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„Mažeikių naftos" ir „LUKoil" 
derybose pasiektas lūžis 

Vilnius , gegužės 24 d. 
(BNS) — Seimo narys konser
vatorius Sigitas Kaktys mano, 
kad Rusijos naftos bendrovės 
„LUKoil" ir Lietuvos naftos 
perdirbėjos „Mažeikių naftos" 
pasirašytas ketinimų protoko
las pastūmės pasaulio finansi
nes organizacijas aktyviau da
lyvauti atnaujinant šią Lietu
vos naftos įmonę. 

„Derybų dėl ilgalaikio naf
tos tiekimo 'Mažeikių naftai* 
procese pasiektas esminis lū
žis — atsiranda galimybė to
liau tart is su pasaulio finansų 
institucijomis dėl rekonstruk
cijos ir modernizacijos darbų, 
nes tik pertvarkyta naftos per
dirbimo įmonė galės išlikti 
ateityje", trečiadienį spaudos 
konferencijoje sakė buvęs val
dymo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministras. 

S. Kaktys praėjusių metų 
spalio 29 d. pasirašė sutartis 
dėl „Williams International" 
investicijų į Lietuvos naftos 
ūkį. S. Kaktys mano, kad kol 
kas paslaptyje laikomas dvie
jų naftos bendrovių ketinimų 
protokolas jokio nepasitikėji
mo neturėtų kelti. „Dvi šalys 

susitarė, kad tik tokiu būdu 
gali jausti viena kitai pasiti
kėjimą bei juridiškai įforminti 
santykius ir atsakomybę", kal
bėjo parlamentaras. 

Pasak S. Kakčio, jeigu bus 
pasirašyta sutartis dėl ilgalai
kio naftos tiekimo, Lietuvai 
atsivers galimybė ieškoti ne 
tik 6 mln. tonų naftos tiekimo 
garantų, bet ir kreiptis į kitus 
bendrininkus — Rusijos naf
tos bendrovę ,.Jukos" ir Ka
zachstano naftos perdirbėjus. 

Buvęs ministras nemano, 
kad ketinimų protokolas yra 
paprastas ūkinis sandoris. 
„Šis sandoris yra ypač sudė
tingas ir geopolitiniu aspektu, 
susijęs su daugybe partnerių 
ir valstybės biudžetu, todėl 
slaptų užmojų ir ketinimų čia 
neturėtų būti", sakė S. Kak
tys. 

Anot jo. apie tai jau yra kal
bėta su Europos rekonstruk
cijos ir plėtros banko, Tarp
tautinio valiutos fondo atsto
vais, kurie projektą sutiktų 
paremti tik tuo atveju, jei 
veiksmai, vykdomi finansų 
srityje, būtų skaidrūs. 

„Mažeikių naftos" istorija verta 
prokurorų dėmesio 

Vilnius , gegužės 24 d. 
(BNS) — Lietuvos vyriausybės 
sutartys su JAV bendrove 
„Williams International" ir jų 
pasekmės yra „monkės biz
nis", kuriuo derėtų pasidomėti 
teisėsaugininkams, teigia Tė
vynės liaudies partijos (TLP) 
vadovai Laima Andrikienė ir 
Vidmantas Žiemelis. Abu jie 
yra Seimo nariai, anksčiau 
padalinti iš valdančiosios kon
servatorių partijos. 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį TLP pirmininkė L. 
Andrikienė sumenkino pra
ėjusią savaitę Londone „Ma
žeikių naftos" susivienijimo ir 
Rusijos naftos bendrovės 
JL.UKoil" vadovų pasirašytą 
ketinimų protokolą dėl ilgalai
kio naftos tiekimo. 

Numatoma, kad „LUKoil" 
Lietuvai per metus pateiks 6 
mln. tonų naftos, tačiau nu
matoma įkurti ir dvi ben
drąsias įmones — naftos tieki
mui ir produktų pardavimui. 

L. Andrikienė ir V. Žiemelis 
pareiškė nepasitenkinimą, 
kad Ūkio ministerijos vado
vybė net Seimo narių neinfor
muoja apie akcijų paskirsty
mą planuojamose bendrovėse. 
„Mano supratimu, kiekviena 
diena vis aiškiau įrodo, kad 
valdančiosios partijos politika 
yra netiesos sakymo ir ap

gaules politika, todėl anksčiau 
ar vėliau pasmerkta žlugti", 
sakė L. Andrikienė. J i teigė 
Lietuvos naftos ūkyje negalin
ti surasti nė vieno teigiamo 
dalyko po pernai pasirašytų 
vyriausybes ir „VVilliams In
ternational" sutarčių dėl „Ma
žeikių naftos" 33 proc. akcijų 
pardavimo ir teisės valdyti 
perdavimo amerikiečiams. 

L. Andrikienės teigimu, san
dorio rezultatai „šiandien aki
vaizdūs" — _ VVilliams" nepa
vyko užsitikrinti nenutrūks
tamo naftos tiekimo, be vy
riausybės garantijų pasaulio 
bankuose negaunama kreditų 
„Mažeikių naftos" atnaujini
mui, įmonės prastovos šiemet 
j au atnešė maždaug 100 mln. 
nuostolių, kuriuos pagal su
tart is dengia vyriausybė. 

„O juk blaiviai vertinant, 
visa tai — tik monkės biznis, 
prasto darbo prasti rezultatai, 
kuriems, deja, pabaigos dar 
nematyti", sakė L. Andri
kienė. Anot jos, Lietuvai dėl 
nesėkmingo sandorio teks 
„verstis kūliu, atsisakyti dau
gelio gyvybiškai svarbių val
stybei dalykų". 

„Tikiuosi, kad valstybė turi 
t ikrus prokurorus, kurie ištirs 
šį sandėrį, kas jį pradėjo", 
pridūrė TLP pirmininkės pa
vaduotojas V. Žiemelis. 

„Saulėlydžio" komisijos idėjos 
kelia abejonių 

Vilnius , gegužės 24 d. 
(BNS) — Trečiadienį Žmogaus 
teisių komitetas apsvarstė vy
riausybinės „Saulėlydžio" ko
misijos planus panaikinti Tau
tinių mažumų ir išeivijos de
partamentą ir kai kurias kitas 
vyriausybines institucijas ir jų 
užduotis perduoti įvairioms 
ministerijoms. 

„Saulėlydžio" komisija su
kurta biurokratijai Lietuvoje 
mažinti. 

Kaip pranešė Žmogaus tei
sių komiteto sekretoriatas, ko
miteto narių nuomone, tokia 
departamento pertvarka, ne
atlikus valdymo patikrinimo 
gali atnešti didelių nuostoliu 
valstybei. 

L~^Tėvynėje pasižvalgius 

Sausros iškankinta I.I--:L,V,.- «• ::,.-Kūlimu metu atgaivina įeius Gegužes '20 dieną po beveik 2.5 mėnesių 
pertrattKos pasirodę pirmieji lietau- iašai. pradžiugino ne tik t-i uvos ūkininkus. Artimiausiu metu turėtų pa
lyti daugelyje Lietuvos rajonų, kritulius gali lydėti perkuniJE Hidrometeorologai spėja, kad oro temperatūra 
dieną sieks 20-25 C (68-77 F), naktį — 9-14 C ',48-58 F) laipsni, šilumos. 

Nuotr.: Ukmergės rajono žemė palengva atsigauna po neg .lestingos sausros. Gedimino ŽUinako (Elta) nuotr 

„Nors formaliai ir bus su
mažintas vyriausybės paval
dume esančių institucijų skai
čius, iš tikrųjų jos bus iš
kaišiotos' į įvairias ministeri
jas , o tai sukels dubliavimąsf. 
rašoma pranešime. 

Planuojama, jog Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento užduotys ir lėšos bus 
išdalintos trims ministeri
joms. Komiteto nuomone, tai 
reiškia, kad nebus vienos in
stitucijos ir vieno vadovo, at
sakingo už šia sritį. 

Anot Žmogaus teisiu komite
to, t u-' tarpu kai Lietuvoje 
rengiamasi panaikinti Tauti
niu mažumų ir išeivijos depą r 
' . i vcn ' .i. ki!"- u/..-icnio vai 

Valdžia spręs šalnų ir sausros 
padarytos žalos problemą 

Vilnius, gegužės 24 d. 
(BNS) — Finansų ministerija 
iš rezervo fondo turės surasti 
9.8 mln. litų bent iš dalies pa
dengti šalnų ir sausrų žemės 
ūkiui padarytus nuostolius, 
trečiadienį žurnalistams sakė 
žemės ūkio ministras Edvar
das Makelis. 

Pasak E. Makelio. dėl šalnų 
ir sausros nukentėjo 165.000 
hektarų pasėlių. Į šią sumą 
kol kas nėra įskaityta Klaipė
dos apskritis, kuri duomenų 
dėl padarytos žalos dar nepa
teikė. 

Lietuvos apskričių viršinin
kų administracijų Kaimo rei
kalų departamentai ir žemės 
tvarkymo departamentai iki 
birželio 9 dienos Žemės ūkio 
ministerijai turi pateikti pa
tikslintus duomenis apie šal
nų ir sausros padarinius. 

Kol kas Lietuvos -ąjonų že
mes ūkio skyriai r. nisterijai 
pateikė pirminius duomenis 
del 10 mln. litų žalo ūkiui. 

Tuo tarpu patyfc emdirbiai 
nuostolius vert i ia 200-250 
mln. litų. 

Žemės ūkio skyri ose suda
rytos komisijos ja:.krins ir 
įvertins visiškai iu-.isių kul
tūrinių augalų bet abai pa
žeistų sodų ir uogyV. olotus ir 
surašys atitinkamus <.ktus. 

Visiškai žuvusia:? žemės 
ūkio augalų pasėliais laikomi 
tie, kuriuose žuvęi daugiau 
kaip 60 proc. kultūriniu auga
lų. Numatyta, kad žkive a r la
bai pažeisti pasėliai ir sodo 
augalų plotai bus atskaitomi 
tada, kai žieminių ąr vasari
nių javų, žieminių ir Vasarinių 
rapsų, lauko daržovių ar linų 
žuvę ne mažiau kaip 1 hekta-

Centristų vadas nepritaria 
„Lietuvos energijos" pertvarkai 
Vilnius, gegužės 24 d. 

(BNS) — Centro sąjungos va
dovas Romualdas Ozolas ragi
na prezidentą Valdą Adamkų 
nepasirašyti praėjusią savaitę 
Seime priimto „Lietuvos ener
gijos" reorganizavimo įstaty
mo ir grąžinti jį Seimui svar
styti. 

Gegužės 18 d. valdančiųjų 
konservatorių ir krikščionių 
demokratų daugumos balsais 
priimtas specialiosios paskir
ties akcinės bendrovės „Lietu
vos energija" reorganizavimo 
įstatymas skelbia elektros ga
mintojų atskyrimą nuo elek
tros perdavimo ir paskir
stomųjų tinklų. Be kita ko. 
įstatymu numatoma iš SPAB 
„Lietuvos energija" atskirti 
Lietuvos elektrinei Elektrė
nuose priskirtą turtą. 

R. Ozolas kreipimesi prezi
dentui pabrėžia, kad svar
stant įstatymo projektą, nebu-

stybes vis didesnį dėmesį ski
ria tautinių mažumų proble
moms, neretai sukeliančioms 
skaudžius konfliktus. Kai ku
riose valstybėse už šią sritį at
sakingi pareigūnai turi mi
nistro rangą. 

Todėl Žmogaus teisių komi
tetas nusprendė kitą pirma
dieni kviesti į posėdį pa
siaiškinti ministrą pirmininką 
Andriu Kubilių bei „Saulėly
džio" komisijos pirminką. bu
vusį finansų ministrą Algirdą 
Še m etą. 

vo pateikta deramų argumen
tų tokiam ,Xietuvos elek
trinės" turto atskyrimui. Anot 
R. Ozolo, Europos Sąjunga to 
nereikalauja, be to, „Lietuvos 
elektrinė" veikia pelningai, 
1998 m. gavusi daugiau kaip 
153.4 mln. litų gryno pelno, 
1999 m. — 180.2 mln. Lt gry
no pelno, šiemet per pirmąjį 
ketvirtį — beveik 38 mln. Lt . 
pelno. 

„Lietuvos elektrinė yra pa
grindinis Ignalinos atominės 
elektrinės saugaus veikimo 
energetinis garantas, nacio
nalinio ūkio elektros energijos 
pagrindinis šaltinis, sustab
džius dabartinius IAE blokus. 
Kodėl tokios svarbos mūsų ob
jektas atiduodamas nežiniai 
arba — greičiausiai — kokiai 
nors užsienio monopolijai?", 
retoriška klausia R. Ozolas. 

Jo teigimu, „išjungus iš 
sistemos Lietuvos elektrinę' , 
jos gaminama energija neiš
vengiamai brangtų". Be to, „ 
'Lietuvos elektrinės* išjun
gimas iš strateginę reikšmę 
ūkiui ir suverenitetui turinčių 
energetikos objektų IAE, 
Elektrėnų šiluminės ir Kruo
nio hidroakumuliacinės skai
čiaus turėtų kur kas ilgalai-
kiškesnes ūkines ir politines 
pasekmes" negi- „Mažeikių 
naftos" susivienij mo privati
zavimas, kuris Rusijos pri
mestą mūsų '";• insų krize 
transformavo į gi^ią visos val
stybes ūkio krize" 

ras pasėlių, vaismedžių — ne 
mažiau kaip pusė, visų rūšių 
vaismedžių sodo, uogakrūmių 
— ne mažiau kaip 0.3 hektaro 
visų rūšių uogakrūmių uogy-
no, braškynų — ne mažiau 
kaip 0.15 hektaro braškyno. 

D. Britanijos 
premjerui — 

Lietuvos kolegos 
sveikinimai 

V i l n i u s , gegužės 24 d. 
(Elta) — Ministras pirminin
kas Andrius Kubilius pasvei
kino Jungt inės Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos 
Karalystės ministrą pirmi
ninką Tony Blair sulaukus 
sūnaus . 

Sveikinime rašoma: „Leiski
te nuoširdžiai pasveikinti Jus , 
J ū s ų žmoną ir visą šeimą, su
laukus sūnaus. Vaiko gimi
mas kiekvienai šeimai yra ste
buklas, suteikiantis begalinį 
džiaugsmą. Džiaugiuosi kartu 
su jumis ir linkiu kuo geriau
sios kloties Jūsų darbuose ir 
asmeniniame gyvenime". 

Praėjusį šeštadienį Didžio
sios Britanijos premjero T. 
Blair žmona Cherie pagimdė 
ketvirtą jų vaiką — sūnų Leo. 
45 metų teisininkė C. Blair ir 
47 metų T. Blair j au turi tris 
vaikus — 16 metų Euan, 15 
metų Nickolas ir 12 metų 
Kathryn. Jauniausiojo šeimos 
nario gimimo nekantriai laukė 
ne tik šeima, bet ir visa val
stybė. 

Šią savaitę Tony Blair 
atidėjo visus planuotus oficia
lius susitikimus ir renginius, 
norėdamas daugiau laiko pra
leisti su žmona ir vaiku. 

* Užs ieny je profesiją įgi
j ę p i l i eč i a i Lietuvoje turės 
įrodyti, kad jų išsimokslini
mas atitinka profesinę kvalifi
kaciją. Projektas numato, kad 
norintis dirbti Lietuvoje as
muo vyriausybės įgaliotai ins
titucijai pateikia išsimoksli
nimo pripažinimo ir kitus pro
fesinę veiklą apibūdinančius 
dokumentus bei sveikatos pa
žymėjimą, kuriuos per 30 ka
lendorinių dienų išnagrinėja 
profesinės kvalifikacijos verti
nimo komisija. Paaiškėjus, 
kad profesinė kvalifikacija ne
pakankama, sudomintam as
meniui gali būti pasiūlyta lai
kyti kvalifikacinį egzaminą 
arba nustatyti adaptacijos lai
kotarpi. I reglamentuojamų 
profesijų sąrašą patenka mo
kytojai, socialiniai dartnoto-
jai, gidai, kelionių agentai, po
licijos pareigūnai, architektai, 
gydytojai ir 1.1. EH» 

* Lie tuvos valdžios a t s t o 
vai pa l ank i a i įver t ino pra
ėjusį ketvirtadienį „LUKoir ir 
„Mažeikių naftos" pasirašytą 
ketinimų protokolą dėl bendrų 
naftos produktų tiekimo ir 
pardavimo bendrovių steigi
mo. Tačiau specialistų nuomo
ne, dukterines įmones iš „Ma
žeikių naftos" gaii atimti dalį 
pelno bei komplikuot; ;monės 
skolų grąžinimą valstybei, ra
šo „Respublika" 05.24.. „Ne
noriu teigti, kad per steigia
mas dukterines įmones bus 
plaunami pinigai, — iake fi
nansų žinovė Margarita Star
kevičiūtė. — Tačiau žinau, 
kad Rusijos energetiniai kom
pleksai, kuriuose dalyvavo 
užsienio akcininkai, turi daug 
teisinių ginčų būtent dėl šių 
dukterinių įmonių veiklos ir 
pelno pasidalijimo. "Mažeikių 
naftos' ir 'LUKoil' bendradar
biavimo schema yra panaši, 
todėl įdomu, a r Lietuvos vy
riausybė turi tokias sutarties 
sąlygas, kurios užtikrina, jog 
turto ir pelno nebus galima iš
plauti". (Eltai 

* A n t r a d i e n i d a u g i a u ne i 
600 Rok i šk io ra jono moky
tojų, antrą mėnesį negaudami 
atlyginimų, pradėjo netermi
nuotą streiką. Trečiadienį vy
riausybės spaudos tarnyba iš
platino pranešimą, jog yra su
sirūpinusi padėtimi Rokiškio 
rajono švietimo įstaigose, ku
rių darbuotojai pradėjo strei
ką, tačiau pakartojo, kad švie
timo sistemos finansavimo 
problemas turi spręsti pati sa
vivaldybė. Anot pranešimo, Fi
nansų ministerijos pateikta 
pažyma apie Rokiškio rajono 
savivaldybės 2000 metų biu
džeto pajamų vykdymą rodo, 
jod ši savivaldybė nėra finan
suojama prasčiau už kitas Lie
tuvos savivaldybes. SR9 

* P r i e egzaminų s t a l o šią 
gegužę sėdo daugiau kaip 
31,000 Lietuvos bendrojo lavi
nimo ir profesinių mokyklų 
baigiamųjų klasių moksleivių. 
Abiturientams ir jų mokyto
jams egzaminų organizatoriai 
pateikė keletą nemalonių 
staigmenų. Per valstybinį ma
tematikos egzaminą abiturien
tai buvo priversti netikėtai 
suklupti: užduoties, pažymė
tos 11-tuoju numeriu, neįsten
gė įveikti ir patys gabiausieji, 
nes ji buvo klaidinga. Nacio
nalinis egzaminų centras, 
įvardijęs tai kaip korektūros 
klaidą, atsiprašė abiturientų 
ir egzamino vertinimo komisi
jos sprendimu, už tą uždavinį 
pažadėjo skirti didžiausią taš
kų skaičių (tris taškus). IEIU> 

* S tokho lme posėdž iavu
si b e n d r o v ė s „Vat tenfa l l " 
stebėtojų taryba nepritarė 
„Kauno energijos" bendrovės 
nuomos projektui, antradienį 
pranešė UAB „Vattenfall Li-
thuania" įgaliotas asmuo Vir
ginijus Bučiūnas. Neigiamą 
sprendimą lėmė „Kauno ener
gijos" projekto „socialinis ir 
politinis jautrumas". Lietuvoje 
švedų bendrovė pagrindinį 
dėmesį skirs elektros energi
jos paskirstymo verslui. Be to, 
kol derėjosi dėl „Kauno ener
gijos", „Vattenfall" sėkmingai 
investavo kitose Centrinės Eu
ropos valstvbėse, todėl stebė
tojų taryba nutarė bendrovės 
finansinius ir žmogiškuosius 
išteklius sutelkti j jau pradė
tus projektus, tvirtinama pra
nešime, imsi 

* T ie ž m o n ė s , k u r i e ne 
s u p r a n t a NATO n a r y s t ė s 
reikšmės, man atrodo kažko
kie vieniši, ne lietuvių tautos 
atstovai, nes išlaikyti Lietuvą 
laisvą galima tik garantuojant 
saugumą. Vienai mažai vals
tybei apsiginti —labai sunku. 
O jei nenorim apsiginti — tai 
turim suprasti: nebebūsim 
laisvi. NATO ir yra tas kolek
tyvinis saugumas — įstojus į 
šią organizaciją joks kaimynas 
mums nebegrasintų. Dabar 
Rusija j au grasina, protes
tuodama prieš NATO plėtrą. 
Jstotume — nebegrasintų, ne
siveltų į konfliktą su NATO. 
Manau, kad tie žmonės, kurie 
Lietuvoje pasisako prieš NA
TO, yra visiškai sutrikę. Jie 
sako, kad per brangu stoti į 
šią organizaciją. O juk yra 
priešingai. Būti NATO pigiau 
negu savarankiškai užtikrinti 
valstybės saugumą. Jeigu jie 
mano, kad neverta finansuoti 
Lietuvos saugumo, jie neverti
na nepriklausomybės, laisvės, 
duodama interviu „Valstiečių 
laikraščiui", sakė JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė 
Regina Narušienė. mm 

* P o po ros m ė n e s i u Lie
tuvos p r i v a t i z a v i m o fondą 
papildys daugiau kaip 1 mlrd. 
litų, gautų pardavus 35 proc. 
„Lietuvos telekomo" akcijų pa
ketą, tačiau iki šiol neaišku, 
kaip šios lėšos bus panaudo
tos. J au dabar žinoma, kad 
didelė dalis už „Lietuvos tele-
komą" gautų lėšų greičiausiai 
pateks į Valstybinį socialinio 
draudimo fondą („Sodrą") ir 
taps pensijomis. 

* Kla ipėda i i šk i lo pasiut
l igės g r ė s m ė . Trečiadienį 
mero Eugenijaus Gentvilo pa
sirašytu potvarkiu mieste nus
tatyti pasiutligės židiniai, spe
cialiosios tarnybos įpareigo
tos imtis griežtų ir būtiniau
sių priemonių šios ligos pliti
mui užkirsti ir ją panaikinti, 
siekiant apsaugoti žmones ir 
gyvulius. Meras įpareigojo 
Klaipėdos miesto veterinarijos 
ir sanitarijos stotį skiepyti 
šunis ir kates židinių teritori
jose, stebėti į tariamus susirgi
mu gyvulius, uždrausti gyvū
nų parodų ir varžytinių orga
nizavimą, i BNS) 

*l š v e n t i n i u s reng in ius 
Lazdi jų r a jone nuvykusiam 
Seimo LDDP frakcijos nariui 
Just inui Karosui teko išklau
syti įžeidimų bei vos pavyko 
išvengti susidorojimo. J. Karo
so teigimu, jo atvykimas į Kal
niškių miške vykusį pokario 
rezistentų minėjimą sukėlė 
kai kurių renginio dalyvių ne
pasitenkinimą — parlamenta
ras buvo išvadintas ..stribu, 
kraugeriu, žmonių žudiku ir 
net okupantų padlaižiu". Dar 
didesnis pasipiktinimas kilo, 
kai jam buvo suteiktas žodis 
— keli buvę partizanai pastojo 
Seimo nariui kelią ir pareiškė, 
kad į tribūną patekti LDDP 
narys galės tik per jų lavonus. 
J. Karosas stebisi, kad kilus 
konfliktui, jo neužstojo ir mi
nios nenuramino ne vienas iš 
jj kvietusių vietinės valdžios 
vyrų . i Eita i 

KALENDORIUS 
Gegužės 25 d.: Almantas, Beda, 

Danutė, Grigalius. Jovilė. Marija 
Magdalena, Urbonas 

Gegužes 26 d.: Svf Pilypas Neri; 
Algimantas. Eduardas. Milvyde, Vė
jas, Vilhelmina 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ELIZABETH, N J 

LIETUVIŲ FESTIVALIS 
KVIEČIA 

Birželio 4 d., sekmadienį, 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
svetainėje, 216 Ripley Place, 
Elizabeth, NJ, senųjų ir 
naujųjų parapijiečių lietuvių 
iniciatyva rengiama didelė 
lietuviška šventė - Lietuvių 
festivalis. Pradžia 12 vai. (pa
baiga numatoma 4 vai. po 
pietų). Festivalio tikslas - lie
tuvybės ir lietuviškų tradicijų 
propagavimas, gera nuotaika, 
draugystė ir bendravimas. 
Gros lietuviška muzika, 
skambės lietuviškos dainos ir 
šokiai, bus lietuviškų patie
kalų. Lietuvišką muziką at
liks nenuilstantis virtuozas 
Stasys Telšinskas. Lietuviš
kais tautiniai šokiais džiugins 
New Jersey tautinių šokių 
grupė „Liepsna", vadovauja
ma talentingosios Monikos 
Murauskienės. Kolektyvas 
ruošiasi Pasaulio lietuvių 
šokių šventei, kuri įvyks lie
pos 2 d. Mūsų festivalyje 
„Liepsna" atliks šokius, kurie 
bus šokami Toronte, todėl da
bar yra puiki proga pamatyti 
dalį šokių šventės, ypač tiems, 
kurie nežada arba neturės 
galimybių nuvykti į Kanadą. 

O koks lietuvių festivalis be 
lietuviškų valgių ar meno dir
binių! Šeimininkės paruoš 
įvairių skanumynų, galėsite 
nusipirkti gintaro, kitokių lie
tuviškų dirbinių. Veiks baras 
su lietuvišku alumi, bus lai
mės loterija ir vyks išradingi 
aukcionai. 

riais tapo keturi senbuviai ir 
du neseiua: atvykusieji. Tai 
irgi yra puikus skirtingų kar
tų ir stovyklų bendradarbiavi
mo pavyzdys. 

O Štai birželio 11 d., po il
gesnės pertraukos Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje pirmąją Šv. 
Komuniją priims net 5 ma
žieji lietuviukai. Juos Šv. Ko
munijai parengė ir vaikų, ir 
jų tėvelių labai mylima, nuo
stabios širdies ir taurios sielos 
sesuo Dolorita Butkus, OSF. 
Pasitaikius progai, vaikų tė
veliai spaudos puslapiuose 
Doloritai perduoda nuoširdų 
ačiū. 

Lietuvių festivalyje maloniai 
praleisti laiką visus kviečia ir 
klebonas Alfredas Žemeikis. 
Taip jūs paremsite ir lietu
višką veiklą bei parapiją. 
Kiekvieno jūsų apsilankymas 
labai laukiamas ir pageidauja
mas, nes kiekvienas iš mūsų -
tai mažas lašelis lietuviškoje 
juroje - reikalingas lašelis, 
kad jūra neišdžiutų, o kuo 
plačiau išsilietų. Ypač klebo
nas A. Žemeikis kviečia nese
niai atvykusius lietuvius. 
Tiems, kurie dar neatėjo, tai 
tegu būna pirmasis slenkstis į 
lietuvių bendruomenę ir pro
ga susipažinti ar gauti pata
rimų, o gal ir atrasti atsa
kymą į varginančius klausi
mus. Kai kam gal pasiseks ir 
draugų susirasti. 

Galėsite ne tik klausytis 
muzikos ir dainų, bet ir patys 
dainuoti bei šokti. Jeigu tu
rėsite pasiūlymų, prašome 
parašyti. Tam tikslui bus pa
ruošta pasiūlymų ir pageida
vimų knyga. Tikimės, kad 

Automobilius galima saugiai jums padedant, Lietuvių fes-
statyti parapijos kieme. 

Pastaruoju metu žymiai su
aktyvėjo lietuviška veikla kle
bono Alfredo Žemeikio vado
vaujamoje Šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčioje. Vis akty
viau į ją įsitraukia jauni nau
jai atvykusieji lietuviai. Malo
nu, kad parapijos senbuviai ir 
naujai atvykusieji surado 
bendrą kalbą ir dirba bendrą 
darbą, New Jersey stiprinda
mi lietuvybę, puoselėdami 
tautinę kalbą ir kultūrą. 

Per nepilnus metus į para
piją atėjo keliolika naujai at
vykusių lietuvių - pavienių ir 
šeimų. Pagausėjo į šv. Mišias 
ateinančių žmonių. Tradicija 
tapo „kavos valanda" parapi
jos svetainėje po kiekvienerių 
mišių (išskyrus tas dienas, 
kai salė būna užimta). Galima 
pasivaišinti ne tik kava ir 
sumuštiniu, kartais jaunosios 
lietuvaitės pagamina ir cepe
linų. Jeigu paklausa didėtų, 
galvojama juos gaminti nuo
lat, kurį nors vieną mėnesio 
sekmadienį. Atkreipkite į tai 
dėmesį, mielieji lietuviško 
maisto mėgėjai. 

Šiemet vasario mėnesį para
pijos svetainėje įvyko steigia
masis New Jersey Lietuvių at-
lctų klubo susirinkimas. Klu
bo organizacinio komiteto na-

tivaliai ateityje bus dar 
įdomesni ir dar labiau laukia
mi. 

Tad iki pasimatymo, bran
gūs tautiečiai, Lietuvių festi
valyje birželio 4 d. 

Rimgaudas Radzevičius 

DETROITAS, MI 
„ŠYPSENĖLĖS* 

KONCERTAS 

Sekmadienį, birželio 4 d., 12 
vai. Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre vyks „Šypsenėlės" kon
certas. Dainuos Neringa Nek-
rašiūtė, Laima Lapkauskaitė 
ir Dalia Gedvilienė. Koncertą 
rengia „Saulutes" vaikų glo
bos būrelis. 

GREGGRANT ŽAIS 
LIETUVOJE 

Detroito universiteto buvęs 
krepšininkas Greg Grant, pa
sirašė sutartį su Vilniaus 
„Lietuvos ryto" krepšinio ko
manda žaisti ateinantį sezoną. 
„Lietuvos ryto" komanda šiais 
metais laimėjo LKL čempio
natą. 

ŠVENTĖ VIENUOLINIO 
GYVENIMO SUKAKTI 

Gegužės 20 d. Šv. Antano 

New Jersey tautinių šokių šokėjų grupė „Liepsna" dalyvaus programoje metinio Lietuvių festivalio š.m. birželio 
4 d. ruošiamo Šv. Petro ir Šv. Povilo lietuvių parapijos svetainėje, 216 Ripley Place, Elizabeth, New Jersey. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

parapijos mokyklos auklėtinė 
ir parapijietė, šventė vienuoli
nio gyvenimo sidabrinį jubi
liejų, 25 metus pašventusi Die
vo tarnybai. Felecijiečių vie
nuolė mokytojauja Indianos 
valstijoje. Straksiu šeima yra 
aktyvi Šv. Antano parapijos 
narė. 

PRISIMINSIME AJL 
S.OGINTĄ 

Trečiadienį, gegužės 31 d., 
10 vai. Šv. Antano bažnyčioje 
bus aukojamos šv. Mišios už 
S. Oginto vėlę. Po mišių Da
riaus ir Girėno klubo nariai 
kviečia dalyvius į kavinę už-
kandžiams ir pabendravimui. 
Dariaus ir Girėno klubui pir
mininkauja Leonas Patronis. 

lm 
KVIEČIAME 
VAKARONĖN 

„Gabijos" skaučių ir „Balti
jos" skautų 50-ties metų veik
los sukaktis bus švenčiama š. 
m. birželio mėn. 11 dieną. 

Pirmoji Gabijos tunto vyr. 
skaučių skiltis pradėjo veikti 
irgi prieš 50 metų. Šios skil
ties vyr. skautės džiugiai pri
simena savo skautišką veiklą 
jaunystėje, vėlesniuose me
tuose ir svarsto dabartį. Jos 
kviečia visas idėjos seses ir 
brolius bei visuomenę daly
vauti šventės išvakarių vaka
ronėje. Vakaronėje dalyvaus 
Lietuvos Respublikos genera
linis konsulas New Yorke dr. 
Rimantas Morkvėnas. Konsu
las supažindins su Lietuvos 
diplomatinės tarnybos užda
viniais ir žvelgs į ateitį. 

Vakaronė vyks šeštadienį, 
birželio 10-tą, 6:30 v.v. Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
centro kavinėje. 

Visi maloniai kviečiami ir 
laukiami. Sk. 

KAPŲ PUOŠIMO DIENA 

Š. m. gegužės 29 d., pirma
dienį, 10 v. r. Šv. Antano baž
nyčioje šv. Mišios bus aukoja
mos už žuvusius karius, šau

lius, partizanus ir šeimų na
rius. Po šv. Mišių N'yksime į 
Holy Schepulchre kapines ir 
prie a.a. kun. Bareišio kapo 
kun. Alfonsas Babonas sukal
bės maldas. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti šv. Mišiose, 
pasimelsti ir prisiminti žuvu
sius už laisvę ir šeimos narius. 

Stasys Butkus ir 

ašara nubyrėjo. 
Prieš pradedant vaišintis, 

Rūta Mikulionienė dar kartą 
pakvietė visus prisiminti arti 
ir toli esančias mamas, padė
koti joms už rūpestį ir šilumą. 

Dalyvavusieji turėjo galimy
bę pasidžiaugti gerai organi
zuotu, dinamišku renginiu. 
Dar kartą įsitikinome, kad 

„Švyturio" jūrų šauliai „Žiburio" mokyklai vadovauja 
tikrai šaunus kolektyvas. Lin
kini jam sėkmės!. 

Ingrida Laurinaitienė 
„ŽIBURIO" MOKYKLOS 

JUBILIEJUS 

Gegužės 14 dieną Detroito 
Dievo Apvaizdos parapijos 
centras šarmuliuofe šurmu
liavo. Ir nė keista, nes šven
tėme dvigijoą šventę — minė
jome Motiijos dieną ir lietuviš
kos „Žiburio" mokyklos 50-ties 
metų jubiliejų. 

Rytmetį i pradėjome Mišio-
mis, kuria* aakojo klebonas 
kun. Aloyzas Volskis ir kun. 
V. Kriščitnevičius. Buvo pa
gerbtas tsų Amžinybėn išė
jusių „Žifcjrio" mokyklos mo
kytojų ir nokinių atminimas. 

Po Mišii parapijiečiai ir sve
čiai sugulėjo į papuoštą sve
tainę, kxr buvo pasveikinti 
mokyklol vedėjos Reginos 
Puškorietės. Regina labai šil
tai atsiliepė apie mokyklai nu
sipelniusias žmones, dėkojo 
mokytojams, rėmėjams, orga
nizacijoms už įteiktus sveiki
nimus ir dovanas. Vėliau susi
rinkusius pradžiugino mūsų 
mokiniai, kurie, vadovaujami 
meno vadovų Romo Zablecko 
ir Vainetos Baužytės, atliko 

WORCESTER, MA 
TRAGIŠKASIS 

BIRŽELIS 
LB Worcesterio apylinkė 

š.m. birželio 11 d., sekmadie
nį, ruošia Tragiškųjų birželio 
įvykių minėjimą. 

10 vai. ryto šv. Mišios Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je už ištremtuosius į Sibirą už
prašytos Lietuvių Bendruome
nės. Po jų parapijos salėje mi
nėjimas, užkandėliai ir kavu
tė. 

Rengėjai kviečia ne tik vie
tos, bet ir aplinkinių telkinių 
lietuvius atsilankyti. Visi kar
tu prisiminsime nekaltai į Si
birą ištremtus mūsų brolius, 
seses. Išgirskime jų šauksmą. 
Citata iš knygos „Leiskit i Tė
vynę": „Viešpatie, neleisk 
mums sušalti Sibiro ledynuo
se. Per tundrą, šaltį, taigą 
leisk keliais pareiti į tėvų na
mus. O, jeigu mus užkas Sibi
ro platybėse, Gerasis Dieve, 
nuo Lenos, Angaros, Jenisie-

keletą smagių dainų, skirtų jaus krantų, nuo Laptevų jū-
daugiausia mamytėms ir mo- ros, leisk mūsų tautiečiams 
čiutėms. 0 skambant Romo ir surinkti mūsų kaulelius ir 
Vainetos duetui, ne vienai grąžinti į Tėvynę..." JM. 

ĮDOMUS LABDAROS TĖVYNEI 
PAVYZDYS 

W,-).shintfton. DC, BAl.Fo skyriaus valdyto* narė* ruošia siuntą net į 24 pakalbo* reikalingas vietoves Lietuvoje. 
1.4 k;nr» s kopirmininkps Ramut* Aidien* irGratina Narkua-Kramer bei sekretore Gražina Blekaitienė 

Nuotr Aloyzo Aidiio 

LB Clevelando socialinis 
skyrius be kitų įvairių darbų 
telkiant lėšas jų reikalingiems 
asmenims ar organizacijoms 
Lietuvoje ir čia, suorganizavo 
specialią moterų talką „kol
dūnams" — mėsos virtinu-
kams gaminti. Šios išskirtinai 
sėkmingos minties iniciatorė 
ir vykdytoja yra Angelė Staš-
kuvienė. Ji prieš šešerius me
tus subūrė darbščių, pasiauko
jančių moterų būrelį, daugu
ma jau pensininkių genera
cijos. Jos laikas nuo laiko susi
renka į Dievo Motinos parapi
jos puikiai įrengtą svetainės 
virtuvę, kuri 3-4 valandas 
tampa skanių, labai populia
rių virtinukų „fabriku". 25-35 
moterys čia pagamina 6-7,000 
virtinukų, kurių dalį tuojau 
atsiima nuolatiniai, ar iš 
anksto užsisakiusieji, o kiti 
jau iš šaldytuvų parduodami 
visiems jų norintiems. Šaldy
tuvai greit ištuštėja, papildy
dami Socialinio skyriaus kasą 
500-700 dolerių. 

Ir stebėtinai gražūs šių 
darbščiųjų bitelių triūso ir 
pastangų rezultatai. Nuo 1991 
iki 2000-jų metų pradžios So
cialinio skyriaus pajamos sie
kė 25,536 dol., iš kurių 22,625 
dol. per šešerius metus — nuo 
1994 metų — uždirbti ir pa
skirstyti: Tremtinių ir politi
nių kalinių šeimoms pasiųsta 
13,775 dol., Vilniaus jėzuitų 
gimnazijai — 3,000 dol., BAL-
Fui — 1105 dol., Lietuvių 
kultūriniams darželiams Cle-
velande — 858 dol., Tremtinių 
namams — 500 dol.. Dievo 
Motinos parapijai, (naudojant 
jos elektrą, dujas, virtuvės 
įrangą) — 4,667 dol. Ir kiti lai
mingieji, buvę sušelpti šio So
cialinio skyriaus, yra: 950 dol., 
išskirstyti Viešvilės vaikų na
mams, V. Lukošiūno šeimai, 
„Caritas". Almos fondui ir I. 
Aurilai — smakro operacijai. 

„Geriausias būdas padaryti 
savo gyvenimą maloniu sau 
yra stengtis jį padaryti malo
niu ir kitiems" — tvirtina 
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rašytojas-filosofas A Graf, o 
šv. Jonas Bosco šią mintį pa
kelia į dar aukštesnę vertybių 
skalę, sakydamas: „Labdarin-
gumas yra didžiausios augan
čios mumyse Dievo meilės pa
sireiškimas". Šių pasaulio di
džiadvasių žmonių žodžiai 
gražiai atsispindi ir šių mo
terų nuoširdžiuose nusiteiki
muose, tęsiant meilės labdarą. 

Marija Mikonienė — pirmi
ninkė, šio projekto „Spiritus 
movens" ir „gamyklos" direk
torė, Angelė Staškuvienė ir 
Ona Šilėnienė, vedanti susi
rašinėjimą su šelpiamaisiais 
Lietuvoje sekretorė, yra pag
rindinės šios talkos vykdyto
jos. Visi šio sambūrio darbai, 
projektai yra aptariami ir nu
tariami vykdyti, kai talki
ninkės susirenka gaminti vir
tinukų ir pabaigusios darbą, 
prie savo pagamintų užkan
džių ir kavutės aptaria visus 
organizacinius reikalus. Ona 
Šilėnienė painformuoja apie 
gautą korespondenciją iš Lie
tuvos, pateikia tų laiškų cha-
rakteringesnes ištraukas, pil
nas gražių, jautrių padėkos 
pareiškimų. Tų laiškų gauna 
daug, juose gražiausių dėkin
gumą reiškiančių žodžių, kur 
pasakojama apie jų sutraiš
kytą gyvenimą, jų nužmogini
mą, artimųjų mirtį nuo bado, 
šalčio, nepakeliamai sunkaus 
darbo, kur nieko nekeikdami, 
nieko nereikalaudami, tik ste
bėdami, kad yra pasaulyje 
žmonių, kurie apie juos pagal
voja. 

Socialinio skyriaus ryšys su 
Lietuvos partizanų ir Tremti
nių sąjunga sustiprėjo nuo 
1994 metų, kai čia lankėsi jos 
pirmininkas Balys Gajauskas. 
Čia ir buvo susitarta kaip ge
riausiai botų remti pavienius 
vargstančius tremtinius tokiu 
būdu, kad Socialinis skyrius 
neturėtų abejonių, kur tie pi
nigai nueina. Nuo 1995 metų 
Kauno LPKTS skyrius prista
to po dešimtį labiausiai para
mos reikalingų asmenų (po 
200 dol. vienam asmeniui per 
du išmokėjimus). Per penke-

BJOBCa DECKER. DOS. P.C. 
4647 VV. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyf. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel . 7 0 8 4 2 2 - 8 2 6 0 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9626 S.79tti Ava., Hfctory Hfc, IL 
Tel. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzte Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149W.63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

rius metus gauti septyni są
rašai ir išmokėta 70-čiai as
menų po 200 dolerių. Tai dau
giausia seni, be sveikatos, ar
timuosius ir turtą tremtyje ir 
kalėjimuose praradę žmonės. 

Šiais, 2000 metais balandžio 
8 d. Socialinis skyrius gavo 8-
jį dešimties senukų sąrašą. 

Tremtinių Grįžimo fondo 
pirmininkui rekomenduojant, 
nuo 1999 metų pradžios per 
tris sąrašus skyrius išsiuntė 
22 asmenims po 100 dolerių. 
Jų tarpe yra ir dabar iš trem
ties grįžtančių senųjų tremti
nių vaikų ir vaikaičių, kurie 
sugrįžę į Lietuvą vargsta di
delį vargą, neturėdami lėšų, 
nerasdami darbo, bet pasiryžę 
išsilaikyti ir negrįžti į sibirus. 

Skyrius jau yra uždirbęs pi
nigų ketvirtajam septynių as
menų sąrašui. Jie bus netru
kus išsiųsti. 

Virtinuku8 gaminančios mo
terys ne tik aukoja savo darbą 
ir laiką, bet per penkerius me
tus šelpė ir berniuką, kurio 
abu tėvai mirę. Jį, kartu dar 
su dviem broliais ir sesute, au
gino teta. „Saulutei" tarpinin
kaujant, siuntė po 20 dol. į 
mėnesį. Skyrius taip pat glo
boja mergaitę, kuri, mamai 
mirus, o tėvas jos ir sesutės 
išsižadėjęs. Jas abi augina se
neliai, nors jie bebaigia augin
ti dar devynis savo vaikus. 

Tai trumpa šio Socialinio 
skyriaus moterų Tėvynės la
bui atliktų darbų-darbelių ap
žvalgos ištrauka. Linkėtina, 
kad šios tyliosios darbininkės 
su vadovėmis ir toliau tęstų 
kilnius užsimojimus, šluosty
damos vargstančiųjų ašaras ir 
teikiant viltį geresnėms atei
ties dienoms. Vadovėms ir 
darbuotojoms reiškiama nuo
širdi padėka, kuri jautriais žo
džiais išreikšta koresponden
cijoje su Lietuva. 

Vacys Rociūnas 



PIRMASIS SUNŪS 
ZENONAS PRŪSAS 

Nebėra abejonės, kad šią va
sarą respublikonų partijos 
tautinėje konvencijoje George 
Walker Bush bus nominuotas 
jos prezidentiniu kandidatu, 
ypač po to, kai pagrindinis 
varžovas, senatorius John Mc-
Cain sutiko jį paremti ir už jį 
agituoti per rinkiminę kampa
niją. Iš dalies dėl to dabar už 
Bush pasisako daugiau būsi
mųjų rinkėjų, negu už Gore. 
Jau dabar laikas pradėti 
mums galvoti: už ką mums 
reikės balsuoti ne tik kaip 
Amerikos piliečiams, bet ir 
kaip lietuviams? Ar Bush iš
rinkimo atveju būtų tragedįja 
Lietuvai? Juk pirmieji ženklai 
yra mums nepalankūs. Bush 
dabartinė vyriausia užsienio 
politikos patarėja yra dr. Con-
doleeza Rice, anksčiau irgi bu
vusi prezidento Bush (tėvo) 
patarėja. Ji laikoma Rusijos 
politikos žinove ir yra įtari
mų, kad ji tada nenorėjo So
vietų Sąjungos sugriuvimo. 
Amerikos politiniuose sluoks
niuose spėliojama, kad ji bo
sianti Bush vyriausybės val
stybės sekretore, atseit, užsie
nio reikalų vadove. 

Kaip juodosios rasės atstovė, 
ji gal bandytų kiek mažiau 
dėmesio kreipti į Europą, ypač 
į Rytų Europą, o labiau su
sirūpinti Afrika. Tai gal kiek 
padidintų Bush populiarumą 
tarp juodosios rasės amerikie
čių. Kitas mums nemalonus 
reiškinys: mūsų spaudoje bu
vo minėta, kad Bush rinki
minės kampanijos atstovai 
vengia susitikti su lietuvių 
respublikonų atstovais. Prie
žastis nežinoma. Ir apskritai, 
iki šiol George W. Bush pats, 
ar per dr. Rice, vengė kalbėti 
užsienio politikos klausimais. 
Todėl godžiai perskaičiau, ką 
tik "bibliotekose pasirodžiusią 
knygą: „First Son: George W. 
Bush and the Bush Family 
Dynasty". By Bill Minutaglio, 
New York: Times Books 1999. 
371 psl. Tikėjausi ten šį tą 
rasti apie George W. Bush už
sienio politiką. Deja, ten šis 
klausimas net nėra paminė
tas. Bet yra nemažai parašyta 
apie jį patį, kaip asmenį, todėl 
gal būtų verta su kai kuriais 
knygos aspektais supažindinti 
„Draugo" skaitytojus. Auto
rius gerai žinomas žurnalis
tas, ypač Texas valstijoje. Jis 
apklausinėjo kelis šimtus 
Bush šeimą gerai pažinusių 
žmonių: ir tų, kurie tą šeimą 
labai gerbia, ir tų, kurie jos 
nemėgsta. Autorius bando bo
ti neutralus, kas, atrodo, jam 
pavyksta. Nors rašoma apie 
visą Bush dinastiją, bet di
džioji knygos dalis yra apie 
buvusio prezidento Bush vy
riausią sūnų. 

Autorius Bush šeimą priski
ria prie žinomų Amerikos po-

litnių dinastijų, pavyzdžiui, 
Adams, Kennedy, Taft, Rocke-
feller, Roosevelt šeimų. Geor
ge W. Bush senelis, Prescott 
Bush buvo senatorius, atsto
vavęs Connecticut valstijai. Jo 
senelė buvo Dorothy Walker, 
iš kurios paveldėjo savo vidu
rinį vardą, iš „kilmingos" šei
mos. Jo motina buvo Dorothy 
Pierce, irgi iš turtingos šei
mos. Po,vedybų jo jauni tėvai 
išsinuomavo mažą butą New 
Haven mieste, kol jo tėvas, 
busimas prezidentas George 
Bush, baigs studijas Yale uni
versitete. Čia 1946 metais lie
pos 6 d. gimė pirmasis sūnus 
George Walker Bush, kurį, pa
gal vidurinio vardo pirmą rai
dę, visi pradėjo vadinti „Dab-
je", ne „Junior". Tėvui baigus 
studijas, šeima nenorėjo mai
šytis po kojų savo turtingiems 
tėvams ir nutarė patys vieni 
paieškoti laimės vakarinėje 
Texas valstijos dalyje, kur 
buvo rasta nafta. Ten pir
miausia iškeliavo tėvas, susi
krovęs visą mantą į padėvėtą 
automobilį. Vėliau prie jo pri
sijungė ir motina su sūnumi. 
Teko kiek pavargti, kol prasi
gyveno, gyvenant gana primi
tyviose sąlygose. Pavyzdžiui, 
toje vietovėje jie tik vieni 
turėjo šaldytuvą. Daugiausia 
buvo „ant greitųjų" pastatyti 
pigūs namukai. Sūnus buvęs 
nemažas padauža, daugumos 
ten gyvenusių jaunų šeimų 
vaikų vadas ir įvairių nuoty
kių sumanytojas. Kitas sūnus 
Jeb, gimė tik už 7 metų (vė
liau išrinktas Floridos guber
natoriumi), todėl „W" vaikystę 
praleido daugiausia tarp „pro
letarų" vaikų, kurių tėvai bu
vo atvykę iš įvairių Amerikos 
vietovių ir Meksikos „laimės 
ieškoti". Su jais jis ten atėjo į 
pradžios mokyklą, bet vėliau, 
jau prasigyvenę, tėvai galėjo 
sūnų išsiųsti į privačią Ando-
ver akademiją prie Bostono, 
kurią paprastai lankydavo 
turtingų tėvų vaikai. Iš ten 
badavo lengviau pkliūti į Yale 
universitetą. Jame George W. 
Bush pirmaisiais metais stu
dijavo bendruosius dalykus: 
anglų kalbą, filosofiją, geo
logiją, ispanų kalbą, astro
nomiją, politinius mokslus, o 
trečiaisiais metais pasirinko 
istoriją, kaip pagrindinį stu
dijų dalyką. 1968 m. pavasarį 
gavo istorijos mokslų baka
laurą. Jam karinė prievolė bu
vo atidėta iki studijų pabai
gos. Tada stojo į Texas Natio
nal Guard kaip kandidatas 
tapti lakūnu pilotu. Po 18 mė
nesių apmokymo gavo jaunes
niojo leitenanto laipsnį. Taip 
išvengė dalyvavimo Vietnamo 
kare. Paminėta, kad, kai dau
guma su juo baigusiųjų Yale 
universitetą pasirašė peticiją 
dėl greito Vietnamo karo už-

Gegužes 6 d motociklininkai sezono atidaromo proga Vilniuje surengė švente. Nuotr. Eltos 

baigimo, George W. Bush atsi
sakė pasirašyti. 

Yale universitete jis buvo tik 
vidutinis studentas — ne dėl 
to, kad buvo negabus, bet kad 
rado kitų, įdomesnių užsiėmi
mų: puotų, išgėrimų, merginų, 
šokių, sporto. Galva buvo pra
mušta sportui. Buvo populia
rus tarp merginų, taip pat 
veiklus tarp „brolijų" (fraterni-
ties). Buvo vienos labiausiai 
pramuštgalviškumu pasižy
mėjusios „brolijos" pirminin
ku. Porą kartų areštuotas dėl 
netinkamo elgesio (disorderly 
conduct), bet abu kartu paleis
tas. Studentaudamas ir po 
studijų labai aktyviai dalyva
vo savo tėvo įvairiose rinki
minėse kampanijose: dėl tėvo 
išrinkimo Kongreso nariu, se
natoriumi, prezidentu. Per tai 
įgijo daug politinės patirties. 
Vieną kartą ir jis pats bandė 
tapti Amerikos Kongreso na
riu, bet pralaimėjo rinkimus. 
Po studijų Yale universitete 
bandė įstoti į Texas universi
teto teisės mokyklą. Ten ne
priėmė, bet priėmė į Harvard 
universiteto verslo adminis
tracijos kursą, kurį baigė MBA 
laipsniu. Vėliau per įvairius 
investavimus gerokai pratur
tėjo, kad galėjo kandidatuoti 
ir laimėti Texas gubernato
riaus rinkimus. 

Apskritai, G. W. Bush gyve
nime galima aiškiai rasti du 
labai skirtingus laikotarpius: 
pramuštgalviškas viengungio 
dienas (iki 31 metų amžiaus) 
ir vedusio vyro laikotarpį (nuo 
31 metų iki dabar). 1977 metų 
lapkričio 7 d. vedė Laurą 
Welch. Ji yra mokytoja, vėliau 
— mokyklos bibliotekininke. 
Turi bibliotekos mokslų ma
gistro laipsnį. Charakteriu 
žmona yra priešingybė vyrui: 
tyli, labai apsiskaičiusi, dau
giau intelektualinio tipo. O vy
ras yra ekstravertas, labai 
energinas, mėgstąs daug kal
bėti, su humoro gyslele, bet 
valingas: kai pamatė, kad gal 
per daug išgeria, iš karto visai 
metė gerti ir rūkyti. Atrodo, 
kad turi nemažai talentų: per 
pirmąją Texas gubernatoriavi-

mo kadenciją taip užimponavo 
balsuotojams kad per perrin
kimą už jį balsavo net du 
trečdaliai gyventojų. Politiškai 
daugiau orientuojasi į dešinę, 
negu jo tėvas Yra didelis Ro-
nald Reagan gerbėjas. 

Iki prezidentinių rinkimų 
dar yra beveu pusė metų. Per 
tą laiką gal paaiškės ir G. W. 
Bush užsienio politika. Tai pa
dės mums apsispręsti, ar bal
suoti už Bush, ar už Gore. 

Gera Bush savybė yra tai, kad 
jis nėra naivus. Neleistų Rusi
jos prez. Putin jį vedžioti už 
nosies, kaip kad Gorbačiovas 
vedžiojo jo tėvą ar Stalinas F. 
D. Roosevelt. Todėl G. W. 
Bush išrinkimas gal ir nebūtų 
tragedija Lietuvai. Bet tai la
biau paaiškės per ateinančius 
6 mėnesius, pavyzdžiui, per 
viešus debatus tarp Bush ir 
Gore. 

„KINO PAVASARIS* PLEČIA 
GEOGRAFIJĄ 

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 25 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Kai okupantas 
pasitraukia 

Kovo 24-31 d. Vilniaus kino 
teatruose „Lutuva" ir „Skal-
vija" vyko šeštasis tarptauti
nis festivalis .Kino pavasaris". 
Festivalio tik-las — kiekvie
nais metais Dristatyti žiūro
vams šiuolaikinį Europos ki
ną, įdomiausias jo autorius. 
Festivalio programoje derina
mi originalų t-aižą išlaikę pa
saulio kino meistrų kūriniai ir 
moderniųjį kiro veidą formuo
jantys įvaižiiį Europos šalių 
jaunųjų režisirių darbai. 

Per pastaruosius metus fes
tivalis išplėtė savo geografiją 
— 1999 m.; jame dalyvavo 
aštuonios Europos šalys, šiais 
metais —jau dešimt. 

Pagrindinėje programoje 
šiais metais bfavo demonstruo

jami 28 nauji pilnametražiai 
vaidybiniai filmai, pelnę pri
zus ir sulaukę dėmesio (įvai
riuose pasaulio kino foru
muose. Pirmą kartą Lietuvoje 
surengta garsaus vokiečių 
režisieriaus Vernerio Herzogo 
vaidybinių ir dokumentinių 
filmų retrospektyva ir jubilie
jinė lietuvių režisieriaus Arū
no Žebriūno filmų retrospekty
va. Žymusis vokiečių kino 
kūrėjas lankysis festivalyje. 

„Kino pavasario" metu taip 
pat demonstruotos lietuviškų 
dokumentinių kino ir video
filmų programos. 

Festivalį remia Kultūros mi
nisterija. 

KG, 2000 m. kovas 

Sir John Gielgud. 

MIRĖ VIENAS ŽYMIAUSIU 
AKTORIŲ 

Gegužės 21 d. Londone mirė 
vienas garsiausių Didžiosios 
Britanijos teatro ir filmų akto
rių Sir John Gielgud, sulaukęs 
96 metų amžiaus. 

Daugiau kaip 70 metų jis 
savo balsu ir vaidyba žavėjo 
publiką ne tik Anglijoje, bet ir 
plačiame pasaulyje, ypač pa
sižymėjęs, kaip Šekspyro dra
mų aktorius. 

* Klaipėdoje pietinės 
Danės pakrantės, kur bus 
įrengtas 1.5-1.8 hektaro ploto 
kruizinių laivų terminalas, 
pertvarka prasidės rugsėjį. 

(Elta) 

Šio pirmadienio, ir apskritai 
šios savaitės, įvykiai Leba-
none norom nenorom primena 
sovietų okupacijos pabaigą 
Lietuvoje. Pirmoji baigėsi po 
apytikriai metų, su Antrojo 
pasaulinio karo pradžia, kuri 
okupantus užklupo kone ne
tikėtai. Anuomet „nenugali
moji" sovietų armija visiškai 
pakriko ir be atodairos nešėsi 
atgal į „didžiąją tėvynę", pa
likdama ginklus, o dažnai net 
batus... Kartu su kareiviais į 
sovietiją bėgo ir komunizmo 
padlaižiai, kurie per tą trum
pą laiką savo tautiečiams bu
vo padarę daug žalos. Jeigu 
bolševikų Raudonoji armija 
bėgo nuo vokiečių, savo tautos 
išdavikus ir prisiplakėlius vijo 
užtarnauto keršto siaubas. 

Antroji sovietų okupacija 
tęsėsi nepalyginamai ilgiau, 
bet jos atomazga nebuvo tiek 
dramatiška. Nors bolševikus 
šį kartą buvo sunkiau „iš
krapštyti" iš Lietuvos, net ge
rokai po nepriklausomybės 
atkūrimo, tačiau jų įkandin 
nesekė nauji okupantai, kaip 
1941 metais. Okupacijos pa
baiga krašto gyventojams vi
suomet atneša daug džiaugs
mo, tad ir didžioji lietuvių tau
tos dalis jį jautė, kai paskuti
niai sovietų kariai pagaliau 
pranyko iš jos žemės. Kadangi 
kariuomenės išvedimas vyko 
taikiai, o komunistai bei jų 
simpatikai jau buvo spėję pa
slėpti partijos korteles ir įsi
jungti į naujas partijas , pava
dintas „patriotiškais vardais", 
tokio visuotinio jų egzodo į Ru
siją šį kartą nebuvo. 

Šios savaitės įvykiai Arti
muosiuose Rytuose kažkaip 
atliepia tos pirmosios bolše
vikų okupacijos pabaigą. Po 
22 metų okupacijos ir daugelio 
intensyvių derybų, kurių di
džioji dalis pasibaigdavo ne
sėkmingai, pagaliau Izraelio 
ministras pirmininkas Ehud 
Barak nutarė, kad vis tik 
pažadai turėtų būti pildomi: 
pirmadienį įsakė Izraelio oku
pacinei kariuomenei pasi
traukti iš vadinamosios „tar
pinės apsaugos zonos" Leba-
none. Nors šis svetimos vals
tybės žemės ruožas prie pat 
Izraelio sienos niekuomet ofi
cialiai nebuvo skirtas apsau
goti žydų valstybę nuo teroris
tinių palestiniečių puolimų, 
tokia prielaida suteikė Izrae
liui pasiteisinimą dėl savo ka
rinių dalinių jame laikymo. 

Nepaisant filmų ar knygų 
(taigojimo, kad karas yra kaž
kaip kilnus ir net romantiš
kas, tikrovė parodo visai ki
tokį jo vaizdą. O svetimos ka
riuomenės iš okupuoto krašto 

atitraukimas retai įvyksta 
tvarkingai ir ramiai. Lebano-
nas nebuvo išimtis. Daugeliui 
žydų, tiek pačiame Izraelyje, 
tiek okupuotoje zonoje, įsa
kymas išvesti kariuomenę bu
vo netikėtas, nors jau seniai 
kalbėta, kad ji turi palikti 
Lebanoną iki šių metų vidur
vasario. Kadangi panašių 
pažadų jau buvo ne kartą pa
daryta, bet jie nevykdyti, tai, 
atrodo, nelabai kas tikėjosi, 
kad kariuomenė bus tikrai 
išvesta. 

Atitraukimas įvyko taip 
staiga, kad kareiviai, gavę 
įsakymą, nespėjo net „susi
rinkti savo ginklų" — liko pa
trankos, tankai ir kiti sunkes
nieji pabūklai. Negana to, link 
Izraelio sienos patraukė vie
tiniai kolaborantai, dirbę su 
okupacine valdžia ir bijantys 
gyventojų keršto, kai jų glo
bėjai grįžo į savo kraštą. Iš 
esmės kilo tikras sąmyšis, į 
kurį įsijungė seni ir jauni gy
ventojai, džiūgaudami, kad 
pagaliau atsikratė nekenčia
maisiais okupantais. Musul
monų partizanų daliniai, oku
pacijos metais kovoję su Izrae
lio kariuomene ir vykdę tero
ristinius veiksmus pačiame Iz
raelyje, pasiskubino sau pris
kirti nuopelnus už okupanto 
pasitraukimą. Tauta Hezbol-
lah ir Amai partizanus dabar 
vadina savo didvyriais, rody
dama jiems gilią pagarbą, 
dėkingumą. Kadangi izraelitai 
Lebanone paliko sunkiuosius 
ginklus, per vėlai apsižiūrėta, 
kad jie gali „atsisukti į Iz
raelį", jeigu musulmonų parti
zanai to panorėtų. Juo labiau, 
kad „neutralioji zona", kuri 
buvo sukurta kaip tik šioje 
Lebanono teritorijos juostoje 
dabar jau nebeegzistuoja. 

Arabų ir žydų taikos dery
bos tebevyksta. Galbūt jos bus 
veiksmingesnės po Izraelio ka
riuomenės išvedimo iš Leba
nono. Tačiau abiejose besita
riančiųjų pusėse yra pakan
kamai priešingų pastovesnei 
taikai, nes neapykanta tarp 
šių tautų ir patirtos abipusės 
skriaudos jau per daug įsise
nėjusios. Kai praeityje dery
bos priartėdavo prie susitari
mo, palestiniečiai teroro veiks
mais vėl jas sugriaudavo, o 
žydai, vadovaudamiesi „akis 
už akį" filosofija, bausdavo 
teroristus (kartu ir nekaltus 
gyventojus) — ir vėl visa gera 
valia išgaruodavo. Taika Ar
timuose Rytuose tebėra labai 
trapi, bet vis tik jos procesas 
juda į priekį. Galbūt ilgainiui 
amžinieji priešai išmoks bent 
apytikriai taikiai gyventi. 

REZISTENCIJOS SĄJŪDIS 
ZARASŲ APSKRITYJE 

RUSŲ IR VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS 

PETRAS MATEKŪNAS 
Nr.10 (Tęsinys, 

Tuo metu slėptuvėje ilsėjosi penki, 
o lauke prie kulkosvaidžio budėjo Petras Kmieliaus
kas. Stribai labai tyliai prisiartino prie slėptuvės, 
suėmė budintį prie kulkosvaidžio ir, atidarę įėjimą į 
slėptuvę, įmetė granata. Visi penki, sprogus granatai, 
buvo užmušti. Žuvo šie partizanai: Juozas Marti
nėnas, Kazys Martinėnas, Jonas Paras, Norbertas Pū
ras ir Bronis Cegis. Jų visų kruvinus lavonus nuvežė į 
Dusetų miestelį ir išmetė aikštėje prie Nepriklauso
mybės paminklo, kur lavonai išgulėjo keletą dienų. 
Stribai juos vieną naktį paėmė iš aikštės ir nuvežė 
prie Dusetų kapinių, užkasė žvyrduobėje. Po šešių 
dienų buvo suimtas Pranas Cegis, partizano Broniaus 
tėvas, Padusčio seniūnas. Iš Sibiro jis grįžo 1956 m. be 
sveikatos ir po metų mirė. Petras Kmieliauskas grįžo 
1962 m. Juos stribams išdavė girininkas Ščiura. 

Kai komunistai partizanams paskelbė amnestiją, 

kai kurie iš jų patikėjo ir grįžo į namus, bet tuojau 
buvo suimti ir išvežti į Sibirą. Tie, kurie tęsė kovą to
liau, vieni žuvo, kitų likimas nežinomas. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, žuvusių parti
zanų palaikai, jeigu buvo žinoma, kur palaidoti, buvo 
iškasti ir perlaidoti su religinėmis apeigomis, o Pa
dusčio partizanų, žuvusių Antalieptės šilo slėptuvėje, 
palaidojimo vieta, prijungta prie kapinių ir ten pasta
tytas paminklas (pašventintas 1999.XI.1). Ant pamin
ko užrašytos visų partizanų pavardės. 

Į Antazavės kapines 1989 m. buvo atvežti 7 iš Kriau
nų, Rokiškio apskr., ir 3 iš Jaskoniškio kaimo, žuvę 
Juozo Morkelio sodyboje — iš viso dešimties žuvusių 
partizanų palaikai. Jiems Antazavės kapinėse buvo 
pastatytas ąžuolinis, 4 metrų aukščio kryžius. Prie jo 
yra prikalta metalinė lentelė su užrašu: „Lietuvos par
tizanai Mykolas Kazanas 1926-1945, Adolfas Brazys 
1919-1945, Jonas Brazys 1926-1945, Jonas Kokinas 
1936-1945, Jonas Lukošiūnas 1921-1945, Antanas 
Puslys 1914-1945, Bronius Vaikutis 1924-1945, Vilius 
Zablockas 1920-1945, Vytautas Zablockas 1924-1945. 
Jonas Zakarauskas 1920-1945". Visi išvardinti parti
zanai kilę iš Antazavės apylinkės, išskyrus tik Bronių 
Vaikutį, kuris buvo atvykęs iš kitos vietos, tarnavęs 
raudonoje armijoje ir iš jos pabėgęs su visais ginklais. 
Jis įstojo į partizanų būrį, kuris buvo įsikūręs Anta
zavės šile. 

Visi partizanai, kurie čia išvardinti, buvo jauni. 

drąsūs ir nebijojo žūti dėl Lietuvos laisvės. 
Taip pat nemažai partizanų ilsisi kūdroje, esančioje 

netoli Antazavės bažnyčios. Šioje kūdroje, kaip mano
ma, buvo stribų įmestas Jonas Kairys, žuvęs per kau
tynes 1945 m. gruodžio mėn. 26 d. Antazavės šile. 

1989 m. šioje pelkėje pastatytas kryžius, kad vi
siems primintų šioje pelkėje stribų palaidotus partiza
nus. Ant kryžiaus prikalta metalinė lentelė ir ant jos 
užrašyta: „Tai tu, lakštutėlė giesmininkė, užtrauk 
giesmelę vakarais. Visiems primink, kad čia ilsisi 
mūsų Tėvynės ąžuolai. 1945-1989 m." 

Antazavės kapinėse yra palaidotas partizanas Vilius 
Zablackas, suimtas 1941 m. gegužės mėn.. Buvo kalin
tas Zarasų kalėjime. 1941 m. birželio mėn. 24 ar 25 d., 
prasidėjus karui tarp rusų ir vokiečių, enkavedistai A. 
Petrovas, Šiškovas, Glikmanas ir kiti kalinius išvedė 
iš kamerų į kalėjimo kiemą ir paklupdę pradėjo šau
dyti. Vilius Zablackas matė, kaip buvo sušaudytas pik. 
Pašilys, Petniūnas, Maskoliūnas ir kiti. Būtų ir jis 
sušaudytas, bet tuo metu iš bažnyčios bokšto iš kul
kosvaidžio pradėjo šaudyti kpt. Kazanas su sūnumi. 
Enkavedistai A. Petrovas, Šiškovas, žydas Glikmanas 
ir kiti, kurie šaudė kalinius, išsigando ir, palikę kali
nius dar klūpančius, pabėgo, nes, matyt, manė, kad į 
juos šaudo desantininkai. 

Vilius Zablackas priklausė Laisvės armijai. 1944 m. 
liepos mėn. dalyvavo Antazavės šilo ir kitose kau
tynėse. Taip pat dalyvavo kpt. Galmino palydoje į Obe

lius, Alūkštą, Gryvą, Imbradą ir kitas vietas. Žuvo 
1945m. rudenį prie Kriaunų. Ten buvo ir palaidotas. 
Vėliau jo palaikai buvo iškasti ir palaidoti Antazavės 
kapinėse su kitais žuvusiais partizanais. Buvo gimęs 
1922 m. Kirkiliškių kaime, Antazavės valsčiuje. 

Kautynėse Antazavės šile žuvo ir jo brolis Vytautas 
Zablackas. Jo lavonas buvo paslėptas, kad nepatektų 
stribams. 

Kpt. Galminas (slapyvardis) dažnai vykdavo į Lat
viją, Gardiną ir į Lydą, kur įvykdavo pasitarimai su 
fudų ir lenkų partizanų vadais. J{ lydėdavo Kazys 

iura, Antanas Rapolas, Vladas Mažiulis ir Jonas Za
karauskas. 

Kazys Šiura priklausė Lietuvos laisvės armijai. I šią 
karinę organizaciją jis įstojo 1944 m. Priesaiką davė 
kartu su Latvijos lietuvių būreliu Červonkos kapinėse, 
prie lietuvių kario kapo. Žuvo 1947 m., grįždamas su 
kpt. Galminu iš Alūkštos pasitarimų Raudinės ir Su
vieko miškuose, patekęs į stribų spąstus. Buvo gimęs 
1914 m. Kalniškių kaime, Dusetų valsčiuje. 

Antanas Rapolas vokiečių okupacijos metu ėjo Du
setų valsčiaus viršaičio pareigas. Iš pradžių priklausė 
LF Kęstučio daliniui. 1944 m. liepos mėn. dalyvavo 
kautynėse su atžygiuojančia bolševikų armijos dalimi 
prie Šventosios upės. Vėliau perėjo į Lietuvos laisvės 
armiją ir buvo kpt. Galmino dalinio tarybos narys. 

(B.d.) 
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LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
IŠEIVIJOJE 15-TAS 

SUVAŽIAVIMAS 
2000 m. gegužes 6 ir 7 d. Vy

tauto Didžiojo rinktinės Šau
lių namuose. Čikagoje, įvyko 
Lietuvos Šaulių s-gos išeivijoje 
(LŠSD 15-tas visuotinis dali
nių atstovų suvažiavimas. 
Suvažiavimą atidarė LŠSI va
das Mykolas Abarius, kviesda
mas visus vieningai dirbti ir 
padėti Lietuvai. 

Sveikindamas švedus ir ats
tovus. M. Abarius dėkojo už 
dalyvavimą suvažiavime ir 
nuoširdžiai atliekamas šauliš-
kas pareigas. Nors mūsų gre
tos retėja, neturime nusimin
ti. Džiaugiamės, kad atsikū
rus; Lietuvos Šaulių s-ga yra 
stipri. Lietuva laukia iš mūsų 
konkrečių ir nuoširdžių pata
rimų bei bendradarbiavimo. 

Garbės prezidiuman buvo 
pakviesti: LŠSI kapelion. 
kua. Alfonsas Babonas. Lietu
vos Respublikos gen. konsulas 
Čikagoje Giedrius Apuokas, 
Lietuvos Šaulių s-gos vadas 
Duik. Jonas Gečas. Lietuvių 
Tautines s-gos pirm. Petras 
Buehas, LŠSI jūrų šaulių va
dovas ir Ramovėnų vadas maj. 
Edmundas Vengianskas ir 
LŠSI garbes teismo pirm. Kęs-

• - Miklas. 
Posėdžiui pirmininkauti pa

kviest:. Centro v-bos jūrų šau-
!iu vadovas Ed. Vengianskas 
ir Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės vadas Justinas Šid
lauskas; sekretoriauti — Zita 
Bagdžtuvįenė. 

įnešus vėliavas, Liucijai 
Kvietkauskienei vadovaujant, 
visi sugiedojo JAV himną. In-
vokaciją sukaibėjo vyriausias 
Sąjungos kapelionas kun. Al
fonsas Babonas. Susikaupimo 
mmute pagerbti visi žuvusieji, 
nukanTcTnti ir mirusieji Są
jungos nariai. 

Žodžiu suvažiavimo dalyvius 
pasveikino Sąjungos kapelio
nas kun. Al f. Babonas ir L. R. 
gen. konsulas Čikagoje Gied
rius Apuokas. 

Lietuvos Šaulių s-gos vadas 
pulk. Jonas Gečas, pasveiki
nęs suvažiavimą, padėkojo 
LŠSI vadui M. Abariui už jo ir 
žmonos globą jų viešnagės 
Amerikoje metu. Perdavė L. 
R. Krašto apsaugos ministro 
Česlovo Stankevičiaus linkėji
mus ' suvažiavimo atstovams. 
Paskui sveikino Lietuvos ka
ri uofnenėš atašė JAV-se maj. 
Kęstutis Želnys ir Amerikos 
Lietuvių Tautinės s-gos pirm. 
P. Buehas. Julius Pakalka 
sveikindamas Lietuvos Šaulių 
s-gos vadui pulk. J.Gečui įtei
kė auką Lietuvos Šaulių veik
lai paremti. 

Sveikinimai raštu gauti iš L. 
R. prezidento Valdo Adam
kaus. Lietuvos Seimo pirm. 
prof. Vyt. Landsbergio. Krašto 
apsaugos ministro Č. Stanke

vičiaus, Lietuvos Kariuome
nes brigados gen. J. Kronkai-
čio, Lietuvos Karinių jūrų pa
jėgų vado jūrų kapitono K. 
Macijausko, L.R. ambasado
riaus Kanadoje R. Šidlausko. 
vysk. P. Baltakio. Lietuvos 
misijos prie Jungtinių Tautų 
ypatingo patarėjo A. Simučio, 
LB JAV Krašto v-bos pirm. R. 
Narušienės, buvusio Lietuvos 
Šaulių s-gos vado R.Mintauto, 
LŠSI garbės vado prof. V. 
Mantauto, L.R. gen. konsulo 
New Yorke dr. R. Morkvėno. 
gen. garbės konsulo Kanadoje 
H. Lapo. LŠSI garbės narės O. 
Mikulskienės, Daumanto Šau
lių kuopos vado K. Karužos. L. 
K. Mindaugo Neringos šaulių 
kuopos vado A. Žuko ir L.K. 
Birutės dr-jos pirm. Z. Juš
kevičienės. 

Suvažiavimo pirmoji oficia
lioji dalis buvo baigta vėliavų 
išnešimu. 

Po trumpos pertraukos ant
roji suvažiavimo dalis pradėta 
LŠSI vėliavos įnešimu ir jos 
įteikimu suvažiavimo pirmi
ninkui Ed.Vengianskui. 

Buvo sudaryta rezoliucijų 
komisija iš V. Pečiulio ir J. 
Mikulio. Sekretoriavo Z. Bag-
džiuvienė. Nominacijų komi
siją sudarė O. Abarienė ir K. 
Stravinskas. Mandatų komisi
jai pranešus, kad suvažiavime 
dalyvauja 55 atstovai, buvo 
perskaityta ir priimta darbo
tvarkė, priimtas praėjusio vi
suotinio suvažiavimo protoko
las. Po to vyko Centro v-bos 
pranešimai. 

Pradėdamas pranešimą, 
LŠSI vadas M. Abarius pa
reiškė padėką Čikagos Vytau
to Didžiojo rinktinės vadui J. 
Šidlauskui, broliams ir sesėms 
šauliams už nuoširdumą ir 
vaišių šiam suvažiavimui pa-
rūpinimą; dėkojo visų rinkti
nių JAV ir Kanadoje sesėms. 
Ačiū visiems kuopų vadams 
už patarimus ir priėmimą jo 
įvairiomis progomis apsilan
kymų metu. Padėkojo kapelio
nui kun. A. Babonui už mo
ralinę paramą ir patarimus. 

Vadas M. Abarius LŠSI va
dovauja nuo 1987 m. Priminė, 
kad šio suvažiavimo tikslas 
yra išrinkti naują LŠSI vadą 
ir Centro v-bą. Mūsų gretos 
mažėja. Nežinome kiek tokių 
suvažiavimų ateityje galėsime 
sušaukti. Turime visi vienin
gai veikti ir bendradarbiauti, 
apie veiklą vieni ki tus infor
muoti. Iki šiol visiems šaulių 
vienetams buvo siunčiami jo ir 
Centro v-bos sekretorės O. 
Abarienės paruošti informaci
niai aplinkraščiai. Pranešė, 
kad per pastaruosius 3 metus 
veikė 22 LŠSI daliniai su ben
dru arti 1.000 narių skaičiu
mi. Iš tų 22 dalinių. 2 kuopos 

S K E L B I M A I 

Šaulių suvažiavimo užbaigtuvių pokylyje Iš kaires: E 
das pik J Gečas, LŠSI vadas M Aba nus. Lietuvos 
Ignatavičius. Nuotr. R. Juškaites-Švobiencs 

\ -iigiaiiskas, K. JuSkaite-Švobiene, J Mikulis, LŠS va-
gynyi e atašė JAV-se mjr. Kęstutis Želnys, garbes šaulys S. 

„p.i- (MCIS ir centro valdybos juru šauliu vada:-
\.i..ii R Juškaites-Švobienės 
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nemoka nario mokesčio. Tų 20 
dalinių tarpe yra 3 rinktinės. 
Iš 17 dalinių 13 veikia JAV-se, 
3 Kanadoje ir 1 Australijoje. 

Per praėjusius 3 metus M. 
Abarius lankėsi Lietuvoje: 
1997 m. suvažiavime, kuriame 
buvo išrinktas naujas Lietu
vos šaulių vadas maj. L. Ba
kaitis ir nauja Centro v-ba. 
1998 m. dalyvavo įvairiuose 
minėjimuose ir renginiuose. 
1999 m. vadas Abarius ir jo 
žmona, CV sekretorė O. Aba
rienė, CV jūrų šaulių vadovas 
Ed. Vengianskas ir kiti atsto
vai dalyvavo Lietuvos Šaulių 
s-gos įkūrimo 80 m. sukakties 
minėjime, Kaune. Ši svarbi 
sukaktis buvo paminėta ir Či
kagoje 1999 m. spalio 23 ir 24 
d. Vadas Abarius palaiko ry
šius su Lietuva, bendradar
biauja su L.R. pareigūnais, 
gražiai ir darbingai su LŠS-
ga. Padėkojo CV. kuri su juo 
dirba nuo 1987 m. Ypatinga 
padėka pareikšta vado pava
duotojui Juozui Mikuliui. 
Baigdamas, kvietė ir toliau 
kartu dirbti, nes mūsų visų 
bendras tikslas — laisva Lie
tuva. 

Lietuvos Šaulių s-gos vadas 
pulk. Jonas Gedas padėkojo už 
kvietimą dalyvauti šiame su
važiavime. Po to t rumpai ap
sakė savo gyvenimo bruožus: 
dirbo L.R. Krašto apsaugos 
departamente, buvo gynybos 
atašė Danijoje ir Norvegijoje.. 
1999 m. neeiliniame suvažia
vime buvo patvirtintas LŠ 
s-gos vadu. Didžiuojasi šiomis 
pareigomis. Vertina LŠSI pas
tangas ir darbus. Pareiškė, 
kad be LŠSI indėlio ir pas
tangų Lietuvos nepriklauso
mybė būtu žymiai vėlesnė. 
Galima didžiuotis viskuo, kas 
buvo pasiekta atkuriant Lie
tuvą. Pabrėžė, kad kartais pa
sitaiko nesusipratimų. Turime 
vieni kitiems padėti ir bendra
darbiauti bei vieni kitus pa
remti. Vadas Gečas pasiūlė 
suvažiavimui ruošti bendrą 
LŠSI ir LŠS suvažiavimą Lie
tuvoje š.m. rudenį. Suvažia
vime pilnateisiais nariais da
lyvautų atstovai iš JAV, Ka
nados ir Lietuvos. 

LSS pasikeitė per paskuti
nius 2-3 metus. 1997 m. Seime 
buvo priimtas Šaulių s-gos 
įstatymas. 1999 m. buvo pri
imtas Šaulių s-gos įstatymas, 
pakeitęs 1997 m liepos 2 d. 
priimtąjį. 1999 m. gruodžio 31 
d. Lietuvos vyriausybės nuta
rimu priimtas Šaulių s-gos 
ginklų ir šaudmenų įsigijimo, 
registravimo, saugojimo ir lai
kymo įstatymas. 2000 m. sau
sio 12 d. Lietuvos vyriausybė 
patvirtino šaulių s-gos statu
tą. 

Vadas J. Gečas apibūdino 
šių dienų šaulių veiklą. Jvesta 
griežtesne tvarka. Vadas ne
renkamas. J is yra siūlomas ir 
skiriamas Krašto apsaugos 
ministro. Prieš 3 savaites Sau
lių būstinėje įruoštas ginklų 
kambarys. Gauti mokymui 
ginklai. Sesių šaulių yra arti 
300. Šauliai aktyviai reiškiasi 
kultūrinėje ir sporto veikloje. 

Jauni šauliai paruošiami 
krašto gynybai. Veikia konk
rečios pamokos, kuriose jauni 
šauliai mokosi, orientuojasi 
kaip būti kariais ir krašto 
gynėjais. Jauni šauliai mokosi 
taktikos, topografijos. Juos 
ruošia vadai ir instruktoriai. 
Problema, tai, kad yra ga
linčių jaunus šaulius mokyti 
vadų ir instruktorių t rūku
mas. Nėra lėšų. Dabartiniu 
metu jaunų šaulių (iki 18 m.) 
yra arti 2,200. Jaunas šaulys, 
atlikęs apmokymą ir išlaikęs 
egzaminus, gal} būti atlei
džiamas nuo kirinės tarny
bos. Dabar šaulitu padeda po
licijai patruliuoti gatvėse. Vi
suomenė gerai atsiliepia apie 
šaulius ir policiją. Įvairiuose 
laikraščiuose (apie 60 straip
snių) šauliai giriami dėl jų 
veiklos. Kritikoj labai nedaug 
gauta. Žiemos s rietu šauliai 
neturi žieminių p i formų. 

Šauliai ruošia į ūrų šaulių ir 
taktines žaidyn*. Ruošia ren
ginius, perlaidota par t izanus, 
tur i įvairius meno kolektyvus. 
Veikia 12 spopto klubų, ruo
šiamos įvairiot sporto varžy
bos, chorai, stovyklos. Veikia 
šaulių muziejus ir biblioteka. 

Šaulių s-ga bendradarbiauja 
su Latvija, Estija, Švedija, 
Suomija. Geri santykiai su 
Danija. Tolimtsni bendradar
biavimai yra labai svarbūs 
politine prasime. Labai svarbu 
būti vieningas ir įsijungti į 
NATO eiles. 

Labai svarbus šaulių lei
džiamas .Trimito" žurnalas. 
Vadas Gečas prašė, kad kuopų 
korespondentą, s iųstų žurna
lui straipsnius ir nuot raukas . 
Žiniasklaida irgi labai svarbi. 
Nariai turi padėti remti orga
nizacijos žurnalą, nes šauliai 
negauna lėšų iš valstybės. 

Vadas Gečas padėkojo už 
materialinę pa amą Lietuvos 
šauliams. Pasisakė, kad šau
lių būstinėje dar reikia daug 
darbo aparatūros. Trūksta 
dauginimo aparatūros, fakso 
mašinos. Tik neseniai gautas 
kompiuteris iš šaulio Kana
doje. Šauliai neturi savo tran
sporto priemones. Baigdamas, 
pulk. J.Gečas jakvietė visus 
lankytis Lietuvoje, nes narių 
apsilankymai yra labai svar
būs. 

Centro v-bos iždininkas Leo
nas Petronis pranešė, kad 
LŠSI pinigai laikomi taupymo 
ir čekių sąskaitose. 

Moterų vade Anelė Kirvai-
tytė pranešė teikianti patari
mus šaulėms. Sveikino visus, 
linkėdama daroingo suvažia
vimo. 

Jū rų šaulių vadovas maj. E. 
Vengianskas pranešė, kad vei
kia 5 jūrų šaulių daliniai. Visi 
daliniai turi vėliavas, dalyvau
ja minėjimuose ir renginiuose. 
Apgailestavo, kad kuopų na
rių skaičiai mažėja. 

Ūkio reikalų vado Juozo 
Kinčiaus pranešimą perdavė 
L. Petronis. Pranešė, kad dar 
turima įvairių knygų ir žemė
lapių. Nemažai jų j a u pasiųsta 
Lietuvon. Pranešė ir išduotų 
medalių skaičių. 

Kontrolės komisijos pirm. 
Kęstut is Miklas patikrino 
knygas ir pranešė iždo stovį. 
Atskai tomybės knygos veda
mos tvarkingai . Patvirtino, 
kad CV vadas visur keliauja 
nuosavomis, o ne Centro v-bos 
lėšomis. 

Garbės teismo pirm. S. Jo
kūbaičio pranešimą atliko Pet
ras Jonikas . Džiugu, kad nuo 
praėjusio iki šio suvažiavimo 
nebuvo jokių skundų ar bylų. 

Atskirų dalinių pranešimai 
buvo gaut i raš tu . 

Vyko diskusijos dėl praneši
mų. Buvo paliestas ir Austra
lijos šaulių reikalas. Iškilo 
klausimas ir dėl Šaulių namų 
Kaune. Namai šauliams ne
grąžinti. Šaulių centro valdy
ba naudoja tų namų antrąjį 
aukštą. 

Jus t inas Šidlauskas, Vytau
to Didžiojo rinktinės vadas 
buvo pakviestas pravesti rin
kimus. Va ū M. Abariui pa
siūlius kandidatus , vyko Cent
ro valdybos rinkimai. 

Naująją 2000-2003 m. C. 
valdybą sudaro: vadas — My
kolas Abarius; kapelionas — 
kun. Alfonsas Babonas; I vado 
pavaduotojas — Just inas Šid
lauską?; II vado pavaduotojas 
— Jonas Šostakas; vado pava
duotojas Kanadoje — Petras 
Jonikas; sekretorė — Onutė 
Abarienė; iždininkas Leonas 
Petronis; moterų vadė — 
Anelė Kirvaitytė; jūrų šaulių 
vadas — maj. Edmundas Ven
gianskas: ūkio tiekimo vadas 
— Juozas Kinčius; kultūros 
reikalų vadovas — muz. Sta
sys Sližys: spaudos informaci
jos vadovė — Regina Juškai tė-
Švobienė; fotokorespondentas 
— Balys Telyčėnas; šaudymo 
sporto vadas — Jonas Šosta
kas; jaunimo reikalų vadas — 
Šarūnas Mingėla; patarėjas 
Sąjungos teisiniams reika
lams — pirmininkas Stasys 
Jokūbaitis; kontrolės komisi
jos pirmininkas — Kęstutis 
Miklas. 

Suvažiavimo dalyviams bu
vo pristatyti Garbės nariai. 

LŠSI vadas Mykolas Aba
rius ir j ū rų šaulių vadovas 
maj. Edmundas Vengianskas 
apdovanojo ir įteikė žymenis 
šiems asmenims: Lietuvos 
Respublikos prezidentui Val
dui Adamkui (nedalyvavo su
važiavime), Lietuvos Respubli
kos Seimo pirm. prof. Vytau
tui Landsbergiui (nedalyvavo). 
Lietuvos Šaulių s-gos vadui 
pulk. Jonui Gečui, Vilniaus 
apskr. šaulių rinktinės vadui 
Antanui Gudoniui, Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės va
dui Jus t inu i Šidlauskui, Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
šauliui Klemensui Stravinskui 
ir Centro valdybos spaudos in
formacijos vadovei Reginai 
Juškaitei-Švobienei. 

Lietuvos Šaulių s-gos vadas 
pulk. Jonas Gečas įteikė Gar
bės šaulio ženklus ir žymenis: 
Vytautui Pečiuliui, Alfui Šu
kiui (nedalyvavo) Stefanijai 
Gofensienei (nedalyvavo), Jus
tinui Šidlauskui, Petrui Joni
kui, Kaziui Čėsnai ir Reginai 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTTOMOBLJO. NAMŲ, SVEKATOS, 
IRGYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapc*s ir Off Mgr Aukse 
S Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 WMt 9Sth Street 

Tel. (706)424-8654 
(773) 581-86S4 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

yKMLTOKS 
orPcrmnH - MM 
HMK(7M)42i-71M 

maamtm mu 

RIMAS LSTANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodama namus 
• Pensininkams nuolaida 

Pažintinės kelionės po 
Čikagą ir Illinois valstiją. 

TeL 312-560-1125; 
708-205-1394; 
708-442-7516. 

Windov* Washfrs Needed! 
40.000 per year. We need 100 crcws. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid dri ver's licensc and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VV'ashing. 
Tei. 800-820-6155. 

Kalame visų rūsių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti I 

Romui tel. 630-774-1025. 

*w,.VWoo 
1^932S.LaGraafe 
PBfc»PM*,IL«04M 
Bos.: 7M-361.MM 
Vok* Nfci: 771*54-7*30 
Pagcr: 70S-S92-2573 
Faz: 7W-3*l-ttU 

i DANUTĖ MAYEft 
Dirba naujoje ištaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipiatės į DANUTE 

MAYER Ji profesionaliai, 
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus. 
Nuosavybių įkainavimu veltui. 

Tcttu 
ar perkant namus, butus, 
žsmes sklypą. Padedu 

susirasi butą nuomavimui 
arba išnuomoti JOsų 
turimas patalpas, galiu 

tarpininkauti gaunant 
finansina paskolą 

O'FLAHERTY REALTOR8 t 
BUILDER8, Ine. 

Gražina Jonaviclene 
708-430-1000 
708-599-4399 

jonavicius8) aol.com 

Galiu prižiūrėti vaiką savo 
namuose, 4043 S. Richmond 
St., Chicago, IL. Skambinti 

Astai savaitgaliais, 1 
tel. 773-450-4692. ~ 

Reikalingos moterys 
valymo darbams. 
Tel. 630-243-1155. 

Reikalingas darbininkas 
darbui statybose Čikagos 
priemiesčiuose. Nebūtinas 

didelis patyrimas. 
TeL 773-758-8889. 

Išnuomojamas 2 mieg. 
kamb. botas Archer ir 

Harlem apyl. $550 i mėn. + 
„sec. dep.". 

TeL 708-594-1472. 

Reikalinga moteriikų ir 
vyriškų rūbų stevėja; 4412 
W. 59 StTeL 773-735-56*37. 

Kalbėti angliškai arba į 
lenkiSkai. * 

Lithuaniao-Americaa Ow»*7| 
seeks English speakjng MachinistĮ 
Apprentice with potential to be-
come a Fortnan. Small grovving 
company near O'Hare. TeL 847-
233-9951; Faz 847-233-9953. 

HELP VVANTED 
Banquet vvaitresses/vvaiters 
Condesa del Mar, 12220 S. 

Cicero 
Alsip, IL. Apply in person. 

Juškaitei-Švobienei. Taip pat 
vadas Jonas Gečas įteikė Šau
lių sąjungos pasižymėjimo 
ženklą ir žymenį vadui M. 
Abariui, visai centro valdybai 
ir visų kuopų vadams. 

Suvažiavimo rezoliucijos, 
perskaitytos Vytauto Pečiulio, 
buvo priimtos plojimais. 

LSSI vėliava buvo įteikta 
naujai kadencijai. 

Perkate: 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik atvykot į JAV? 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesCio! 
Galėsite sėst o i vairo Bandiea! 

(630)-234-8222 

Naujai kadencijai išrinktam 
LŠSI vadui Mykolui Abariui 
buvo iškilmingai įteikta Są
jungos vėliava. 

(Nukelta į 5 pal.) 

Prie lietuviško kryžiaus Nekalto M Marijos Prasidėjimo bažnyčias Brifh-
ton Parke šventoriuje - LŠS vadas pik J Getas ir Kanados lietuviai 
šauliai Nuotr R. Juskait*s-$vobienes 

http://aol.com


14 kaires j dešinę: Antanas LukAa „Artinas", partizanas; Melita Kupnene, akompaniatorė, Vincentas Kuprys, 
Lietuvos valstybinės operos solistas, politinis kalinys; Vladas Šiukšta, partizanų ryšininkas, politinis kalinys; 
.Vytautas Balsys „Uosis", partizanas; Antanas Paulavičius, meno vadovas, tremtinys. Nuotr A. Kairio 

KODĖL „GIRIŲ AIDAS" 
SKAMBESNIS IŠEIVIJOJE? 

EDMUNDAS SIMANAITIS 
Kalba pasakyta Antano Pau

lavičiaus knygos „Už jūrų ma
rių" sutikime Rašytojų sąjun
gos klube 2000 m. balandžio 
13 d. Knygos aptarime dalyva
vo prof. dr. Vytautas Kubilius, 
prof. dr. A. Tyla, prof. dr. Z. 
Zinkevičius. Dainavo „Girių 
aido" ansamblis; Vytautas 
Balsys, Stasys Gudaitis, Anta
nas Lukša, Vincentas Kuprys, 
Melita Kuprienė (akompanuo
tąja), Antanas Paulavičius — 
knygos autorius, kompozito-

: rius. Vakarą vedė Rašytojų 
: sąjungos pirmininkas V. Sven-

tickas. 
Knygą visapusiškai aptarė 

. žinovai ir aš vargu ar galėčiau 
>.ką naujo pridurti. Tai turinin

ga partizanų dainų ansamblio 
„Girių aidas" kelionių po lietu
vių išeivijos telkinius ataskai
ta. Ansamblis buvo visur lau
kiamas ir labai šiltai sutin-
-kamas. Jo dalyviai aktyviai 
fĮientrravo su tautiečiais. Įsimi
nė man Floridoje gyvenančios 
tautietės Genės Treinienės 
būdinga pastaba: „Labiausiai 
mus jaudina dabartinio jūsų 
jaunimo bedvasiškumas, kuris 
Jabai krinta į akis". 

|̂  Norėčiau šia tema pasidalin
ti su jumis keletą minčių. Bū
tų apsirikta, jei kas manytų, 
jog mėginu ginčytis su G. Trei-
niene. Pirmiausia — kokiu at
veju jaunimas vadintinas jūsų 
ir kokiu mūsų? Galima sakyti, 
kad mūsų laikytinas tas, kuris 
gimė ir auga Lietuvoje, o jūsų 
— tas, kuris pasaulį išvydo 
išeivių šeimose ir dabar bręsta 
ne tėvų tėvynėje. Tačiau neap
siriksime sukeisdami vietomis 
visiškai sąlygišką priskyrimą. 
Nors jūsų jaunimo sąvoka api
ma ir išeivijoje, ir tremtyje gi
musius, augančius, jau užau
gusius. O apskritai — jauni
mas visas yra mūsų, jei verti
name jį, kaip tautos kultūros 
ir pilietinės savimonės perė
mėją. Iš anksto tvirtinu — jis 
geras, nes kitokio neturime. 
Jis mūsų visuomenės dalis ir 
tautos ateitis. Be to, ar gali 
būti kitaip? Juk neturime pa
sirinkimo. Išimtys taisyklės 
negadina. Jaunimą kamuoja 
tos pačios negerovės, kurios 
vargina ir visuomenę. 

Bedvasiškumą šiuo atveju 
reikėtų suprasti, kaip apsilpu
si jaunimo santykį su tautos 
kultūra, tėvų gimtąja kalba, 
religija, pačių jaunuolių ar jų 
tėvų tėvynės istorija, o ypač 
naujausiąją, apimančia tautos 
kančias, pasipriešinimo oku
pantams kovas ir netektis. 
„Girių aido" dainininkų ben
draamžių kartai tiek tėvynėje, 
tiek ir išeivijoje šios vertybės 
besąlygiškai brangios. Jauni
mo požiūris kitas. Lietuvos 
jaunimas stokoja gilesnio tau
tos, tėvynės istorijos, o ypač 
naujausios, pažinimo. Jo tikė
j i m u neturi tvirto pamato, 
kurio tėvai negalėjo duoti, nes 
ir patys jo neturėjo.arba so
vietmečiu turėjo slėpti savo 
įsitikinimus. Tačiau kalbos ir 

tautos kultūros atžvilgiu jie 
nėra nuskriausti. 

Išeivijos jaunimas neperima 
visu šimtu procentų tėvų, tai
gi ir tėvynės, istorijos bei tau
tos kultūros palikimo. Tikėji
mo reikalai saistomi vakarie
tiškų tradicijų. Kalbos reikalai 
prasti. Tėvų kalba jiems pa
lengva prarado gimtosios sta
tusą. Dėl to ir ryšys su tėvy
nės kultūra keblus ir aiškiai 
nepakankamas. Tremtinių 
vaikai, kurių tėvai pasiliko Si
bire, ypač nuskriausti. Jie ne
turėjo lietuviškos mokyklos. 
Tėvų kalba jiems netapo pir
mąja bendravimo priemone vi
suomenėje, o neretai ir šeimo
je. 

Mūsų senolių patirtis verta 
ypatingo dėmesio. Jie. laido
dami kaimo kapinaitėse savo 
artimuosius, statydavo medi
nius kryžius. Medinio kapų 
kryžiaus ir lietuvybės išsau
gojimas išeivijoje bei tremtyje 
panašūs trukmės atžvilgiu — 
apie 50 metų. Per dvi kartas 
papuvęs, kryžius nuvirsdavo. 
kapas išnykdavo ir išdildavo 
iš palikuonių atminties. Išei
vijoje ir tremtyje tėvų kalba 
per kartą ar dvi išstumiama iš 
vartosenos ir lieka tik pagar
bos (geriausiu atveju) verta 
liekana. Amerikiečių visuome
nės katilas verda ir kunku
liuoja be perstojo. Jame mai
šosi, lydosi tautos, kultūros, 
tradicijos, papročiai. Namų ži
dinio atmosfera ir sekmadie
ninės mokyklos gelbsti ribotai. 
Sibire nepalyginamai blogiau 
— ten reikėjo ir tikriausiai da
bar tebereikia tėvų rizikos ir 
slapto pasiaukojančio užsispy
rimo, norint suteikti jaunimui 
lietuvybės pagrindus. Nutau-
tėjama lygiai taip pat, kaip ir 
išeivijoje — per vieną dvi kar
tas. Tik skirtumas esminis. 
Tremtyje nutautinimas buvo. 
ko gero ir tebeliko, vienu iš 
svarbiausių valstybės impe
rinės rusinimo politikos ele
mentų. 

Ar įmanoma išeivijos ir 
tremtyje pasilikusio jaunimo 
nutautėjimą sustabdyti? Ne! 
Geriausiu atveju galima tik 
sulėtinti. Tėvynėje tokia gali
mybė, veikiau — būtinybė yra. 
Siekiant išsaugoti valstybę 
būtina ugdyti jaunimą tau
tinės savivokos, pagarbos 
krikščioniškajai kultūrai, ir 
pilietiškumo dvasia. Tai nie
kada nenutrūkstantis, nesi
baigiantis, neišvengiamas 
valstybinės svarbos darbas. 

Pagrindinė nūdien susiklos
čiusios padėties priežastis — 
per ilgai užsitęsusi sovietų 

* okupacija. Jei ji būtų tetruku
si tik 10 ar 20 metų, o ne visą 
pusamžį, tai tiek išeivijos, tiek 
ir tremties, jau nekalbant apie 
tėvynės jaunimą, pilietinės sa
vimonės ir tautinės savivokos 
reikalai būtų nepalyginamai 
geresni. Tikriausiai bemaž vi
sa išeivija ir visi tremtiniai 
būtų sugrįžę j tėvynę darbingi 
ir pilni energijos ir ryžto at

kurti Lietuvos valstybę. Jų 
indėlis, likviduojant okupaci
jos padarinius, be jokios abe
jonės, būtų buvęs lemiamas 
arba labai reikšmingas. 

Verta prisiminti abėcėlinę 
tiesą, kurią dažnas gatvės po
litikas ar politikuoti pasišovęs 
populistas, iš nesusitupėjimo 

.ar siaurų partinių interesų 
(gal net kokio nors įtakingo 
šeimininko paakintas?) maga 
„pamiršti", kad mūsų jaunuo
liai buvo, yra ir liks pirmieji 
tėvynės gynėjai pavojaus va
landą. Beje, kitaip ir būti ne
gali. Antraip, pasak Napoleo
no, jei neugdytume savosios 
kariuomenės, šertume sveti
mą. Ši taisyklė išimčių neturi! 
Lietuvos istorija tai patvirtina 
kiekvienu savo tarpsniu. Ar 
bereikia priminti, kad valsty
binio saugumo stiprinimas bu
vo, tebėra ir, manau, dar labai 
ilgai liks aukščiausias Lietu
vos vidaus ir užsienio politikos 
tikslas. Tokios mūsų šalies 
geopolitinės realijos, kurias, 
beje. tinkamai atspindi valsty
binio saugumo pagrindų įsta
tymas. 

Gera proga paaiškinti, kad 
nūdienos Lietuvos kariuome
nė yra pati stipriausia pilie
tiškumo, patriotizmo ir sveiko 
draugiškumo mokykla. Jauno
jo kareivio bazinio mokymo 
programoje numatyta jaunuo
lius supažindinti ir su pasi
priešinimo kovų istorija ir su 
valstybės valdžios sandara ir 
su konstitucinėmis piliečio pa
reigomis bei teisėmis. Gerai 
žinome, kad kas penktas vals
tybės pilietis yra ne lietuvis. 
Kariuomenėje nebuvo paste
bėta nė vieno atvejo, kad jauni 
kareiviai tyčiotųsi iš tautybės 
ir dėl to kiltų chuliganiškų 
veiksmų. Net prastai mokan
tys valstybinę kalbą, jos išmo
komi kariuomenėje ir išlei
džiami į atsargą jau gerai su
sikalbantys lietuviškai. Ta
čiau kariuomenė negali su
teikti jaunam žmogui to, ką 
turėtų duoti šeima ar mokyk
la. Sunku suprasti kodėl po 
dešimties atgautos nepriklau
somybės metų dar vis atsiran
da jaunimo nemokančio vals
tybinės kalbos. Kariuomenė 
tėra tik uniformuota ir draus
minga, tos pačios visuomenės 
dalis. 

Išvada beveik geniali, nes 
pavydėtinai paprasta — reikia 
daugiau dėmesio jaunimui. O 
ypač jo kultūriniam pilieti
niam ugdymui. Viena iš būti
nųjų sąlygų — sudaryti gali
mybę dirbti ir užsidirbti duo
nai ir prie duonos tėvynėje. 

Autoriaus knyga apnuogina 
keliamos problemos aktua
lumą. Išeivijoje visi susitiki
mai vyko tik su panašaus 
amžiaus žmonėmis, kuriems 
visa, ką dainuoja ir pasakoja 
atvykėliai „Girių aido" giedo-
riai — širdžiai miela ir brangu 
iki ašarų, nepamiršta, išken
tėta, išlaukta. Knygoje daug 
nuotraukų. Jos liudija, kad 
koncertinių kelionių metu 
dažniausiai bendrauta tik su 
vienmečiais. Koncertuose ir 
susitikimuose jaunimo būta 
mažai, o gal kai kur ir visai 

jaunų žmonių nepasirodė? Ar 
galima sakyti, įa (į išeivijos 
jaunimas liko nuošalyje nuo 
pačių skaudžiausių Tautos ne
tekčių ir jų atgarsio kūryboje? 
Nedrįsčiau 'virtinti, tačiau to
kia kryptis jaučiama pakanka
mai aiškiai. 

Lietuvoje dar prasčiau — to
kio „Girių ado" dainų pasise
kimo, kaip išeivijoje, tikėtis 
sunku. Tremtiniai, politiniai 
kaliniai, partizanai ir nemaža 
dalis Lietuva gyventojų, ne
susitepusių kolaboravimu, 
partizanų dainas priima kaip 
savas, jau liaudies dainomis 
tapusias. Mielai klausosi jų ir 
patys dainuoja. Jaunimas žiū
ri į tai kiek kitaip. Tokių ga
lingų sambūrių, kaip Sąjūdžio 
audringo rritinginio periodo 
metais, jau nebūna. Roko mu
zikos koncertai sutraukia di
deles jaunimo minias, tačiau į 
„Girių aidor koncertus jis ne
siveržia. Partizanų dainas ig
noruoja Lietuvos televizija ir 
radijas. Net valstybinė televi
zija nesikviečia „Girių aido" 
dainininkų. 

Ar yra išeitis iš šios padė
ties? Taip, yra! Reikia mokytis 
pakankamai dėmesingai kal
bėtis su jautimu jo kalba, jam 
priimtina forma, suteikiant jai 
pilietiškumo (ne didaktine, o 
kultūrine prasme!) šerdį. 

Per pirmą atgautos laisvės 
dešimtmetį gautas kuklus der
lius. Dar vif tebeauga kalnas 
faktologijos ir atminimų iš 
tautą ir valstybę ištikusios ka
tastrofos pe-iodo. Juos rašo 
žmonės, patyrę skriaudas ir 
patyčias, praradę artimuosius, 
turtą, sveika:ą, rašo kovotojai 
apie žuvusius bendražygius, 
rašo savamoksliai istorikai 
neapsikentėlii, jausdami sle
giančią parėtą aprašyti tai, 
kas negrįžtamai pražūva kar
tu su išeinančiais į Anapilį tų 
tragiškų įvykių dalyviais ir 
liudininkais. Būkime blaivūs 
— nerašo ir tikriausiai nera
šys tiesos atminimų komparti
jos sekretoriai, kagėbistai ir 
stribai, aktyvūs genocido ak
cijų planuotojai, organizato
riai ir vykdytojai. Tai įsidėmė
tinas posovietinės visuomenės 
bruožas. Tačiau iki šiol neturi
me epo apie tautos didžiausią 
tragediją — masinius niekuo 
nekaltų gyventojų trėmimus, 
nėra trilogijos apie didvyriš
kas ir tragiškas partizaninio 
karo kovas. Poetai (sovietme
čio ir atsikūrusios Lietuvos 
valstybinių premijų laureatai) 
nesukūrė poemos apie Vieti
nės rinktinės karių odisėjas. 
Teatruose nemėginkite ieškoti 
dramos apie 1941 metų suki
limą. Nėra ir greitai nebus. 
Nejaugi pusė amžiaus — per 
trumpa istorinė atkarpa paty
rusiems meno pasaulio kūrė
jams, kad jie galėtų istorines 
tiesas įvilkti į meno apdarus? 
O gal nūdienos kūrėjams, tu
rintiems solidžią plunksnos 
braškinimo patirtį, kliudo so
vietmečio bagažas, kurio kaip 
kupros nusimesti neįmanoma? 

Kovų, kančių ir netekčių 
sunkmečio istorija, tautos pa
tirtis turi būti įvilkta į meninį 
drabužį. Tik tada ji tampa 
natūraliai prieinama jaunes
nėms ir jaunosioms kartoms, 
kai patenka į kultūros aruodą, 
iš kurio semiasi peno visi. Ma
nau, kad tai ne problemos su
vokimo, o kūrėjų pilietinės 
brandos reikalas. Kol poetas, 
skulptorius, kompozitorius ne
pajuto, kad toliau jau nebegali 
išturėti tylos, nes kūrybinio 
sumanymo gemalas tyliu spro
gimu plėšo vidinę rimtį, tol ki
tokio derliaus nelaukime. 
Tūlam nūdienos menininkui 
madinga bėgti nuo nesuvok
tos, ar dar nedrįstamos suvok
ti didingos tautos savasties. 

Autorius detaliai aprašo su
sitikimus su išeivijos aktyviu 
pasišventėliu — tautinės kul
tūros puoselėtoju Juliumi Pa-
kalka. Jo iniciatyva ir jam 

remiant kompozitorius J. Gai
delis poeto J. Aisčio žodžiams 
sukūrė kantatą „Partizano 
motina". Kultūros ir krašto 
apsaugos ministerijų pastan
gomis šis unikalus kūrinys 
nuskambėjo pernai Lietuvoje. 
Nustebino sostinės muzikinio 
pasaulio abejingumas šiam 
įvykiui. Tai taip pat problema, 
kurią aš drįsčiau pavadinti 
tėvynės ir išeivijos kultūrinin
kų vertybių skalės persistū-
mimu. 

Skaitydamas pristatomą 
knygą ir gerai pažinodamas 
autorių, kaip poetą, rašytoją, 
muziką, chorvedį, LVR karių 
organizatorių, pajutau tą 
įspūdingų susitikimų su išei
vijos tautiečiais dvasią. Tokie 
ryšiai sveikintini. Knyga tik 
sustiprino mano anksčiau pa
teiktą teiginį — atsisukime į 
jaunimą. Padėkime jaunimui 
perimti tą gausų ir labai ver
tingą istorinį ir kultūrinį šio 
amžiaus palikimą, kurį taip 
įspūdingai už jūrų marių de
monstravo „Girių aido" daini
ninkai, ir kurį aprašė Antanas 
Paulavičius. 

Garsiosios 1949 m. Vasario 
16-osios Deklaracijos signata
ras Juozas Šibaila — „Merai-
nis" rašė partizanų laikraščio 
„Prie rymančio Rūpintojėlio" 
1949 m. gegužes 3-osios nu
meryje: „Kai Lietuva de facto 
ir de jure bus laisva, nepri
klausoma, demokratinė Res
publika, Lietuvos Laisvės Ko
vos Sąjūdis (LLKS) paliks Lie
tuvos istorijos laiku, kuris liu
dys jos savito gyvenimo teisę 
(...) Tik nereikia manyti, kad 
LLKS, kaip savita organizaci
ja, iš viešojo tautos gyvenimo 
išnyks. Iki bus gyvas bent vie
nas LLKS narys, veiks ir 
Sąjūdžio vidaus tvarkos sta
tutas, kuriuo vadovaudamasis 
jis reikšis tautos ir savitame 
gyvenime" („Partizanai apie 
pasaulį, politiką ir save", V., 
1998) 

Mes tuo jau ne kartą įsiti
kinome. Ir šiandien mums dai
nuoja Laisvės Kovos Sąjūdžio 
gyvieji balsai. 

Kartų patirties perimamu
mas — vienas iš aktualiausių 
kultūros klausimų. Kančių ir 
kovų patirtį dabartinės visuo
menės atskiros grupės suvo
kia ir vertina labai skirtingai. 
Dievo pirštas palengva ištrins 
tą skirtumą. Ar tai neliudys 
mūsų geros valios pastangų 
stoką? 
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ŠAULIU SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Atkelta iš 4 psl. 
Vadui Abariui 

padėkojus visiems už dalyva
vimą suvažiavime ir patikėji
mą jam toliau vykdyti vado 
pareigas, suvažiavimas buvo 
baigtas visiems sugiedojus 
Lietuvos himną. 

Vakare vyko iškilmingas po
kylis Šaulių namuose, kuria
me dalyvavo daugiau negu 
120 asmenų. Salė buvo gražiai 
papuošta pavasarinėmis gėlė
mis. Prie scenos kabėjo didelis 
Mykolo Abariaus padarytas 
suvažiavimo užrašas. Po ska
nios vakarienės šokiams grojo 
Kosto Ramanausko orkestras 
ir dainavo Liucija Kvietkaus-
kienė. Robertas Mingėla pa
skaitė savo kūrybos humoris
tinius eilėraščius, o Vytautas 
Pečiulis pasakojo pasakas ir 
anekdotus. Vakaras gražus, 

smagus, nuotaikingas. 
Sekmadienį, gegužės 7 d., 

Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje Brighton 
Parke šv. Mišias koncelebravo 
vyr. Sąjungos kapelionas kun. 
Alfonsas Babonas ir Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės ka
pelionas kun. Fabijonas Kirei-
lis. Šv. Mišios buvo aukojamos 
už gyvus ir mirusius šaulius ir 
laisvės gynėjus. Mišių metu 
gražiai giedojo parapijos cho
ras. Kun. Alf. Babonas sveiki
no suvažiavimo dalyvius. Jo 
pamokslo mintis buvo: „Ben
dradarbiaukime ir eikime švie
siu tėvynės keliu". 

Po Mišių vyko pabendravi
mas ir atsisveikinimas su sve
čiais Šaulių namuose. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė pavyzdingai tvarkė 
suvažiavimą. Dalyviai išsi
skirstė su geriausiais įspū
džiais. 

Regina Juška i tė 
Švobienė 

A.tA. 
MARIJA AUKŠTUOLYTĖ 

MICKEVIČIENĖ 
Mirė 2000 m. gegužės 22 d. San Mateo, CA Gimė 

Vilniuje. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Gyveno Omaha, NE, anksčiau Čikagoje. 
Velionė buvo žmona a.a. Stasio Mickevičiaus. 
A.a. Marija pašarvota penktadienį, gegužės 26 d. nuo 

3 iki 9 vai. vakaro Petkus Marąuette laidojimo namuose. 
Laidotuvės šeštadienį, gegužės 27 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jos sieią. Po Mišių Velionė Marija bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vaikai: Adomas Mickevičius, Tadas 
Mickus, Stasys Mickus, Andrius Mickus, 
Gražina Ward i r Vytas Mickus su šeimomis; 13 
anūku, šeši proanūkai bei seserys ir broliai: 
Jadvyga Kalnietienė, Ona Dainienė, Mečys 
Aukštuolis ir Vytas Aukštuolis su šeimomis. 

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

„DRAUGAS" išeivijos f Tietuvos jungtis; 

..DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ 

£ * St*Q *_.»««> 

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

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easėrand more convenient 

than SAS. From Chicago, we 

offer daily service to Vilnius with 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p m 

departure gtves you a retaxed morn-

ing amVal for business or pleasure. 

When you're ready to return. you'II 

enjoy same-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. Ane! whether 

you fly Business Class 

or Economy Class. you can be 

sure our service wili be world-ciass. 

and wili ailow you to arnve rested and 

refreshed - aii for a reasonable fare. 

Fmd out what a vvorld of difference 

SAS can make for your next tnp. 

Just call your Travel Agentor SAS 

at 1-800-221-2350 For .more infor-

mation and speoal offers. visit 

our vvebsite at www.flysas.com. 

FV9M 0 
SK946 
SK744 
S K » 3 
SK<M3 

rrofn 
Chfcago 
Stockholm 

Vilnus 

Copenhagen 

Tb 
Stockholm 

VHnuis 

Ccoenhagfr 
CiwaQo 

Departure Time 

4 30om 
9 2 0 a m * l 

•245 om 
?40 pm 

Arrfval Time 

7 4 0 a m * l 
10 50 am M 
215pm 
540 om 

http://www.flysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Viktoras ir Roma Mas-
č ia i , gyvenantys Pinellas 
Park, FL, Draugo fondo milijo
no užbaigimui atsiuntė 300 
dol. prie ankstyvesnių 700 dol. 
įnašų ir tapo garbės nariais. 
Sveikiname naujus DF garbės 
narius ir dėkojame už paramą 
„piramidės" užbaigimui. 

Į l a b d a r o s koncertą „Šyp
senėlė", kuris įvyks jau šį 
sekmadienį, gegužės 28 d., 3 
val.p.p. Jaunimo centre, bilie
tus iš anksto dar galima įsigy
ti „Seklyčioje", o koncerto die
ną - nuo 2 val.p.p. prie įėjimo. 
Programoje: dainininkės Ne
ringa Nekrašiūtė, Laima Lap-
kauskaitė ir muz. Dalios Ged
vilienės vadovaujamas vaikų 
ansamblis „Lakštutė". Visus 
kviečia „Saulutė", Lietuvos 
Vaikų globos būrelis. 

Jaunųjų a te i t in inkų sto
vykla Dainavoje perpildy
ta! Pranešame, kad registraci
ja stovyklai pasibaigusi ir vi
sos vietos sausakimšai užim
tos. Džiaugiamės, kad yra tiek 
daug norinčių stovyklauti. Ap
gailestaujame, kad dėl patal
pų ribotumo negalime priimti 
daugiau stovyklautojų. 

Žid in io pamaldos , vyk
siančios šeštadienį, birželio 3 
d., 4 vai. popiet Jėzuitų kop
lyčioje Čikagoje, skiriamos 
kartu solidarumo dvasia daly
vauti birželio 1-4 d. Kaune 
vykstančiame Lietuvos eucha
ristiniame kongrese „Jėzus 
tikroji Gyvenimo Duona". 
Nuoširdžiai kviečiame. 

Šv. Kazimiero l ie tuvių 
k a p i n ė s e pirmadienį, gegu
žės 29 d., švenčiant Memorial 
šventę kaip ir kasmet prie 
Steigėjų paminklo vyks visuo
meniškas mirusiųjų prisimini
mas i r jų pagerbimas, vykdo
mas Kapų sklypų savininkų ir 
Bendruomenės pasauliečių ko
miteto, garbės sargyboje daly
vaujant šauliams, jū rų šau
liams ir ramovenams. Visuo
menė kviečiama pasibaigus 
kapinėse aukojamoms ŠV. Mi
šioms, tuoj r inkt is prie Stei
gėjų paminklo, t r u m p a m susi
kaupimui. Čia religinei da
liai vadovaujant šių kapinių 
direktoriui gerb. kun . Jonui 
Kuzinskui, o Bendruomenės 
pasauliečių Komiteto pirm. Al
gio Regio žodžiu, vainiko pa
dėjimu, giesme JAV ir Lietu
vos himnais bus prisiminti ir 
pagerbti visi kovose už -laisvę 
žuvusieji, ta ip pat šių kapinių 
steigėjai bei jose amžiną poilsį 
radusieji taut iečiai . Visi kvie
čiami dalyvauti š iame bend
ruomeniškame susitelkime, o 
paskui individualiai aplanky
ti savo artimųjų bei draugų 
kapus. Tęskime šią gražią gy
vųjų ir mirusiųjų bendravimo 
tradiciją. 

Č ikagos ir apy l ink ių 
skautų ir s k a u č i ų s tovykla 
R a k o s t o v y k l a v i e t ė j e , Cus-
ter, Michigan, vyks š.m. liepos 
15-26 d. Registracija vykdoma 
per tuntus. Informacijai ir re
gistracijai kreipkitės į pasto-
vyklių viršininkus: 

,Aušros Vartų7„Kernavės ' ' 
tuntas — ps. J ū r a t ė Vallee, 
tel. 708-839-1305. 

„Lituanicos" tuntas — ps. 
Gintaras Aukštuolis, tel. 708-
352-2664; 
„Nerijos" tuntas — ps. Aldo

na VVeir, tel. 630-964-9120; 
Jaunų šeimų — s. Gintaras 

Lietuvninkas, tel. 708-214-
6001. 

Registracija baigsis birželio 
23 d. Po šios datos registruo
jantis bus pridedamas 40 dol. 
pnedinis mokestis. Stovyklon 
priimami skautai nuo 8 m. 
amžiaus, išskyrus Jaunų šei
mų pastovyklę. Norintieji sto
vyklon vykti autobusu, pra
neša stovyklos viršininkui. 
Autobuso kaina 50 dol. asme
niui 

AMERIKIETIS RAŠO APIE LIETUVIUS 

Kviečiame į susipažinimą 
su nauja Irenos Gelažienės 
knyga „Baltoji paukštė". Susi
pažinimas vyks gegužės 28 d. 
12 vai. Pasaulio lietuvių cent
ro didžiojoje salėje. Visus daly
vauti ir pabendrauti kviečia 
PLC renginių komitetas. 

Muzika fortepijonui ketu
riomis rankomis . Gegužės 
26 d., penktadienį, 7:30 val.v. 
Lietuvių dailės muziejuje Le-
monte koncertuos pianistai 
Sonata ir Rokas Zubovai. 

Ate i t in inkų namuose, Le-
monte, daug pasikeitimų. 
Darbščios ir rūpestingos val
dybos pastangų dėka, sodyba 
sutvarkyta ir aptverta gražia 
metaline tvora. Vidaus salės ir 
kambariai nuolat atnaujina
mi. Atsilankę į Ateitininkų 
namų gegužinę visa tai ga
lėsite pamatyti . Gegužinė 
vyks sekmadienį, birželio 11 
d. Pradžia 12 vai. Visi 
kviečiami atsilankyti ir malo
niai praleisti sekmadienį jau
kioje lietuviškoje aplinkoje 
bendraujant su draugais ir pa
žįstamais. 

Inž. Algirdas Stepaitis, 
daug metų dirbęs įvairiuose 
pasaulio kraštuose žemės aly
vos (naftos) perdirbimo įmo
nių projektavime ir jų statybų 
vadovavime, sekmadienį, ge
gužės 28 d., 12:30 vai. p.p. Pa
saulio lietuvių centre, Lemon-
te, Vydūno fondo būstinėje 
(kambarys 13) kalbės apie Lie
tuvos žemės alyvos pramonę. 
Visi kviečiami pasiklausyti 
įdomios paskaitos. 

J a n i n a Miliauskienė, mū
sų korespondentė iš Worces-
ter, MA, vestuvių proga už
prenumeravo „Draugą" savo 
dukrai Teresei (Miliauskaitei) 
ir Algiui Ilgūnui, š.m. gegužės 
20 d. sukūrusiems lietuvišką 
šeimą. Jan ina Miliauskienė 
rašo: „Noriu, kad „Draugas" 
būtų pirmasis svečias jų na
muose, jų niekada nepaliktų, 
o Algis ir Teresė visą gyveni
mą pasiliktų ištikimi Dievui ir 
nepamirštų jų tėvų žemės — 
brangios tėvynės Lietuvos". 
Jaunavedžiams linkime lai
mingo gyvenimo, o jų rūpes
tingai mamytei sveikų ilgiau
sių metų ir kilnių troškimų 
išsipildymo. 

Karštų miel inių blynų ir 
obuolinės košės galėsite atsi
valgyti šį sekmadienį, gegužės 
28 d., Jaunimo centro kavinė
je. Į vaišes, kurios prasidės 8 
val.r., kviečia JC Moterų klu
bas. Savo atvykimu paremsi-
te Jaunimo centrą! 

Bus lankomi Lietuvių ka
rių veteranų sąjungos „Ramo
vės" Čikagos skyriaus mirusių 
ramovėnų kapai Lietuvių tau
tinėse kapinėse. Ramovėnus ir 
jų šeimos narius prašome 
rinktis gegužės 28 d., sekma
dienį, 10 val.r. prie kapinių 
administracijos pastato. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinės 
bus lankomos gegužės 29 d., 
pirmadienį, 9 val.r. Prašoma 
rinktis prie Romo Kalantos 
paminklo. 

Čikagos ūkininkų mugių 
s e z o n a s prasidės birželio 1 
d., ketvirtadienį, Daley Plaza 
Čikagos miesto centre. Mugėje 
bus galima nusipirkti šviežių 
ūkininkų išaugintų gėrybių, 
gėlių, kepinių, prieskonių, 
rankų darbo dalykų. Mugės 
laikas - nuo 7 val.r. iki 3 
val.p.p. 
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Tie, kurie skaito „Life" laik
raščius, platinamus Cicero, 
Benvyn, Stickney ir Forest 
View miesteliuose, dažnai už
t inka Jim Harris pavardę. Šis 
žurnalistas dar palyginus ne
seniai pradėjo dirbti „Life" re
dakcijoje ir jau spėjo įsigyti 
lietuvių skaitytojų simpatijas. 

Jis kiek anksčiau paraše lie
tuviams palankų straipsnį 
apie Šv. Antano parapiją ir jos 
steigėjų lietuvių žygius lietu
viškų pamaldų reikalu. Jim 
Harris ne kartą yra rašęs ir 
apie šios parapijos klebono 
kun. James Kastigar keistą 
laikyseną ne vien tik bendrau
jan t su lietuviais parapijie
čiais, bet ir su Cicero miesto 
vadovybe bei arkivyskupijos 

pareigūnais. 
Prieš Čikagos Lietuvių ope

ros statomos „Traviatos" 
premjerą J im Hirris dalyvavo 
operos kolektyvi repeticijoje ir 
plačiai pažymėjo šį renginį du 
kartus prieš spt <taklį ir kartą 
po jo. Tokiu būdu tūkstančiai 
laikraščio nelktuvių skaity
tojų sužinojo apie mūsų tau
tiečių kulturir.es pastangas 
muzikos srityje 

Dabar J im H.rris yra pasi
ruošęs parašyt ' apie žymes
niuosius Čikagos vakarinio ra
jono lietuvius bei jų darbus. 
J i s norėtų plač;au pagarsinti 
mūsiškių pastangas kovoje dėl 
teisių lietuvių įsteigtoje Šv. 
Antano parapijoje. 

E. Šu la i t i s 

Žurnalistas Jim Harris iš „Life" laikraščio Morton mc.iykloje kalbėjosi 
su lietuvių operos talkininku Mindaugu Baukumi. NtDtr. E. Šulaičio 

Atsiųsta paminėti Vėbraitė atsak) į klausimus 
apie Lietuvos š ietimo proble
mas. Žurnaie . ^ausu įvairios 
informacijos. • 14911 127th 
Street, Lemot:, IL 60439-
7417. 
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• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l Savings , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

„Mūsų š v e n t ė s " - tai JAV 
LB Religinių reikalų tarybos 
leidinys, kurį parėmė Lietu
vių fondas, sudarė Religinių 
reikalų tarybos vadovė sesuo 
Margarita Bareikaitė, redaga
vo ses. Ona Mikailaitė. Tai 
gausiai iliustruotas leidinys 
vaikams, kuris vaizdžiai pa
pasakoja apie Katalikų bažny
čios ir tautos šventes, suteikia 
žinių apie šventuosius, skati
na* vaikus domėtis ne tik 
aplinka, bet ir savimi. Suda
rytoja pasinaudojo vaikų po
mėgiu piešti ir įdėjo daug pie
šinėlių spalvinimui. Žais
damas vaikas lengvai įsisa
vins pagrindines tikėjimo tie
sas ir išmoks mąstyti kaip 
krikščionis ir lietuvis. 

„Pasaul io l ie tuvis" , 2000. 
Nr. 5 praneša apie Nepriklau
somybės atkūrimo 10-mečiui 
skirtas parodas: istorinę Lie
tuvos nacionaliniame muzie
juje Gedimino kalno papėdėje. 
Radvilų rūmuose ,.Sugrįžusią 
išeivijos dailę" ir Stasio Eidn-
gevičiaus plakato meno pa
rodą Lenkijoje. Pateikiama 
37-ojo Lietuvių fondo narių 
suvažiavimo medžiaga, skau-
tija informuoja apie pasikeitu
sią vadovybę. Gražina Ka-
mantienė pasakoja apie lie
tuvių piligrimų kelionę į 
Romą 2000-ųjų krikščionybės 
metų ir Jubiliejinės lietuvių 
dienos proga. Draugijos ..Pi
lis" pirmininkas Edmundas 
Kulikauskas, iš JAV grįžcs 
gyventi į Lietuvą, pasakoja 
apie savo apsisprendimo ap
linkybes, apie Vilniaus pilių 
tvarkymo reikalus, Lietuvos 
politiką ir kt. LR švietimo ir 
mokslo viceministre Vaiva 

„F lor idos Paa t l anč io l ie
tuv ių biuletenis" , 2000, Nr. 
191 praneša, kad kovo 20 d. 
Miami lankėsi vysk. Paulius 
Baltakis: kliusė išpažinčių, 
aukojo šv. JVašias. Po to buvo 
proga su svečiu pabendrauti 
Emerald valykloje, kur Lie
tuvių klubo vardu jo pirmi
ninkė B Paulaitienė įteikė 
dovaną - "5.000 dol. čekį, 
skirtą Lietu ių katalikų reli
ginei šaipai. 
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M o t i n o s d ienos šv. Mišių 
gegužės 7 d buvo užprašęs 
Lietuvos dukterų skyrius. 
Kun. A. Čeoanis paskatino 
pamaldų dai -vius savo mal
dose prisiminti motinų pa
siaukojimą šenafli ir tautai . 
..Dainos" cho-as atliko naujas 
giesmes, k . r ių vieną K. 
Vaičionio žoižiais parašė L. 
Stukas. Dirigavo J. Samoška, 
vargonavo L. Stukas. 

P a b e n d r a v i m o p i e t u m s 
gegužės 9 :. vadovavo LB 
apyl. valdylos vicepirm. V. 
Kulpa. J is p rskaitė LB gar
bės konsulo S. Balzeko laišką, 
kuriame bu\ i dėkojama apyl. 
valdybai už balandžio 16 d. 
susipažininv nopietę. R. Mil-
dažienė paskaitė tai dienai 
parinktos p> zijos. Nors dau
gelis jau išvyki atostogų į 
šiaurę, šiame suėjime dalyva
vo per 30 dalyvis- Kiti pietūs 
rengiami birželio 13 d 1 vai. 
Piccadilly n -orane. 

R i n k i m u i JAV LB XVI 
T a r y b a ir Pi B Seimą komi
sijos pirm;: akė A. Solienė 
pranešė, kati rinkimai šioje 
apylinkėje bėgėsi sėkmingai. 
Balsavimai \ vko prieš ir po 
pamaldų gegužės 7 d. bei Pic
cadilly pietų metu gegužės 9 
d. Iš viso balsavo 60 apy
linkės gyventojų. Valdyba už 
puikiai atliktą darbą dėkoja 
A. Solienei. V. Majauskienei 
ir A. Augūnui. 
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Vlado Vijeikio pagerbimo šventėje. Sėdi: Jonas Račkauskas ir Vladas Vijeikis. Stovi (iŠ kairės): Skirmantė Mig-
linienė, Algirdas Matulionis, Regina Švabauskaite, Dalia Pečiulienė, Viktoras Jasinskas, Petras Petrutis, To
mas Kirvaitis, Algis Zaboras. Ričardas Spitrys, Ula Juškyte ir Romas Žulys. Nuotr. Zigmo Degučio 

DAILININKO VLADO VIJEIKIO 
PAGERBIMAS 

Čikagoje gyvenantis daili- nuotraukų. Spaudos darbą at-
ninkas Vladas Vijeikis, savo 
darbais ir veikla daug nusipel
nęs lietuvių visuomenei, jo 
gerbėjų ir kultūrinių organiza
cijų iniciatyva buvo pagerbtas 
jo darbų parodos surengimu 
bei asmens pagerbimu. 

Parodos sumanytoju reikėtų 
pripažinti visuomenininką 
Petrą Petrutį, o pagrindiniu 
parodos ruošėju — Lituanisti
kos tyrimų ir studijų centrą, 
kurio darbuotojai ir jų talki
ninkai buvo faktiški rengėjai. 
Parodą Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje ruošė: Ula 
Juškytė , Tomas Kirvaitis ir 
Skirmantė Miglinienė, daug 
laiko ir darbo ruošai įdėję. 
J i ems talkino Dalia Pečiulie
nė, Regina Švabauskaite ir 
Vosylius Lesčiovas. Ekspona
tai buvo gauti iš pačio V. Vijei
kio rinkinio, kiti iš Balzeko 
muziejaus ir asmeninių meno 
mėgėjų: Albinos Ramanaus
kienės, Evelinos Oželienės ir 
Vaclovo Momkaus ir kt. 

Parodoje buvo išstatyti V. 
Vijeikio spausdiniai, knygos, 
medžio dirbiniai, tapyba, pie
šiniai knygų ir leidinių ilius
tracijoms, plakatai, atvirukai 
ir jo skautiškos veiklos nuo
traukos. 

Rengėjai yra dėkingi Lietu
vių fondui, parėmusiam šios 
parodos rengimą. Parodos sa
lės buvo gražiai papuoštos, o 
atidarymui gegužės 12 d. va
kare stalai paruošti lengviems 
užkandžiams. Šį darbą atliko 
Danutė Petrulytė. 

Parodos geresniam išryški
nimui buvo išleistas leidinys, 
sudarytas Skirmantės Migli-
nienės ir Petro Petručio. 

Leidinyje — trumpa jo gyve
nimo biografija, gausu jo dar
bus ' ir veiklą vaizduojančių 

liko Ričardo spaustuve. 
Pagerbimo vakarą pradėjo ir 

vadovavo Skirmantė Migli
nienė. Apie dailininką, jo gy
venimą, veiklą ir darbus kal
bėjo Petras Petrutis. 

Meninę vakaro programą 
buvo paruošę muzikas Algis 
Zaboras ir solistė Genovaitė 
Bigenytė. Vieną Vlado Vijeikio 
feljetoną iš jo knygos „Geriau 
juoktis negu verkti" skaitė ak
torius Viktoras Jašinskas. 

Raštu V. Vijeikį sveikino 
Lietuvos gen. konsulas Čika
goje Giedrius Apuokas. 

Žodžiu sveikindamas Litua
nistikos tyrimo ir studijų cen
tro pirmininkas prof. dr. Jo
nas Račkauskas įteikė Vladui 
Vijeikiui gražiai įrėmintą jo 
darbus ir veiklą nusakantį 
„diplomą". 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
s-gos pirmininkas Petras Bu-
chas dėkojo Vladui Vijeikiui 
už jo pastangas savo meno 
kūriniais ir knygomis ryškinti 
Lietuvos senovę, didvyriškas 
kovas, tautos didingumą. 

Lietuvių Skautų s-gos vardu 
sveikindamas ASS vadijos pir
mininkas fil. Rimantas Griš-
kelis dail. Vladui Vijeikiui 
įteikė LSS Pirmijos pirm. v.s. 
Birutės padėkos „diplomą" už 
jo nuopelnus Lietuvių Skautų 
s-gai ir lietuviškam jaunimui. 

Savo ilgametį narį Vladą Vi
jeikį sveikino Lietuvių rašyto
jų draugijos pirmininkė Stasė 
Petersonienė, įteikdama gra
žią gėlių puokštę linkėjo jam, 
nepaisant negalių, neapleisti 
plunksnos ir teptuko. 

Lietuvos Vyčių vardu sveiki
no Evelina Oželienė. 

JAV LB Kultūros tarybos 
pirm. Marija Remienė dėkojo 
iškiliajam menininkui, kultū

rininkui už išeivijos kul tūr i 
nių poreiškių pratur t inimą sa
vo meilę Lietuvai reiškiančio
mis knygomis, tautodaile ir 
rašiniais spaudoje. 

Iš Clevelando į šį renginį at
vykęs „Vilties" draugijos pir
mininkas A. Matulionis „Dir
vos" savaitraščio ilgametį ben
dradarbį sveikindamas teigė, 
kad daugelis skaitytojų pasi
genda jo šypsenos žadinančių 
feljetonų. Ragino juos įkalbėti 
magnetofono juostelėn ir siųs
ti „Dirvai". 

Ilgesnį žodį tarė žurnal is tas 
skautininkas Vytautas Kas-
niūnas, prisimindamas judvie
jų kelių metų bendradarbia
vimą „Margučio" radijo pro
gramose. 

Vladas Vijeikis daugiau ne
gu 25 metus savo spaustuvėje 
spausdino „Skautų aidą", bū
damas to žurnalo techniniu re
daktorium ir i l iustratorium. 
Paskutinį dešimtmetį j i s ar t i 
mai dirbo su „Skautų aido" re
dakcine „Pelėdų" skiltimi. „Pe
lėdų" vardu jį nuoširdžiai pa
sveikino rašytoja v.s. Nijolė 
Jankutė-Užubalienė, įteikda
ma gražią rožių puokštę. 

„Skautų aido" adminis t ra
torė v.s. Albina Ramanaus
kienė, daug metų praleidusi jo 
spaustuvėje, perrišo jį aus-
tine juosta, reikšdama padėką 
už malonų bendradarbiavimą 
ir atsidavimą skautijos idėjų 
skleidimui. 

„Lituanicos" skautų tunto 
Kaziuko mugių darbuotojų 
vardu sveikino v.s. An tanas 
Paužuolis, iškeldamas jo dau
gybę nuopelnų tuntui — pla
čiai reikšdamasis veikloje su 
vilkiukais, vadovaudamas sto
vykloms, puošdamas savo dar
bais Rako stovyklaviete. Lin
kėjo broliui Vladui daug svei
katos ir ryžto lietuvybės iš
laikymo darbuose. 

Dr. Jonas Račkauskas padė
kojo daugiau negu 100 daly
vių, kalbėtojams, programą 
atlikusiems ir visiems darbu 
ir pastangomis prisidėjusiems 
prie parodos ir pagerbimo ren
gimo. Kvietė visus pasivai
šinti, pabendrauti ir gerai ap
žiūrėti parodą, įsijausti į daili
ninko kūrinių dvasią. 

A. P a u ž u o l i s 




