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Visuomenės apklausų 
rezultatai nepakeis 

Konstitucijos 
Vilnius, balandžio 28 d. 

(BNS) — Seimo pirmininko 
pirmasis pavaduotojas And
rius Kubilius ragina visuome
nės pasitikėjimą turinčias in-
stitucijas ir pareigūnus tuo 
nepiktnaudžiauti. Sis jo ragi-
ninimas netiesiogiai buvo 
skirtas prezidentūrai ir parla
mentinei opozicijai. 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje jis komentaro vy
riausybės užsakymu sureng
tos apklausos rezultatus, ku
rie rodo daugumos apklaus
tųjų nepasitikėjimą premjeru 
Gediminu Vagnoriumi. 

Dauguma apklaustųjų taip 
pat nurodė, kad naują vyriau
sybe turėtų formuoti val
stybės prezidentas, nors Kon
stitucija šią teisę suteikia 
Seimui ir ministrui pirminin
kui, o prezidentas premjerą ir 
vyriausybės narius tik pat
virtina. 

A. Kubilius pabrėžė, kad 
valdančioji Seimo dauguma, 
praėjusią savaitę patvirtinusi 
pasitikėjimą premjeru, „yra 
atsakinga už ministro pirmi
ninko vyriausybės veiklą". 

„Visuomenės pasitikėjimas 
viena ar kita institucija, vie
nu ar kitu pareigūnu — taip 
pat ir didelė atsakomybė", 
sakė A. Kubilius. Jis ragino 
„nenaudoti šio nepasitikėji
mo neatsargiai". 

„Jeigu kas nors mano, kad 
jie galėtų geriau spręsti šios 
dienos problemas, mes nelai
kome jsikibę valdžios. Bet 

tada tegu prisiima visą atsa
komybę", sakė A. Kubilius, 
kuris yra vienas konservato
rių vadovų. 

Jis teigė asmeniškai tikrai 
nesutiksiąs, kad „kas nors 
mums, konservatoriams ir vi
sai valdančiajai daugumai, 
nurodinėtų., kas turi būti 
premjeru ir kas turi būti mini
strais". „Galbūt mes tada pa
keiskime Konstituciją ir įrašy
kime straipsnį — jeigu dau
giau kaip 50 procentų visuo
menės nepasitiki vyriausybe 
arba reikalauja, kad vyriausy
bė būtų keičiama, tai tokiu at
veju parlamentinė dauguma 
turi keisti vyriausybę", ironi
zavo A. Kubilius. 

Jo teigimu, konservatoriai 
vertina visuomenės nuomonę, 
„apie tai daug galvoja, ir pui
kiai supranta, kad yra tikrai 
nesudėtinga dar daugiau padi
dinti visuomenės neigiamą 
nuomonę apie mus". A. Kubi
liaus nuomone, „tai yra visų 
pokomunistinių ir pereinamo
jo laikotarpio valstybių ir vi
suomenių bruožas". 

„Mes patys savo ilgomis kal
bomis apie tariamas proble
mas tas problemas sukuria
me. Lietuvoje yra žymiai dau
giau problemų, kurias reikia 
spręsti — ne tik santykiai 
tarp Seimo daugumos, prezi
dento ir premjero", žurnalis
tams sakė A. Kubilius. Jo tei
gimu, „kuo mažiau mes apie 
tai kalbėsime, tuo bus ge
riau". 

Nuotr.: Aukštus valstybės apdovanojimus gavę Europos čempioaai — Kauno „Žalgirio" krepšininkai su Lietu
vos prezidentu Valdu Adamkum bei Alma Adamkiene, Sporto departamento, Tautinio olimpinio komiteto parei
gūnais. ( E l u , 

^ i l l i a m s " ir „Mažeikių naftos" 
sutartyje — naujos išlygos 

Lietuva atsidėkojo Kauno 
„Žalgirio" krepšininkams 

Vilnius, balandžio 28 d. Žalgiriečiai, atsakę į įvairius 
(BNS) — Eurolygos taurę iš- parlamentarų bei susirinkusių 
kovoję Kauno „Žalgirio" krep- moksleivių klausimus, Seime 
šininkai Seime buvo pagerbti paliko krepšinio kamuolį su 
kaip tikroji Lietuvos valdžia, visais žalgiriečių parašais. 
Trečiadienio rytą į Seimą at- Vėliau prezidentas Valdas 
vykusius žalgiriečius pasitiko Adamkus Kauno „Žalgirio" 
žmonių ir gėlių jūra bei plo- krepšininkams ir treneriams 
jimų audra. Vietoj įprastos vy- įteikė valstybinius apdovanoji-
riausybės valandos Seimo vi- mus. Sveikinimo kalboje V. 
suotinių posėdžių salėje vyko Adamkus sakė laįai išgyve-
„krepšinio valanda" su „krep- nęs. kad negalėjo matyti žalgi-
šinio ministrais". riečių pergalės, nes tuo metu 

„Jūs esate tikroji valdžia — viešėjo Vašingtone. Jis prisi-
jus remia, jūsų klauso", kai- minė pirmosios nepriklauso-
bėjo Seimo pirmininko pava- mybės laikotarpį, kai apie Lie-
duotojas Andrius Kubilius, tuvos krepšininkus išgirdo Eu-

VUnius, balandžio 28 d. 
(BNS) — JAV bendrovei „Wil-
liams" siūloma suteikti teisę 
pirkti dar 33 proc. susivieniji
mo „Mažeikių nafta" akcijų, 
pareiškė ūkio ministras Vin
cas Babilius, trečiadienį patei
kęs vyriausybei akcinių bend
rovių „Būtingės nafta", „Ma
žeikių nafta" ir „Naftotiekis" 
pertvarkymo įstatymo patai
sas. 

V. Babilius žurnalistams 
sakė, kad, jei žlugtų visas pro
jektas ir apskritai nepavyktų. 
anot jo, išgelbėti „Mažeikiu 
naftos", šia teise amerikiečiai 
galėtų nepasinaudoti. Pasak 
V. Babiliaus, tai paaiškės per 
tam tikrą laiką ir priklausys 
nuo „Mažeikių naftos" veiklos. 

Ūkio ministras, atsisakęs 
komentuoti teikiamo įstatymo 
pataisas, vis dar slepia kainą. 
kurią „Williams" sumokės už 
66 proc. Lietuvos susivieniji
mo akcijų. „Bus dvi skirtingos 
kainos, nes paketas parduoda
mas dviem dalimis", žurnalis
tams sakė V. Babilius. 

Jis patvirtino, kad įstatymo 
projektas Seimui bus teikia
mas skubos tvarka, o sutartis 
su „William8" bus siekiama 
pasirašyti „kuo greičiau". 

Pardavus 66 proc. „Mažei
kių naftos* akcijų, valstybei 
turės likti ne mažiau kaip 25 
procentai akcijų. Vyriausybės 
ir „Williams" susitarimas nu
mato, kad šiais metais ameri
kiečiai suteiks „Mažeikių naf
tai" 75 mln. dol. paskolą 7 me
tams, o vyriausybė suteiks 
„Mažeikių naftai" 60 mln. dol. 
paskolą tokiomis pat sąlygoms 
kaip ir „Williams". 

Manoma, kad paskolą 
„Williams" jau suteikė, kad 
„Mažeikių nafta" galėtų atsi
skaityti su Austrijos banku 

RZB ir „Hermio" banku. Tuo 
tarpu vyriausybė, iš Privatiza
vimo fondo jau paskolinusi su
sivienijimui 60 mln. dol., keti
na perfinansuoti šią paskolą, 
skolindamasi iš užsienio ban
kų. 

Jei Seimas pritartų, vy
riausybė papildomai šiais me
tais paskolintų arba garan
tuotų „Mažeikių naftai" iki 90 
mln. dol. paskolų, o 2000 me
tais -- iki 86 mln. dolerių. 

Perpildyta salė atsistojusi 
skandavo „Žalgiris". 

ropa, ir tarybinius laikus, kai 
„Žalgiris" drebino Sovietų są-

„Žalgirio" treneris Jonas jungą. 
Kazlauskas, iš Seimo pakylos „Jūsų pergalė yra pasidi-
dėkodamas už nuoširdų pri
ėmimą, sakė, kad tik dabar 
žalgiriečiai pradeda suprasti, 
kas įvyko. „Tas supratimas sakė tikįs, kad Lietuva taps 
baugina. 'Žalgirio' pergale įpa- Europos krepšinio sostine ir 

džiavimas ir paskatinimas 
klestėti sportiniam gyveni
mui", sakė prezidentas. Jis 

reigoja siekti pačių aukščiau 
sių tikslų", kalbėjo jis. 

Geriausias Eurolygos finaK-
nio turnyro krepšininkas, 
amerikietis Tyus Edney dėko
jo Lietuvos sirgaliams, vadin-
uamas juos „geriausi-is. ku
kius yra sutikęs". 

perdavė Latvijos bei Estijos 
prezidentų sveikinioMs. 

Didžiojo Lietuvos kuni-
eaikščio Gedimino II laipsnio 
ordinu apdovanotas koman
dos treneris Jonas Kazlaus
kas, IV laipsnio ordinu — žai-

Dainius Adomaitis. An-
Premjeras Gediminas 

Vagnorius dar nesako, kaip 
ir kada jis įvykdys savo paža
dą atsakyti į prezidento Valdo 
Adamkaus jam pareikštą poli
tinį nepasitikėjimą. Praėjusią 
savaite prezidento griežtai su
kritikuotas G. Vagnorius savo 
nuostatą yra pažadėjęs viešai 
išdėstyti šią savaitę. Prieš vy
riausybės posėdį trečiadienį 
žurnalistų apgultas premjeras 
nepasakė, kada jis padarys 
žadėtąjį pareiškimą. Žurnalis
tams G.Vagnorius pasiūlė ver
čiau pasidomėti „pieno kaino
mis". 

* Naujausios apklausos 
duomenimis, padidėjo pasiti
kėjimas prezidento tarnyba, o 
vyriausybe ir Seimu — dar la
biau smuko. Prezidentūra pa
sitiki 73 proc. apklaustųjų, 
prezidentu pasitikima mažiau 
nei žiniasklaida, kuria pasik
liauja 76 proc. žmonių. Pasiti
kėjimas Bažnyčia sumažėjo 4 
proc. ir balandžio mėnesį sie
kia 64 proc. Pasitikėjimas vy
riausybe smuktelėjo 3 proc., 
ministrų kabinetu dabar pa
sikliauja tik 26 proc. Policija 
kelia pasitikėjimą 26 proc. 
Lietuvos gyventojų. Seimas 
atrodo patikimas vos 22 proc. 
žmonių. IEIUI 

Pensinio amžiaus diplomatai tęs 
savo tarnybą 

Vilnius, balandžio 28 d. nės tarnybos įstatyme nuroay-
(Elta.' — Prezidento Valdo ta. kad diplomatu gali dirbti 
Adamkaus pasirašytu potvar- asmuo, ne vyresnis kaip I.ie-
kiu, septyniems diplomatams, 
kurie sulaukė Lietuvos įsta
tymu numatyto pensinio am
žiaus, leido dirbti toliam 

Praėjusiu metų pabaigoje 
Seimo priimtame Diplomati-

* Lietuvos vyriausybė 
patvirtino kompensacijų iš
mokėjimo už valstybes išper
kamą žemę, mišką bei van
dens telkinius tvarką. Pinigi
nės kompensacijos piliečiams CO) Ugne Karvelis, ambasa-
turi būti išmokėtos iki 2006 dorė Turkijoje Halina Kobec-
metų rugpjūčio 1 d., o 1918- kaitė, ambasadorius prie 
1920 metų nepriklausomybės šventojo Sosto Kazvs Lozorai-
kovų kariams savanoriams, tis. diplomatinis atstovas Es-
rezistencijos dalyviams, poli- t l J 0 j e R i m a n t a s Tonkūnas, 
tiniams kaliniams, tremti- nuolatinis atstovas Jungtinių 
niams, Vyčio Kryžiaus ordinu Tautų maisto ir žemės ūkio 
apdovanotiems asmenims — organizacijoje (FAO> Algirdas 
iki 2002 m. rugpjūčio 1 d. Pa- Žemaitis jau yra vyresni nei 
sibaigus kiekvieniems me- Lietuvos įstatymų numatytas 
tams, pradedant 1999 m., iki pensinis amžius, todėl prezi-
kitų metų sausio 30 d. rajonų dentas, atsižvelgdamas į už-
arba miestų žemėtvarkos sky- sjenį0 reįkalų ministro Algir-
riai neišmokėtą kompensaci- do Saudargo teikimą, leido 
jos dalį privalo indeksuoti var- j į e m s tęsti diplomatinę tar-
tojimo kainų indeksu. ,BNS, nybą. 

tuvos įstatymo nus'atyto pen
sinio amžiaus. Tačiau prezi
dentas išimties tvarka gaii 
leisti tokiems asmenims to
liau dirbti Lietuvos diplomati
niais atstovais. 

Ambasadorius Venezuetoje 
Vytautas Dambr.r a, diplo
matinis atstovas Danijoje Rai
mundas Jasinevičius, nuolati
ne atstove prie Jungtinių 
Tauta kultūros, švietimo ir 
mokslo organizacijose (UNES-

Europa per greitai pamiršo savo 
šiurpią praeitį 

thony Bowie, Tyus Edney, To
mas Masiulis, Darius Masko
liūnas, Kęstutis Šeštokas, 
George Zidek, treneris Algir
das Brazys, Š. Kalmanovičius, 
klubo valdybos pirmininkas 
Mindaugas Plūkas. I laipsnio 
ordino medaliai įteikti ko
mandos masažuotojams, gy
dytojui, valdybos nariams, ki
tiems treneriams. 

Sauliui Štombergui, Min
daugui Žukauskui ir Eurelijui 
Žukauskui įteikti padėkos 
raštai, nes jie jau yra pelnę 
atitinkamus valstybinius ap
dovanojimus. 

Pažymėdama Kauno „Žal
girio" vyrų krepšinio koman
dos, tapusios Eurolygos čem
pione, nuopelnus, vyriausybė 
iŠ rezervo fondo Kūno kul
tūros ir sporto departamen
tui skyrė 5 mln. 120,000 litų. 
4 mln. litų skirta Kauno 
„Žalgirio" komandos pasiren
gimui kitam Eurolygos čem
pionatui. 

* Antradieni posėdžia
vusi Pilietybės komisija 
prezidentui Valdui Adamkui 
rekomendavo išimties tvarka 
patenkinti 16 iš 18 prašymų 
Lietuvos pilietybei gauti Tarp 
jų pilietybe suteikta vienam 
Kauno „Žalgirio" komandos 
savininkų Šabtąjui Kaimano-
vičiui, nuolat gyvenančiam 
Rygoje. Kaune gimęs ir aukš
tąjį moksia įgijęs š. Kalmano
vičius taip pat yra Izraelio ir 
Rusijos pilietis, turintis kuo 
įvairiausių verslu keliose vals
tybėse. Elta. 

Lietuvos rašytoju są
junga su liūdesiu pranešė. 
kad trečiadienį, eidamas 91-
uosius metus, Vilniuje mirė 
rašytojas, publicistas Julius 
Būtėnas. 1934 m. baigęs Vy
tauto Didžiojo universitetą, J. 
Būtėnas dirbo redakcijose, 
mokytojavo, dėstė Vilniaus 
universitete. Taip pat dirbo 
..Pergalės" žurnalo ir enciklo
pedijų redakcijose. Prieš karą 
priklausė Lietuvių rašytojų 
draugijai, nuo 1945 m. — Ra
šytojų sąjungos narys. 

* Dėl techninių nesklan
dumų atidėtas 15 Lietuvos 
karo medikų Įvykimas į hu
manitarinę užduotį Albanijoje, 
antradienį pranešė Krašto ap
saugos ministerija. Į Albaniją 
lietuviai turėjo vykti drauge 
su latvių medikais trečiadienį 
iš Rygos. Skrydis atidėtas, ka
dangi lietuviai netilpo į lėktu
vą. Numatoma, kad jie išvyks 
po savaitės. -BNS> 

M a s k v a , balandžio 27 d. 
(BNS) — Nobelio premijos 
l aurea tas Aleksandr Solženy-
cin griežtai pasmerkė Vakarų 
veiksmus prieš Jugoslaviją, 
ta ip pat Rytų Europos para
mą NATO ve iksmams. 

„Gana baisu, kad Rytų Eu
ropa, kurią visada užjaučiau, 
kai ji buvo engiama ir netu
rėjo laisvės, d a b a r choru kal
ba — bombarduokime, bom
barduokime Jugoslaviją", an
tradienį sakė A. Solženycin. 

Jis apgailestavo, kad Balti
jos valstybių pozicija analo
giška. „O kiek mes kalbėjome, 
jas gindami", pastebėjo jis, 
turėdamas galvoje laikotarpį, 
kai Baltijos valstybės kovojo 
dėl nepriklausomybės. 

Pasak jo, NATO karinės 
operacijos Jugoslavijoje „pra
dėjo naują epochą, kurioje ne
bus laikomasi tarptautinių 
įstatymų", nes galios tik jėgos 
įstatymas. „Kas stipresnis, 
tas darys spaudimą, ir tai bai
siausia", sakė įžymusis rusų 
disidentas. 

Anot rašytojo, NATO veik
smai prieš Jugoslaviją toli 
gražu negina Kosovo albanų. 
„Nereikia remtis iliuzija, kad, 
neva, svarbiausias Amerikos 
ar NATO tikslas yra ginti Ko
sovo gyventojus", sakė jis. Pa

sak A. Solženycin, ,jei en
giamųjų gynimas būtų bent 
kiek rūpėjęs, tai jie galėjo per 
40 metų apginti Tibetą, jo 
tautą, religiją, aukštą seną 
kultūrą". ..Tačiau kaip bailiai 
jie nepajudino piršto, bijoda
mi konflikto su Kinija", .pažy
mėjo rašytojas. 

A. Solženycin taip pat pri
mine ir apie „išblaškytų po 
daugelį valstybių ir naiki
namų" kurdų likimą. Vakarai 
turėjo 40-50 metų, kad ap
gintų milijonus šių nelai
mingų žmonių, tačiau to nepa
darė, nes „Turkija — naudin
gas sąjungininkas", kuris kon
troliuoja svarbius sąsiaurius, 
teigė rašytojas. 

„O dabar tokia palanki pro
ga — negalintis apsiginti tai
kinys. Serbijos tikriausiai nie
kas neapgins — Rusija visiš
kai bevalė ir bejėgė, todėl Va
karai gali parodyti ragus ir 
nagus. Tai ir vyksta", sakė A. 
Solženycin. 

J is teigė, kad „panašiai, 
kaip kažkada Hitleris dėl savo 
avantiūros pasitraukė iš Tau
tų Lygos ir pradėjo II pasau
linį karą, taip jie, tiesą sa
kant, pamynė Jungtines Tau
tas, kolektyvinio saugumo sis
temą ir valstybių suverenumo 
principus". 

Atsisakius vaistu* Baltarusija 
skolą atiduos mazutu 

Vilnius, balandžio 28 d. 
(Elta) — Baltarusija skolą Lie
tuvai už gautą elektrą iš da
lies kompensuos tiekdama 
mazutą. Ūkio ministras Vin
cas Babilius „Radiocentrui" 
sakė, kad trečiadienį Baltaru
sijos ir Lietuvos sieną kirs pir
masis ešelonas su daugiau 
kaip 11,000 tonų mazuto. 

nei gegužės vidurio turi būti 
pateikta 50,000 tonų, iki bir
želio vidurio — 100,000 tonų, 
iki liepos vidurio — dar 
100,000 tonų mazuto. Jis bus 
skirtas būsimam šildymo sezo
nui. 

„Lietuvos energijos" duome
nimis, šio mėnesio pradžioje 
visa skola viršijo 75 mln. dol. 
Pasak V. Babiliaus, gautas 

mazuto kiekis kompensuos 
per 20 mln. dol. Baltarusijos 
skolos už Lietuvos patiektą 
elektrą. 

Ministras pranešė, kad sko
la už elektrą taip pat bus kom
pensuojama įskaitant Lietu
vos mokestį už naudojimąsi 
Baltarusijos geležinkeliais, 
kas mėnesį jis sudaro maž
daug 2 mln. dol. Iki metų pa
baigos tokiu būdu bus padeng
ta apie 15 mln. dol. skolos. 

Ūkio ministras pripažino, 
kad Baltarusija vis dar nėra 
patvirtinusi prekių, kurių są
rašas yra sudarytas anksčiau 
ir kurios numatytos atsiskai
tyti su Lietuva už elektrą, kai
nu. 

Vilnius užsienio tu r i s t ams — 
Baltijos P r a h a 

Vilnius, balandžio 27 d. 
(Elta) — Populiarus sezoninis 
JAV leidinys ..Conde Nast 
Traveler" Vilnių pripažino vie
na iš 26 sparčiausiai augančiu 
turistinių vietovių. 

Vilniaus miesto savivaldy
bės Turizmo skyriaus vedėjas 
Kęstutis Ambrozaitis antra
dienį vykusioje spaudos konfe
rencijoje sakė. jog praėjusiais 
metais Vilnių aplankė apie 
200,000 turistų — tai yra dvy
lika procentų daugiau negu 
1997 metais. Daugiausiai sve
čių atvyko iš Rusijos. Vokieti
jos, sparčiai augo atvykstan
čiųjų skaičius iš Didžiosios 
Britanijos bei Suomijos. 

Turimi statistiniai duome
nys rodo, kad turistas Lietu
voje per dieną išleidžia viduti
niškai 166 litus, tuo tarpu Vil
niuje — 320 litų. Per metus 
turistai Vilniuje galėjo palikti 
apie 1 milijardą litų. 

Dalyvavimas tarptautiniuo
se renginiuose bei užsienio 
žurnalistų dėmesys Vilniui tu
rėtų padidinti atvykstančiųjų 
skaičių, mano K. Ambrozaitis. 
Tačiau ir pati Lietuvos sostinė 

stengsis tapti svetingesnė, nes 
užsienio valstybių turistai 
dažniausiai skundžiasi svetin
gumo stoka — tikimasi, jog 
esamą padėtį padės pataisyti 
jau ne pirmą kartą rengiamas 
konkursas, kurio metu lanky
tojai išrinks patį svetingiausią 
Vilniaus viešbutį ir restoraną. 

Dar dvi išliekančios proble
mos — tualetai ir galimybė 
susikalbėti su vietiniais gy
ventojais. Turizmo skyriaus 
vedėjas teigė, kad vis daugėja 
turistų, i Vilnių norinčių at
vykti individualiai. Tai, pasak 
jo, rodo, kad užsieniečiai pasi
tiki Vilniumi ir laiko jį sau
giu, nes į nelabai saugias val
stybes stengiamasi vykti su-
turistų grupėmis. 

„Conde Nast Traveler" lei
dinyje Lietuvos sostinė vadi
nama „Baltijos Praha". 

KALENDORIUS 
Balandžio 28 d.: Sv. Kotryna 

Sieniete; Augustinas. Indrė. Petras. 
Rita, Tarmantas, Vaitenis 

Balandžio 30 d. Šv Pijus V, po
piežius; Marijonas, Sofija. Venta. 
Virnutas. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DARBINGAS LB FLORIDOS 

APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS 
JURGIS JANUŠAITIS 

Lietuvių Bendruomenės Flo- burg pirmininkę. 
ridos apygardos suvažiavimai 
vyksta kasmet vis kitoje vie
tovėje. Š. m. Floridos apygar
dos suvažiavimas įvyko Day-
tona Beach, FL, balandžio 16-
18 d. gražiame Radisson vieš
butyje. Suvažiavimo progra
mą paruošė LB Floridos apy
gardos valdyba, vadovaujama 
Albino Karnio, o suvažiavimo 
ruošimu rūpinosi ir jį globojo 
Daytona Beach Lietuvių Ben
druomenės valdyba, vadovau
jama Birutės Kožicienės, tal
kinant valdybos nariams Regi
nai Snarskienei, Donatui Stu-
kui, V. Avižienei, Birutei Prei-
kštienei, Danutei Kurauskie-
nei ir kt. 

Suvažiavimui buvo gerai pa
siruošta, buvo parengta išsa
mi programa, kurią suvažiavi
mas įvykdė intensyviai dirb
damas, problemas spręsdamas 
kultūringai, rūpestingai, be 
ginčų. 

Suvažiavime dalyvavo atsto
vai iš St. Petersburg, Palm 
Beach, Daytona Beach, Sunny 
Hills. Auksinio kranto ir At
lantos apylinkės negalėjo da
lyvauti dėl svarbių priežasčių 
bet Atlanto apyl. atsiuntė iš
samų veiklos pranešimą. 

Susipažinimo vakaras 
Suvažiavimo išvakarėse ba

landžio 16 d. Radisson viešbu
tyje įvyko susipažinimo vaka
ras. Dalyvavo atstovai ir ne
mažas būrys daytoniškių. Bu
vo vaišinamasi vynu ir įvai
riais sūriais. Visų nuotaika 
buvo puiki. Atnaujintos senos 
pažintys, susipažinta su nau
jais bendruomenininkais, da-
lintasi lietuviškosios veiklos ir 
bendruomenės rūpesčiais. 

Darbinga diena 
Balandžio 17 d. — sunki 

suvažiavimo darbo diena. Jau 
nuo' ankstyvo ryto į salę rin
kosi atstovai, registravosi. 
Registracijai vadovavo Danu
tė Kurauskienė, Donatas Stu-
kas, Birutė Preikštienė. 

Suvažiavimą pradėjo LB 
Floridos apygardos pirminin
kas Albinas Karnius. Trumpu 
žodžiu pasveikino suvažiavi
mo dalyvius, padėkojo Dayto
na Beach apyl. valdybai už su
važiavimo globojimą, palinkė
jo našaus darbo, gerų spren
dimų ateities darbams. Pa
siūlė suvažiavimui darbotvar
kę, kuri buvo vienbalsiai pri
imta. 

Į prezidiumą pakvietė: kun. 
dr. Matą Čyvą, LB tarybos 
narius — Algį Augūną, FL 
apygardos vicepirmininką, 
Dalią Augūnienę, Birutę Ko-
žicienę — tarybos narę ir Day
tona Beach apyl. pirmininkę, 
Laimą Savaitienę — tarybos 
narę ir Sunny Hills apyl. pir
mininkę, Vincą Šalčiūną — 
Palm Beach apyl. pirmininką, 
Vidą Meiluvienę — St. Peters-

Suvažiavimui pirmininkavo 
apygardos pirmininkas Albi
nas Karnius, sekretorė — Ge
novaitė Treinienė. 

Birutė Kožicienė, Daytona 
Beach apyl. pirmininkė, kaip 
suvažiavimo globėja, pasveiki
no visus iš arti ir toli atvyku
sius, palinkėjo gerai nusitei
kus dalyvauti suvažiavimo 
darbuose. Nuaidėjo Lietuvos 
himno reikšmingi žodžiai — 
„tegul meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse...." 

Kun. dr. Matas Čyvas sukal
bėjo patriotiniais jausmais 
ataustą invokaciją, prašyda
mas Aukščiausiojo palaimos 
LB darbuotojams, kurie rūpi
nasi tėvynės ir išeivijos liki
mu. Floridos apygardos miru
siuosius narius pagerbė Flori
dos apygardos sekretorė Ge
novaitė Treinienė, išvardin
dama kiekvienoje apyl. per 
metus mirusius bendruomeni-
ninkus. Jų atminimas buvo 
pagerbtas tylos minute. O mi
rusiųjų daug, retėja mūsų gre
tos. 

Sveikinimų nedaug, buvo 
gautas JAV LB KV pirminin
kės Reginos Narušienės. Pra
ėjusių metų suvažiavimo pro
tokolas buvo vienbalsiai pri
imtas (nebuvo skaitomas, o 
išsiuntinėtas apyl.). 

Išsamūs pranešimai 

LB Floridos apygardos valdyba. Iš k.: iždininkė Loreta Kynienė, pirmininkas Albinas Karnius, sekretorė Ge
novaitė Treinienė, vicepirmininkas Algis Auganau 

Albinas Karnius, Floridos apygar
dos LB pirmininkas, vadovavo 
bendruomenės suvažiavimui ir 
skaitė veiklos pranešimą. 

Nuotr Donato Stuko 

Po oficialios dalies iš karto 
prasidėjo Floridos LB apyl. 
pranešimai. Atlantos apyl. 
pranešimą ir gerai paruoštą 
Ramunės Badauskienės svei
kinimą suvažiavimui perskai
tė Albinas Karnius. Apyl. sun
kiai verčiasi, neturi savo pa
talpų, už sales reikia brangiai 
mokėti. Tačiau apyl. dirba, 
ruošia minėjimus, pabendravi
mus gamtoje, kalėdinius pobū
vius. Mišrios šeimos, naujai 
atvykusieji mažai domisi veik
la. 

Bandoma lietuviškąją veiklą 
puoselėti. Daytona Beach 
apyl. pranešimą skaitė pirm. 
Birutė Kožicienė, Palm. Beach 
— Vincas Šalčiūnas, St. Pe
tersburg — Vida Meiluvienė, 
Sunny Hills — Jurgis Savai-
tis. Apylinkių pranešimai 
kruopščiai, detaliai paruošti. 
Iš pranešimų matyti, kad vi
sose apylinkėse bendruome
nės veikla gyva, reikšminga. 
Ruošiami švenčių, sukakčių 
minėjimai, gegužinės, koncer
tai, rūpinimasis šalpa, politi
ka, visur aukojama LB ir ki
tom organizacijom. Žodžiu, 
tenka džiaugtis, kad Floridos 
bendruomenininkai „juda" vi
sais frontais, talkina kitom or
ganizacijom, BALFui, „Saulu
tei" ir kt. 

Apygardos veiklą aptarė pir
mininkas Albinas Karnius, 
apie iždo padėtį papasakojo 
ižd. Loreta Kynienė, o kontro
lės komisijos pranešimą skaitė 
Dalila Mackialienė. Apygar
dos valdyba energinga, rūpi
nasi apylinkių veikla, planuo
ja ateities darbus, o kontrolės 
komisija patvirtino tvarkingą 
atskaitomybę. Iždas ne per 
turtingiausias. Bet veikla ge
ra. Suvažiavimas minėtus 
pranešimus po trumpų disku
sijų priėmė. 

Atskiru klausimu buvo svar
stytas 2000 metais vyksiančių 
Lietuvių dienų suruošimo 
klausimas. Kaip žinome, 1998 
m. tokios dienos buvo suruoš
tos St. Petersburg. Jos nuos
tabiai gerai pasisekė. Tuo rū
pinosi Angelė Kamiene ir Me
čys ŠiUcaitis. Taigi suvažiavi
me iškilo kitų Lietuvių dienų 
suruošimo klausimas. 

Mečys Šilkaitis pasakojo 

apie naujosios technikos nau
dojimą, žinių perdavimą kom
piuteriais. Suvažiavimas vien
balsiai nusprendė tokias Lie
tuvių dienas ruošti 2001-ai-
siais metais. Jų vieta — St. 
Petersburg, FL. Jų ruošimui 
vadovauti sutiko darbštieji 
Angelė Kamiene ir Mečys Šil
kaitis, turintieji patirties. Lai
kas bus nustatytas ir progra
mos paskelbtos. 

įdomi V. Maciūno 
paskaita 

Po pietų pertraukos į su
važiavimą atvykęs JAV LB 
Krašto valdybos vicepirminin
kas organizaciniams reika
lams Vytas Maciūnas skaitė 
paskaitą: „JAV Lietuvių Ben
druomenės ateitis". Paskaitoje 
paliesti patys svarbiausieji lie
tuvybės išlaikymo, lietuviš
kosios veiklos klausimai. Kal
bėtojas kalbėjo apie LB užda
vinius, Lietuvių fondo, kaip 
vieno iš stipriausių mūsų 
veiklos rėmėjų veiklą, parapi
jų, organizacijų problemas, jų 
paskirtį išlaikyti gyvą Lietu
vių Bendruomenę. Labai tei
giamai vertino Lietuvių fondo 
paramą Bendruomenės insti
tucijoms, sakė, kad LF žmonės 
dirba nuoširdžiai, jie suma
nūs, nereikia nieko keisti, o 
tik jį stiprinti. Dėmesį skyrė 
nykstančioms lietuviškoms 
parapijoms, įvairioms organi
zacijoms. Mūsų gretos retėja, 
veikla menkėja, tad svarbu, 
kad naujieji atvykusieji jung-
tųsi į bendruomenės darbus. 

Paskaita aktuali, o suminė
tus darbus stropiau turėtų at
likti LB Krašto vadyba, ką 
pripažino ir suvažiavimo daly
viai diskusijose. 

Po pranešimų ir įdomios 
paskaitos vyko gana gyvos, po
zityvios diskusijos, daugiausia 
liečiančios JAV LB Krašto val
dybos veiklą. Iškilo Clevelan-
do „Sodybos" problemos, pini
gų švaistymas vedant tuo rei
kalu bylas, kalbėta apie Lietu
voje įkurtas institucijas, ar jos 
reikalingos. 

Vytas Maciūnas, gana gerai 
pasiruošęs, bandė į klausimus 
atsakyti, nors gal suvažiavimo 
iškelti reikalavimai turėtų 
būti priimti dėmesin ir vykdo
mi. Diskusijos po pranešimų ir 
paskaitos vyko kultūringai, 
tolerantiškai, ir čia iškeltos 
mintys vertos veikėjų dėme
sio. Po įtempto darbo pagaliau 
priartėjome prie pabaigos ir 
skubiai ruošėmės vykti į vieš
bučio salėje ruošiamą šaunų 
pokylį. 

Pokylis 
Į pokylį suvažiavo 80 svečių, 

atstovų ir daytoniškių. Birutė 
Kožicienė pasveikino pokylio 
dalyvius, visiems bet kuo pri
sidėjusiems prie darbingo su
važiavimo, pareiškė padėką. 
Ji pranešė, kad dr. Birutė 
Preikštienė, mūsų uolioji tal
kininkė, New Jersy Medical 
Ass. apdovanota už ilgametį 
darbą ir sąžiningumą aukso 
medaliu, išrinkta Metų mote
rimi. Pokylio dalyviai ją pa

gerbė, sudainavo ilgiausių me
tų linkėjimus ir papuošė gė
lėmis. Albinas Karnius pasi
džiaugė sėkmingu suvažia
vimu, išreiškė nuoširdžią pa
dėką Daytona Beach valdybai, 
pirmininkei ir ta1kinink-am.fl 

Kun. dr. Matas Čyvas sukal
bėjo palaiminimo maldą, dėko
damas aukščiausiajam už su
teiktas malones, o bendruome-
nininkams už meilę Lietuvai, 
išeivijai ir už suvažiavimo glo
bojimą. 

Trumpą programą atliko 
Kazimieras Baronas, padek
lamavęs keletą humoristinių 
Aloyzo Barono ir Kazio Bra
dinio eilėraščių. Blogai veikė 
mikrofonas, be to lietuviai lin
kę greičiau verkti, negu juok
tis. Tai atsitiko ir šį vakarą. O 
Kazimieras buvo gerai pasi
ruošęs. Pokylis praėjo gražiai 
bendraujant, gerai nusitei
kus, o grojant Algirdo Šilba-
jorio parūpintai muzikai, sve
čiai sukosi tango, valso sū
kuriuose. Puikiai nusiteikę 
svečiai dar ilgokai pabendra
vo. 

Suvažiavimas baigėsi 

Balandžio 18 d. suvažiavi
mas baigėsi. Iš ryto į viešbučio 
salę susirinko daug svečių ir 
vietinių daytoniškių į lietuviš
kas pamaldas, šv. Mišias au
kojo kun. dr. Matas Čyvas. Pa
maldų metu nepaprastai gra
žias, patriotines giesmes gie
dojo choras „Sietynas", vado
vaujamas muz. Antano Skri
dulio. Kun. dr. Matas Čyvas 
pamoksle jautriai prisiminė šį 
suvažiavimą, bendruomenės 
rūpestį išlaikyti lietuvybę už 
tėvynės ribų, pasidžiaugė su
važiavimo darbais, rimtimi, 
ryžtu. Aukas nešė B. Preikš
tienė ir Albinas Karnis, skai
tymus atliko G. Lapenas. Tuo
jau po pamaldų, toje pačioje 
salėje vyko suvažiavimo pa
baiga. 

Buvo nutarta kitą LB Flori
dos apyg. suvažiavimą ruošti 
kitais metais St. Petersburg, o 
suvažiavimą globoti ir ruošti 
sutiko St. Petersburg apylin
kė. Tą sprendimą mielai priė
mė pirmininkė Vida Meilu
vienė. 

Angelė Kamiene perskaitė 
keletą Nutarimų komisijos (ją 
sudarė Angelė Kamiene, Algis 
Augūnas ir Birutė Preikš
tienė) nutarimų bei rezoliu
cijų, kuriuos suvažiavimas 
vienbalsiai priėmė. Nutari
muose išreikštos padėkos, siū
lymai palaikyti ryšius su Flo
ridos gubernatoriumi, Senato, 
Kongreso nariais Po to trum
pą padėkos žodį tarė Birutė 
Kožicienė ir Albinas Karnius. 
Išreikštos padėkos visiems, 
prisidėjusiems prie šio suva
žiavimo sėkmingumo. 

Po gražių padėkos ir atsis
veikinimo žodžių chorui „Sie
tynui" vadovaujant, visi daly
viai sudainavo širdį džiugi
nančią dainą „Lietuva bran-
P • 

Darbingas Floridos LB su
važiavimas baigėsi. Jis paliko 

Nuotr. Donato Stuko 

malonius prisiminimus. Buvo 
gerai organizuotas, svarstytos 
problemos — aktualijos. Džiu
gu, kad vyresniojo amžiaus tė
vynainiai uoliai rūpinasi išei
vijos lietuvybės reikalais, ne
pamiršdami ir Lietuvos prob
lemų. 

DETROIT, MI 

MENINĖ POPIETĖ 
KULTŪROS CENTRE 
Sekmadienį, balandžio 25 

dieną, Dievo Apvaizdos Kultū
ros centre vyko meninė popie
tė, kuriai vadovavo Virga Ši-
maitytė ir Valdas Piestys. Po
pietę globojo Detroito Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės val
dyba, pirmininkaujama Ra
mos Petrulienės. Pirmininkė 
trumpai pasveikino kavinės 
salėje susirinkusius daugiau 
negu 150 asmenų. Kavinėje 
buvo išstatyta dailininkės Re
natos Palubinskienės ir Jū
ratės Mikulevičienės meno kū
riniai. Visi popietės dalyviai 
apibūdino save trumpomis 
biografinėmis žiniomis. Asta 
Mikštienė paskambino piani
nu. Jūratė Mikulevičienė pa
dainavo keletą dainų. Savo 
poeziją skaitė Artūras Stapu-
šaitis ir Romas Zableckas. Po
pietė buvo baigta Romo Zab-
lecko dainavimu, pritariant gi
tara ir Ados Mikštienės pia
ninu. Po programos svečiai 
buvo pavaišinti ir turėjo pro
gos pabendrauti su naujausio
mis Detroito telkimo lietuvių 
meno jėgomis. Tai buvo pir
mutinis renginys įtraukiantis 
naujas Detroito telkinio jėgas. 

LB APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Šeštadienį, gegužės 1 d., 2 
vai. po pietų Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre vyks JAV LB 
Michigano apygardos suvažia
vimas, į kurį atvyksta ir PLB 
pirmininkas Vytautas Kaman-
tas. 

GIEDOS „KANKLIŲ" 
ANSAMBLIS 

Gegužės 2 dieną, 10:30 šv. 
Mišių metu Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje giedos „Kanklių" 
ansamblis iš Lietuvos. Koncer
tas vyks 12:15 vai. p.p. Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. 
Koncertą rengia Michigan LB 
apygarda, kuriai pirmininkau
ja Liuda Rugienienė. 

DANGUOLĖS 
JURGUTIENĖS 

KŪRINIAI PARODOJE 

Fannington miesto meno 
parodoje, vykstančioje Wil-
liam M. Costick Activities 
Centre, 28600 11 Mile Road, 
Fannington Hills, Michigan, 
yra išstatyti ir Danguolės Jur-
gutienės meno kūriniai. Dan
guolė Jurgutienė buvo 1998 
m. šių miestų „Artist in Resi-
dence". Meno parodos atidary
mo proga dalyvavo būrys lie
tuvių, gyvenančių liuose mies
tuose. 
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JAV SENATO NARIAI 
8USITIKO SU LIETUVOS 

PREZIDENTU 

NATO 50 metų įkūrimo pro
ga, Washingtone su Lietuvos 
prezidentu susitiko keturi 
JAV Senato nariai, jų tarpe ir 
Michigano senatorius Carl Le
vin, kuris prižadėjo paramą 
Lietuvai siekiant NATO na
rystės. Prezidentas Valdas 
Adamkus susitiko ir su Det
roito lietuviais studentais 
Kristina Dėdinaite, Kristina 
Barauskaite, Aida Viskantai-
te, Tomu Dėdinu ir Tomu 
Sventicku. Detroitiškiai kartu 
su Aleksandra Mažeikaite ir 
kitais Washingtono apylinkių 
jaunuoliais buvo nuvykę de
monstruoti už Lietuvos pri
ėmimą į NATO. Lietuvių stu
dentų demonstracija buvo 
sėkminga, atkreipdama žinia-
sklaidos bei Lietuvos delegaci
jos dalyvių dėmesį. Tarpinin
kaujant Astai Banionytei, jau
nimas susitiko su Lietuvos 
užsienio reikalų ministru Al
girdu Saudargu ir krašto ap
saugos ministru Česlovu Stan
kevičium. Prezidentas V. 
Adamkus prašė dalyvius per
duoti jo linkėjimus Detroito 
lietuvių telkiniui ir prisiminė 
savo jaunyste, kada ir jis daly
vavo demonstracijose ir peti
cijų rinkimuose. 

METINĖS SPORTO 
PIRMENYBĖS 

DETROITE 

.Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės balandžio 24 d. 
laidoje Viktoras Memenąs 
kalbėjo apie artėjančias me
tines SALFASS krepšinio ir 
tinklinio pirmenybes, kurios 
Detroite vyks š.m. gegutės 14-
15 d. Finalai vyks Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre gegu
tės 15 d. Susipažinimo vaka
ras gegutės 14 d. vyks Kul
tūros centre. Į Detroitą atvyks 
daugiau negu 300 sporti
ninkų. Tą pati savaitgalį De
troite vyks ir LDS 48-asis 
metinis kėgliavimo turnyras, 
kuris taip pat sutraukia šimtą 
kėgliuotojų iš įvairių JAV sky
rių. .Lietuviškų melodijų" ra-
dįjo laidos yra įjungtos į kom
piuterio Jnternetą". Laidos 
transliuojamos antradieniais 
nuo 4 iki 5 vai. p.p. ir šešta
dienio rytais nuo 8 vai. iš radi
jo stoties WPON banga 1460. 
Jnterneto" adresas 

www.wpon.com 
Gegužės 4 d. „Lietuviškų 

melodijų" laidą ves Edvardas 
Skiotys. 
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LIETUVOS 

Sv. Antano parapijos var
gonininkas muz. Stasys Sližys 

EUGENE C OEGKER. DOS. P.C. 
4647 W . 103 S L . O a k . L a w n . I L 
Pirma* apyl. su Nortmvestem un-to 
rjpkxnu, lietuviams sutvarkys dantis 

u i prieinamą kainą. Pacientai 
prtmami sbeoeučiai punktuaisi. 

Susitarimui (kaJbrt angliškai) 
T«t 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79B1 Ave)., Hfcfcory Hsm, H. 
Tel. (706) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NBHHCKAS, M J). 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chfcago. IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREUOS 
DANTL1 GYDYTOJA 

9065 S.Robsjtts Rd., lackofy HSJs, IL 
1 mylia i vakarus nuo Mariem Ave. 

T a i (706) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, UD., S.C. 
Specialybe - Vidaus Bgų gydytojas 

8B18W.AittwAws.8jS.51re 
Crstąjgo, 1180638 

Vaiando. pagal suenartmą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairvtsw, Ste. 6 
Wsstrnont.IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 
Gydyt ojas kaba Ketuviskai 

ARA82UOBA,hLD. 
INDRE RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.OgrJen Ave., Suris 310 

rHspsMVsM, H- 60663 
Tet (630) 527-0090 
3825 Hkjpsand Avs., 
ToweM,Su*s3C 

Doejnars (srove, IL 60515 
Tet (630) 436-0120 

UNASSIDRYS.M.D. 
AMų Kgos / Chirurgija 

9630 S.Rttg*iand Ava. 
Chfcago Ridos, IL 60415 

Tel. 708*»«622 
4149W.63rd.St. 

T6t 773-736-7709 

neseniai gavo gerą žinutę ii 
savo brolio Lietuvoje. Muz. 
Pranas Sližys pranešė, kad 
1998 m. lapkritio 14 d. įvyko 
J. Naujalio Giesmių konkusas, 
kuriame jis laimėjo ir buvo ap
dovanotas 2-tra premija už 
giesme .Skausmas Kryžių kal
ne" ir 3-Cia už giesme „Dėkui 
Tau, Kristau*. 

Mes, Šv. Antano parapijos 
nariai, sveikiname mūsų para
pijos vargonininką muz. Stasį 
Sližį ir jo brolį muz. Praną 
Sližį dėl jų kūrybinių pasie
kimų, ir linkime abiem dar 
daug metų puošti mūsų ren
ginius ir Mišias kūrybingo
mis giesmėmis, muzika ir dai
nomis. Muzikų Sližių talentai 
visuomenės labai vertinami. 

Regina Juškaitė 
Svobienė 

i*a^aaaa 

http://www.wpon.com
http://SL.Oak.Lawn.IL
http://8B18W.AittwAws.8jS.51re
http://Wsstrnont.IL
http://4149W.63rd.St


KARAS DAR NELAIMĖTAS 
(III) 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Karas jau pralaimėtas, skel
bia kai kurie Europos laik
raščiai, rašydami apie Jugos
lavijos ir NATO konfliktą. Jie 
remiasi savais spėliojimais, 
pvz., kad prez. Clinton bom
bardavimą laikė tik pagąsdi
nimu — po pirmos bombos 
Miloševičius suklups ir pasi
žadės būti geras. Todėl nesu
daryta jokio plano, neturėta 
karinių tikslų, neapgalvota, 
kada ir kur sustoti. Tokio pla
no ir dabar nesą. 

Iš tikrųjų karas dar nelai
mėtas*. Jį pradėdamas, prez. 
Clinton pamiršo vieną smulk
meną: europiečiai nesivado
vauja vien tik praktiškomis 
mintimis. Jie turi ir (keista!) 
principui kuriuos dažnai sta
to prieš materiją (labai keis
ta!). Šiuo atveju NATO pla
nams pakenkė serbų naciona
lizmas ar patriotizmas. 

Išeiti iš Kosovos, paskelbti 
- beveik nepriklausomybei toly

gią autonomiją, įsileisti sve
ti įą NATO kariuomenę į sa
vos teritorijos dalį — tai skau
dūs reikalavimai. Prileiskime, 
kad Vilniaus krašte subruzdo 
lenkai. Susiorganizavę gink
luotus būrius, pradėjo trukdy
ti Lietuvos institucijoms. Lie
tuva nusiunčia savo kariuo
menės dalinius bruzdėjimui 
raminti. Tada ateina kažkoks 
išdidus pašalietis ir taria: 
„Nešdinkitės su savo lietuviš
ka kariuomene lauk. duokite 
Vilniaus kraštui autonomiją, o 
mes su savo pulkais ateisime 
tvarkos prižiūrėti. Pasirašyk, 
Lietuvos prezidente, kad su 
šiais reikalavimais sutinki!" 

Nei Brazauskas, nei Adam
kus, nei koks doras Adamkaus 
įpėdinis nesutiktų atiduoti 

-r.i.-Yilniaus įrašto. O jei pasira
šytų, lietuviai (ne tik patrio
tai) tokį prezidentą išdaviku 
apšauktų. Be to, mes jau žino
me, ką reiškia svetimų tvarka. 
Ar ne sveti' : aliantai išvedė 
„demarkacij s liniją" ir 1920 
m. Vilniaus raštą paliko Len
kijai? 

Miloševičius pakliuvo tinkle, 
iš kurio išsinarplioti negalėjo 
padėti ir didelė komunistė 
draugė Milosevičienė. Be to, 
šis Slobodan Miloševičius lei
do suirti Jugoslavijai. Jam 
valdant, atsiskyrė Slovėnija, 
Kroatija, Bosnija-Herzegovina 
ir Makedonija. Liko tik Serbi
ja ir Montenegro 'Juodkalni
ja). O dabar ir dalį Serbijos, 
Kosovą, reikėtų atiduoti... 
Kaip tada atrodytų šis valdo
vas? 

Šiame Kosovos ir Vilniaus 
krašto palyginime išleidome 
labai svarbią aplinkybę — Mi

loševičius yra karo nusikaltė
lis, savo kariuomenei įsakęs 
žiauriausiais būdais naikinti 
neserbų kilmės Jugoslavijos 
piliečius. Tuo jis pasižymėjo 
kovose su kroatais, pasižymė
jo malšindamas Bosnijos-Her-
segovinos atsiskyrimo pastan
gas, tuo jis pasižymi albanų 
naikinimu. Juk ši ir buvo pa
grindinė jo drausminimo prie
žastis. O serbai tokius žudymo 
įsakymus mielai vykdo. 

Serbai yra patriotai, bet 
žiaurūs patriotai. Žiaurumo 
juos ir albanus išmokė turkai, 
su kuriais jie kovojo ilgus 
šimtmečius. Serbai juk ir Pir
mąjį pasaulinį karą iššaukė. 

Tuo metu Serbija buvo ne
priklausoma valstybė, bet ne
laiminga valstybė. Negalėjo 
pamiršti, kad Bosniją-Herze-
go- Iną valdė Austro-Vengrijos 
imperija. Šiai imperijai tuo 
metu vadovavo Habsburgų di
nastijos atstovas, našlys im
peratorius Pranas Juozas 
(Franc Joseph). Senas žmo
gus, 83 metų amžiaus, nuo
laidus, nors fiziniai dar tvir
tas. Sūnų jis neturėjo, todėl 
sosto paveldėtoju buvo jo brol
vaikis Pranas Ferdinandas 
(Franz Ferdinand), taip pat 
jau pagyvenęs, ūgtelėjusių 
vaikų tėvas. Jo žmona Sofija 
nebuvo imperatoriškos kilmės, 
todėl ji negalėjo kartu su vyru 
iškilmėse dalyvauti, kartu 
prie vaišių stalo sėdėti. Jos vy
ras, imperijos sosto paveldė
tojas, dėl to labai pergyveno. 
Ir jo vaikai neturėjo teisės į 
sostą. Net po mirties, kai Fer
dinandas ir Sofija gulėjo pa
šarvoti, jos karstas stovėjo že
miau ir buvo mažiau papuoš
tas. 

Serbams Vienoje, imperijos 
sostinėje, didelio palankumo 
niekas nerodė. Tik sosto įpėdi
nis, Pranas Ferdinandas, 
stengėsi imperiją sulaikyti 
nuo ginkluoto konflikto prieš 
serbus. Ir štai ironija — jis ir 
jo žmona buvo serbų jaunuolių 
1914.06.28 nužudyti. Tas įvy
ko Sarajevo mieste, sekma
dienį, truputį prieš 11 vai. ry
te. Sosto įpėdinis buvo atvy
kęs dalyvauti iškilmingoje im
perijos kariuomenės manevrų 
pradžioje. Nušovė iš šeštosios 
gimnazijos klasės išėjęs Gavri-
lo Princip, talkinamas trijų 
savo draugų, į jį panašių. 
Šiam žygiui jų niekas neragi
no, tik slapta serbų teroristų 
organizacija jiems parūpino 
ginklus. Nušovė iš kelių žings
nių atstumo, kai Pranas Fer
dinandas su žmona važiavo 
atvirame automobily, o žudi
kas stovėjo ant šaligatvio, mi-

Lithuanian Mercy Lift organizacijos vadovybė ir nariai niekuomet nepraleidžia progos dalyvauti svarbiuose su
sitikimuose, ypač jeigu atsiranda bet kokia galimybe padėti Lietuvai Prieš savaitę vykusiose iškilmes*' Wash-
ington, DC, dalyvavo taip pat keli LML nariai Ia kaires. Stanley Balzekas, jn., Prane Slutiene : LML>, Alma 
Adamkiene, Lietuvos prez Valdas Adamkus, Vilytė Lendraitiene (LML) ir LML pirmininkas Jurgis Lendraitis. 

Pernai „Lietuvos energija" 
Baltarusijai pardavė elektros 
už 374,5 mln. tačiau gavo tik 
7,8 mln. litų. 

R. J a k u t y t ė 

Danutė Bindokienė 

Pasirodo, kad yra 
baisesnių pavojų 

GĄSDINA BALTARUSIJOS PREKĖS 
Vyriausybė paskelbė, kad 

„Lietuvos energija" turės par
davinėti prekes, gautas iš Bal
tarusijos už jai parduotą elek
tros energiją. Tačiau kai kurių 
Lietuvos bendrovių vadovai 
jau dabar įsitikinę, jog pigios 
baltarusiškos prekės žlugdo 
vietos gamintojus, — rašo 
„Lietuvos rytas". 

Vyriausybės kancleris Kęs
tutis Čilinskas pripažino, kad 
baltarusiškos prekės nėra pa
klausios, todėl lieka tikėtis, 
kad prekes pavyks nupirkti la
bai pigiai. 

Pasak finansų analitikės 

nioje įsimaišęs. Kiti talkinin
kai: Gabrinovič, Ilič, Grabež. 
1914.07.29 Austrija paskelbė 
Serbijai karą. Vokietijos kai
zeris 1914.08.01 tą patį pa
darė Rusijai. 

Šis keturių Serbijos jaunuo
lių žygis, ilgokai planuotas jų 
pačių, liudija serbų patrio
tiškumą ir didelį ryžtą aukotis 
už tautinius interesus. NATO 
šį serbų bruožą turbūt žinojo. 
Tai ar galėjo laukti, kad bom
bardavimas iš oro tuojau pat 
sužlugdys serbų atsparumą? 

Ne vienas Miloševičius su
daro problemą. Šalia jo yra 
jau ne vienas karo nusikaltė
liu paskelbtas serbas. Turbūt 
reikia pakeisti visą Balkanų 
tvarką, jei norima ten užtik
rinti taiką. Kai kas iš NATO 
narių mano, kad reikia oku
puoti visą Serbiją ir taikingą 
okupaciją tęsti ilgus dešimt
mečius. 

Aukščiausia vertė žemėje 
yra žmogaus gyvybė ir jos ty
činis naikinimas virsta visos 
žmonijos kalte. Besibaigiantis 
šimtmetis paliko laiko srovėje 
baisias kraujo drumzles. Piktų 
teršėjų tarpe, šalia Stalino ir 
Hitlerio, rikiuojasi ir Miloše
vičius. Istorija nusikaltėlių 
bausti nepajėgia, ji tik juos 
nurodo. 

Margaritos Starkevičiūtės, pre
kių mainų mechanizmas būtų 
kur kas brangesnis Lietuvai 
nei įprastas prekyl . " " " V 
ris. „Lietuvos energijai" re.in.es 
papildomų struktūrų, darbuo
tojų, vadinasi, kur kas dides
nių išlaidų. „Reikia apskai
čiuoti, ar tos neva pigios pre
kės, virsdamos pinigais, ne
taps „auksinės", — sakė anali
tike. 

M. Starkevičiūtė įsitikinusi, 
kad Lietuvoje yra įmonių, ku
rioms reikia Baltarusijos ža
liavų. Ūkio ministerija turėtų 
sudaryti valstybinę sutartį su 
Baltarusija, kuri nurodo rei
kalingų prekių tiekėjus. Tuo
met Lietuvos įmonės sutartis 
gali sudaryti su tiekėjais tie
siogiai. Tuo atveju mainai 
vyktų sklandžiai. 

Tuo tarpu naujosios Ak
menės bendrovės „Eternit Ak
menė", gaminančios šiferį, di
rektorius Julius Užparas įsi
tikinęs, ka(i vyriausybei pa
tvirtinus elektros energijos 
pardavimo,Baltarusijai mai
nais už prekes tvarką, jų ben
drovė bus .stumiama į bank
rotą. Bendrovės vadovas ma
no, kad jeigu jau „Lietuvos 
energija" pati imsis realizuoti 
iš Baltarusijos už elektros 
energiją gaunamas prekes, tai 
būtinai turi būti derinama su 
panašių prekių gamintojais 
Lietuvoje. 

Bendrovės „Grigiškės" ko
mercijos direktorius Donatas 
Juknevičius teigia, kad pagal 
rinkos tyrimus Baltarusijos 
medžio plaušo plokštės, ko
kias gamina ir „Grigiškės", 
užima beveik pusę šalies rin
kos. 

Pasak jo, „jeigu į prekių, ku
rios atitektų Lietuvai už elek
tros energiją, sąrašą įtrauktų 
ir medžio plaušo plokštes, 
„Grigiškių" bendrovei reikėtų 
stabdyti fabriką ir atleidinėti 
žmones iš darbo". 

PREZIDENTO 
A. SMETONOS DVARE — 

PASAULIO LIETUVIŲ 
NAMAI 

Šiemet sukaks 125 metai 
nuo nepriklausomos Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos 
gimimo. Ta proga Ukmergės 
rajono savivaldybė projektuo
ja, numato A. Smetonos Užu
lėnio sodyboje — dvare įsteigti 
Pasaulio lietuvių namus. Tuo 
tikslu numatoma sutvarkyti 
Užulėnio dvaro centrinius rū
mus, parką, ežerą. Čia būtų 
galima rengti pasaulio lietu
vių konferencijas, kitus ren
ginius. Būtų nakvynės namai, 
maitinimas, kaimo turizmas, 
medžioklė, žvejyba. 

Į užsienio lietuvių turistinį 
maršrutą įeitų taip pat kitos, 
su A. Smetona susijusios, vie
tos — jo pastatyta mokykla, 
Ukmergės A. Smetonos gim
nazija. 

Užulėnyje įrengiant Pasau
lio lietuvių namus numatoma 
pasinaudoti Kauno Technikos 
universiteto studentų pareng
tu projektu „A. Smetonos dva
ro — sodybos sutvarkymo 
principinė schema". 

Algimantai* A. Naujokaitis 

* Lietuvos vardą siūlo
ma leisti naudoti t ik bendri
niuose kelių valstybės steigia
mų asociacijų ar kitokių orga
nizacijų pavadinimuose, ku
riuose jis būtų vartojamas 
geografine prasme — be teisės 
vartoti prekių ir paslaugų 
ženkle. Jeigu vyriausybė siū
lomam projektui pritars, lei
dimą vartoti Lietuvos vardą 
išduos ne premjeras, kaip da
bar, o valdymo reformų ir sa
vivaldybių reikalų ministras. 

(Elta) 
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Praėjusios savaitės bėgyje 

Amerikos žiniasklaida į an
traeilę vietą nustūmė karą Ju
goslavijoje, ištremtus iš savo 
namų Kosovo provincijos alba
nus, prez. Clinton „nuslydi
mus nuo tiesaus kelio", NATO 
sukaktį ir kone visus kitus 
įvykius, daugiausia dėmesio 
skirdama Littleton, Colo., mo
kyklos tragedijai. Nors per sa
vaitę po žudynių Columbine 
gimnazijoje, atrodo, jau viskas 
pasakyta, bet žiniasklaida vis 
stengiasi išspausti paskuti
nius lašus, be to, į tas „pa
rankias vežėčias" mėgina 
įsiropšti ir abiejų partijų poli
tikai, ir įvairūs žinovai, ir vy
riausybės bei savivaldybės vir
šūnės. Vėl perkratinėjamos 
sąžinės, ieškoma priežasčių ir 
kaltininkų, nors jau seniai 
„pirštu ant sienos" buvo ra
šoma, į ką reikia pirmiausia 
kreipti dėmesį. Deja, tie, kurie 
šiandien taip grąžo rankas, 
nenorėjo nei matyti, nei gir
dėti. Juk Littleton mokyklos 
tragedija — ne pirmas kartas, 
kai jaunamečiai įvykdė bai
sius smurto veiksmus (tų nu
sikaltėlių amžius kaskart jau
nesnis) ir buvo svarstoma, ką 
reikėtų daryti, kad tokie nusi
kaltimai nepasikartotų. Po 
pirmojo šurmulio vėl viskas 
aprimdavo — iki kito karto. 
Tikriausiai taip bus ir dabar, 
nors galbūt diskusijos vyks 
kiek ilgiau, nes ir aukų skai
čius didesnis. 

Kaip kai kuriuose dien
raščiuose ironiškai užsiminta, 
galbūt didžiausias „pavojus" 
Amerikos vaikams ir jaunuo
liams negresia iš pramogų pa
saulio ar lengvai įsigyjamų 
šaunamųjų ginklų ir sprog
menų. Daug pavojingesnė yra 
malda prieš pamokas, morali
nis auklėjimas, kalėdinė moki
nių programa, kurioje pavaiz
duojamas Kristaus gimimas, 
kryžius ant sienos klasėje, tai
syklė, draudžianti trečio sky
riaus mokinukei ateiti į mo
kyklą, apsirengusiai kaip 
prostitutei, arba pirmo sky
riaus vaikui įsiverti į nosį 
metalo gabalą... 

Tėvai, kurie „nežino ir ne
mato, kad jų sūnūs garažuose 
gamina bombas ar savo kam
bariuose turi daugiau ginklų, 
kaip Pentagonas", paduoda į 
teismą mokyklų vadovybę, jei
gu „vartomos vaiko pilietinės 
laisvės". Ne tik Amerikoje. 
Štai neseniai (NYT, 04.21) 
buvo išspausdinta žinutė, kad 
Bavarijos Aukščiausias teis
mas įsakė vienai mokyklai 
nuo sienos nuimti kryžių, nes 
dešimtmetės mokinės tėvai 

pasiskundė, kad „nukryžiuo
tasis yra vyras ir todėl toks 
šovinistiškas simbolis, paže
mina jų dukters moterišku
mą". Kadangi Bavarija yra 
daugiausia katalikiškas kraš
tas, pagal tradiciją, mokyklose 
leidžiama turėti kryžių, jeigu 
niekas dėl to neprotestuoja. 
Žinoma, šiuo atveju, kryžius 
nuo sienos buvo nuimtas. 

O „Chicago Tribūne" 104.26; 
paskelbė dar sensacingesnę ži
nią, kad ,,American Civil Li-
berties Union" (ACLU), Ame
rikos pilietinių teisių sąjun
ga, dažniausiai pasireiškianti 
ateistinių įsitikinimų gynimu 
ir kova prieš bet kokias reli
gines (daugiausia krikščioniš
kas) apraiškas, atrado dar 
vieną „pavojingą" reiškinį mo
kyklose — kai kur jų patal
pose sueigas turi skautai! 

Kadangi skautai, duodami 
įžodį, pakartoja Dievo vardą, 
jie turėtų būti išvyti iš mo
kyklų, vyriausybės pastatytų 
namų neturtingiesiems, mies
to savivaldybių patalpų ir kitų 
valdiškų pastatų. Juk tai pa
žeidžia „Bažnyčios ir valsty
bės atskyrimą", kurį taip sau
goja ACLU! 

Jeigu šią bylą pavyks lai
mėti, galbūt ne tik sueigų mo
kyklų patalpose skautai ne
galės ruošti (net po pamokų;. 
bet ir valdiškos mokyklos lan
kyti, jeigu priklauso skau
tams... Žinoma, kiekvienas 
mokykloje gali garsiai šaukti 
„Heil, Hitler!" ar šlykščiau
siais žodžiais iškeikti mokyto
jus — tai mokinio neginčytina 
pilietinė teisė — tačiau tegul 
niekas nedrįsta persižegnoti, 
pasimelsti, Dievo vardą ištar
ti, nes tuo pažeidžiamos (!) 
netikinčiųjų teisės. -

Tai nebe pirmas" kartas, kai 
užsikabinama už skautų dėl 
jų įsitikinimų, įstatų, atlieka
mo nepaprastai naudingo jau
nuolių auklėjimo, kurio jie 
dažnai negauna iš mokyklų ar 
net tėvų. Amerikos skautų 
vadovybė buvojau patraukta į 
teismą, "kai nesutiko leisti ber
niukų skiltims vadovauti ži
nomiems homoseksualams, 
kai atsisakė iš įžodžio išmesti 
žodį Dievas ir dėl kitų panašių 
nesąmonių. ACLU vadovybė, 
kovodama su skautijos teise 
naudotis valdiškomis (mokyk
lų ar kitomis) patalpomis, iš
sireiškė: „Nei viena religinė 
grupė neturi teisės savo įsi
tikinimų brukti kitiems", ta
čiau skautai nieko varu į savo 
organizaciją nevaro, o kaip tik 
tie „kiti" veržiasi į jos eiles ir 
reikalauja, kad skautija prie 
jų norų prisitaikytų. 

„GRANDINĖLES" 
REIKŠMĖ IŠEIVIJOS 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

GYVENIMUI 

Nr.31 
LIGIJA TAUTKUVIENE 

Tęsinys 
Ypač dėl to statuso, kurį buvote įgijusi, be 

abejo. Jūsų pačios turimos grupės autentiškumu ir 
aukštu lygiu, kad not buvote patekusi į atrankos būdu 
kviečiamus liaudies meno koncertus. Viliuosi tik, kad 
taip blogai nebus ir gal kaip nors į tuos koncertus pa
teksite, nes apie tą jų 'lygį' turiu ir kitokių informaci
jų... Tačiau 'Grandinėlė' į Australiją daugiau nebenu-
skris, nes po tos kelionės ji išsiskirstė atostogų... To
dėl, galite būti rami. nes daugiau Jums savo statusu 
rizikuoti nebereikės. 

Peikiate 'Grandinėlės' orkestrėlį, giriate 'Gyvatarą'... 
O kokią muziką naudojo 'Gyvataras' Australuos kon
certuose? Kokią Jūs tuose aukšto lygio gryno folkloro 
koncertuose? Amerikoje ir Kolumbijos išvykos metu 
'Gyvataras' naudojo akordeoną. Manau, kad tą patį 
akordeoną naudojate ir Jūs, ir visa tai buvo autentiš
ka, kaimiška, liaudiška... Va, tau ir pyragai... Jaunys
tėje ir pats tokį akordeoną patampydavau... Tiems pa
tiems tautiniams šokiams. Ir nežinok tu man, kad tas 
akordeonas yra autentiškas, folklorinis lietuvių liau

dies instrumentas, kuriuo net Mindaugo bei Vytauto 
laikais mūsų dainiai prisitardavo savo skardiems bal
sams ir palydėdavo vaidilutes, beraitančias blezdin
gėles... Imk tu man ir nežinok! 

Gera grupė yra 'Gyvataras'. Vertinam ir ją. Mačiau 
aš ją net ir Kolumbijos išvykos metu. Mačiau, kaip po 
pertraukos daug koncerte buvusių kolumbiečių išėjo. 
Paklausti pasakė, kad jiems tai labai monotoniška, 
nuobodu, tas pats ir tas pats. O 'Grandinėlei' kolum-
biečiai iš visos širdies plojo, šaukė „ole", gyrė spaudoje, 
radijuje, jos koncertų ištraukas rodė per televiziją ir ta 
proga daug kalbėjo, rašė apie Lietuvą. Tokį skirtumą 
aš mačiau ten tarp tų abiejų gerų grupių. 

Skirtumą mato ir amerikiečiai, ir mes, lietuviai. Ma
tė tai ir Australijos lietuviai, matėte ir Jūs. Todėl ir 
tenka labai apgailestauti, kad Jūs nenorite to pripa
žinti, kaip ir keletas tautinių šokių grupių vadovų 
Amerikoje, iš kurių, tikriausiai, ir Jūs tą autentiš
kumo išmintį sėmėte. 

'Grandinėlę" mes 6a mylime, gerbiame, branginame 
ir, iki paskutinės stovimos vietos pripildę jos koncertų 
sales, plojame iš širdies, šaukiame valio, mėtome gė
les, nes ji yra mūsų visų pasididžiavimas. Jos koncer
tus vertina žymūs amerikiečiai kritikai, kurie iš to 
duoną valgo. Kiekviena tokia proga tie vertintojai už
simena ir apie Lietuvą, ir jos tragišką likimą, ir čia 
'Grandinėlė' pasirodo ne tik kaip mūsų liaudies kul
tūros autoritetinga skleidėja, bet ir mūsų politinių as
piracijų ambasadorė. Tokia ji galėjo pasidaryti tik dėl 
didelio jos vadovų, Liudo ir Aleksandros Sagių, pasi

šventimo, nepailstamo darbo, kantrybės ir mokėjimo 
savo sugebėjimus panaudoti ten ir taip, kaip reikia. 
(...) Prisimenu, kai prieš kelis metus po naujos progra
mos premjeros Čikagoje, vienas iš didžiausių Ameri
kos dienraščių 'Chigago Tribūne' (daugiau kaip 
5,000.000 tiražo) savo sekmadienio laidos Kultūros 
priede visą pirmą puslapį atidavė 'Grandinėlei'. Gra
žios spalvotos nuotraukos, labai teigiamas aprašymas 
ir prisiminimas Lietuvos tragedijos buvo tokia nepa
prastai puiki mums reklama, kurios negalėtum nu
pirkti už dešimtis tūkstančių dolerių. 'Grandinėlė' pa
rodė, kad ji sugeba padaryti tai, ko nei viena kita 
mūsų tautinių šokių grupė padaryti nesugebėjo. Už tai 
mes labai vertiname ir branginame Sagius, nes visas 
tas mūsų tautos iškilus reprezentavimas yra pasiektas 
tik jų dėka. 

Todėl nepaprastai skaudu, kai pamatai, kad yra 
tarp mūsų ir tokių, kurie taip nepagrįstai, tuščiai, sub
jektyviai ir beprasmiškai juos viešai niekina. Esu įsiti
kinęs, kad kiekvienas grupės vadovas norėtų tokią 
grupę, kaip 'Grandinėlę', turėti. O kai nepajėgia, tada 
jau kyla pavydas, pyktis, ir vietoj, kad stengtųsi prie 
'Grandinėlės' lygio priartėti, pradeda ją niekinti. Tai 
šokiai neautentiški, tai muzika svetimai skamba, tai 
drabužiai rusiški, ir t.t. Ir taip darosi kiekvienoje sri
tyje. Jeigu nors asmuo ar grupė per didžiausias pas
tangas ir pasiaukojimą kaip nors sugeba iš parapijinio 
lygio pakopti į aukštesnę pakopą, tai kiti, vietoj sten
gęsi pasivyti, prasikišusius visomis jėgomis murdo į tą 
patį bliūdą atgal. (...) Ne kitokius tikslus, man atrodo, 

turi ir Jūsų rašinys. Ypač tai rodo ir tam rašiniui 
TJraugo' Kultūros priedo pasirinkimas. Tokie. Ameri
koje girdimi priekaištai, visiems jau nusibodo, ir nie
kas į juos nekreipia dėmesio. Gi dabar, balsas iš Aus
tralijos. Jis tai tikrai parodys, kad mes buvome 
teisingi, nes ir ten 'Grandinėlė' pasirodė neautentiška, 
bet irgi kažkoks erzacas, kurio nenorim daugiau net 
įsileisti. Dar keisčiau, kai ponams Sagiams taip neap
sakomai tendencingai priekaištauja jų pačių kolegos, 
tautinių šokių grupių vadovai. O man atrodo, kad 
turėtų būti kaip tik atvirkščiai. Grupių vadovai Sagius 
turėtų gerbti, mylėti ir visaip jiems padėti, nes kiek
vienas turi labai daug ko iš jų pasimokyti.(....> Gerbiu 
ir branginu kiekvieną tautinių šokių grupę. Jos visos 
reikalingos, visos atlieka savo paskirtį, visos remtinos. 
Tačiau manau, kad ir Jūs sutiksite, kad tų grupių ly
gis nėra vienodas. Yra gerų, geresnių ir dar už geres
nes geresnių. Ar nelogiška būtų geroms iš tų geresnių 
pasimokyti ir pasistengti jas pasivyti? Ar ne tokiu 
būdu žengtume į priekį ir ką nors geresnio sukur-
tumėm ir tautinio meno srityje. Juk sutiksite, kad ir 
liaudies kūryba nesustojo su Vytauto mirtimi. Tačiau 
ir Jums turėtų būti aišku, kad tokiomis kritikomis. 
kaip Jūsų, mes galime žengti tik atgal..." Skaitau. 
rašau ir galvoju — pasaulis po tiek metų taip mažai 
pasikeitė čia Amerikoje, išeivijoje. O gal laikas kai 
kam sustojo... Kiek daug pasikartojimų, tik dabar jau 
mums, neseniai atvykusiems iš Lietuvos". 

(Bus daugiau) 
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ŠAULIŲ TALKA GRAUŽIKŲ 
DVARO PILIAKALNYJE 

J Šaulių sąjungą įstojus 
kapitonui P. Klimaičiui ir j am 
subūrus šalininkų — šaulių 
priešų grupuotę, organizaci
joje prasidėjo ardomasis dar
bas, buvo vykdomos akcijos 
prieše Šaulių sąjungos įkūrėjus 
ir vadovus, vyko agitacijos 
prieš esamą Centro valdybą, 
ko pasėkoje, 1922 m. birželio 
29 dieną įvykusiame visuoti
name būrių atstovų suva
žiavime, LČS Centro valdybai 
buvo pareikštas nepasitikė
j imas. Po šio suvažiavimo VI. 
Putvinskis' galutinai apsi
sprendė pasi traukti iš LŠS 
Centro valdybos prezidiumo, 
nes tokiomis sąlygomis kūry
binis darbas pasidarė neįma
nomas, kaip ir buvimas Kau
ne. •» 

1923 metų pradžioje VI. Put
vinskis apsigyveno Graužikų 
dvare ir iš dvaro darbininkų 
įsteigė šaulių grandį, priklau
sančią Kelmės šaulių būriui. 
Tuomet jis rašė: „Jei man nėra 
galimybės dirbti centre, tai aš 
tą patį darbą galiu dirbti 
šaulių būryje. Sąjungos dar
bas rėmėsi būrių veiklumu. 
Jei negalime plėsti sąjungos 
veiklos iš viršaus, ta i mes pa
darysime iš apačios — per 
būrius, kurie ir yra sąjungos 
pagrindas". Be to, būriuose 
buvo galima lengviau išvengti 
ardomosios veiklos, kadangi 
provokatoriai lengviau išaiš
kinami. 

Netrukus Graužikų šauliai 
išvystė plačią šaulišką — 
kultūrine, švietėjišką, auklė
jamąją veiklą. Įvairių savo 
renginių organizavimui buvo 
pasirinktas dvaro teritorijoje 
esantis piliakalnis. Jame 
buvo įrengtos aikštelės, pasta
tyta scena, suolai, išvedžioti 
takaTtrfct: Čia vykdavo ne tik 
grandies, bet ir Kelmės būrio, 
Šiaulių rinktinės renginiai, or
ganizuojamos gegužinės, są
skrydžiai, koncertai, rodomi 
šaulių vaidinimai ir t.t. 

1939 metais čia liepsnojo 
paskutinis šaulių Joninių lau
žas. Sovietinė okupacija nu
traukė Šaulių sąjungos veiklą, 
apmirė ir Graužikų piliakal
nio gyvenimas. Per tą laiką pi
liakalnis apaugo įvairiais me
džiais, krūmokšniais, užžėlė 
takai, aikštelės, neliko scenos 
ir suolų. 

Lietuvoje atsikūrus Šaulių 
sąjungai, pamažėl imta atgai
vinti nepriklausomos Lietuvos 
šaulių tradicijas. Nebuvo už
mirštas ir Graužikų dvaro pi
liakalnis. Kovo 20 d. paminint 
LŠS įkūrėjo VI. Putvinskio 
70-ąsias mirimo metines ir 
Pasaulinę žemės dieną, šau
lių sąjungos ir Šiaulių rink
tinės vadovybės iniciatyva 
buvo organizuota talka Grau

žikų piliakalniui sutvarkyti. 
Ankstų rytą LŠS vadovybė, 

šauli ii iš Šiaulių, Tauragės, 
Telšių, Kauno, Klaipėdos ir 
Utenos šaulių rinktinių bei VI. 
Pūtvio-Putvinskio klubo na
riai atvyko į Kelmės kapines, 
kur LŠS vadas majoras L. Ba
kaitis, štabo nariai, rinktinių 
vadai ir VI. Pūtvio-Putvinskio 
klubo nariai padėjo gėles ant 
VI. Putvinskio kapo. 

Pagerbus LŠS įkūrėją ir 
pirmąjį viršininką VI. Put-
vinskį, visi nuvyko į Graužikų 
dvaro piliakalnį. Čia Kelmės 
rajono gamtos apsaugos sky
riaus pareigūnai nurodė tal
kos metu pjaunamus h* kerta
mus medžius bei krūmokš
nius, kaip aptvarkyti aikšteles 
ir kt. Talka vyko labai^orga-
nizuotai, ir kiekvienas dalyvis 
dirbo su dideliu entuziazmu. 
Manau, kad visus įkvėpė pi
liakalnyje gyvuojanti mūsų 
protėvių ir nepriklausomos 
Lietuvos šaulių, jų pirmojo 
viršininko VI. Putvinskio dva
sia. Pietų pertraukos metu 
talkos dalyviai buvo pavalgy
dinti Šiaulių šaulių paruošta 
kareiviška koše ir karšta ar
bata. Į talką atvyko ir joje da
lyvavo VI. Putvinskio vaikaitis 
A. Pūtvis ir buvusi Graužikų 
grandies šaulė O. Maziliaus-
kienė, iki praeitų metų žie
mos gyvenusi buvusiame dva
ro kumetyne. Buvusi dvaro 
tarnaitė ir šaulė O. Maziliaus-
kienė „Trimito" redaktorei M. 
Lužytei ir kitiems labai įdo
miai papasakojo apie tuometi
nę šaulių grandies veiklą, pi
liakalnyje organizuotus rengi
nius, garbingų svečių apsilan
kymą, VI. Putvinskio asmeny
bę. Talkos metu šauliai nu
pjovė menkaverčius medžius, 
iškirto krūmokšnius, aptvarkė 
aikšteles, aprinko susikaupu
sias šiukšles. 

Po talkos šauliams padėkojo 
LŠS vadas majoras L. Bakai
tis ir Šiaulių šaulių rinktinės 
vadas E. Mačiulskis. Supran
tama, kad per vieną talkos 
dieną neįmanoma piliakalniui 
suteikti buvusį įvaizdį, todėl 
tokios talkos bus organizuoja
mos ir ateityje. Tikiuosi, kad 
šiemet, pažymint Šaulių są
jungos įkūrimo 80-ąsias ir 
atkūrimo 10-ąsias metines, 
ant Graužikų piliakalnio už
siliepsnos šaulių Joninių lau
žas. Pasak LŠS vado majoro 
L. Bakaičio, šiemet rugsėjo 
mėnesį čia bus organizuotas 
Šaulių sąjungos sąskrydis, ku
riam ruošiamasi jau dabar. 
Vėl atgis Graužikų dvaro pi
liakalnio gyvenimas. 

S. Igna tav ič ius 
LŠS VI. Pūtvio-Putvinskio 

klubo pirm. 

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

LŠS Kauno apskrities Vytauto Didžiojo rinktinės šauliai ir VI. Pūtvio-Putvinskio klubo nariai prie VI. Putvins
kio kapo. Nuotr. Jono Ivaškevičiaus 

KONSTITUCIJOS KLAIDA? 
AURELIJA M. BALAŠAITIEN Ė 

Paskutiniųjų keletos dienų 
laikotarpyje visą žiniasklaidą 
užtvindė potvynis apie moki
nių ir mokytojų žudymą Colo-
rado miestelio Littleton aukš
tesnėje mokykloje Columbine. 
Du 16 ir 17 metų jaunuoliai, 
„minėdami" Hitlerio 110-ąjį 
gimtadienį, veidus uždengę 
juodomis kaukėmis ir apsiren
gę savo slaptos organizacijos 
„uniforma", ilgais, juodais liet
palčiais, apie 11 valandą ba
landžio 20 dienos ryte įsibrovė 
į mokyklą, paleido šūvių salvę 
ir klasėse, ir kieme, sužeidė 
daugiau kaip 25 mokinius ir 
vieną mokytoją, o po to patys 
nusišovė. Atvykusi greitoji pa
galba į ligonines gabeno su
žeistuosius, o policija visose 
mokyklos patalpose ir net ap
linkoje rado daugybę minų ir 
sprogstamosios medžiagos... 
Vėliau patirta, kad jau mirė 
penkiolika mokinių, jų tarpe 
keturios mergaitės ir vienuoli
ka berniukų, be to, dar yra ir 
sužeistų. Tie nelaimingi, pasi
metę jaunuoliai priklausė 
Juodų lietpalčių mafijai", gy
veno apimti neapykantos ir 
garbino Hitlerį- Kur jų tėvai? 

Tai jau nebe pirmas mokyk
lose vykęs šaudymo inciden
tas. Prieš kurį laiką tokie 
siaubingi incidentai vyko Ore-
gon, Mississippi, Ar~anzas ir 
Kentucky valstijų mokyklose. 
Tų įvykių giliai sukrėstas pre
zidentas Clinton, nepaisant 
Jugoslavijos problemos, ta te
ma kalbėjo per televiziją, ap
gailestaudamas dėl to baisaus 
įvykio ir pareikšdamas^ užuo
jautą nužudytųjų šeimoms bei 
draugams. J au pranešama, 
kad visų valstijų mokyklos 
pradeda rūpintis specialia ap
sauga, norėdamos išvengti to
kių siaubingų įvykių. Cleve-
lando meras Michael White 
jau davė įsakymą visoms vie
šosioms ir privačioms mokyk
loms pasirūpinti apsauga. Sa
vaime suprantama, kad nau

jas ir dideles išlaidas turės pa
dengti nekalti mokesčių mokė
tojai... 

Be to, jaunimas seka televi
zijos ir spaudos žinias ir mato. 
kad žiniose ir pirmuosiuose 
spaudos puslapiuose vyrauja 
brutalios naujienos, žmogžu
džių ar kitų nusikaltėlių ap
rašymai, o pramoginės progra
mos, skirtos net ir mažie
siems, yra perkrautos smurtu 
ir žiaurumais. Juk žinome. 
kad aplinka formuoja žmogv, 
tai tokioje aplinkoje bręstantis 
jaunimas negali atsispirti 
„modernaus gyvenimo" srau
tui. 

Girdint tokias siaubingas 
„naujienas", kyla klausimas: 
kodėl ir labai jauniems asme
nims šaunamieji ginklai yra 
lengvai prieinami? Aišku, kad 
1789 metais galutinai priimta 
Amerikos konstitucija, šalia 
spaudos, žodžio ir susirinkimų 
laisvės, taip pat suteikė teisę 
kiekvienam piliečiui turėti 
ginklą. Aišku, kad anais me
tais dar buvo daug nerimo 
krašte, tačiau, artėjant į 20-
ojo šimtmečio pabaigą, Ameri
koje gyvenimas yra palyginti 
saugus ir ramus, jei neminė
sime bankų apiplėšimų ar įsi
brovimų, kas yra beveik natū
rali kiekvieno krašto gyveni
mo neigiamos pusės eiga. Ba
ruose tebevyksta peštynės, kai 
kur net ir peiliais apsibadoma 
ar pagrasinama, tačiau niekur 
neteko girdėti, kad kituose 
kraštuose paaugliai ir net vai
kai užsiimtų beveik masiniu 
žudymu. Tai kokiu tikslu ei
liniam piliečiui reiki:- laikyti 
ginklus? Aišku, šautuvais tu
rėtų apsirūpinti medžiofojai, 
kurie privalėtų įrodyti me
džiotojų klubo narystę. Tai vis 
dar iš urvinės epochos išlikęs 
„sportas". Deja, ir ne medžio
tojai turi ginklus, tik nežinia. 
kuriam tikslui, bet „žinovai" 
tvirtina, kad šaunamas gink
las yra reikalingas savisaugai. 
Tačiau sunku įsivaizduoti to
kius incidentus, kaip pvz., ma
ne kas nors užpuola g-Hveje. 
aš turiu revolverį rankinuko 

Ar suspėsiu jį ištraukti? O jei 
mane kas nors miegančią ban
dys apiplėšti, įsiveržęs į mano 
miegamąjį, ar spėsiu iš stal
čiaus ar iš po pagalvės iš
traukti savo ginklą? Taigi 
konstitucijos suteikta teisė pi
liečiams turėti ginklą iš tikro 
neapsaugo nekalto, bet pade
da piktos valios žmonėms. At
rodo, kad dauguma šeimų sa
vo namuose laiko ginklus, ku
rie yra lengvai prieinami vai
kams. Praėjusią savaitę Cle-
veiando mieste vienas jaunuo
lis netyčia nušovė merginą, ją 
..mokydamas" šaudyti. Kam to 
reikėjo? 

Mano manymu, šaunamus 
ginklas t i r ė tų turėti t ik poli
cijos pareigūnai ir, savaime 
suprantama, karinių dalinių 
nariai. Bet taikos metu ra
miame krašte švaistytis gink
lais yra ne tik pavojinga, bet 
nemoralu ir nereikalinga. De
ja, tokie argumentai labai 
lengvai atremiami, nes jie 
prieštarauja „konstitucinei 
teisei". Žinome, kad Kongre
sas ir Senatas yra įvedę jau il
goką eilę konstitucijos papil
dymų ar „pataisymų" (Amend-
ments), tai artėja laikas, kad 
Amerikos teisėtvarka susirū
pintų ir ginklų apribojimu. 
Tiesa, kad tam aštriai prieš
tarauja „Tautinė ginklų orga
nizacija" (National Rifle Asso-
ciation) ir šaunamų ginklų ga
myklos, susirūpinusios paja
mų mažėjimu. Bet laikas rū
pintis ir nekaltomis sauvalia
vimo aukomis, ati taisant 
konstitucijos klaidą ta pras
me, kad ginklui turėti leidi
mai turi būti išduodami tik 
nurodant būtiną priežastį, 
kaip dalyvavimą karo eigoje 
ar krašto bei visuomenės ap
saugos tarnyboje. 

GRAŽI TRADICIJA 

Jau kelinti metai Panevėžio 
žygeiviai ir kun. A. Lipniūno 
jaunimo kultūros centro jauni
mas Knygnešio dienos proga 
keliauja knygnešių keliais no
rėdami pagerbti jų atminimą. 
Šį kartą keliai vedė per 
r'uj-aioU. Klovainius. Rozah-
'"a. Raginėmis, Smilgius. Pu-

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AirroMoauo, NAMU. SVBKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDMAS. | 

Agentą* Frank Zapoks irOff. Mgr. AL* 
S. Kans kalba tetuviskai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 YVest 9 6 * Ores* 

TeL (706) 424-6654 
(773)561-8664 

Perkate automobili? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
KąokatvykotįJAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst o i vairo Šiandien! 

(630) 207 2748 

Ieškomi darbininkai. 
Tel. Giedrius, 
708-906-3622 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 
Fertnanent Residence! 

Anyone can appiy. 
For free information call: 

1-773-282-9500 
C T * ooncsntraSng in imnUgiaiion te Cansds 

FOR SALE 
6 unit apt. bld. - Oak Forest; 3 
bedrm. units town-house style; 

tenants pay all utilities. 
Tel. 708-448-2969 

555555 
Mušt ha ve CDL CIass A; clcan 

MVR, clean drug tęst. Over the road 
pay per mi+stops. Prefer experi-
enced, helpful; year round work. 
Call Jerry, td. 1-800-891-2550 

šalote aplankytas ir kun. P. 
Rimkevičiaus kapas. Paminėti 
kiti pušalotiečiai — kun. A 
Juška, kun. J. Jaskevičius, 
1863 m. sukilėliai, Rozalime 
pagerbtas Panevėžio krašto 
šviesuolio kun. S. Stakelio at
minimas, aplankytas gafsaus 
šiaurės Lietuvos dievadirbio J. 
Danausko kapas. Jaunimas 
susipažino su istorinėmis vie
tovėmis — Raginėnų piliakal
niu, 1918-1919 m. Nepriklau
somybės kovų išlikusiais pa
minklais. 
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• Vilkaviškis. Didžiausią 
tiražą turintis Vilkaviškio 
krašto laikraštis s a n t a k a " per
nai pakvietė skaitytojus rinkti 
Metų žmogų. Juo tapo Vilka
viškio dekanas V. Gustaitis. 
1998-aisiais Šventasis Tėvas 
suteikė jam prelato titulą, Lie-

ituvos prezidentas apdovanojo 
Gedimino ordinu, o rajono val
džia suteikė garbės piliečio 
vardą. 

GREIT PARDUC 

RE/MAX 
REALTORS 

(7/3)! 
(70S)«S-71M 

RIMAS L.STANKUS 
•Greitas ir saž»wiga8 patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Realmart 
Reairy Group Inc. 

6602S. PuUskiRd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS B U D R A I T I S 
BrokerAss iate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bu*. 773-5IS-S1M Psccr 312-3M43S7 

Ieškoma moteris pade, 
vyr. amžiaus žmogui 

namų ruošoje. Gali gyventi kartu 
arba atvykti ir išvykti kasdiena. 

Tel. 708-301-8663. 
Palikt žinutę. 

Reikalingos moterys 
namų valymui nepilnai darbo 

savaitei. Skambinti vakarais nuo 6 
iki 8 vai. vakaro. Nedirbusioms 

valymuose - nesikreipti. 
TeL 773-737-4046. 

O T R dr ivers needed ; dbls 
& HZT; req.l yr. experience; 
good benefits; $1,000 a wk.; 
paid orientation; paid vacation. 
TeL 1-800-647-9716. 

M ed. sesuo, 
turinti patirtį slaugoje, 

gali prižiūrėti pagyvenusį žmogų 
arba vaikusių arba savo namuose 

tik Čikagos mieste. 
TeL 773-838-1522 

VVROBEL CLEANERS 
4412 W 59 St, Cbkago, IL, 

need man/woman for 
alterations and tailoring. 

Tel. 773-735-5667 

Sauliai talko* ;k«r*tyje Nuotr Jono Ivaškevičiaus 
Graužikų dvaro piliakalnyje šauliai surengė talką Piety pertraukos metu vaišinosi ir ilsėjosi. 

Nuotr Jono Ivaškevičiaus 

Lietuvos Vyčių veiki* 
„PAGALBA LEETUVAF 
RUOŠIA E K S K U R S I J A 

Lietuvos Vyčių padalinys 
„Pagalba Lietuvai", k a r t u su 
G. T. International kelionės 
agentūra, š.m. rugpjūčio 12-22 
d. ruošia ekskursiją Lietuvon. 
Kaina asmeniui keliaujant iš 
New Yorko — 1,983 dol. ir iš 
Čikagos arba Detroito — 
2,083 dol. Į šią kainą įskaityta 
skrydis lėktuvu, transportaci-
j a iš oro uosto į viešbučius ir 
autobuso transportacija per 
visą ekskursiją, viešbučių mo
kestis gidams ir mais tas . 

Programa bus įdomi. Aplan
kysime visas istorines, kultū
rines ir religines vietoves. Da
lyvausime Pažaislio festiva
lyje, Pažaislio vienuolyne iš
girsime koncertą Berlioz „Re-
queim" Mišias. Juodkrantėje 
matysime ir išgirsime „Orlea
no mergelė". 

Lietuvos Vyčiai, jų draugai , 
rėmėjai ir visuomenė kviečia
mi dalyvauti ir kar tu su „Pa
galba Lietuvai" valdyba ke
liauti ir aplankyti Lietuvą. 
Turėsime gerą prisimintiną 
kelionę ir grįsime su daug 
gražių prisiminimų. 

Dėl smulkesnių informacijų 
prašomi kreiptis į G. T. Inter
national kelionės agentūros 
pirmininką Algį Grigą, tel. 1-
800-462-02584 darbo valando
mis, arba į „Pagalba Lietuvai" 
valdybos pirmininkę Reginą 
Juškaitę-švobienę, tel. 248-
547-2859. vakarais . 

R e g i n a J u š k a i t e 
S v o b i e n ė 
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VIENERI METAI NETEKUS 
ONOS JUODVALKIENĖS 

mamai 

benediktinių bendrabučio sode 
saulėje blizga 
tyvuliuoja vingiuoja 
raudonai rusva 
išpinta varinė kasa 
lanksti metalo plokštė 
švyti spinduliuose 
sunkesnė už geležį 
brangesnė už auksą 
įlenkusi jai kaklą 
savo svoriu 

kokia ji graži 
ta moteris 
kokia ji stipri 
ranka nesudrebės 

atėjus laikui nupjauti kasą 
skaitant meilės laišką rašytą 
šviežiu nesukrešėjusiu krauju 

lūpa nesudrebės 
sudedant tautinius rūbus 
tamsius žemaitiškus audinius 
pasiimant tris sukneles 
mamos pasiūtas 

bet širdis sudrebės 
karui geležiniais ratais 
dundant per Žemaitijos laukus 
traukiniui dundant 
per sudėtų lenkų vokiečių kaimus 
akmenims dundant 
per Amerikos miestus 

tik vario kasa 
sunki Silkinė kasa 
amžinai raibuliuos 
Šiaulių Telšių Kulių Kauno 
saulėje Žemaitijos saulėje Lietuvos 
saulėje 
net ir šviesaus medžio 
karste EglėJuodvalkė 

TARP MŪSŲ KALBANT 
KUR MŪSŲ NĖRA, KUR MŪSŲ 

NEBUVO (3) 
; Kadaise Tesąs valstijoje, 
prie Meksikos įlankos, gyvavo 
Port of Indianola. Čia rašan
čiajam, deja, nepavyko žemė
lapiuose surasti vietovės tokiu 
pavadinimu. Texas pakrantė
se yra Port Arthur, Port Boli-
var, Port O'Conor, Port Lava-
ca, Port Isabel. Yra ir kitokių 
„portu", bet Port Indianola nė
ra. Vėliau, vartant enciklope
dinio turinio knygas, teko pa
tirti, kad 1886 m. uraganas 
nusiaubė Port Indianola ir 
greta buvusias gyvenvietes. 
Praėjusį šimtmetį Indianolos 
uostu naudojosi laivai, gaben
dami ir emigrantus iš Euro
pos. Jų tarpe buvo ir lietuvių. 
Tik jie buvo ne iš rusų valdy
tos Lietuvos, bet iš vokiečių 
valdyto Klaipėdos krašto. 
Kaip žinia, tais laikais Klai
pėdos kraštas buvo Rytų Prū-
sįjos dalis. Turimais duomeni
mis, 1852-1854 m. Indianola 
uoste, drauge su vokiečiais ir 
kitų tautybių žmonėmis, buvo 
išlaipintas nemažas būrys lie
tuvių (lietuvininkų), gyvenu
sių Šilutės (Heidekrug) apy
linkėse. 

Vėliau didieji laivai naudojo
si kitais uostais. Kaip antai — 
gal Veston, New Orlean ir kt. 
Beveik visi, į Texas atvykę, 
lietuvininkai įsikūrė York-
town apylinkėse. Naujakurių 
tarpe buvo įvairaus amžiaus 
žmonių. Kone visi buvo su
tuoktiniai. Kai kurie turėjo 
vaikų. Juos, atvykusius 1852-
1874 m., reikėtų laikyti pir
maisiais dokumentuotais lie
tuvių tautybės emigrantais. 

Kas gi tuos mūsų pirmuo
sius ateivius aptiko? Nagi vie
na pirmųjų emigrantų pali-
kuonė! Jos vardas Patsi, o da
bartinė pavardė Hand. Prieš 
keletą metų ji ėmė ieškoti sa
vo kilmės šaknų. Beieškant 
pavyko nustatyti pro-pro-se-
nelių, o taip pat kitų, iš 
Klaipėdos krašto atvykusių 
žmonių, gimimo ir atvykimo 
datas. Jos dėka, netoli York-
town, prie 119-ojo kelio, buvo 
pastatyta, lietuvių atvykimą 
pažymi nti, paminklinė lenta. 
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AUKŠČIŪNAS 

Ona Norkutė-Juodvalkienė. 

Iškilmėse dalyvavo nemažas 
būrys, Yorktown apylinkėse 
gyvenančių, lietuvių kilmės 
žmonių. Taip pat atvykusių iš 
Huston, Austin, San Antonio 
ir kitur. John Gilies, gyvenąs 
San Antonio, prabilo lietu
viškai. Jis pabrėžė, kad lietu
vių kalba nesigiminiuoja nei su 
slavų, nei su germanų kalbo
mis. Jo žodžiais, tai kalba, ku
ria kalbėjo žmones, anksčiau 
gyvenę vokiečių valdytuose 
Rytų Prūsijos žemės plotuose, 
o vėliau, pradedant 1852 m., 
apsigyveno Tezas valstijoje. 

Daug ką pasako nuošalioje 
vietoje, netoli Yorktown, esan
čios kapinaites (Jonischkies 
cemetery). šių kapinaičių že
mė priklauso vienam Jonisch
kies šeimos palikuoniui. Dau
guma kapaviečių užrašų yra 
vokiečių kalba. Nenuostabu! 
Juk visi gimę vokiečių valdy
tose žemėse, o, atvykus į Te
zas, juos supo vokiečių tau
tybės gyventojai. Kadaise 
Yorktown apylinkėse gyvavo 
stambi vokiečių kolonįja. Pa
sak palikuonių, savitarpyje 
buvo stengiamasi kalbėti 
gimtąja lietuvininkų kalba ir 
puoselėti įgimtus papročius. 

Yra žinoma, kad šio krašto 
pilietiniame kare kovojo ne 
vienas lietuvių kilmes karys. 
Pilietiniame kare, vienoje ar 
kitoje pusėje, dalyvavo ir 
Yorktown apylinkėse gyvenę 
lietuvininkai. Manding, lyg ir 
nereikėtų pamiršti Tezas vals
tijoje gyvenusių mūsų gentai
nių. Reikėtų apklausinėti jų 
palikuonis. Reikėtų surinkti 
galimai daugiau žinių. Reikė
tų visa tai surašyti ir paieško
ti galimybių knygos (nors kny
gelės) išleidimui. Gal tokiam 
užmojui galėtų ryžtis kuri 
nors išeivįjos bendrinė orga
nizacija? O gal, ko gero, viena 
ar kita Lietuvos valstybės ins
titucija? Tik gaila, kad York-
town, Tezas, tai ne Cicero, Illi
nois. Cicero čia pat, o York-
town palyginti toli toli nuo 
Čikagos. 

Petras Petrutis 

Tauri lietuvė, žemaitė Ona 
Norkutė Juodvalkienė buvo 
kilusi iš senųjų bajorų Ged-
gaudų-Goštautų giminės. 
Onutės motina Konstancija 
Gedgaudaitė augo Kuliuose, 
Telšių apskr., religingoje šei
moje. Ištekėjusi už Kazimiero 
Norkaus, gyveno Medemrodės 
dvare, Akmenės valsčiuje, kur 
jos vyras buvo grafo Zubovo 
dvarų iždininkas. Čia ir gimė 
Ona, trečioji septynių vaikų 
šeimoje. 

1914 m. kilo I pasaulinis ka
ras, Norkų šeimą suskaldė: 
vyrą mobilizavo į Rusijos ar
miją, vyriausią sūnų Vladą, 
kartu su mokykla evakavo į 
Rusijos gilumą — Voronežą, o 
motina 3U šešiais vaikais pasi
traukė į Petrapilį. Vargingos 
kelionės nepalengvino ir tai, 
kad jauniausia tebebuvo vys
tykluose. Petrapilyje juos pri
glaudė šeima, kurioje tarnavo 
Konstancijos sesuo Magdale
na. 

Norkienė su vaikais pergy
veno badmetį ir žiaurią bol
ševikų revoliuciją. Jos jau
niausias brolis Edvardas Ged
gaudas tuo metu buvo kadetų 
karo mokykloje ir tik per ste
buklą išvengė mirties, kai dalį 
kariūnų, išrikiuotų ant Nevos 
tilto, sušaudė ir sumetė į upę. 

Pasibaigus karui, Konstan
cija su vaikais vargo keliais 
grįžo į Lietuvą, kur prisijungė 
iš karo grįžęs vyras ir sūnus 
moksleivis. Apsistojo Šiau
liuose, kur vyras gavo sąskai
tininko darbą, bet iš jo algos 
devynių asmenų šeima nega
lėjo pragyventi. Kazimieras 
griebėsi verslo, įsteigdamas 
galanterijos krautuvėlę. Onu
tė nuo pat mažens mokėsi tau
pumo, kuris pravertė tolimes
nio gyvenimo vingiuose. Vai
kai lankė mokyklas ir siekė 
aukštesniojo mokslo, o vėliau 
dalis baigė ir universitetą. 
Reikėjo sunkiai verstis, kad 
vaikams suteiktų išsimoksli
nimą. Ne visi to pasiekė, nes 
vyresnieji griebėsi darbo, pa
lengvindami tėvams naštą. 

Ona, baigusi gimnaziją, 
įstojo į Kaune įkurtą Lietuvos 
universiteto, vėliau pavadinto 
Vytauto Didžiojo vardu, Mate
matikos-gamtos mokslų fakul
tetą, kurį baigė 1930 metais. 

Gimnazijoje ir studentauda
ma buvo labai sėkminga kore-
petitorė ir jos paruošti moki
niai visi išlaikė egzaminus. 
Bebaigdama universitetą, ga
vo darbą Valstybės draudimo 
įstaigoje, Gyvybės draudimo 
skyriuje, kur ir sulaukė rusų 
komunistų okupacijos. 

Pergyvenusi ją ir vokiečių 
nacių okupaciją, jautusi spau
dimą įsijungti į jų vykdomus 
lietuvybės naikinimo darbus, 
antrą kartą priartėjus raudo
nųjų frontui, su dalimi šeimos 
narių pasitraukė į nesvetingą 
Vokietiją, nes kito kelio nebu
vo. Skaudžiai išgyveno tėvų 
nepasitraukimą. 

Sulaukusi karo pabaigos, 
buvo apgyvendinta Landshuto 
DP stovykloje, kur susipažino 
su tokiu pat pabėgėliu Antanu 
Juodvalkiu ir sukūrė šeimą. 
Po ilgų penkerių skurdaus 

stovyklinio gyvenimo metų, 
jau gimus sūn^i Uosiui, 1949 
metais emigra.o ' nriką ir 
apsigyveno East Chicago, In
diana, kur vyras Antanas ga
vo darbą didelėje plieno lie
jykloje „Inland Steel Compa-
ny". Tik labai jautri vengrų 
kilmės šeima priėmė į keturių 
kambarių butą, užleisdama 
vieną kambarį, nes dauguma 
namų savininkų su mažais 
vaikais neįsileisdavo į savo 
namus. Vėliau viena lietuvių 
šeima išnuomojo trijų kamba
rių butą ir 1950 metais gimė 
dukrelė, Eglė. Onutė tvarkėsi 
namuose, augino vaikus, išsi
mokė siūti ir sugebėjo išsi
versti kukliu uždarbiu, o daž
nų, ilgų streikų metu, kai pa
šalpos neduodavo nei miestas, 
nei darbininkų profesinės są
jungos, reikėdavo skolintis. 

East Chicago buvo lietuvių 
Šv. Pranciškaus parapija ir 
mokykla. Padaugėjus Lietu
vių ateivių su mokyklinio am
žiaus vaikais, buvo įsteigtos 
lietuvių kalbos pamokos. Ona 
prižiūrėjo, kad namų darbai 
būtų atlikti tvarkingai ir kad 
namuose būtų kalbama tik lie
tuviškai. Vaikai įprato knygas 
skaityti lietuvių ir anglų kal
ba, nes televizoriaus namuose 
neturėjo. Mama net paprašė 
miestelio bibliotekos neleisti 
Eglei pasiimti knygų į namus. 
Tai sudarė jai sąlygas naudo
tis gausia lietuviška tėvų bib
lioteka. Vaikams nuobodžiau
jant lietuvių kalbos pamokose, 
vieną rudenį Ona juos išvežė į 
Čikagos aukšt. lit. mokyklą 
egzaminams, nors dar nebuvo 
baigę pradžios mokyklos. Eg
zaminus išlaikė labai gerai ir 
abu vaikus perkėlė net į antrą 
klasę, bet mama sutiko tik 
Uosį palikti, o Eglę dėl jauno 
amžiaus paliko pirmoje klasė
je. Taip abu vaikai baigė visus 
lituanistikos mokslus, įskai
tant ir Pedagogini institutą. 
Šeštadieniais Ona vežiodavo 
vaikus, pavaduodavo mokyto
jus, o taip pat buvo ir komite
to iždininkė. 

Ona įsijungė į lietuvių vi
suomeninę veiklą, buvo ren
kama į valdybas, o SLA 185 
kuopos finansų sekretore iš
buvo daugiau kaip 30 metų. 
Buvo pareiginga ir pasiimtas 
pareigas atlikdavo kruopščiai, 
sąžiningai, to paties reikalau
dama ir iš kitų pareigūnų. 

Po 26-rių metų gyvenimo 
East Chicago, vaikams jau iš
sikėlus iš namų ir vyrui išėjus 
į pensiją. Ona su Antanu per
sikėlė į Čikagą ir apsigyveno 
Marąuette Parke, arti lietuvių 
parapijos, seselių kazimierie-
čių vienuolyno ir kitų lietuvių 
lankomų įstaigų. Čia nebuvo 
reikalinga anglų kalba, nes 
visur buvo galima susikalbėti 
lietuviškai. 

Onutė didžiausią dėmesį ir 
rūpestį skyrė vaikams, ypač 
Eglutei, kuri nuo penkerių 
metų amžiaus susirgo diabe
tu, reikalavusiu ypatingos 
priežiūros. Čia pravertė stu
dentavimo metais lankyti gai
lestingųjų seserų kursai. Šei
mą aprūpindavo dailiai pasiū
tais rūbais, sumažindama iš-

Eidamas 87-uosius metus, 
mirė Kaune š.m. sausio 18 d. 
vienas žymiausių Kauno vals
tybės teatro baleto artistas, 
visų to meto pagrindinių vaid
menų atlikėjas. Palaidotas 
Kaune, Panerių kapinėse. 

Vytautas gimė 1913 m. sau
sio 13 d. Kaune, mokėsi Jė
zuitų gimnazijoje, ir šokio me
no mokėsi Kauno valstybės 
teatro baleto studijoje, kurioje 
tuo metu dirbo rusų baleto 
meistrai — choreografas N. 
Zverevas, A. Obuchovas ir V. 
Nemčiova. Dar mokydamasis 
studijoje pradėjo šokti Kauno 
valstybės teatre. Šoko 1926-
1944 m. Kaune, Lietuvos bale
to teatre, 1945-1949 m. Vil
niaus Operos ir baleto teatre. 
Su nepriklausomos Lietuvos 
teatro trupe gastroliavo Monte 
Carlo, Londone, Rygoje. Jo su
kurti vaidmenys: princas Sieg-
friedas ir princas Desire (P. 
Čaikovskis) baletuose „Gul
bių ežeras", „Miegančioji gra
žuolė". (L. Delibes) baletai 
„Coppelia", „Silvija" —jaunuo
lis, „Chopinianoje" — Alber
tas. (A. Adomo) „Giselle" — 
Basilis. (I. Minkus) „Don Ki
chotas". Antanas — (J. Pakal
nis), „Sužadėtinė". Antrasis 
jaunikis — (Dvarionas) „Pirš
lybos". Vaclovas ir jaunas čer
kesas (B. Osafjevas) baletuose 
„Bachčisarajaus fontanas", 
„Kaukazo belaisvis", „Rožės vi
zija". (C. M. von Weber) „Kvie
timas šokiui". 

V. Aukščiūnas šoko su žy
miosiomis baleto solistėmis O. 
Dubeneckiene-Kalpokiene, M. 
Juozapaityte, O. Malėjinaite ir 
T. Sventickaite — P. Petrovo, 
N. Zverevo, B. Kelbausko, A. 
Fiodorovos pastatymuose. 

Išėjęs į pensiją neatsiskyrė 
su teatru — pradėjo mokyti 
jaunus šokėjus. Jis paruošė 
daugelį to meto šokėjų, tarp 
kurių yra: H. Kunavičius, V. 
Brazdilis ir V. Sauleika. 

Labai pergyveno, kai sužino
jo, kad mirė jo brolis Jonas 
(palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse Čikagoje). Neseniai mi
rė jo sūnus Saulius, sulaukęs 
54 m. amžiaus. 

Jam į Amžinybę išėjus, liū
desyje liko žmona Stasė, sū
nus Vytas ir kiti giminės. 

Liko Vytauto Aukščiūno 
reikšmingi puslapiai, įrašyti 
Lietuvos teatro istorijoje, liko 
šviesus artisto prisiminimas jį 
pažinojusiųjų širdyse. 

laidas, nes medžiagos buvo pi
gios, palyginus su pasiūtais 
drabužiais. 

Mylėjo spaudą, knygas ir 
buvo sukaupusi nemažą bib
lioteką, net su trim enciklo
pedijom. Priklausė keliems 
knygų klubams, jų leidinius 
pirkdavo ir skaitydavo. Ona 
rėmė gimines Lietuvoje ir čia 
veikiančias labdaros organiza
cijas bei lituanistinę veiklą. 

Ji buvo giliai tikinti, šviesi 
ir tauri asmenybė. Vyras ir 
vaikai neteko viską matan
čios, suprantančios žmonos ir 
motinos, bendrakeleivės, pa
tarėjos, mokytojos. Praėjus 
ištisiems metams po mirties, 
Onos netektį tebejaučiame 
kiekviename žingsnyje. Nors 
sirgo ilgesnį laiką, o pastarai
siais metais galėjo pajudėti 
tik ratukuose, bet buvo kant
ri, nedejuodavo, stengėsi tvar
kytis pati, kiek tai buvo įma
noma, ar su kiek galima ma
žiausia pagalba. 

Paminint skaudžią vienerių 
metų netektį, už Onos sielą 
bus aukojamos šv. Mišios Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje (Marąuette Parke) 
š.m. gegužės 9 d., 10:30 vai. 
ryte. Draugus bei ją pažinoju
sius kviečiame dalyvauti ir 
pasimelsti. 

Antanas, Eglė ir Uosis 

Lietuvos baleto šokėjai — Simas Velbasis, Vytautas Aukstianas ir neat
pažinta balerina. 

Vytuk, Tu išėjai 
iš čia kaip keleivis. 
Vėjas pėdas užneš, 

užpustys, 
Gal tik vardas, kaip žuvusio 
laivo, draugams paliks 

atminty. 
Brolienė Jadvyga 

Aukščiūnienė 

• Kėdainiai. Kovo 9 d. 
Kėdainių „Ryto" vidurinėje 
mokykloje įvyko dekano kun. 
S. Bitkausko susitikimas su 
dekanato tikybos mokytojais. 
Kalbėta apie dalyvavimą šv. 
Mišiose, aptarti vaikų rengi
mo vasarą pirmajai išpažin
čiai ir Komunijai klausimai. 

Darsūniškis. Kovo 7 d., pa
sibaigus šv. Mišioms, Darsū
niškio parapijos Kolpingo šei
ma D. Kašelionienės ir parapi
jos klebono P. Genevičiaus ini
ciatyva surengė Šv. Kazimiero 
dienos ir Kovo 11-osios minė
jimą. Po Č. Stonio trupės, atli
kusios kompoziciją „Palaimin
tasis Teofilius Matulionis", pa
sirodymo vyko šventinė popie
tė, kurioje kartu su parapi
jiečiais dalyvavo Kaišiadorių 
vyskupijos katalikių moterų 
organizacijos vadovė M. Šerie
nė, Caritas, Krikščionių de
mokratų partijos atstovai, ra
jono vicemerė V. Dranginienė. 

A. A. ONOS SAVICKIENĖS MIRTIES 
METINIŲ PROGA 

Močiut, 

Ar gera Tau pas Dievą 
Dangaus soduos? 
Ar ir ten pavasaris žaliuojančia 
skarojau rodos? 
Ar skleidžiasi žibutės? pienės žydi? 
Ar gluosnių kasos ilgos? 
O gal, Močiut, veri jau žemuoges 
ant smilgos? 
Ar ir Danguj braidai ten po rasas basa 
iš ryto, o nakties miegą poteriais palydi? 
Ar ir Tenai dūzgia bitės, 
paukščiai gieda? 
Dangus ar mėlynas, skaidrus? 

Pavasaris jau grįžo ir pas mus. 
Ir gėlės, ir žiedai, ir gluosniai — 
kaip kasmet... 
Tik Tavęs, Močiut, neberandam mes... 
Ne... ne... Tu vis dar čia... 
Visur ir su visais 
Tu prakalbi į mus mintim, sapnais... 
įspėji ir paguodi, kai mes liūdim, 
nevilčiai ir snauduliui ragini nepasiduot... 
Kalbėk, Močiute, mums kalbėk — 
Juk Tu su Viešpačiu esi dabar. 
Žvelgi į mūsų žemę, 
mūs' rytojų matai, 
kur tiek daug tamsos ir nerimo. 
Palaiminkit abu 
Gerasis Viešpatie ir Tu, Močiut, 
kad mūsų žingsniai būt tvirti 
ir debesis audrų, miglas nuvykit. 
Palaiminkit takus vaikų 
ir dukterų 
čia ir žemėj Lietuvos! 
Juk tu su Viešpačiu esi... Močiute... 

Danutė Lipciūtė-Augienė 

Sūnu i ir Broliui LUKUI p a s Viešpatį 
poilsiui nuėjus, 

FRANCINE, JONAI IR MIKAH, 
žinokite, kad liūdesy ir skausme nesate vieni. Minty 
ir maldoj esame su Jumis. 

Daiva ir Arvydas Barzdukai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Lietuvos dailės muziejaus „Kanklių" ansamblis į JAV po ilgokos pertrau
kos sugrįžta, paruošęs naują, spalvingą, kruopščiai ištobulintą repertua
rą. Ansamblis koncertuos dvylikoje vietovių. „Kanklės" senąjį instru
mentinį folklorą atlieka senovinėmis kanklėmis, skudučiais, birbynėmis, 
lumzdeliais, ožragiais, o specialiai ansambliui parašytus kompozitorių 
kūrinius - koncertiniais instrumentais. Lietuviškų instrumentų atlieka
ma muzika ir dainos nuo balandžio vidurio iki balandžio pabaigos skani-

BUKIME PAŽĮSTAMI 
MES ESAME JŪSŲ D R A U G A S 

Susipažinimui vieną mėnesį siusime jums ar jūsų 
pažįstamiems DRAUGĄ nemokamai. 

J Aš noriu susipažinti su DRAUGO dienraščiu. 

3 Aš siūlau susipažinimui siųsti nemokamai DRAUGĄ 
vienam mėnesiui šiam asmeniui: 

Vardas/pavardė 

Adresas 

Zip 

Telefonas: 

Skaitytojai, pasiūlykite DRAUGĄ savo vaikams, drau
gams, ir pažįstamiems, kurie dar jo neskaito. 

DRAUGAS 
4545 W 63 STREET 
CHICAGO, IL 60629 

Adminis tra torius 
Valentinas Krumplis 

bes mūsų telkiniuose. 

„Židinio" pamaldos už 
mūsų dangiškosios Motinos 
bei mūsų žemiškųjų motinų 
rūpesčius įvyks šeštadieni, ge
gužės 1 d.. 4 vai. p.p. Jėzuitų 
koplyčioje. Čikagoje. Visi nuo
širdžiai kviečiami jose daly
vauti. 

Universitetinio amžiaus 
lietuvių jaunimą, susido
mėjusį ateitininkiška veik
la. Studentų Ateitininkų cen
tro valdyba kviečia š.m. ge
gužės 21-23 d. Dainavoje švęs
ti mokslo metų užbaigimą ir 
vasaros sutikimo šventę. La
bai kviečiami neseniai iš Lie
tuvos atvykę. Dalyvavimo mo
kestis užsiregistravusiems iki 
gegužės 17 d. — 40 dol. Po to 
registruojantis — 50 dol. as
meniui. Registruotis pas Liu
dą Landsbergį, tel. 708-533-
2022. 

Genė Rimkienė, atsilygin
dama už prenumeratą, pridėjo 
dar 100 dol. auką. Ačiū! 

Nuotr. Algirdo Rakausko 

„Grandies" veteranų ratelis su vadove ir mokytoja Irena Smieliauskiene 1988 metais. Šokėjai ne t rukus pradės 
repetuoti XI lietuviu tautinių šokių šventei, kuri vyks 2000 m. liepos 2 d. Kanadoje. Nuotr. J. Tamulaičio 
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• • 
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Jooaa Tamulaiiis. kūno foto paroda 
buvo atidaryta Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre balandžio 23 d. Pa
roda tęsis iki gegužės 12 d. I atida
ryta kasdien, nuo 11 vai. r. iki 7 
vai. vak.), tad visi turės progą ją 
aplankyti. 

Čikagos miesto naujai 
įvestas telefono numeris -
311, parūpina pagalbą. Visi 
žino, kad skubios policijos, ug
niagesių arba medikų pagal
bos šauktis, reikia skambinti 
911. Dabar yra ir kitas nume
ris - 311, jeigu reikia susisiek
ti su policija, miesto patarna
vimais arba gauti informaci
jos, bet nėra būtiniausio reika
lo. Naudokitės 311, jeigu ne
reikia pranešti vykstančio 
nusikaltimo, gyvybei pavojų, 
sužeidimą arba didelę nuosa
vybei padarytą žalą. 

Rankos lenkimo, stalo te
niso ir šachmatų varžybos 
Jaunimo centre, Čikagoje, 
vyks šeštadienį, gegužės 1 d, 
5.30 v.p.p. Visi kviečiami. In
formacijai tel. 773-863-8861, 
arba 773-247-2452. 

Dalis svečiu Jono Tamulaičio fotoparodos atidaryme balandžio 23 d 
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre Nuotr Ed. bulaičio 

Lietuvos Dukterys ruo
šiasi iškilmingai minėti drau
gijos 40-ties metų veiklos su
kaktį gegužės 16 d., sekma
dienį. Šventė prasidės 3 v. p.p. 
šv. Mišiomis Jėzuitų koply
čioje. 4 v. p.p. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje vyks akade
mija, meninė programa, bus 
puiki vakarienė. Laukiama 
garbės svečių, buvusių draugi
jos pirmininkių ir draugiją re-
miančiųjų gausaus dalyvavi
mo. Bilietai ir stalų rezerva
cijos — draugijos raštinėje, 
2735 W. 71 St., tel. — 773-
325-3211. Praleiskime gegu
žės 16-osios popietę Lietuvos 
Dukterų ruošiamame neeili
niame renginyje! 

Muz. Arūnas Kaminskas 
šį penktadienį, balandžio 30 
d., 8 vai. vak., diriguos savo 
pasižymėjusį orkestrą „Acan-
thus", kuris atliks 3 uver
tiūras: „Die Zauberbloete" 
(W.A. Mozart), „Die Freis-
chuetz" (Carl Maria v. Weber) 
ir paties A. Kaminsko orkes-
truotą „Jūratės ir Kastyčio" 
preliudiją (muz. Viktoro Ba
naičio). Koncertas vyks Notre 
Dame Church, 1335 E. Harri-
son, Chicago, IL. 

Cicero Lietuvių Bendruo
menės valdyba Šv. Antano 
parapijos salėje (kampas 15 g. 
ir 50 Ave, Cicero) rengia cepe
linų pietus sekmadienį, ge
gužės 2 d., 11 vai. r. (po lietu
viškų Mišių Šv. Antano baž
nyčioje). Visi kviečiami pasi
vaišinti ir tuo paremti Cicero 
LB darbus. 

P ian i s t a i Sonata i r Rokas 
Zubovai gegužės 2 dieną, sek
madienį, 1 vai.p.p. Pasaulio 
lietuvių centro Lietuvių dailės 
muziejuje skambins kūrinius 
fortepijonui keturiomis ranko
mis. Visi nuoširdžiai kviečia
mi išgirsti šio nuotaikingo 
koncerto. 

Rimas Česonis, Fishers. 
IN, parėmė „Draugą" 105 dol. 
auka. Širdingai dėkojame! 

Kęstu t i s Miškinis — Miš
kinis & Associates Law Of-
fices. Oak Park, MI, atsiuntė 
„Draugui" 250 dol. auka. La
bai ačiū! 

Ne tai ne astronautas, o bitininkas Kazys Laukaitis aiškina Maironio mokyklos pirmojo skyriaus mokiniams 
apie bitininkyste, biteles, medų ir bitininko darbą. Jį į svečius pakvietė mokyt. Irena Senkevičienė. 

„DRAUGAS" informuoja; „DRAUGAS" formuoja; 

„DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ" 
iMJtiw\t 

REGISTRUOKITĖS 
JAS STOVYKLAI 

-JAS — jaunučių ir jaunių 
stovyklai registracija turi būti 
atlikta iki š.m. gegužės 1 d. 
Stovykla Dainavoje prasidės 
pirmadienį, liepos 5 d. ir baig
sis šeštadienį, liepos 17 d. 
Registracijos lapai gaunami 
pas vietovių kuopų globėjas. 
Jei dar reikalinga registracijos 
lapų, prašoma nedelsiant pas
kambinti tel. 1708) 349-7426. 

LIETUVOS BALTIJOS 
FONDO DIREKTORĖ 

ČIKAGOJE 

Balandžio 16-18 d. Čikagoje 
tyliai stabtelėjo naujoji Balti
jos fondo direktorė Lietuvoje, 
švietimo ir socialinių mokslų 
specialistė, dr. Jolanta Taruš-
kienė. Savo dvylikos dienų vi
zito Amerikoje metu ji siekė 
arčiau susipažinti su JAV-
Baltijos fondo darbuotojais 
Vašingtone. New Yorke ir 
Houston bei surasti būdų 

JAV-Baltijos fondo direktore Lietuvoje dr. Jolanta Taruškienė ir 
dr. Robert Poorman. 

Visi svečiai, apsilankė Čikagoje, ilgainiui pakviečiami j ..Seklvčia" Su Socialinių reikalų tarybos pirmininke Bi
rute Jasaitiene operos solistai, atvykę dalyvauti ..Carmen" spektaklyje: Vladimiras Prudnikovas (kairėje) ir Vy
t au t a s Juozą paitis. 

tiksliau koordinuoti fondo 
veiklą tarp Lietuvos ir JAV. 

Čikagoje dr.Taruškienė pra
leido dieną pasitarimuose su 
iš Springfield, Illinois atvyku
siu profesoriumi dr. Robert 
Poorman, Aukštesniojo švieti
mo konsultantu, buvusiu vy
resniuoju Fulbright moksli
ninku (Senior Scholar) Lietu
voje ir Ukrainoje. Dr. Poor
man talkina Baltijos fondui 
savo didele švietėjiška ir orga
nizacine patirtimi. 

Labai jau trumpo savaitga
lio metu, lydima visuomeni
ninkų Aurelijos ir Broniaus 
Polikaičių, dr. Taruškienė vis 
dėlto suspėjo aplankyti Pasau
lio lietuvių centrą bei Ateiti
ninkų namus, susitiko su 
spaustuvininku, žurnalistu 
Vladu Vijeikiu. Deja, neturė
dama galimybės duoti išsa
mesnio pasikalbėjimo, ji paža
dėjo vėliau atsiųsti straipsnį 
„Draugo" dienraščiui apie 
Baltijos fondo veiklą Lietuvo
je. 

Tarp kitų savo darbų dr. 
Taruškienė yra susirūpinusi 
Lietuvos jaunimo „nukrauja
vimu" į svetimus kraštus ir, 
kartu su JAV Taikos korpuso 
savanoriais, daro žygius įt
raukti jaunimą į savanorišką 
bendruomeninį veikimą tėvy
nėje. 

TX. 

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

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės i 
Mutua l Federal Savings , 
2212 West Ce rmak Road. 
Tel. (773) 847-7747. (sk.) 

• Ieškomas raštinės dar-
buotojas-a. Reikia gerai mokė
ti lietuvių ir anglų kalbas ir 
vartoti rašomąją mašinėlę. 
Susidomėję prašome teirautis 
tel. 773-585-9500. 

• Karaliaučiaus srities 
l ie tuvišku mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: Po $100 - A. ir D. 
Basiuliai; Valteris Beržinskas; 
Vytautas ir Palmira Janušo-
niai; Mečys ir Elena Krasaus
kai. $60 - Stasė Pautėnienė. $50 
-Elena Druskienė. Po $30 -
Kazys Baronas; Stasys Kungys; 
Vaclovas ir Konstancija Nenor
tai; Vincas Regina. $25 - Halina 
Milaknis. Po $20 - Petras 
Bingelis; Henrikas Čepas; Juo
zas ir Danutė Doveiniai; Juozas 
Račius; Cezaris ir Stasė Sur-
dokai; Kristina Švarcas. $15 • 
Juozas Kojelis. Po $10 -
Arvydas ir Daiva Barzdukai; 
Zigmas Grybinas; Liucija 
Jankauskai tė ; Valerijonas 
Ruokis. $5 - J.V. Lopatauskas. 
Dėkojame rėmėjams. „Kara
liaučiaus krašto lietuvybei", 
1394 Middleburg Ct, Naper-
ville, IL. 60540-7011. (tk.) 

mt 


