiomis 
sąlygomis. Tokie lietuviai bu
vo jo šeimos nariais, toks jis 
buvo ir yra patsai. Ir dabar, 
kai žvelgiame į mūsų tėvynę, 
kuri taip sunkiai keliasi iš so
vietų priespaudos, ir kai ma
tome visokias suktybes, ko
rupciją, lengvo gyvenimo ieš
kojimą, net neaišku darosi, 
kaip visa tai įvyko. Tikrai kar
tais tenka pasigesti tų Butėnų 
kaimo ūkininkų, kurie, savo 
rankomis duoną užsidirbę, gy
venimu nesiskundė, bet juo 
džiaugėsi. 

Daugeliui, kurie kaip ir Ze
nonas Prūsas, jau esame pa
siekę pensijos amžiaus, jo kny
ga primins išgyvenimus, kurie 
buvo ir mums panašūs. Dau
gelis tapome priverstiniais 
„keliautojais" ir daugelis to
kiais tebesame. Bet ar mes 
esame pagalvoję, kad. kaip 
Prūsas savo knygoje teigia, o 
vis dėlto buvo neblogos dienos 
ir neblogos mūsų kelionės0 

Manau, kad ši knyga ne tik 
mums suteiks gražių prisimi
nimų ir jaunajai kartai stip
resnių vilčių, bet taip pat at
gaivins visuose pasitikėjimą, 
kad mūsų tauta tęs savo atgi
mimą, liks sveika ir tvirta 

Prūsas. Zenonas '1999. .Dvi
dešimtojo amžiaus verpetuose" 
Leidykla ..Naujasis lankas' Kau
nas. 

http://www.midlandtadtral.cofn


DRAUGAS, 1999 m. balandžio 8 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

I n i . Bronius Nainys kal
bės apie dabartinę Lietuvos 
politiką Cicero lietuvių sek
madienio kavos klube balan
džio 11d. 12 vai. po šv. Mišių. 

Daumanto — Dielinin-
kaičio jaunųjų ateitininku 
kuopos susirinkimas sek
madienį, balandžio 11 d., vyks 
Ateitininkų namuose, Lemon-
te, tuoj po vaikams skirtų šv. 
Mišių Pal. J. Matulaičio misi
joje. Švęsime Atvelykį! Visi 
kuopos nariai prašomi atsi
nešti margučius ir jiems krep
šelius — ridensime margu
čius. Pasistenkime visi daly
vauti. Bus tikrai linksma ir 
smagu. 

Panevėžiečiu klubo pus
metinis susirinkimas šaukia
mas balandžio 11d., per Atve
lykį, 12 vai., Jaunimo centro 
klasėje. Visi nariai maloniai 
kviečiami susirinkime daly
vauti. Kviečiame ir naujai at
vykusius panevėžiečius atsi
lankyti. 

„Židinio" povelykinės pa
maldos dvasinio prisikėlimo 
nuotaikoje įvyks šeštadienį, 
balandžio 10 d., 4 vai. p.p., Jė
zuitų koplyčioje, Čikagoje. Vi
si nuoširdžiai kviečiami jose 
dalyvauti. 

Jaunučiu ateitininkų sto
vykla Dainavoje prasidės 
pirmadienį, liepos 5 ir baigsis 
šeštadienį, liepos 17 d. Regis
tracijos lapai jau pasiųsti vi
soms kuopoms. Jei jų negavo
te, kreipkitės į savo kuopos 
globėją, o jei reikėtų daugiau 
registracijos lapų, skambinki-
te tel. 708-349-7426 ir palikite 
žinią. Prašoma įsidėmėti, kad 
užpildytus registracijos lapus 
reikia grąžinti iki gegužės 1 d. 

Lietuvių dailininkų kū
ryba iki 1995 m.: „Žengiant 
į 2000 metus" — Čiurlionio 
galerijos kolekcijoje esan
čių darbų parodos atidary
mas Jaunimo centre, 5620 S, 
Claremont, Čikagoje, vyks 
penktadienį, gegužės 14 d., 
7:30 v.v. Atidaryme dr. Balys 
Račkauskas kalbės apie Čiur
lionio galerijos įsteigimą. Pa
roda vyks iki š.m. birželio 9 d. 
Kuratore Daiva Karužaitė 
kviečia dailininkus ir visuo
menę atsiliepti ir atsilankyti. 
Daugiau sužinosite paskambi
nę tel. 773-476-8247. 

Al Mogenis, Quincy, IL, 
parode savo gerą širdį ir tikrą 
dėmesį lietuviškai spaudai, 
atsiųsdamas „Draugo" para
mai net 1.000 dolerių. Esame 
sujaudinti jo dosnumo ir reiš
kiame nuoširdžią padėką. 

Dr. A. Šaulys, Shoreham, 
N~Y, siųsdamas prenumeratos 
mok«\st). pareme ..Draugą" 
100 doi. auka. I^abai ačiū! 

Vera Paulionis, Sun City 
West. AZ. prie ..Draugo" pre
numeratos mokesčio prijungė 
105 dol. auką. Ačiū! 

Sally L'ndraitis. Lemom. 
IL, už ..Draugo' kalėdines kor
teles ir 1999 m kalendorių at
siuntė 100 dol auk.-) Dėko
jame! 

Mielieji Švento Rasto 
skaitytojai! Naujasis Šv. 
Rašto leidinys taip skaitomas 
ir taip perkamas, jog „Drau
go" administracija jo jau pri
trūko... Prašytume kantriai 
palaukti naujos šio leidinio 
siuntos. Ją gavę, iškart jums 
pranešime. 

Balandžio 24 d., Pasaulio 
lietuvių centre. Lemont, IL 
įvyks Lietuvių fondo metinis 
suvažiavimas. Suvažiavimo 
metu bus renkama Lietuvių 
fondo taryba, j kurią kandi
datuoja dr. Vytautas Bie
liauskas, Vytas Maciūnas 
ir Reda Ardytė-Pliūrienė, 
dr. Ona Daugirdienė. Šie 
asmenys yra žinomi, ilgalai
kiai visuomenininkai, akty
viai reiškiasi Lietuvių Ben
druomenės veikloje. JAV LB 
Krašto valdyba skatina Lietu
vių fondo narius šiame su
važiavime aktyviai ir gausiai 
dalyvauti. Negalintys suva
žiavime dalyvauti, prašome 
savo balsus perduoti JAV Lie
tuvių Bendruomenei, įgalioji
mus siunčiant JAV LB Kraš
to valdybos pirmininkei Regi
nai Narušienei, 213 West, 
Shore Dr., Cary, IL 60013. 

„Amerikos Lietuvių tau
tinės sąjungos valdyba svei
kina Jus šv. Velykų proga, 
linkėdami visokeriopos sėk
mės. Dėkingi už skirtą dėme
sį mūsų veiklai, siunčiame 
100 dol. dienraščio paramai", 
taip mums rašo ALT sąjungos 
sekretorė Vanda Mažeikienė. 
Labai malonu, kai organizaci
jos, kurioms mielai „Draugas" 
pasitarnauja, bent kuklia au
ka prisimena ir savo dienraštį 
švenčių bei kitomis progomis. 
Ačiū! 

Gustave Černius, ND Des 
Anges Mountauban, Canada, 
atsilygindamas už „Draugo" 
prenumeratą, pridėjo 260 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkui! 

Adolfas Dirgėla, Oak 
Lawn, IL. apdovanojo „Drau
gą" 100 dol Jam tariame 
širdingą ačiū! 

Kazys Paškonis, Eastlake, 
OH, su prenumeratos mokes
čiu dar apdovanojo „Draugą" 
100 dol. Nuoširdžiai dėkoja
me. 

K Račiūnas iš Druski
ninkų, pratęsdamas prenume
ratą, pridėjo 100 dol. dovaną 
„Draugui". Esame dėkingi! 

Vytautas Urba, MD, iš Ju-
piter, Florida, pratęsdamas 
„Draugo" prenumeratą, at
siuntė kartu 100 dol. auką. 
Tariame ačiū! 

G. Narkus Kramer, Be-
thesda, MD. kartu su „Drau
go" prenumeratos pratęsimu 
atsiuntė 105 dol. auką. Dėkui! 

Antanas Janonis, Chipley, 
FL, siųsdamas prenumeratos 
pratęsimą, ..Draugą" apdova
nojo dar 100 dol. Dėkojame! 

L. Valančius, Orland Park. 
I L. už kalėdines korteles ir 
„Draugo" kalendorių atsiuntė 
100 dol auk3 Nuoširdus ačiū' 

Mažieji Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos dainininkai. 

MAIRONIO UTUANISTINĖS MOKYKLOS 
ŠVENTĖ 

Tradiciškai kasmet Mairo
nio lituanistinėje mokykloje 
iškilmingai minime Vasario 
16-ąją — Lietuvos Nepriklau
somybės šventę. Vis dažniau 
svarbesnius minėjimus patiki
me surengti istorijos būrelio 
„Geležinio vilko" nariams, ku
riems maloniai padeda bū
relio vadovė Gražina Sturo-
nienė. Gal todėl ir patys moks
leiviai tuomet drąsiau jaučiasi 
ir labiau supranta savo atsa
komybę svarbiuose renginiuo
se. 

Minėjimas vyko Pasaulio lie
tuvių centro sporto salėje, da
lyvaujant visiems mokiniams 
ir mokytojams bei padėjėjams, 
gausiai susirinkusiems tėve
liams bei seneliams. Įnešus 
valstybines JAV ir Lietuvos 
vėliavas, sugiedojome abiejų 
valstybių himnus. Įžanginį 
žodį perskaitė „Geležinio vil
ko" pirmininkė Giedrė Kaz
lauskaitė. Padėkojusi mokyk
los vadovybei už suteiktą 
garbę istorijos būreliui vado
vauti iškilmingoje Nepriklau

somybes šventėje, tėvelius ir 
svečius, kurių tarpe buvo ir 
Švietimo tarybos pirmininke 
Regina Kučienė, ta proga taip 
pat tarusi trumpą pasveikini
mo žodį. Po to Giedrė Kaz
lauskaitė priminė mums Lie
tuvos kovų istoriją ir Ne
priklausomybes dienos svarbą. 
Štai ką ji sakė: „Lietuviai nar
siai kovojo ir atlaike kryžiuo
čių puolimus, atlaike daugiau 
nei 100 metų trukusią carinės 
Rusijos priespaudą, atlaikė ir 
tą sunkų akmenį, kuriuo ji bu
vo prispausta 50 metų ir gyva 
palaidota... 

Ir būtų klaidinga galvoti, 
kad nepriklausomybe iš karto 
atnešė ir dabar atneš laimę, 
perėjimo žingsniai buvo ir te
bėra skausmingi: ir nereiškia, 
kad jei vakar pasėjai grūdą, 
tai kitą dieną valgysi duoną. 
Ilgas kelias veda į nepriklau
somybę, tačiau tauta visada 
prieš akis turėjo savo laimės 
žiburį, jo siekė ir kopė į tą 
kalną. Ir tas kelias buvo 
žmonių aukomis nuklotas — 

tai buvo sukilėliai ir jų vadai, 
knygnešiai, savanoriai, ka
riai, partizanai ir visi tie, ku
rie savo darbu ir kruvina au
ka prisidėjo prie mūsų tautos 
laisvės. Jų visų žinomi ir ne
žinomi vardai alsuoja gyvybe 
mūsų tautinėje sąmonėje..." 

Tyios minute pagerbėme 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 

ir nepriklausomybe atmini
mą. Vasario 16-osios aktą 
perskaitė dešimtokė Karolina 
Lieponytė, o Linos Augiutės 
eilėraštį „Laisvė" padeklama
vo Agnė Misiūnaitė. Visi kiti 
istorijos būrelio nariai buvo 
parengę eiliuotą montažą, ku
riame skambėjo Nijolės Mas-
teikaites eilėraštis „Vasario 
16-oji" ir Kęstučio Genio 
„Laisvajame". Aukštesniosios 
mokyklos pasirodymą užbai
gė dešimtos klasės mokslei
viai, pašokę „Suktinį" (mo
kytoja Danutė Grigaliūnie
nė). 

Jaunesniųjų mokinukų pro
gramėlė suteikė minėjimui 
jaunatviško žavesio ir pras
kaidrino visų veidus šypse
nomis. Smagu matyti ma
žuosius lietuvaičius, besisten
giančius gražiai pasirodyti, 
išraiškingai deklamuoti ir pa
dainuoti. 

LK 1 klasės mokinukai, 
padedant mokytojai Danai 
Plazyk, padeklamavo Vytės 
Nemunėlio eilėraštuką „Vy
tis", o savo rankutėse jie laikė 
savo darbo vyčius — spalvin
gus pieštus raitelius. Pirmo 
skyriaus moksleiviai (moky
tojos Dalia Vitkienė ir Irena 
Senkevičiene) deklamavo Al

binos Kašubienės „Lietuvai" 
o trečias skyrius — vieninga 
ir tvirtai Viktoro Šimaičio ei 

lėraštį „Mindaugas" (mokyto
ja Audronė Elvikienė). Visi 
jaunieji skaitovai susilaukė 
gausių plojimų. 

Po to į sceną sugužėjo visos 
pradinės mokyklos mokinu
kai. Dainavimo mokytojams 
Rasai Poskočimienei ir Jūra
tei Fisher akompanuojant jie 
padainavo „Aš esu lietuvis", 
„Laisvės varpas" ir keletą ki
tų dainelių. Visi šventės daly
viai tarsi susivienijo dainuo
dami „Aš čia — gyva" ir „Lie
tuva brangi", kuria ir buvo už
baigtas minėjimas. 

Esame vienos tėvynės, vie
nos tautos vaikai, jauni, ir vy
resni, maži ir dideli, galbūt 
skirtingų pažiūrų, skirtingos 
patirties, bet suėję į didelį bū
rį, dainuodami, šokdami ir 
kalbėdami protėvių kalba, 
esame vienos šeimos nariai. 
Kol mes kartu susirenkame 
švęsti savo šventes, dainuo
jame ir bendraujame — tol 
gyva bus Lietuva ne tik Lietu
voje, bet Lietuva ir šioje pla
čioje, daugiakalbėje, daugia
tautėje Atlanto pakrantėje. 

Rūta Kuncienė 

Maironio lituanistines mokyklos LK 1 klasė. Iš kairės: Aleksandra Šaulytė, Aleksas Chavez, Diana Belos, Ash-
ley Emery, Erikas Berner, Karina Ozers, Regina Ramanauskaitė. 

DAINOS IR POEZIJOS POPIETE 

Čikagos lituanistinės mokyklon akordeonistas prof Algis Zaboras mokyk
lai mokiniu bL,r\-]< Nuotr Dalios Badarienės 

Kaip smagu, kai „Seklyčios" 
trečiadienių vyresniųjų lietu
vių popietes (manau, kad jose 
užtektų vietos ir jaunesniems. 
—E.J.V.) pradeda savo šmai
kščiu ir nuotaikingu žodžiu 
renginių vadovė E. Sirutienė. 

Sausio 27 d. susibūrimą, pa
sidžiaugusi gražia, beveik pa
vasariška diena, E. Sirutienė 
pavadino dainų ir poezijos po
piete. Ji pristatė malonią vieš
nią — poetę Eglę Juodvalkę ir 
jos tėvelį žurnalistą Antaną 
Juodvalkį. Po to E. Sirutienė 
aiškino, kodėl mes, lietuviai, 
taip mėgstame dainuoti. Na, 
esame (ir kiti mus taip vadi
na) dainininkų tauta, nors 
tarp mūsų yra ir nedainuo
jančių, tik besiklausančių 
(„Seklyčioje" tokių retai pasi
taiko. — E.J.V.), o neturintie
ji nei klausos, nei balso tik 
numoja ranka, sakydami (įta
riu, kad iš pavydo. — E. J.V.): 
„Tegul jie sau šūkauja — mes 
palauksim, kol pabaigs". 

Mūsų maestro F. Strolia ir 
renginių vadovė nusprendė, 
kad programą pradėsime, su
dainuodami keturias liaudies 
dainas, po to klausysimės Eg
lės Juodvalkės poezijos ir po 
eilėraščių vėl dainuosime 
maršus ir patriotines dainas, 
nes Vasario 16-oji netoli. 

Taigi sudainavome, kaip 
anoj pusėj Nemunėlio pievelė 
žaliavo, kurioj gulėjo karužėj 
nušautas kareivėlis, o jo žir
gelį seserys šėrė žaliom rūte
lėm ir girdė motulės gailiom 
ašarėlėm. Daina baigėsi posmu 
.,Ir pritrūko seserėlėms žalių
jų rūtelių, nepritrūko moti
nėlei gailių ašarėlių". Po to 
dainavome, kad „Nuvyto jau 

žibuoklės" (Deja, toks yra visų 
gėlių likimas...).Visi. gal jau
nas dienas prisiminę, traukė 
„Tūkstantis žingsnelių nuo 
mano namelių". Argi negrie
bia už širdies dainuojant, kad 
„Viena žvaigždė šviesi, kita 
dar šviesesnė, o mano merge
lė už visas gražesnė9". 

Pirmą programos dalį bai
gėme daina „Aušta aušrelė". 
Visi dar iš vaikystės atsime
name tą dainos priegiesmį: 
„Vilniaus kalneliai, sveikina
me jus, ruoškite drąsuoliams 
tinkamus kapus". Tada nenu
jautėme, kad toli gražu ne 
vien tik Vilniaus kalneliuose 
ras kapus mūsų ne tik karei
vėliai, bet ir Lietuvą mylėję 
drąsuoliai: vyrai ir moterys. 

Dainoms nuskambėjus, E. 
Sirutienė pakvietė poetę Eglę 
Juodvalkę papasakoti apie 
savo kūrybą, gyvenimą ir pas
kaityti eilėraščių. Sužinojome, 
kad poetė yra gimusi Čika

goje. 20 metų dirbo Miunche
no Laisvos Europos Radijo 
(Radio Free Europe) lietuvių 
skyriuje: rašė straipsnius, 
apklausinėdavo rašytojus, po
litikus ir šiaip įdomius asme
nis, perduodavo žinias. Poetę 
įdarbino J. Laucka. Nuo 1976 
iki 1995 žinios buvo transliuo
jamos į Lietuvą iš Miuncheno, 
dabar transliacijos perduoda
mos iš Prahos — radijui vado
vauja K. Girnius. 

Poetė yra parašiusi 3 poezi
jos knygas: ..Jei paliesi ma
ne". ..Pas ką žiedas žydi" ir 
„Mnemosinės vėrinys". Pas
kutinioji knyga išėjo Vilniuje. 
^Reika paminėti, kad Mnemo-
sinė yra graikų atminties 
deivė ir 9 mūzų motina). Da
bar Eglė ruošia knygą apie 
sveikatą. 

Knyga bus autobiografinio 
pobūdžio, nes autorė, būda
ma 5 metų, susirgo cukralige 
ir pergyveno įvairiausių ope
racijų ir komplikacijų. Ir kaip 
nuos tabu , kad tos visos ligos 

poetės nepalaužė, kad ji išliko 
tokia skaidri ir šviesi, kad, 
kaip eilėraštyje sako, „... ma
no kūnas kvepia žeme jūra, 
sutemų ir aušrų dangumi" ir 
kad ,,... kaip vaikas mokausi 
iš lygties, kuri yra gyveni
mas". Įdomu, kad eilėraščiai 
yra be pavadinimų ir be sky
rybos ženklų. Taip pat įdomu 
tokius eilėraščius skaityti, nes 
pajunti labai skirtingą nuo
taiką, jei tašką ar kablelį min
tyse padedi kitur. Poetė pati 
paskaitė keletą eilėraščių. 
Eilėraščiai įdomūs, nekasdie
niški ir nuoširdūs, kaip ir pati 
Eglė Juodvalkė. Atsilyginant, 
tiksliau pasakius, atsidėko
jant už „šviesą ir šilumą", poe
tei buvo įteikta gėlių. Po to 
sudainavome penketą dainų: 
„Eina garsas nuo pat Vil
niaus", „Vėliavos iškeltos pla
kas", „Ramovėnų maršas", 
„Kur bėga Šešupė" ir „Jauna 
sesė". Baigę dainuoti, dėko
jome maestro F. Stroliai už jo 
pasišventimą lietuviškai dai-

..Seklyčioje" linksmai bendrauja E P.ikettirienė. V. Rinkite. B. Kazlauskienė, P. Marcinkienė, A. Underienė. 
Nuotr B. Jasaitienės 

nai, o mes, tiek dainų išdaina
vę, jautėmės visa širdimi at
sigavę ir lyg Lietuvoje pabuvę. 
Maestro padėkojo Pankienei 
už įsijungimą savo gražiu bal
su į mūsų dainavimą. Po to 
vaišinomės pietumis ir vėl 
bandėme „ištraukti laimę iš 
šulinio". Kai kam pavyko... 

Emilija J . Valantinienė 

S K E L B I M A I 
• Narnama pirkti pasko

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

• Karaliaučiaus srities 
lietuvišku mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: Po $50 - Algirdas ir 
Vida Keblinskai; Vacys ir 
Alfonsą Laniauskai; Dr. Jonas 
Valaitis. $35 • Raymond Alis. 
$25 - Vytautas ir Aldona Če
pėnai. $20 - Vytautas A. Juod
ka. $15 - Vytautas Aukštuolis. 
Po $10 Stasė Didžiulienė; Sofia 
Vebrienė. $5 - Petras Berno-
tavičius. Dėkodami gerbia
miems rėmėjams, kviečiame 
visuomene remti lietuvišką 
Švietimą Maž. Lietuvoje, aukas 
siunčiant: „Karaliaučiaus 
kra i to l ie tuvybei" , 1394 
Middleburg Ct., Naperville, 
IL. 60540-7011. (sk.) 

• I e i k o m a Audrey 
Yakiis (Yokius?), Harriet 
Yakšis (Yokšus) ir Edward 
Dudek duktė, gim. JAV-jose 
maždaug 60-me dešimtmetyje. 
Jos motina Harriet kilusi iš 
Lietuvos. Turiu svarbių žinių. 
Prašau skambinti Charles 
Dėmes, tel. 773-202-0725 ir 
kalbėti angliškai, (sk.) 


