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Pagreitintos derybos su Rusija 
dėl valstybių ambasadų 

Vilnius, birželio 28 d. 
(BNS) — Vyriausybė trečia
dienį nusprendė pastūmėti 
jau kelerius metus vykstan
čias derybas su Rusija dėl 
abiejų valstybių ambasadų įsi
kūrimo sąlygų. 

Vyriausybė posėdyje pritarė. 
kad tikslinga sudaryti Lietu
vos ir Rusijos susitarimą dėl 
Rusijos ambasados įsikūrimo 
Lietuvoje ir Lietuvos ambasa
dos įsikūrimo Rusijoje sąlygų. 
Ministrų kabinetas taip pat 
suteikė įgaliojimus tuo klausi
mu derėtis ir paruošti susita
rimą Užsienio reikalų minis
terijos Diplomatinės tarnybos 
generaliniam inspektoriui 
Dainiui Junevičiui. 

Derybų delegacijoms vado
vauja Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos sekretorius 
Romualdas Kozyrovičius ir 
Rusijos Užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojas Ivan Ser-
gejev. 

Praėjusių metų gruodį vy
kusiame Lietuvos ir Rusijos 
darbo grupių susitikime buvo 
suderintas ir aptartas bend
ras susitarimo dėl ambasadų 
įsikūrimo projektas. 

Rusijos ambasadai Vilniuje 
šiuo susitarimu nuosavybės 
teise suteikiamas pastatas 
Latvių gatvėje, kurio bendras 
plotas beveik 4,800 kvadrati
nių metrų, bei ambasadoriaus 
rezidencija Turniškėse, kurios 
plotas yra 360 kvadratinių 
metrų. 

Lietuvos ambasadai pagal šį 
susitarimą nuosavybės teise 
Maskvoje suteikiamas Boriso-
glebskio skersgatvyje esantis 
dabartinės ambasados pasta
tas, greta įsikūrę svečių na
mai bei pastatas, kuriame yra 
ambasados darbuotojų butai. 

Povarskajos gatvėje esanti 
pirmosios nepriklausomybės 
metais veikusi ambasada — 
vadinamieji Baltrušaičio na
mai. Visų šių pastatų bendras 
plotas — 8,305 kvadratiniai 
metrai. 

Rusija, aiškindama tuo, kad 
Lietuvos diplomatinės atsto
vybės patalpos Maskvoje yra 
kur kas didesnės už Rusijos 
turimas Vilniuje, reikalauja 
skirti jai papildomą sklypą 
ambasadoriaus rezidencijos ir 
butų ambasados darbuotojams 
statybai. 

Gruodį darbo grupės patvir
tintame susitarime Lietuva 
taip pat įsipareigoja Rusijai 
49 metams už 1 lito metinį 
nuomos mokestį išnuomoti že
mės sklypus, kuriuose įsikūrę 
minėtieji pastatai, o taip pat 
žemės sklypą Blindžių gatvė
je, kurio bendras plotas 1,560 
kvadratinių metrų, Rusijos 
ambasados gyvenamojo namo 

'statybai. 
Po Lietuvos ir Rusijos darbo 

grupių susitikimo pasirašyta
me susitarime tai pat pažymė
ta, kad pasibaigus deryboms 
dėl ambasados pastatų Vil
niuje bei Maskvoje, bus pra
dėta derėtis dėl buvusių Lie
tuvos ambasadų pastatų Ro
moje ir Paryžiuje. 

Rusijos URM atstovai yra 
pareiškę, kad bus pasirengę 
svarstyti Lietuvos ambasadų 
Romoje ir Paryžiuje problemą 
tik tada, kai baigs derybas dėl 
savo diplomatinių atstovybių 
nekilnojamojo turto Vilniuje. 

Lietuvos ambasadas Romoje 
ir Paryžiuje po Lietuvos oku
pacijos perėmė sovietai ir da
bar jose yra įsikūrę Rusijos 
diplomatai ir Rusijos naujie
nų agentūra. 

Saugumas nepatvirtina, bet ir 
neneigia Lietuvos žvalgo 

tapatybės 
Vilnius-Maskva, birželio 

28 d. (BNS) — Lietuvos Vals
tybės saugumo departamentas 
(VSD) nei paneigė, nei patvir
tino tapatybę asmens, kurį 
Rusijos kontržvalgyba įvardijo 
kaip tariamą Lietuvos žvalgą. 

Rusijos agentūra „Interfax". 
remdamasi šaltiniais Rusijos 
Federalinėje saugumo tarny
boje (FST), pranešė, kad su
laikytasis tariamas Lietuvos 
žvalgas esąs 24 metų Vilniaus 
gyventojas Pavelas Iljinas. 

VSD antradienį pranešė 
nustatęs 24 metų Lietuvos pi
lietį, Rusijos įvardytą kaip 
„Lietuvos šnipą", ir tvirtino, 
kad jis nėra Lietuvos specia
liųjų tarnybų bendradarbis 
bei negalėjo būti sulaikytas 
rusų kontržvalgybos, nes yra 
Lietuvoje. Tačiau trečiadienį 

* Rusijos naftos susivie
nijimas „LUKoiT ir JAV 
bendrovės „Williams Interna
tional" valdoma „Mažeikių 
nafta" šią savaitę Lietuvoje tę
sia derybas dėl ilgalaikio ben
dradarbiavimo. Birželio pabai
goje planuotas derybininkų 
susitikimas Londone neįvyks, 
jis bus surengtas vėliau, pir
madienį patvirtino „Mažeikių 
naftos" ir „LUKoil" atstovai. 
„LUKoil" priklausančios įmo
nes „LUKoil Baltija" valdybos 
pirmininkas Ivan Paleičik pa
neigė praėjusį savaitgalį Lie
tuvos spaudoje paskelbtą in
formaciją apie tai, jog „LUK
oil" nutarė neribotam laikui 
sustabdyti derybas su „Mažei
kių nafta". <BNS> 

Nuotr.: Poeto Jono Aisčio palaikai pašarvoti Vilniaus Šv. %:.< .iojaus bažnyčioje. Tarp atėjusių atiduoti paskutinę pa
garbą J. Aisčiui — Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (|P-H.. dešinėje). Kestutio Var.ago.Elta) nuotr. 

L j Tėvynėje pasižvalgius 

Tėvynė atsisveikina su amžiams 
sugrįžusiu dainiumi 

Vilnius, birželio 27 d. (Elta) vai ir brolis. Rumšiškėse yra 

VSD generalinio direktoriaus 
pavaduotojas Arvydas Pocius 
atsisakė patvirtinti arba pa
neigti, kad Lietuvos saugumo 
atpažintas asmuo yra tas 
pats Pavelas Iljinas, apie kurį 
kalba Rusijos kontržvalgyba. 

BNS žiniomis, Klaipėdoje 
gimęs 24 metų P. Iljinas iki 
gegužės mėnesio dirbo vyres
niuoju inspektoriumi Vilniaus 
apskrities Valstybinės mokes
čių inspekcijos Trakų skyriu
je, kur įsidarbino pernai bir
želį. Skyriaus viršininkas Ar
tūras Zaremba sakė, kad P. Il
jinas išėjo iš tarnybos šiemet 
gegužę savo noru, užsiminęs, 
kad rado geriau apmokamą 
darbą. 

Anot A. Zarembos, jo buvęs 
pavaldinys nė kiek nebuvo pa
našus į įsivaizduojamą „su-
peržvalgą", todėl kalbos apie 
tai jam atrodo neįtikėtinos. P. 
Iljinas, iki ateidamas dirbti į 
Valstybinę mokesčių inspek
ciją, dirbo bendrovėse „Sau
gios alternatyvios technologi
jos" ir „Baltijos kompiuterių 
centras". 

Paskutinis jo gyvenamosios 
vietos adresas — Vilniaus 
Saulėtekio alėjoje. 

Anot „Interfax" pranešimo, 
FST „prieš keletą dienų" pa
leido P. Iljiną laisvėn, nes jis 
nepadarė žalos Rusijai ir nuo
širdžiai prisipažino. 

Tačiau A. Pocius antradienį 
teigė, kad asmuo, Rusijos 
įvardytas kaip įtariamasis 
Lietuvos šnipas, negalėjo būti 
sulaikytas ir apklaustas FST, 

— Antradienį Vilniaus oro 
uoste iškilmingai sutiktas kar
stas su poeto Jono Aisčio pa
laikais. 

Miręs 1973 m. birželio 13 d. 
Vašingtone, poetas buvo palai
dotas Maryland kapinėse. Da : 

bar, vykdant jo valią, Jonas 
Aistis visiems laikams sugrįžo 
į Tėvynę. Lietuvių literatūros 
klasiko palaikai bus palaidoti 
Rumšiškėse. 

Atvežti į Lietuvą poeto pa
laikai buvo pašarvoti Vilniaus 
Šv. Mikalojaus bažnyčioje. 

Atsisveikinimo ceremonijoje 
trečiadienio rytą dalyvavo pre
zidentas Valdas Adamkus, bu
vo skaitomos J. Aisčio eilės, 
kalbėjo dvasininkai ir poetai. 
Vakare monsinjoras Kazimie
ras Vasiliauskas aukojo šv. 
Mišias už J. Aisčio vėlę. 

Vykdydama paskutinę J. 
Aisčio valią, karsto su palai
kais perkėlimu į Lietuvą rū
pinasi poeto našlė Aldona Ais-
tienė, kartu atvyko dukra Va
karė, vaikaitės Ada ir Daina. 
Dalimi perlaidojimo lėšų prisi
deda vyriausybė ir Kaišiado
rių rajono savivaldybė. 

Ketvirtadienį karstas su 
poeto palaikais bus palydėtas 
į amžino poilsio vietą Rumšiš
kių kapinėse, kur ilsisi jo tė-

Jono Aisčio gfitvė, muziejus, 
pastatytas posto paminklinis 
biustas. 

Jonas Aistis (pasirašinėjo 
Jonas Kossu-Akksandravičius 
ir Jonas Kuosa Aleksandriš-
kis) gimė 19#4 m. Kampiš
kiuose. 1907 m su tėvais per
sikėlė į Rumšiškes. Studijavo 
Kauno ir Grtfcoblio universi
tetuose, apgyi* daktaro diser
taciją, dirbo picoje ir Pary
žiuje, nuo 1^46 m. gyveno 
JAV. 1948 mėliais Jonas Aistis 
sušaukė Amerįjps lietuvių ra
šytojų susiriiuutuą, jame buvo 
išrinktas JAV lietuvių rašyto
jų draugijos pirmininku. 1950-
1951 m. vadovavo susivieniju

siai Lietuvių rašytojų draugi
jai. 

Poetas išleido eilę poezijos 
rinkinių ir rinktinių, esė ir 
atsiminimų knygų. Pasak lite
ratūrologės Viktorijos Skrups-
kelytės, Aistis poeziją pasuko 
atgal į folklorą, žodį pervedė 
per sodiečio vaizduotei būdin
gas formas, pratęsė tą lyrizmo 
variantą, kurio ištakų ieško
ma liaudies dainose. Jono Ais
čio kūryba yra mokymo ir stu
dijų programose, ji — neatski
riama literatūros ir visuo
menės reiškinių apmąstymo 
dalis. Vieno iš žymiausių 
poetų palaikų palaidojimas 
Lietuvoje — reikšmingas kul
tūrinio ir visuomeninio gyve
nimo įvykis, teigiama Lietu
vos rašytojų sąjungos praneši
me. 

Vyriausybė prašo Amerikos 
gelbėtojų ieškoti dingusio laivo 
Vilnius-Klaipėda, birželio 

28 d. (BNS) — Lietuvos prem
jeras Andrius Kubilius trečia
dienį pavedė Užsienio reika
lų ministerijai imtis visų ga
limų veiksmų, kad JAV Pak
rančių apsaugos tarnyba tęstų 
dingusio laivo „Linkuva" pa
ieškas. 

URM netrukus po to įparei
gojo Lietuvos ambasadą Va
šingtone kreiptis į JAV pa
krančių tarnybą bei Ramiojo 
vandenyno regiono operacijų 
centrą dėl „Linkuvos" įgulos 

„Lietuvio kalendoriaus" leidėjai 
paskirta bauda 

Vilnius, birželio 28 d. statė, kad jos kaltė įrodyta. 
(BNS) — Vilniaus miesto II 
apylinkės teismas už tautinę 
nesantaiką kurstančią pro
dukciją trečiadienį skyrė 
1,000 litų baudą „2000 lietu
vio kalendoriaus" leidėjai Da
nutei Balsytei-Lideikienei. 

Teismo sprendimu, sunai
kinami spaustuvėje „Spindu
lys", įvairiuose Vilniaus ir ki
tų miestų knygynuose, Valsty
bės saugumo departamento 
(VSD) Šiaulių skyriuje esan
tys kalendoriaus egzemplio
riai bei jų gamybai panaudo
tos poligrafijos priemonės. 

Tokį nuosprendį teismas 
priėmė išnagrinėjęs vasarį 
VSD surašytą Administraci
nių teisės pažeidimo protokolą 
dėl administracinės nuobau
dos skyrimo D. Balsytei, nu
neš buvo ir tebėra Lietuvoje. 
A. Pocius sakė, kad minimas 
asmuo yra žinomas VSD, nes 
yra suteikęs konsultacijų apie 
darbą su kompiuteriais kai 
kuriems VSD darbuotojams, 
tačiau jis kategoriškai panei
gė, kad tas asmuo yra VSD 
darbuotojas 

Skirdamas minimalią baudą, 
teismas atsižvelgė į D. Balsy
tės amžių, sveikatą ir paja
mas. 

Teismas nustatė, kad ka
lendoriuje surašyti komenta
rai ir teiginiai atspindi kraš
tutinę nacionalizmo ideologiją, 
antisemitinę frazeologiją, isto
rijos faktus vertina vienpusiš
kai, kursto tautinę nesantai
ką, formuoja neigiamą ir prie
šišką nuostatą žydų ir lenkų 
atžvilgiu ir įžeidžia šias tau
tas. 

„2000 lietuvio kalendorius" 
buvo labai papiktinęs Lenkiją 
ir kitus Lietuvos kaimynus, 
nes jame išspausdintas žemė
lapis, kuriame dalis Lenkijos, 
Baltarusijos ir Rusijos buvo 
pavadintos laikinai okupuoto
mis etninėmis lietuvių žemė
mis. 

D. Balsytė „2000 lietuvio 
kalendoriaus" leidimą laiko 
švietėjiška labdara. Ji yra sa
kiusi, kad kitame „Lietuvio 
kalendoriuje" ji ne tik nuro
dys, kokios etninės lietuviu 
žemės okupuotos, bet ir kas ir 
kada jas okupnvo. 

paieškos tęsimo iki bus pa
siekta konkrečių rezultatų ar
ba bus rasta neginčijamų įgu
los žūtį patvirtinančių įrody
mų. 

JAV gelbėtojai, savaitę ne
sėkmingai ieškoję audringame 
Ramiajame vandenyne dingu
sios „Linkuvos", nusprendė 
nutraukti paiešką. 

Per paieškas buvo rastos 
dvi valtys, laivo šono apsau
gos ratai, irklas su užrašu 
„Linkuva". Tačiau nerasta nė 
vieno iš 18-kos laivo įgulos 
narių. Taip pat neaptikta lai
vo nuolaužų. Visi įgulos na
riai yra Lietuvos piliečiai, 
įgulos narių šeimos kreipėsi į 
Lietuvos vadovus, prašyda
mos valstybiniu lygiu tarpi
ninkauti, kad JAV Pakrančių 
apsaugos tarnyba tęstų paieš
kas, kol bus rasti „Linkuvos" 
jūreiviai. Tarpininkavimo 
prašymą taip pat pasirašė lai
vo savininkės — bendrovės 
„Klaipėdos transporto laivy
nas" — prezidentas Aleksand
ras Bičas. 

Ryšys su „Linkuva" nutrūko 
praėjusį trečiadienį. Laivas, 
buvęs apie 220 jūrmylių (350 
km) į pietvakarius nuo Aca-
pulco (Mexico), pranešė apie 
sugedusį pagrindinį variklį. 
„Linkuva" pateko į uraganą 
..Carlotta", kuriam meteorolo
gai buvo suteikę 4-ąją audrų 
kategoriją. 

* Premjeras Andrius Ku
bilius pirmadienį išsiuntė 
padėkos laiškus Austrijos fe-
deraliniam kancleriui Wolf-
gang Schuessel ir Lenkijos 
premjerui Jerzy Buzek, dė
kodamas už reikšmingus fi
nansinius įnašus, kuriuos sky
rė šių valstybių vvnausybes 
Ignalinos atominės elektrinės 
I bloko uždarymui 'Eltai 

* Vizitas į Vilnių įtikino 
NATO generalinį sekreto
rių George Robertson Lietu
vos siekių įstoti į NATO rim
tumu, rašo jis Lietuvos pre
zidentui Valdui Adamkui laiš
ke. G. Robertson gegužės 19 d. 
dalyvavo Vilniuje vykusioje 
tarptautinėje konferencijoje 
.NATO perspektyvų klausi
mais. Anot G. Robertson, „Vil
niaus pareiškimas yra lauktas 
paramos NATO pasirinktam 
kursui signalas". „Vizitas vi
siškai įtikino mane Lietuvos 
siekiu padaryti viską, kas bū
tina, kad galėtų prisiimti na
rystės sąjungoje atsakomybę 
ir įsipareigojimus, ir linkiu vi
sokeriopos sėkmės šioms pas
tangoms", rašo NATO genera
linis sekretorius. 

* Vilniaus apygardos 
teismas iki kito pirmadienio 
paskelbė pertrauką karo nusi
kaltimais kaltinamo Aleksan
dro Lileikio byloje, kuri dėl 
silpnos kaltinamojo sveikatos 
dabar nagrinėjama vaizdo 
konferencijos ryšio pagalba. 
Pertrauka paskelbta, Vilniaus 
universiteto ligoninės Santa-
riškių klinikų medikams pra
nešus, kad 93 metų A. Lileikis 
negali dalyvauti teismo posė
dyje antradienį. Ligoniui 
svaigsta galva, dėl įtampos 
gali pablogėti psichologinė ir 
emocinė būklė. 

* Lietuvos derybos dėl 
narystės Pasaulinėje preky
bos organizacijoje (PPO) jau 
priartėjo prie pabaigos, tvirti
na derybininkų vadovas, už
sienio reikalų viceministras 
Algimantas Rimkūnas. Dėl 
narystės PPO Lietuva derasi 
su keturiomis valstybėmis: 
JAV, Kanada, Australija ir 
Naująja Zelandija. Pasak A. 
Rimkūno, JAV parodė „gerą 
valią" pabaigti derybas, su 
Australija taip pat liko tik 
„užbaigti formalumus", o 
Naujoji Zelandija pateikė nau
jų reikalavimų: kad būtų su
mažinti jautienos, mėsos pro
duktų, pieno miltų muitai. 
Kanadą A. Rimkūnas pavadi
no „griežčiausios pozicijos" 
Lietuvos atžvilgiu besilaikan
čia valstybe. 

* Vilniaus tarybos opo
zicijos frakcijos žada vie
ningai paremti miesto val
džios ir miesto mero Rolando 
Pakso „norą bylinėtis su vy
riausybe" dėl negautų biudže
to lėšų, miesto valdžios opozi
cijos partijos pareiškė trečia
dienį surengtoje spaudos kon
ferencijoje. Praėjusią savaitę 
Vilniaus miesto valdyba prita
rė tarybos ketinimams kreip
tis į teismą „dėl biudžeto lėšų 
išreikalavimo teismine tvar
ka". Finansų ministerijos duo
menimis, Vilniaus savivaldybė 
skolinga valstybei 94 mln. litų 
nesumokėtų fizinių asmenų 
pajamų mokesčių. Anot Fi
nansų ministerijos, Vilniaus 
mero R. Pakso teiginiai, jog 
esama biudžeto skolų sostinės 
savivaldybei, nepagrįsti. 

* Vyriausybė nustatė, 
kad 2000 metais į valstybės 
finansuojamas vietas Lietuvos 
aukštosiose mokyklose gali 
būti priimta ne daugiau kaip 
18,700 studentų. Ministrų ka
binetas taip pat nustatė, kad 
iš nustatyto skaičiaus ne dau
ginu kaip 13.000 studentu tu
rėtų būti priimta į pagrindi
nes ir vientisąsias studijas. 

i BNS' 

* Buvęs „Sodros" vado
vas Vincas Kunca nuo liepos 
1 d. paskirtas Socialinės ap
saugos ir darbo ministerijos 
Socialinio draudimo ir pensijų 
departamento direktoriumi. 
Vyriausybės sekretorius Algir
das Šemeta premjero pavedi
mu trečiadienį kreipėsi į So
cialinės apsaugos ir darbo mi
nisteriją, kad paaiškintų šį 
paskyrimą. Premjero atstovas 
spaudai Audrius Bačiulis sa
kė, jog premjerą nustebino V. 
Kuncai suteikti įgaliojimai 
kontroliuoti sritį, kurioje pats 
anksčiau prastai tvarkėsi. V. 
Kunca iš „Sodros" vadovo pa
reigų buvo atleistas gegužės 
19 d. šalių susitarimu, „Sod
rą" slegiant didelėms finansi
nėms problemoms. 

* Trys parlamentarai, be 
svarbių priežasčių pralei
dę Seimo posėdžius, neteks 
trečdalio savo atlyginimų. Sei
mo valdyba Finansų skyriui 
pavedė trečdaliu sumažinti jo
kiai frakcijai nepriklausančio 
Audriaus Butkevičiaus, Jung
tinės frakcijos nario Ramūno 
Karbauskio ir centristo Vir
ginijaus Martišausko mėnesio 
atlyginimą. Gegužės mėnesį 
A. Butkevičius be pateisina
mos priežasties praleido 4 Sei
mo posėdžius, R. Karbauskis 
— 8, V. Martišauskas — 3 po
sėdžius. Šie Seimo nariai, at
skaičiavus mokesčius, kas mė
nesį gauna beveik 3,000 litų 
atlyginimą. 

* Remiantis Seimo priim
tomis įstatymų pataisomis, 
rugpjūčio 15-oji, kai minima 
Žolinė (Švenčiausiosios Mer
geles Marijos dangun ėmimo 
diena), tampa ne atmintine, o 
šventės diena, kai nereikės 
dirbti. Šį projektą parengė 
Seimo Švietimo, mokslo ir kul
tūros komiteto (ŠMKK) narys 
Arimantas Raškinis. Kaip sa
kė ŠMKK narys Saulius Kubi
liūnas, pagrindinis motyvas 
paskelbti Žolinę šventine die
na buvo „lygiavimasis į Euro
pos valstybes, kur ši diena yra 
švenčiama". Anot S. Kubiliū
no, pretekstu pakeisti įstaty
mus tapo gegužę Lietuvos ir 
Vatikano pasirašytos sutartys. 

* Seimo opozicinės LDDP 
frakcijos narys Juozas Ber
natonis paragino politikus, 
anot jo, netiesiogiai įtrau
kusius prezidentą Valdą 
Adamkų į rinkimų kampaniją, 
jo atsiprašyti. Spaudos konfe
rencijoje pirmadienį jis teigė, 
kad Seimo daugumos kaltini
mas, neva prezidentas įsi
jungė į Seimo rinkimų kampa
niją „ketvertuko" pusėje „hera 
taip lengvai paneigiamas". J. 
Bernatonis teigė, kad val
stybes Konstitucijoje aiškiai 
nurodyta, kad asmuo, iš
rinktas prezidentu, „turi su
stabdyti veiklą politinėse par
tijose", arba. kitaip tariant, 
būti bešališkas visų politinių 
partijų atžvilgiu. Tačiau J. 
Bernatonis mano. kad konser
vatorių priekaištai, esą prezi
dentas susitapatino su ku
riamuoju sparnu, nėra visiš
kai pagrįsti, nes prezidentas 
niekada viešai jo nerėmė, BNS 
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LITERATŪROS IR MENO 
BANDYMAI JAV 

LITUANISTINĖSE MOKYKLOSE 
Lituanistinėse mokyklose 

vyksta įvairūs literatūros ir 
meno konkursai, kuriuos kiek
vienais metais rengia Jungti
nių Amerikos Valstijų Lietu
vių Bendruomenės Švietimo 
taryba. Šių metų konkursas 
— jau dvyliktas. Švietimo ta
ryba džiaugiasi, kad kasmet 
daugėja dalyvių. 

Susipažinkime su šių metų 
laimėtojais. 

Piešinių konkursas 
pradžios mokykloms 

Šiais metais piešinių kon
kurse dalyvavo net 261 mo
kinys iš dvylikos lietuviškų 
mokyklų (keli dalyvavusieji 
mokosi namie). Tai rekordinis 
skaičius! Mokiniai buvo su
skirstyti į keturias grupes: 
pirmą grupę sudarė vaikų 
darželis ir pirmas skyrius; 
antrą grupę — antras, trečias 
ir ketvirtas skyriai; trečią gru
pę — penktas ir šeštas sky
riai; o ketvirtą — septintas ir 
aštuntas skyriai. Pirmoji gru
pė iliustravo Ramutės Skučai
tės eilėraštį „Sargis ir vaistai", 
antroji grupė — Adelės Abro-
maitienės apsakymėlį „Dobi
liukas ausyje", trečioji grupė 
— kūrė savo ekslibrisus, o ket
virtoji grupė turėjo sukurti 
savo pasaką ir ją iliustruoti. 

Mokiniai piešė įvairia tech
nika: pieštuku, pastele, flo
masteriais, akvarele. Konkur
są laimėjo trisdešimt aštuoni 
mokiniai: 

Pirmoji grupė: 
pirma vieta — Urtė Maci-

kėnaitė, Šv. Kazimiero mo
kykla Clevelande; Marija 
Rukšytė, Monika Rukšytė, 
Vinco Krėvės mokykla Phila-
delphia; Lija Siliūnaitė, Mai
ronio mokykla Lemont, IL; 

antra vieta — Aleksandras 
Kučas, Vinco Krėvės mokykla 
Philadelphia; Siga Lapinskai
tė, Maironio mokykla Lemont, 
IL; Monika Meškytė, Maironio 
mokykla Lemont, IL; Skaistė 
Raulinaitytė, Šv. Kazimiero 
mokykla Los Angeles; 

trečia vieta — Daina Ban
džiulytė, Rūta Bandžiulytė, 
Šv. Kazimiero mokykla Los 
Angeles; Diana Ramanauskai
tė, Maironio mokykla Lemont, 
IL; Ugnė Vucianytė, Šv. Kazi
miero mokykla Cleveland; 

paminėta vieta — Kovas 
Kulbis, Maironio mokykla Le
mont, IL. 

Antroji grupė: 
pirma vieta — Martynas 

Matuliauskas, Maironio mo
kykla Lemont, IL; Andreja Si
liūnaitė, Maironio mokykla 
Lemont, IL; Ingrida Trima
kaitė, Čikagos mokykla; 

antra vieta — Liana Ban
džiulytė, Šv. Kazimiero mo
kykla Los Angeles; Lina Poli
kaitytė, Šv. Kazimiero mokyk
la Los Angeles, 

trečia vieta — Irena Balze-
kaitė, Maironio mokykla Le
mont, IL; Monika Stančiaus-
kaitė, Maironio mokykla Le
mont, IL; 

paminėta vieta — Vija Lie-
tuvninkaitė, Maironio mokyk
la- Lemont, IL; Matas Orentas, 
Čikagos mokykla; Aleksytė 
Stalkmytė, Čikagos mokykla; 
Nida Vidutytė, mokosi namie. 

Trečioji grupė: 
pirma vieta — Ramūnas 

Stančiauskas, Maironio mo
kykla Lemont, IL; 

antra vieta — Mantas Va
liūnas, Maironio mokykla 
New York; 

trečia vieta — Gintas Bra-
dūnas, Karaliaus Mindaugo 
mokykla Baltimore; Vitas Pas
kųs, „Žiburio" mokykla Det
roite; 

paminėta vieta — Aleksas 
Vilkas, Šv. Kazimiero mokyk
la Los Angeles. 

Ketvirtoji grupe: 
pirma vieta — Viktorija Mi-

lūnaitė ir Nida Masiulytė, 
Maironio mokykla Lemont, IL, už 
knygelę „Daržovė ar vaisius?"; 
Tadas Širvinskas, Šv. Kazi
miero mokykla Cleveland, už 
knygelę „Dviejų brolių liki
mas"; Linas Vaitkus, Šv. Kazi
miero mokykla Cleveland, už 
knygelę „Puota danguje"; 

antra vieta — Regina Gyly
tė, Maironio mokykla Lemont, 
IL, už knygelę „Draugai"; Ja
nina Klimaitė, Šv. Kazimiero 
mokykla Cleveland, už knyge
lę „Veidrodžio nuotykis"; 

trečia vieta — Lina Aukš
tuolytė, Šv. Kazimiero mokyk
la Cleveland, už knygelę „Kur 
dingo medžiai?"; Lina Posko-
čimaitė ir Daina Norušytė, 
Maironio mokykla Lemont, IL, 
už knygelę „Kur mažiukas Pū
kas?" 

Piešinius premijavo Vida 
Brazaitytė, Rima Polikaitytė 
ir dr. Romas Povilaitis. 

Rašinių konkursai 
pradžios mokykloms 

Pradžios mokyklos moki
niams skelbiami du konkursai 
— vienas 3-4 skyrių moki
niams, kitas 5-8 skyrių moki
niams. 

Pirmo konkurso dalyviams 
buvo duodamas piešinėlis. 
Stovi du berniukai: vienas lai
ko paukštį ir kalba telefonu, o 
kitas įdėmiai skaito kažkokį 
brėžinį. Konkurso dalyviai tu
rėjo parašyti pasaką: kas įvy
ko, kur įvyko, kada įvyko, kas 
dalyvavo, kaip viskas vyko. 

Buvo dvidešimt vienas lai
mėtojas: 

pirma vieta — Lina Majo-
rovaitė, Šv. Kazimiero mokyk
la Cleveland, už pasaką „Su
žeista gervė"; Martynas Matu
liauskas, Maironio mokykla 
Lemont, IL, už pasaką „Gand
riukas"; Viltis Meilutė, Kara
liaus Mindaugo mokykla Bal
timore, už pasaką „Gandras"; 
Aleksa Miškinytė, „Žiburio" 
mokykla Detroit, už pasaką 
„Danutė"; Ieva Narkevičiūtė, 
Boston mokykla, už pasaką 
„Žąsytė"; Agnė Pancerovaitė, 
Čikagos mokykla, už pasaką 
„Gandrelis"; 

antra vieta — Liana Ban
džiulytė, Šv. Kazimiero mo
kykla Los Angeles, už pasaką 
„Gandras"; Vilius Butauskas, 
Čikagos mokykla, už pasaką 
„Svajonių gandras"; Tadas Ei
nikis, Čikagos mokykla, už pa
saką „Gimęs gandras"; Man
tas Kažukauskas, „Žiburio" 
mokykla Detroit, už pasaką 
„Gandras"; Lina Polikaitytė, 
Šv. Kazimiero mokykla Los 
Angeles, už pasaką „Mes sura
dom Morką", Katarina Slavi-
kaite, Karaliaus Mindaugo 
mokykla Baltimore, už pasaką 
„Dovana"; 

trečia vieta — Eglė Duse-
vičiūtė, Čikagos mokykla, už 
pasaką „Gandras"; Rima Gied
raitytė, „Žiburio" mokykla 
Detroit, už pasaką „Žąsis"; Di
ana Jankutė, „Žiburio" mokyk
la Detroit, už pasaką „Pakly
dusi antis"; Liana Šontaitė, 
„Žiburio" mokykla Detroit, už 
pasaką „Turtas"; 

paminėta vieta — Marius 
Aleksa, Maironio mokykla Le
mont, IL, už pasaką „Daniaus 
ir Rimo nuotykis su gandru"; 
Giedrius Bagdonas, „Atgimi
mo" mokykla Connecticut, už 
pasaką „Gandriukas"; Diana 
Karvelytė, „Žiburio" mokykla 
Detroit, už pasaką „Jokūbas ir 
Henrikas"; Laura Šalčiūnaitė, 
Vinco Krėvės mokykla Phila
delphia, už pasaką „Berniukai 
ir garnys"; Ingrida Trima
kaitė, Čikagos mokykla, ut 
pasaką „Pasimetusi antytė". 

Antrojo konkurso dalyviai, 

JAV LB Švietimo tarybos skelbto konkurso laimėtojai Vinco Krėvės lit. mokykloje Philadelphijoje. I eil. is 
kaires: Laura Salcianaite, Monika RukJyte, Marija Rukšytė, Aleksandras Kučas; II eil.: Adria Bagdonavičiūte, 
Lina Macionaite, Švietimo tarybos pirm. Regina Kuckne. Viktoro Kučo nuotrauka. 

5-8 skyrių mokiniai, turėjo su
kurti legendą apie bet kurį 
Lietuvos kunigaikštį. Jie buvo 
suskirstyti į dvi grupes: 5-6 
skyrių mokinius ir 7-8 skyrių 
mokinius. Laimėtojų buvo dvi
dešimt šeši: 

Pirmoji grupė: 
pirma vieta — Nerijus Alek

sa, Maironio mokykla Lemont, 
IL, už legendą „Vytauto pas
laptis"; Danius Giedraitis, 
„Žiburio" mokykla Detroit, už 
„Legendą apie Vytautą Didįjį"; 
Vytukas Kasputis, „Žiburio" 
mokykla Detroit, už legendą 
„Vytukas ir Vytautas"; Man
tas Valiūnas, Maironio mo
kykla New York, už „Legendą 
apie kunigaikštį Domantą"; 

antra vieta — Aras But-
kūnas, „Žiburio" mokykla Det
roit, už legendą „Gedimino 
nuotykis"; Lukas Dzidolikas, 
Šv. Kazimiero mokykla Los 
Angeles, už legendą „Pasaka 
apie Vytautą"; Inga Newsom, 
Šv. Kazimiero mokykla- Los 
Angeles, už legendą „Gedimi
nas"; Renatas Tukys, „Žibu
rio" mokykla Detroit, už le
gendą „Kęstutis"; 

trečia vieta — Vilįja Bizin-
kauskaitė, Boston mokykla, 
už „Mindaugo legendą"; Aura 
Neidhardt, Boston mokykla, 
už legendą „Vytauto metai"; 
Laura Pliopaitė, Čikagos mo
kykla, už „Legendą apie kuni
gaikštį"; Ina Saliklytė, Vinco 
Krėvės mokykla Philadelphia, 
už legendą „Rūstusis žvejys"; 

paminėta vieta — Matas 
Anužis, „Žiburio" mokykla De
troit, už legendą „Gedimino 
sapnas II"; Adria Bagdonavi
čiūtė, Vinco Krėvės mokykla 
Philadelphia, už legendą 
„Gudriausias žmogus"; Gintas 
Bradūnas, Karaliaus Mindau
go mokykla Baltimore, už „Le
gendą"; Vitas Paškus, „Žibu
rio" mokykla Detroit, už le
gendą „Gedimino nuotykiai su 
dievais"; Rugilė TuSkevičiotė, 
Šv. Kazimiero mokykla Los 
Angeles, už „Legendą apie 
Kęstutį ir Birutę"; Aleksas 
Vilkas, Šv. Kazimiero mokyk
la Los Angeles, už legendą 
„Aleksandro sapnas". 

Antroji grupė: 
pirma vieta — Vytas Bra

dūnas, Karaliaus Mindaugo 
mokykla Baltimore, už legen
dą „Vytauto Didžiojo karūnos 
pagrobimas"; Eglė Petraitytė, 
Kristijono Donelaičio mokykla 
Vašingtone, už legendą „Med
kirtys"; Rima Šeštokaitė, Vin
co Krėvės mokykla Philadel
phia, už legendą „Užburta 
knyga"; 

antra vieta — Vytas Kara
lius, Maironio mokykla Le
mont, IL, už legendą „Grybo 
pilis"; Lina Maciūnaitė, Vinco 
Krėvės mokykla Philadelphia, 
už legendą „Vizįja"; Alina 
Naujokaitytė, Kristijono Done
laičio mokykla Vašingtone, už 
legendą „Sauliaus Neringa"; 

trečia vieta — Andriui Li-
mantas, Boston mokykla, ut 
legendą „Herkus Mantas ir 
milžinė Neringa*; Laura Šei-

. tokaitė, Vinco Krėves mokykla 
Philadelphia, ui legendą „Vy

tauto dienoraštis". 
Rašinių konkursuose iš viso 

dalyvavo aštuoniasdešimt mo
kinių iš vienuolikos lietuviškų 
mokyklų. Rašinius vertino Vi
lija Aukštuolienė, Renata Bu-
tauskienė ir Giedrė Starins-
kienė. Laimėtojų rašiniai bus 
išspausdinti žurnale „Eglute". 

Aukštesniųjų mokyklų 
rašinių konkursas 

Švietimo taryba aukštesnių
jų mokyklų keturių klasių 
moksleiviams paskelbė trijų 
temų rašinių- konkursą. Šiais 
metais minime rašytojo Aloy
zo Barono dvidešimties metų 
mirties metines. Pirmoji tema 
skirta šiai sukakčiai paminėti: 
„Partizanai — Lietuvos did
vyriai Aloyzo Barono romane 
"Vėjas lekia lyguma' ". Moks
leiviai turėjo parašyti auto
riaus biograisją ir romano iš
traukos turinį, paaiškinti po
kario laisvės kovotojų ryžtą, jų 
sunkią padėtį, nepalaužiamą 
valią kovoje ut nepriklausomą 
Lietuvą. Temą galėjo praplėsti 
savo giminių Lietuvos laisvės 
kovų prisiminimais. Likusios 
dvi temos pavadintos „Kuo aš 
tikiu" ir „Pasitikėjimas ir at
virumas". | 

Šiame konkurse dalyvavo 
aštuoni mokiniai. Visi laimėjo: 

pirmą vietą — Vaiva Buč-
mytė, „Aušros" aukštesnioji 
mokykla Cleveland, už temas 
„Kuo aš tikiu" ir „Pasitikėji
mas ir atvirumas"; Nomeda 
Girniūtė, Boston aukštesnioji 

mokykla, už temą „Partizanai 
— Lietuvos didvyriai Aloyzo 
romano "Vėjas lekia lyguma' "; 
Tomas Mikuckis, Šv. Kazimie
ro mokykla Los Angeles, už 
temą „Pasitikėjimas ir atviru
mas"; Lina Rauchaitė, Mairo
nio mokykla Lemont, IL, už 
legendą „Girios paslaptis"; Vi
da Žiaugraitė, Boston aukštes
nioji mokykla, už temą „Parti
zanai — Lietuvos didvyriai 
Aloyzo Barono romane Vėjas 
lekia lyguma'"; 

antrą vietą — Vesta Dva
reckaitė, „Aušros" aukštesnioji 
mokykla Cleveland, už temą 
„Pasitikėjimas ir atvirumas"; 
Aistė Narkevičiūtė, Boston 
aukštesnioji mokykla, už temą 
„Partizanai — Lietuvos didvy
riai Aloyzo Barono romane 
Vėjas lekia lyguma"*; Teresė 
Paškonytė, „Aušros" aukštes
nioji mokykla Cleveland, už 
temą „Kuo aš tikiu". 

Konkurso komisiją sudarė 
Alicija Brazaitienė, Regina 
Kučienė ir Rūta Kuncienė. 

JAV LB Švietimo taryba 
nuoširdžiai dėkoja prelatui 
Juozui Prun8kiui, dosniam lie
tuviško jaunimo rėmėjui, už 
piešinių, ir rašinių konkur
sams skirtas premijas. 

Premijos ir pažymėjimai lai
mėtojams buvo įteikti mokslo 
metų užbaigimo iškilmėse. Vi
sų trijų konkursų komisijos 
sveikina laimėtojus ir džiau
giasi mokinių kūrybingumu. 

Linkime visiems gražių va
saros atostogų! _ 

ATEIKIT Į MANO KAIMĄ 
Rašinys, PLB Švietimo komisijos skelbtame konkurse 

laimėjęs I vietą 

Supas ir supas ant seno kle
vo sūpuoklės. Nebeatmenu, 
kada jas padirbo tėvelis. Jose 
krykštavo mano brolis Kęstu
tis, jos sūpavo ir mano nerū-
pestingiausias gyvenimo die
nas. Kai pravirksta mano ma
ža sesutė Laimutė, aš sodinu 
ją į sūpuokles — ir ji tuoj pra
linksmėja. Laimutė pakelia 
aukštai galvą ir šaukia gand
rą, praskrendanti į savo lizdą, 
kurį prieš daugel metų pasi
dirbo medyje, kluono gale. Jis 
parsinešė dar vieną šakelę, 
padėjo į savo .namą", ir kleke
tavo net ant pečių užvertęs 
kaklą. Labai brangus mums 
šitas gandras, visos mūsų šei
mos laukiamas. Kiekvieną pa
vasari *u džiaugsmu mes jį 
pasitinkam, pašnekinam. Te
gul būna čia, su mumis, taiso 
savo lizdą, peri vaikus. Būti
nai pasigiriam kaimynams — 
juk ne kiekvienoj sodyboj apsi
gyvena šie paukščiai. Praėjusį 
pavasarį mes, vaikai, pamatę 
nuo kalniuko — ateinančią 
močiutę, kaip visada, galvo
trūkčiais pasileidom jos pasi
tikti. Ir vos atgaudami kvapą, 
pasigyrėm parskridusiais 
gandrais — tai buvo naujau
sia mūsų žinia. Mes laukėm 
vienas per kitą, ir kai paga
liau kiek aprimom, ai pas
tebėjau, kad senelės akyse su
žibo ašara. Ji prabilo: „tai vai

keliai, kožnam gyvam sutvė
rimui dievulis davė protą ir 
liepė juom kėravycis. Kap ir 
šiciej paukštukai. Ir kap jiej 
nepaklysta ir žino kelių, žino, 
prie katrų namų jų sanas liz
das". Žiūriu į močiutės veidą. 
Jos prigesusios, bet protingos 
akys žvelgia į laukų platybes. 
Priglundu prie senelės peties. 
Ji vėl: „kap dzievas pamatė, 
kap sunku žmogų dzyrbc lau
kuose, tai pirmiausia atsiuntė 
mažų vieversukų, kad jis pra-
linksmytų vargdzienį darbiny-
kų. Visi paukštukai gražiai 
užaugina vaikus, tip, kap ir 
jus". 

Senelė atsisėda ant vejos 
prie vieškelio, pašo vos prasi
kalusią žolę. Mes, vaikai, ap-
sėdam ją ratu. Tada išgirdau 
iš savo senolėlės daug išmin
ties: ne kiekvienas žmogus ap
dovanotas tikrais jausmais. 
Nuo tos dienos aš vis giliau 
susimąstau apie tikrąsias 
žmogaus vertybes. Kitomis 
akimis žvelgiu i žmogų — jo 
dvasios gelmes. Už visus gyve
nimo gerumus dėkoju Dievui 
ir mano Tėveliams. Mano tėtis 
ir mano mama; mano brolis ir 
sesuLė; mano namai ir mano 
kiemas, pilkas takas i laukus 
— itai kokį lobi dovanojo man 
Dievulis. Aš gimiau ne did
miesty, ne garsių aktorių ar 
mokslininkų šeimoje. Neži-
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nau, kas tai prabanga, praš
matnus rūbai, puikūs namai. 
Mano tėveliai — paprasti lie
tuviško kaimo žmonės, žem
dirbiai. Tokių šeimų mūsų 
krašte — šimtai. Tai mūsų lie
tuviškos tautos židiniai, ruse
nantys nuo amžių. Jie tol ne
užges, kol laukuose siūbuos 
rugių plotai, kol kaimo žmo
gus pajėgs savo rankomis už
dirbti duoną šeimai. Žiūriu i 
tėvų raukšlėtus veidus, i su
diržusias, gyslotas rankas ir 
žinau — čia žmones supa pa
prasta, gili meilė. Niekada ne
mokėčiau gyventi didmiesty 
— ten šalta, nejauku. Žmonės 
praeina nepasisveikinę. Sku
bantiems gatve miestiečiams 
norisi sušukti: ateikit i mano 
pirkią, kai stūgaus rudens 
vėtros, kai siaus pūga. Ateikit 
vidurvasary — apvilksiu jus 
tėvelio marškiniais, uždėsiu 
jums ant galvų šiaudines 
skrybėles ir eisim i laukus. 
Pažiūrėkit, ką reiškia rugia
pjūtė: žmonių veidai net pur
puriniai nuo kaitros, nuo pra
kaito. Pavargę mes, bet lai
mingi. Štai, bus iš ko kepti 
duoną. Čia nieks nesiskun
džia, kad maistas neskanus. 
Pažiūrėkit i ūkininko lai
mingą veidą baigus darbą. 
Parvežus paskutini šieno, do
bilų ar rugių prikrautą veži
mą, tėvelis atsidūsta: „Dievui 
dėkui". Tėvelio ištartuose žo
džiuose begalinis dėkingumas 
Dievui, kad leido laimingai 
užbaigti laukų darbus. Motina 
kūrens krosnį, keps duoną. 
Mes, vaikai, parnešim ajerų. 
Kaime visada būsi sotus — ir 
duona, ir meile. Ateik, žmo
gau, i mano kiemą, kai lei
džias saulė. Apiplausiu tavo 
veidą tyru šaltinio vandeniu ir 
vesiuos i ganyklas. Tik, paim
siu kibirus. Matai? — tai mū
sų karvės. Sėsk ant dobilėlių 
kilimo. Čia taip ramu, apgau
bia vėsuma. Žaloji, Kreivara-
gė, Storulė — tai mus kar
vutės, meiliai pašnekintos. 
Pienas baltomis čiurkšlėmis 
kibiran sruvena, kaskart dau
giau, daugiau. Pradžioje —jos 
garsiai skamba, vėliau dusliai 
atsimuša i baltą putą, ir štai 

— jau pilnas kibiras. Baigus 
melžti, pagirdykim gyvulėlius, 
pririškim žolėje, tegul atrajo
ja. O aplink — neapsakyta ra
mybė, šiuo metu tylu kaime. 
Eikime namolio. Štai po liepa 
vakarienė. Susėskim ant suolo 
— motina dar sūri atneša, 
žegnokimės ir galim valgyti. 
Sėdėk, žmogau, ramiai, dienos 
rūpesčiai baigti, išaušus ki
tam rytui, vėl Dievas duos 
naują dieną. Gali dar pastovėt 
kieme, nors saulė nusileido. 
Nebūtinai turi kalbėt — taip 
geriau, nereikia drumst vaka
ro ramybė*. Jau kaimas tyla, 
tik kartai* pasigirsta iš tolu
mos šunelio amsėjimas (gal 
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dar be vakarienės?). Gale 
kluono sušlama skalbiniai. 
Dar pasigėrėk gėlių margumy
nu darželyje, giliai įtrauk į 
plaučius motiejukų kvapą. 
„Eikit, vaikeliai, miegot" — 
jau atsigulus kalba motina. 
Tėvelis sėdi ant lovos krašto. 
Meldžiasi. Už šią dieną, už ra
mų sapną, už rytdieną, ut 
mus visus. Ar tu žinai, žmo
gau, kad kaimiečio vasara nu
pinta iš Šimtų, tūkstančių, va, 
šitokių vasaros akimirkų, iš 
mažyčių dalelių. Jas sudėtum 
i saują, i širdį. Tik tu pabūk 
su manim. Ateik į mano kie
mą, kai nutirps paskutinis 
sniegas, kai artinsis Velykos. 
Pirmiausia apdabinsim seną 
kryžių, prie namų. Iš spalvotų 
popieriukų pridirbsim gėlių, o 
parsinešė iš eglynėlio egliša
kių, nupinsim vainiką ir, gėlė
mis apkaišę, papuošim nubal
tintą akmeninį kryžių. 1932-
ieji ..^Apsaugok mus, Viešpa
tie". Šį kryžių pasietė tėvelio 
brolis... Kad pasveikti* močiu
tė. Ir dar papuoškim koply
tėle, ten, prie medžio, k? ui 
plento. 

Nukeltai 4 pai. 



NEKELKIME LIETUVAI 
GRĖSMĖS PATYS 

L.R. prezidento Valdo Adamkaus kalba, pasakyta 
2000.06.23 per televiziją 

Pastarųjų dienų aktualijos . 
privertė mane kreiptis į Jus. 
Visuomenėje su susirūpinimu 
diskutuojami Seimo sprendi
mai, Lietuvos vidaus ir užsie
nio politikos klausimai. Šį va
karą noriu išsakyti savo nuo
monę. 

Nuolat susitinku su įvairių 
sričių žmonėmis, išklausau 
kasdienių jų rūpesčių. Matau, 
kaip nelengvai šiandien gyve
na Lietuvos ūkininkas ir mo
kytojas, gydytojas ir verslinin
kas. 

Lietuvos ūkis po krizės at
sigauna lėčiau nei tikėtasi. 
Dar prieš pusmetį kalbėta, 
kad vasarą bus įmanoma pa
koreguoti „vargo biudžetą" ir 
skirti daugiau lėšų sociali
niams reikalams. Deja, atro
do, to padaryti nepavyks. Mū
sų laukia nelengvas ruduo. 
Savivaldybėms, ligoninėms, 
mokykloms, kultūros ir moks
lo įstaigoms šiandien trūksta 
lėšų. Dėl anksčiau vykdytos 
nerealių įsipareigojimų politi
kos, laiku neįgyvendintų re
formų valstybė lieka įsiskoli
nusi žemdirbiams, verslinin
kams, savivaldybėms. Šios 
taip pat brenida į skolas. Dėl 
didelių tarpusavio įsiskolini
mų daugėja nusivylimo. Pažei
dinėjami įstatymai. 

Šias problemas neseniai ap
tariau su ministru pirmininku 
ir savivaldybių asociacijos pre
zidentu. Paprašiau premjero 
savivaldybių finansiniams 
klausimams skirti ypatingą 
dėmesį — nei mokyklų, nei 
ligoninių darbas neturi sutrik
ti. Teismais ir demonstracijo
mis padėties nepagerinsime. 
Ir vyriausybę, ir naujas savi
valdybes pakviečiau ieškoti 
sutarimo ir racionalių spren
dimų, kad kuo mažiau nu
kentėtų žmonėms gyvybiškai 
svarbos bendri reikalai. Kad 
būtų pradėta laikytis įstaty
mų ir finansinių įsipareigoji
mų. Taip pat manau, kad ne
atidėliojant turi būti priimti 
įstatymai, kurie nebeleistų vy
riausybei didinti savivaldybių 
įsipareigojimų be papildomo 
finansavimo, kurie užtikrintų 
Seimo vykdomą vyriausybės 
kontrolę ir nesudarytų prie
laidų mokesčių nemokėjimui. 

Dabartis reikalauja Seimo 
dėmesio realioms, skaudžioms 
žmonių problemoms. Reika
lauja aiškių veiklos pirmeny
bių. Jų sąrašą prieš kurį laiką 
Seimui pateikė Andriaus Ku
biliaus vadovaujama vyriau
sybė. Tačiau, atrodo, kad Sei
mo dauguma jau numojo į jį 
ranka. Pastaruoju metu Seimo 
darbe matyti vis daugiau abe

jingumo tikriems žmonių rū
pesčiams. Vis daugiau išlei
džiama atmestinai parengtų 
įstatymų. 

Noriu pastebėti: dabartinės 
kadencijos Seimui iš esmės 
liko dirbti paskutinis mėnuo, 
šį rudenį praktiškai parla
mentas jau nebegalės posė
džiauti. Tačiau šiandien Sei
me svarstomi klausimai, kurie 
tikrai nėra svarbiausi Lietu
vos žmonėms. Ginčijamasi dėl 
Karo padėties, Alkoholio kont
rolės, Bevariklio transporto 
įstatymų. Nejaugi tai tikrieji 
Seimo darbo pirmumai? Kar
tais atrodo, kad dabartinė 
dauguma jau nepajėgi racio
naliai tvarkyti šalies vidaus 
reikalų ir savo negalią mėgina 
nuslėpti, provokuodama užsie
nio politikos įtampas. 

Vis dėlto tikiuosi, kad val
dančiosios partijos dar suge
bės susitelkti rimtiems klausi
mams ir konstruktyviam jų 
sprendimui. Valstybės intere
sai, negali būti aukojami artė
jančių rinkimų taktikai. Deja, 
daugėja požymių, kad šiuo 
metu valstybės užsienio politi
ką mėginama paversti rinki
mų kampanijos priemone. Mė
ginama išjudinti vieną iš ker
tinių šios politikos akmenų — 
gerus kaimynystės santykius. 
Rizikuojama supriešinti Lie
tuvą su kaimynais. Tai prieš
tarauja nacionaliniams valsty
bės interesams. 

Rusijos grėsmė iškeliama, 
kaip svarbiausias argumen
tas, siekiant narystės NATO 
ir Europos Sąjungoje. Tai sena 
barikadų politika. Ji negatyvi 
ir nelanksti. Ji grąžina mus 
atgal į problemiškų, konstruk
tyviai su kaimynais bendrauti 
nepajėgiančių, valstybių ratą. 
Toks politinis elgesys atitolina 
mus nuo euroatlantinio sam
būvio principų. Atitolina nuo 
Vakarų šalių bendrijos. 

Esu jūsų išrinktas valstybės 
vadovas. Prisiimu Konstituci
jos man skirtą asmeninę atsa
komybę už Lietuvos užsienio 
politiką. Todėl noriu aiškiai 
pasakyti: Lietuva negali nuo
latos būti istorijos ir geografi
jos įkaitė. Lietuvos euroatlan-
tinė orientacija ir geri santy
kiai su Rusija — suderinami 
dalykai. Tai liudija ir ligšio
linė Lietuvos užsienio politika. 

Suprantama, mes neturime 
nuolaidžiauti ir žemintis. Ne
turime nusileisti kaimynų 
peršamiems istorijos iškraipy
mams. Taip, Lietuvos ir Rusi
jos santykiuose išlieka daug 
sudėtingų klausimų. Rusijos 
demokratijos plėtra — pakan
kamai prieštaringa. Negalime 

Tarptautinio Vilniaus kongreso „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas" dalyviai Lukiškių aikštėje prie buvusių 
KGB rūmų paminėjo Gedulo ir Vilties dieną. Priekyje iš kairės: prez. Valdas Adamkus, ministras pirmininkas 
A. Kubilius, Seimo pirm. V. Landsbergis, Vilniaus apskrities viršininkas A. Vilūnas. Algimanto Žižiuno nuo
trauka. 

to nematyti. Tačiau nekelkime 
Lietuvai grėsmės patys. Šiuo 
metu privalome ieškoti ben
drų interesų, ieškoti dalykų, 
dėl kurių pajėgiame susikal
bėti. Tuomet bus įmanoma su
sitarti ir tais klausimais, ku
rie mus ir Rusiją šiandien 
skiria. 

Esu įsitikinęs, kad valstybės 
užsienio politika visų pirma 
turi tarnauti jums, Lietuvos 
žmonės, jūsų ir jūsų šeimų ge
rovei. Manau, kad šiandien 
mums svarbu rūpintis ne tik 
okupacijos žalos atlyginimu, 
bet ir mūsų verslo sąlygomis, 
naujų rinkų paieška, pagaliau 
— sutarčių dėl valstybes sienų 
ratifikavimu. Lietuvos žmonių 
gyvenimas negali tapti- neat
sakingo politikavimo įkaitais. 

Šiandien negaliu nutylėti ir 
ypač gėdingų faktų. Mūsų 
valstybei nedaro garbės da
bartinis kai kurių aukštų poli
tikų elgesys: vėl kaip 1992 
metais kitų partijų vadai 
skundžiami Vakarų šalių at
stovams, kaltinami esą Rusi
jos agentai. Tokie lietuvių po
litikų akibrokštai kelia didelę 
nuostabą pasaulio diploma
tams. Jie liudija ir tautinės 
savigarbos stygių, ir dar labai 
žemą politinę krašto kultūrą. 

Norėčiau, kad likusį kaden
cijos laiką Seimas padėtų vy
riausybei spręsti konkrečius 
savivaldybių finansavimo, 
verslo sąlygų gerinimo, žmo
nių pensijų ir atlyginimų 
klausimus. Šie klausimai rūpi 
visiems piliečiams. Jų spren
dimų vyriausybė ir savivaldy
bės privalo ieškoti ne teismo 
salėse, ne mitingų aikštėse, 
bet eidamos konsultacijų ir 
abipusių kompromisų keliu. 

Šį rudenį rinksime naują 
Seimą. Aš tikiu, kad dauguma 
mūsų partijų, išskyrus kraš-

MOLETŲ OBSERVATORIJOJE ATRASTA 
NAUJA PLANETA 

Trys lietuvių astro
nomai atrado naują Saulės 
sistemos mažąją planetą, pra
nešė Teorinės fizikos ir astro
nomijos instituto Observatori
jos vedėjas profesorius Vytau
tas Straižys. 

Tarptautinės astronomų są
jungos astronominių atradimų" 
biuras Cambridge naująją 
planetėlę užregistravo laikinu 
„HYI" pavadinimu, kol jai' 
bus sutelktas oficialus tikrinis. 
vardas. ; - ' , 

NaująVmažąją Saulės siste
mos plasėią, skriejančią as
teroidų Juostoje tarp Marso" rK 
Jupiteriu planetų orbitų, as
tronomai Kazimieras Černisy 
Vygandafe"Laugalys ir Justas 
Zdanavičius, kaip pasakoja 
prof. V. Straižys, atrado naktį 
iš birželio" 5-osios į birželio 
6-ąją. Atradimo metu pla-
netėlė buvfc 18-ojo ryškio, jos 
atstumasshuo Žemės — 220 
milijonų 'kilometrų. ApskėrP 
čiuota, kad planetėlės skersy 
muo yra maždaug 5 kilome'-' 

tutinęs partines grupes, y*a 
pajėgios prisiimti atsakomybę 
už tolesnę mūsų valstybės rai
dą, yra pasirengusios ištiki
mai ginti Lietuvos ir jos pi
liečių interesus. Norėčiau, kad 
prasidedanti rinkimų kova hu
tų konstruktyvi ir korektiška. 
Kad partijos šį kartą varžy
tųsi ne retorika, ne emocijo
mis, bet konkrečiomis progra
momis, Lietuvos vizijų alter
natyvomis. Norėčiau, kad rin
kimų metu mes visi, ir parti
jos, ir rinkėjai, kurtume naują 
politiką — atsakingą, spren
džiančią realias žmonių prob
lemas, tarnaujančią tautos 
ateičiai. 

DRAUGAS, 2000 m. birželio 29 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokieni 

Kai meška pabunda, 
erzinti pavojinga 

trai, apskriejimo aplink Saule 
periodas — 3.8 metai. 

Mažoji planeta atrasta 
Maksutovo sistemos telesko
pu, panaudojant Tromso uni
versiteto (Norvegija) elektro
ninę CCD kamerą, leidžiančią 
paveiksluoti labai silpnus ir 
tolimus dangaus objektus. Ši 
kamera Molėtų observatorijoje 
veikia jau trečias mėnuo, ja 
vykdo mokslinius stebėjimus 
Lietuvos ir Norvegijos astro
nomai. 

Be minėtos planetėlės, pa
sak prof. Straižio, Lietuvos as
tronomai dar gavo ir kitų dan
gaus kūnų nuotraukas: ste
bėtos septynios tolimos kome
tos, devynios mažosios plane
tos, tolimiausia Saulės siste-
,mos' planeta Plutonas. Taip 
pat tyrinėti greiti kai kurių 
žvaigždžių spindesio svyravi
mai, kuriuos sukelia seis
minės bangos, sklindančios iš 
jų gelmių. Šių žvaigždžių tyri
mai vykdomi pagal tarptauti
nę programą, joje dalyvauja 
Edmundas Meištas, Rimvydas 
Janulis ir Romualdas Kalytis. 

(Elta) 

* Ministras pirmininkas 
Andrius Kubilius, pagerbda
mas 80-meti švenčiantį Lietu
vos diplomatijos patriarchą 
ambasadorių Vytautą Antaną 
Dambravą. pirmadienį pa
kvietė jį pietų, kurių metu V. 
A. Dambravą informavo apie 
savo veiklą, atstovaujant Lie
tuvai Ispanijoje. Premjeras A. 
Kubilius padėkojo ambasa-
driui už jo darbus, siekiant 
Lietuvos nepriklausomybės, ir 
diplomatines pastangas vė
liau, jau stiprinant Lietuvos 
valstybę. (Eita, 

Nėra abejonės, kad Vakarai, 
nors aiškiai pataikaudami 
naujajam Rusijos prezidentui, 
tuo pačiu stengiasi jį pažinti ir 
nuspėti, kuria linkme ilgai
niui pasuks rusų tautą. O toji 
tauta, atrodo, daug vilčių deda 
j Valdimir Putin, nes jo kieta 
ranka, parodyta dar prieš rin
kimus, kai tuometinis prez. 
Boris Jelcin pasikvietė minis
tru pirmininku ir iš esmės 
savo „įpėdiniu", žadina viltį 
sugrąžinti „prideramą užsie
nio pagarbą motulei Rusijai". 

Rusas niekuomet neprarado 
meilės ir lojalumo savo tė
vynei, net dešimtmečiais kan
triai nešdamas komunizmo 
jungą. Jis visuomet didžiavosi 
savo Rusijos pasiekimais ir 
laimėjimais. Didžioji tautos 
dalis tikėjo komunizmo per
šama propaganda, kad Rusija 
yra pranašesnė už visas Vaka
rų šalis, kurios iš pavydo Ru
sijos nekenčia ir pirma pasi
taikiusia proga norėtų ją 
sužlugdyti. Juk per daugiau 
kaip septyniasdešimt komu
nistinio režimo metų ta propa
ganda maitinamos, užaugo ke
lios kartos. Tad ir nusiste
bėjimas, kad lietuviai ar kiti 
okupuotų kraštų gyventojai 
gali būti nepatenkinti Rusijos 
globa ir norėti nepriklauso
mybės daugeliu atvejų buvo 
reiškiamas iš įsitikinimo. 

Po sovietų imperijos su
menkėjimo ir žlugimo, rusų 
tautos prestižas, prarastas 
užsienio akyse, galbūt dau
giausia skaudino eilinio Rusi
jos gyventojo širdį. Nesėk
mingi Boris Jelcin politiniai 
ėjimai, artima draugystė su 
Amerika ir pataikavimas Va
karams, kai tuo tarpu užsie
nio parama nepasiekė rem
tinųjų, o pateko į naujų tur
tuolių kišenes, dar sutvirtino 
tą nuomonę. 

Ir staiga su savo pažadais 
grąžinti Rusijai ne tik vidaus 
tvarką, bet ir deramą pagarbą 
užsienio akyse, atsirado Pu
tin. Tauta jo pažadais tiki, net 
jeigu „dar kurį laiką reikės 
pakentėti, susiveržti diržus", 
net jeigu jo griežta ranka dar 
tvirčiau sugniauš Čečėniją ar 
kurią kitą nepaklusnią valsty
bę, norinčią išsprukti iš Krem
liaus pasparnės. 

Rusų entuziazmas ir vaka
riečių atsargumas daro Vladi-
mir Putin dvigubai pavojingu. 
Rusijos meška šiuo metu jau 
pabudusi, tad jos erzinti ne
verta... Ar į tą pataikautojų 
būrį turėtų įsijungti ir Baltijos 
valstybės, o juo labiau Lietu
va? J tą klausimą atsakymo 
turėtų ieškoti pati Lietuvos 

valdžia — ir Seimas, ir Vy
riausybė, ir prezidentas. 

Šiuo metu, atrodo, tik prezi
dentas į santykius su Rusija 
eina atsargiais žingsniais, 
tvirtindamas, kad rizikuoti 
neužsimoka, gal net pavojin
ga, kad su kaimynais, ypač ga
lingais, ypač kai jų elgesys 
aiškiai nenuspėjamas, reikia 
elgtis diplomatiškai, apdairiai, 
kartais net nuolaidžiai, nepa
leidžiant iš akių ateities ir 
visų galimų iššaukiančio elge
sio pasekmių. 

Šis prezidento įžvalgumas, 
nors daugeliui, tiek Lietuvoje, 
tiek užsienio lietuvių tarpe, 
pakelia kraujospūdį, vis tik 
yra sveikintinas. Nieko čia 
užsispyrimu ar griežtais rei
kalavimais nepasieksi, bent 
dabar, kai Rusija yra ant 
naujų reformų slenksčio, nau
jo ir kitaip į santykius su 
užsieniu žiūrinčio, prezidento 
rankose. Kol jos kelias į ateitį 
neaiškus, kol toji padėtis vie
naip ar kitaip nusistovės, Lie
tuvos prezidento atsargumas 
ir atviras nepasitenkinimas 
kai kurių kitų įtakingų poli
tikų ėjimais, visiškai pateisi
namas. 

Norim nenorim, Lietuvos 
valdžios viršūnių politinė 
struktūra netrukus pasikeis. 
Nors mums šiandien nebe
aišku, kas su kuo, kas prieš 
ką, bet persigrupavimas vyks
ta. Ar jis kurstomas vien 
naujų poreikių malkomis, ar 
kažkas „iš šalies" užverčia 
kuro, nesunku labiau stebin
čiam tuos ėjimus suvokti. Ta
čiau stebina ir nerimą kelia 
sprūdis, nuolat gilėjantis tarp 
prezidento ir seimo pirminin
ko sprendimų, pažiūrų, žodžių 
ir poelgių. Labai taikliai pa
dėtį apibūdino prez. Adamkus 
savo kalboje, pasakytoje per 
televiziją biržeho 23 d. (ji 
ištisai spausdinama • šiame 
pačiame puslapyje). Verta į tai 
atkreipti dėmesį. 

Seimo pirmininką užsienio 
lietuviai pažįsta ir gerbia. 
Daugelis jį rėmė praėjusiuose 
rinkimuose, nepaisant, kad 
Lietuvoje jo pralaimėjimas 
buvo gėdingai skaudus. Popu
liarumo sąrašuose ir dabar V. 
Landsbergio pavardė labai 
žemai įrašoma, tad ir kyla 
klausimas: nejaugi jis, beato
dairiškai „spausdamas Ru
siją", stengiasi tam tikruose 
Lietuvos gyventojų sluoks
niuose atgauti populiarumą 
ne tik sau, bet ir konservato
riams? Nenorime tikėti, kad 
V. Landsbergis taip neapdai
riai elgtųsi... 

SU PALAPINE I MEKSIKĄ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ Nr.2 

Tęsinys 
Gruodžio 21 d. 

Atėjo pas mus vaikučiai apie 
7:20 ryte, uždegė šviesas ir 
„labas rytas, laikas seneliams 
keltis". Puiku, mes kaip tik 
norėjome kuo anksčiau išva
žiuoti. Tad papusryčiavę, at
sisveikinę, pasukome į Nash-
ville, o ten kitu keliu į Mem-
phis. Romo ir Aido apskaičia
vimu, tai turėjo būti 400 my
lių, ilgiausia kelionė per dieną 
iki Texas, bet... pasirodo tai 
yra 500 mylių kelionė. Romas 
daug geriau jaučiasi, tai gerai 
važiuojame, vėjo mažiau. At
važiavus 300 mylių, už Nash-
ville sustojome užkąsti. Toliau 
valiuojant, ties Jackson užsu
kome nusipirkti benzino. Nu
važiavus nuo greitkelio, ro
dyklės neleidžia sukti į kairę. 

tik restoranai, valgyklos, vieš
bučiai, nėra benzino stočių. 
Teko dar pavažinėti, kol sura
dome. Toliau liko vos 100 
mylių ir už poros valandų jau 
įvažiavome į KOA stovyklavie
tę, kuri yra truputį į rytus nuo 
Memphis, Tenn. Elvis Presley 
tėvynė. 

Pagaliau, mūsų pirma nak
tis stovyklauti. Romas kiek 
prigulė, o aš bandau pasivyti 
su dienos įspūdžiais. Tikrai 
reikia šį vakarą pailsėti Rytoj 
bus daug trumpesnė kelionė 
— apie 373 mylios iki beveik 
Little Rock, Arkansas. 

Gruodžio 22 diena 

Važiuojame toliau. Romas 
geriau jaučiasi. Įvažiuojant į 
Tennessee valstiją, virš kelio 
buvo iškaba: .Tennessee, the 

Tai apsukome gerą ratą, o ten hotne of Vice President Al 

Gore". Važiuojant apie Mem
phis miestą, matėme Danny 
Thomas įsteigtą ligoninę, St. 
Jude vardu, skirtą vaikų ligų 
tyrimui bei gydymui. 

Diena graži, saulėta, jau be
veik 50 F. laipsnių. Perva
žiuojame didingą Mississippi 
upę, kurios vidury susieina 
Tennessee ir Arkansas valsti
jos. Ant tilto, kur yra šių vals
tijų sienos, kabo didžiulė iš
kaba: „Arkansas valstija, the 
home of prezident Bill Clin
ton". 

Pervažiavus tiltą, tuoj pat 
pastebėjome, kad šioje vals
tijoje keliai daug prastesni. 
Net nesijaučia, kad važiuoja
me greitkeliu. Dešinėje matyti 
Greyhound parkas, čia vyksta 
šunų lenktynės. Vis skirtinga 
nuo šiaurinių valstijų, kur 
vyksta arkliukų lenktynės. 

Prie šio greitkelio matėme 
netoli viena kitos tris bena
mes moteris, kurios krepšiu
kuose nešėsi savo visą turtą. 
Tikrai liūdna ir neaišku, kodėl 
jos čia: ar jau kurį kartą ban

do gatvėse gyventi, ar nese
niai atleistos iš kokios nors 
ligoninės, prieglaudos. Tai vėl 
vaizdas, kurio neteko matyti 
šiaurinėse valstijose. Tačiau 
tokius benamius matėme San 
Francisco mieste, California. 
Bet ten toks gyvenimas kai 
kuriems yra priimtas. 

Po valandos sustojome poil
sio aikštelėje. Vieta išdėstyta 
kaip parkas ir čia pamatėme, 
ko iki šiol niekur neteko maty
ti: sustatyti maisto ir gėrimų 
automatai iš priekio uždengti 
storu metaliniu sietu — groto
mis. Iškirpta tik langeliai, per 
kuriuos galima pinigus įmesti 
ir gautą prekę pasiimti. Prie 
pačių automatų neįmanoma 
prieiti. Tai lyg ir pasako apie 
šios valstybes saugumą, t.y. 
daug vagysčių, kad šie auto
matai taip apsaugoti. 

Toliau, stumdamiesi į pie
tus, apsukome Little Rock. Ar
kansas valstijos sostinę. Nuos
tabu, ten buvo gatvė pava
dinta Scott Hamilton vardu. 
Na, ar neprasmingiau būtų 

valstiją pavadinti „Scott Ha
milton namais", o ne „Bill 
Clinton namais"? 

Toliau pravažiavome Hope 
miestelį, Bill Clinton gimtine. 
Iškaboje parašytas ir namo 
adresas. Romas tik paspaudė 

greičio pedalą... 
Išvažiavome lygiai 10 vai. 

ryto, o jau 4:30 vai. p.p. su ke
liais sustojimais, atvažiavome 
300 mylių ir tvarkėmės KOA 
stovyklavietėje prie Texarka-
na. N'ors šiose stovyklavietėse 

vietos būna nelabai erdvios, 
bet žiemą mažiau keliautojų, 
turime vietos, kiek tik norime. 

Ankstyvu atvykimu, čia va
landa viskas anksčiau, baigė
me „Aviną" paruošti tolimes
nei kelionei. Bus daugiau 

l'iftaujaint- K.il«)ų vak.ire Pirmasis i* kaires karavano vadovas Fred. 
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DRAUGAS, 2000 m. birželio 29 d„ ketvirtadienis 

RAŠINIŲ KONKURSUI PASIBAIGUS 
PLB Švietimo komisija jau 

ketvirti metai kviečia Kara
liaučiaus srities. L'krainos, 
Maskvos. Punsko ir Gudijos 
lietuviškų mokyklų mokinius 
dalyvauti rašinių konkurse. 
Šio konkurso mecenatais ir 
šiais metais mielai sutiko būti 
Raimundas Grigaliūnas ir 
PLB Švietimo komisija. Kon
kurso dalyviai buvo suskirsty
ti pagal amžių. Pirmajai gru
pei priklausė 10-12 metų mo
kiniai, antrajai — 12-16 metų. 
Mokiniams buvo pasiūlytos 
net keturios temos: „Tėvų ar 
senelių pasi traukimas iš g im
tojo krašto", „Įdomiausias va
saros įvykis", „Kuo galiu užau
gęs pasitarnauti Lietuvai" ir 
laisva tema. 

Šiais metais mokiniai buvo 
ypač aktyvūs — sulaukta per 
60 rašinių. Komisija, kurią su
darė Švietimo tarybos pirmi
ninkė Regina Kučienė, Irena 
Polikaitienė, Alicija Brazai-
tienė, Rūta Kuncienė, Vikto
ras Kučas ir Dalia Badarienė, 
apsvarsčiusi visus rašinius, 
nusprendė įvertinti visus kū
rinėlius. Pirmąją vietą ir 30 
dol. premiją jaunesniųjų gru
pėje laimėjo Agnietė Dubno-
vaitė. Dtnitrijus Gorbačiovas, 
Birute Birgelytė, Viktoras 
Šliaužys. Ramoną Pikytė, 
Gražina Dervinytė, Liza Gav

rilovą, Romas Grublys. Antroji 
vieta ir 20 dol. premija atiteko 
dar trylikai mažųjų kūrėjų. 
Vis iems kitiems šios amžiaus 
grupės rašinėlių autoriams 
buvo paskirta trečioji vieta ir 
2 0 dol. premija. 

Vyresniųjų amžiaus grupėje 
pirmoji vieta ir 40 dol. premija 
atiteko Birutei Priclekaitei, 
Violetai Markevičiūtei, Aldu
tei Birgelytei, Daliai Sendai-
tei, Violetai .Dobrovolskytei, 
Jurgitai Kardauskaitei, Vikto
rui Jakučiui ir Ievai Šitars-
kytei. Antroji vieta ir 30 dol. 
premįja buvo paskirta dar 10 
mokinių. Visi kiti kūrėjai užė
mė trečiąją vietą ir laimėjo 20 
dol. premiją. 

Švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė planuoja rug
sėjo mėnesį lankytis konkurso 
dalyvių mokyklose ir įteikti 
j iems pinigines premijas ir pa
dėkos raštus. Piniginės premi
jos bus įteiktos ir šių mokinių 
mokytojams. 

Malonu, kad susi laukta to
kio aktyvaus mokinių dalyva
vimo. Nuoširdi padėka mece
natams Raimundui Grigaliū
nui ir PLB Švietimo tarybai 
už suteiktą galimybę jaunimui 
dalyvauti tokio pobūdžio kon
kurse. 

D a l i a B a d a r i e n ė 

PARTIZANAI — LIETUVOS DIDVYRIAI 
R a š i n y s , J A V L B Š v i e t i m o t a r y b o s r a š i n i ų k o n k u r s e 

l a i m ė j ę s I v i e t ą 

Rašytojas Aloyzas Baronas 
gimė 1917 m. gruodžio 12 d. 
Vabalninke. Biržų apskrityje. 
Jis lankė gimnaziją, paskui 
Kauno universitetą, o vėliau 
studijavo Frankfurto universi
tete, Vokietijoje. J Jungtines 
Amerikos Valstijas atvyko 
1949 m. ir apsigyveno Čikago
je. Jis iškilo su savo knyga iš 
gyvenimo „Žvaigždės ir vėjai". 

Klasėje skai tėme dvi ištrau
kas iš A. Barono romano „Vė
jas lekia lyguma" — „Tyliosios 
moterys" ir „Molinė pilis". Jo
se rašoma apie lietuvių po
grindžio sąjūdžius prieš oku
pantus rusus. 

Apsakymo „Tyliosios mote
rys" pagrindiniai herojai Mi
kalojus, Uos i s ir Šeštokas yra 
partizanai. Veiksmas vyksta 
prieš Motinos dieną. Mikalo
jaus mėgstamas užsiėmimas 
yra medžio pjaustymas. J a m 
liūdna, nes dabar, prieš Moti
nos dieną, kenčia tiek daug 
moterų. Mikalojus papasako
jo, kad Uos i s buvo vertėjas, o 
atėjus rusams , turėjo slapsty
tis. Daug vyrų turėjo tapti 
partizanais, kai okupavo Lie
tuvą. Lietuvės moterys labai 
daug padėjo vyrams išsilaikyti 
miške. Moterys prieš okupan
tus įvairiai kovojo: palaikė su 
partizanais ryšius, parūpino 
jiems maisto ir drabužių, glo
bojo našlaičius, kentė perse
kiojimus ir tardymus. Pasako
jo apie ryšininkę Ramunę, ku
ri buvo suimta, pririšta prie 
ratu ir tempiama į Pakruojį. 
Ji buvo mušama, tardoma, jos 

pirštai buvo sutraiškyti, bet ji 
neišdavė organizacijos. Parti
zanai žinojo, kad juos atsi
mins istorija ir palaikys tei
singai kovojusius už laisvę. 
Tiesa išliks, ir jie nebus už
miršti. Tačiau dabar apie par
tizanus nieko nėra parašyta. 

Mikalojus dar papasakojo, 
kaip Geležinio Vilko būrį ap
supo, ir j ie turėjo trauktis. Al
dona ir jos vyras Pūkas kovojo 
priekyje, kol Pūką nušovė. Ta
da Aldona turėjo bėgti nuo 
rusų. Ją užpuolė šuo, kurį ji 
nušovė pistoletu. Paskui ją 
pasivijo rusų kapitonas ir 
griebė už pečių, bet j i dūrė 
jam į krūtinę su suomišku pei
liu. Tada ji numetė savo ap
siaustą ant eglės, į kuri ap
gauti rusai gal pusę valandos 
šaudė. Aldona perbrido Tyru
lių pelkes ir netoli Radviliškio 
prisiglaudė pas ūkininką. Par
tizanai stebėjosi, kad taip nar
siai kovojo lietuvė moteris. 
Bet buvo ir kitos — „tyliosios 
moterys", kurios kovojo prieš 
rusus, padėdamos partiza
nams, o neidamos į mišką. 
Partizanai nežinojo, kaip dar 
padėkoti visoms moterims ir 
motinoms už jų darbus. Jie 
nutarė Motinos dieną atšvęsti 
su malda. 

Laisvės kovotojai taip ryž
tingai kovojo prieš okupantus, 
nes norėjo, kad Lietuva būtų 
laisva. Tai buvo didžiausias jų 
tikslas. Partizanų gyvenimas 
buvo sunkus — jie visada tu
rėjo slapstytis, buvo persekio
jami ir tardomi ir j ie patys, ir 

Lietuviško žodžio šventė Čikagos lit. mokykloje 2000 m. pavssarį. D. Badarienes nuotrauka. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
LIETUVININKŲ SIEKIAI IR DARBAI 

Mažosios Lietuvos fondo ap
linkraštyje (2000 m. pavasa
ris) yra išspausdinta Viliaus 
Petėraičio, Mažosios Lietuvos 
Enciklopedijos vyr. organiza
toriaus ir tvarkytojo įsidėmė
tini žodžiai: „Sovietų okupaci
nio režimo dvasinės ir geogra
finės dykros kūrimas Mažojoje 
Lietuvoje ir Tvakstoje yra ne 
tik smerktinas ir peiktinas, 
bet ir šalintinas, kaip gėdin
gas reiškinys m u m s autochto
nams, l ietuviams ir vis iems 
europiečiams. Piktžolėmis ap
augusioje dykroje vaikšto dva
sinės ir geografinės dykros 
viešpačiai. Iš rytų įsibrovę sla
vai baigia naikinti ir ištrinti 
mūsų senelių sukurtą l ietu
viškąjį paveldą, nesiliauja pa
tys — ir per j iems palankius 
tarybininkus — slopinti Mažo
sios Lietuvos lietuviškąją a t 
mintį Lietuvoje, Rusijoje ir 
Europoje". 

„Mažosios Lietuvos fondo 
(MLF) valdyba negalėjo tylėt i , 
matydama ne tik Mažosios 
Lietuvos niokojimą, komunis
tų kuriamą tuš tumą mūsų t ė 
vų žemėje, Europos centre, b e t 
ir l ietuviškos sąmonės t e m -
dymą, l ietuviškų e lementų ro
vimą iš l ietuvių atmint ies , 
ieškojo būdų atgaivinti Mažo
sios Lietuvos atmintį: s tra ips
niais, paskaitomis, konferen-

jų giminės. Gražus part izanų 
kūrybos palikimas — dainos , 
kurios išreiškia jų t iks lus ir 
jausmus. Jos dažnai l iūdnos, 
ilgesingos: 

Negrįžki, jaunyste , jau t u 
pavėlavai , 

Nuvyto ramunė, negrįž j a u 
tie laikai. . . 

Kartais labai drąsios ir ryž
tingos: 

Kad dar kartą žygis bus, 
Iš miškų ir iš beržynų 
Vyrai jiems paruoš kapus. 
Dainų simboliai labai l ietu

viški — rūtos, dobilai, ąžuolai. 
Daug partizanų žuvo, atidavė 
savo jaunystę už laisvę. J ie 
tikėjo, kad Lietuva vėl bus 
laisva valstybė. Kiekvieną pa
vasarį sužaliuos miškai ir 
ąžuolai, kurie priglaudė par
tizanus amžinam poilsiui. 

V i d a Ž i a u g r a i t ė 
Boston Lituanistinė 

mokykla 

c į jomis ir, ga lop , bet n e ma-
žop, knygomis . . ." 

M L F j a u išleido kel io l ika 
v e r t i n g ų k n y g ų . Didž iaus ias 
M L F u ž s i m o j i m a s yra iš le is t i 
M a ž o s i o s Lie tuvos enciklope
diją. 

G y t i s Š e r n a s , MLF va ldybos 
p i r m i n i n k a s , rašo: „Mūsų di
d ž i a u s i a s rūpes t i s — ta i Ma
ž o s i o s L i e t u v o s Enciklopedijos 
i š l e i d i m a s ir jo s f inansav imas . 
K a d a n g i p a ž a d a i paramai i š 
L i e t u v o s Respublikos š a l t i n i ų 
(dė l b i u d ž e t i n ė s krizės) n e i š s i 
p i ldė , v i s a f inansinė n a š t a 
M L E ruoš imui ir spausd in i 
m u i u ž g u l ė a n t Mažosios Lie
t u v o s fondo pečių'', 

V i l i a u s Pėteraičio žodž ia i s , 
„gal ima didž iuot i s , k a d M L E 
p i r m a s t o m a s buvo i š l e i s ta s 
b e v e i k v i e n M L F sute lktomis 
lėšomis". Apl inkraštyje dėko
j a m a M L F nariams ir ypač 
L i e t u v i ų fondui cuž s u t e i k t ą 
1 8 , 0 0 0 dolerių paramą. Vė 
l i aus iomis žiniomis, n e s e n i a i 
Vi ln iuje buvo surengtas s u m a 
ketuoto enciklopedijos I tomo 
s u p a ž i n d i n i m a s . Tikimas n e 
t r u k u s užbaigt i š io t o m o 
s p a u s d i n i m o darbus. I š v i so 
n u m a t o m a iš leist i 3 enc iklope
dijos t o m u s , 3,000 egz . t i ražu . 
Vyr. M L E redaktorius y r a 
prof. dr. Z i g m a s Zinkevičius. 

M L F pastangomis š i ą v a s a 
rą pas i rodys Anso L y m a n t o 
k n y g a „Man rūpėjo pasakyt i 
tą, k a s gulė jo ant Širdies". Ti
k i m a s i , k a d netolimoje ate i 
tyje b u s i š l e i s ta ir V i l i a u s P e 
tėraič io , Jurgio Reisgio, J o n o 
S t ik l i or iaus knyga „Lietuvi

ninkai kalbėjo, tebekalba, bet 
nebekalbės". 

MLF vėl iaus iame aplinkraš
tyje yra aprašyta fondo teikia
ma parama lietuvybės puose
lėjimui Karaliaučiaus krašte. 
R u s ų va ldomame Karaliau
čiaus "krašte gyvena tūkstan
čiai l i e tuvių . Daugelis , deja, 
silpnai kalba arba išvis nekal
ba l ie tuviškai . Š iame krašte 
veikia kel ios l ietuvių draugi
jos , taut in ių šokių ir dainų 
vienetai ir pan. Valdžios mo
kyklose, neretai prisitaikant 
prie nelabai dėkingų sąlygų, 
dėstoma l ie tuvių kalba. 

Ieva Adomavičienė (MLF 
kasos globėja) rašo: „Karaliau
čiaus srityje mokoma lietuvių 
kalbos, skiepijama meilė savo 
tautai 24- iose mokymo įstaigo
se , dirba 3 6 mokytojai, 6 
priešmokyklinio amžiaus auk
lėtojai. Bendras mokinių skai
čius — 6 8 3 vaikai". Planuo
j a m a pas iųst i vaikus vasarą 
v i enam mėnes iui į l ietuviškas 
š e imas Lietuvoje. Žinia, v isa 
tai pareikalaus nemažų pas
tangų ir piniginių išlaidų. 

Vi l ius Trumpjonas, Mažo
sios Lietuvos draugijos Čika
goje pirmininkas , praėjusiais 
meta i s lankės i Lietuvoje ir 
Karal iaučiaus krašte. Jo teigi
mu: „Sunki ekonominė padėtis 
Rusijoje ir Lietuvoje yra labai 
jauč iama š iame krašte lietu
v i ų kultūrinėje ir švietimo 
veikloje. Lietuvos Respublikos 
parama šio krašto lietuviams, 
nors ir buvo pažadėta, nebuvo 
įvykdyta, kaip numatyta". 

MLF remia lietuvybės puo
selėjimą Karaliaučiaus krašte 
ir nuoširdžiai dėkoja visiems 
ta lk in inkams. 

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

J A V L B Š V I E T I M O T A R Y B O S S K E L B T A S K O N K U R S A S 

<.••[• -,<•> 7.;!u:n<>" lituanistinės mokyklos septinto skyriaus mokinės mokyklos jubiliejinėje šventėj* dainuoja 
••• !• Z,u:tnkos sukurtą mokyklos dainą I* k pirmoje eil — Urte Zableckaite Ingrida Miškinyte ir Laura 
,-, . t,- \ntf.ji • i-il. - lng;i Mc»s, Svaja Mikulionyte, Vija l.'nderyte. Arija Kasputyte ir Alaną Zamborait*. 
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pad irbo j ą ir visa m ū s ų š e i m a 
n u ė j o m e prie s tonaus io k levo 
ir j ą pri tv irt inom. 

D a b a r — eilė ap tvarkyt i 
k i e m ą , margučius ar kept i py
r a g u s Ve lykoms . A n ą d i eną 
b u v o rekolekcijos bažnyčioje , 
m ū s ų k a i m e — Vidugiriuose. 
Ž m o n i ų buvo galybe, n e s v is i 
nori aprūpint i savo dvas ią , 
prieit i ve lyk inės i špaž in t i e s . 
K a s pėsč ias , k a s v a l i u o t a s — 
s k u b a vis i į Mišias, t ik mar-
guojasi moterų skarelės . V i sa 
da čia atvažiuoja k u n i g a i iš 
P u n s k o ir i š Lietuvos. Kaip 
gera po tokių Mišių laukt i Ve 
lykų! J a u t i e s i lyg a p i p l a u t a s 
nuo dulk ių , lyg kas pana ik ino 
t a v e s leg iančias nuosėdas . . . 
T a d a tr iūsk sau su m o t i n a vir
tuvė je — tik dar s k e r s t u v e s 
n u n e š k kaimynui. Pat ikr ink 
dar , ar u ž t e k s k iauš in ių , ar 
a g u o n ų užtektinai pri lukšty-
ta , a r geras , t ikras v a š k a s 
m a r g u č i a m s . Nušve i sk dar 
l a n g u s . Išlygink baltą s ta l t i e 
s ę , n e s kaip padengsi Ve lykų 
s ta lą . J e i g u jau geri dažaijgal i 
ruoš t i s margint marguč ius . 
D a ž u s paruošt moka tik tėve
lis . J i s dar iš va ikys tės žino 
„receptą": prirenka surūdiju
s ių ge l ež ių , ąžuolo ž i e v ė s , su
deda s e n a m , a l e m e n i n i a m 
puode , užpila v a n d e n i u ir 
„raugina" užpečky, karta i s . 

pamaišydamas . Aišku, visa tai 
reikia atl ikti keletą savaičių 
prieš Velykas , kad dažai būtų 
st iprūs ir gražiai apkastų 
vašku išmargintą kiaušinį. 
Š v e n t ė m s ruošiamės visa šei
ma. Visi darbai turi būti atlik
ti laiku. N e s ateis Velykos 
ankstyvą rytą dar tau mie
gant. Ate is , dirst pro langą — 
ir je igu neras pas tave mar
gučių, pyragų, alaus, ar pa
matys kur dulkes — po suolu, 
užpečky ar tavo sieloj, tada 
neužeis į tavo namus. Jos nu
eis pas kaimyną, pas tavo gi
mines . Tave paliks: kietą, su
šalusį , sustagarėjusį, bejaus
mį. Turi būtinai pasiruošt šiai 
šventei ir pirmąją Velykų die
ną, ankst i ats ikėlęs , užgiedot 
su tėveliu: „Linksma diena 
m u m s prašvito"... Suvalgyk 
pusryčius, atsigerk sulos, Štai 
atnešė brolis ąsotį. Dabar jau 
galima rėdytis į bažnyčią. Pas
kui dar užeisi pas močiutę ir 
pas krikšto motiną — nuneši 
margučius. Antrą Velykų die
ną, vos apsišėrus gyvulėlius, 
jau renkasi svečiai. Motina 
nudeda vaišėmis stalą, tėvelis 
neša alų. Na, tėvelio vieninte
lis brolis, Jurgis (jaunesnysis 
mirė suša lęs kariuomenėj), ir 
teta Mariutė su šeimomis. Da
bar tai jau nesitrauksi nuo 
stalo. Prasidės prisiminimai; 
kai tėvelis su jaunesne seseria 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AuWU!3eij6,N^yuawBKATd5: 

IR GYVYBES DRAUDMAS. 
Agentas Frank Zapots ir Ofl. Mgr Auksą 

S Kana katu lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

3206 1/2 W«at9«h Straat 
Tel. (708) 424-8664 

(773) 581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

RE/M/tt 
RENLT0RS 

0HCJ77S) m - M 
MKr7M)42l-nM 

ntaammma 
RIMAS LSTANKUS 

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui • 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Window Wsthers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license aod trans-
porution. Mušt be fluent io English 
LA. McMahoa Wiodow vVasning. 
TeL 8004204155. 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti) 

Romai tel. 630-774-1025. ' 

New VI 
12*32 S. LaGraee* 
rstePerfc,IL«0«M 
Be*.: 708-3*1-0800 
V<faeMsl:773«4>7U> 
Pager: 708-892-2573 
F«x: 708-361-M1S 

DANUTĖ MA YES 
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par

duoti ar pirkti namus mieste ar 
priemiesčiuose, kreipkitės i DANUTĘ 

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

Lietuvių Konsultavimo Pastangos 
Uthuanian Consulting Services 

Profesionalus darbuotojai padės juras: 
• išsilaikyti IL vairavimo teoriją; 
• konsultuos kredito istorijos 
klausimais; 
• išsinuomoti butą; 
• versti iš anglų kalbos oficialiose 
vietose; 
• atidaryti banko sąskaitas; 
• užpildyti imigracines formas; 
• užpildyti „sočiai security" formas. 

Dirbame: Pirm.-Penktd. 8-7; 
Šeštd., Sekmd. 10-5. 
TeL 630-241-4556. 

Apartroent for Rent 
Marųuette Park area, beated 

with range & refrig. One 
bedroom, $325 a mo. 

TeL 773-476-8727. 

Legali imigracija f 
Kanadą. Skambinti 

Rimai tel. 708-218-0161. 

Atternathre Home Care u tooįt-
le. l i v — 
Fluent <! 

ing for responsible, live-in 
.versanoCN/" "~~ 

lish X mušt drive A L. 
References reauired. Ei 

appoitment 

Tai.- Jūsų laikraštis 
TNt unmumlm «Mt»-« 

Live-in caieglveis needed. Eng-
lish. euperience, references, non-
smokersamust. Mature, v/ell-man-
nered lsdies preferred. Daily 
salary $100-$120. Located įn SE 
Wisconsin. TeL262-763-337S,^J 

PARKFIBLD FORD 

Ne problema! Vairuoti automobili galite jau šiandien! Priimame visu t 
kreditui gauti. Taip pat sutvarkome finansavimą, neUOrint kredito smsfjst 

Nepraleiskite Šios progos! Užeikite pas mus: 
11400 S. Pulaaki Rd., Chicago, IL 60655 

Tel. 775-239-7900, fax 773-239-9296 
E-mail: pparkficldsfeol.cont ir pasikalbėkite su 

ASTA PIRLBR 
CertfiedAuto Salas < 

Marciute ganė žąsis, kaip ski
landį slapta valgė, kaip su 
broliu Jurgiu rinko vaista
žoles. Kai prieina prie tų pri
siminimų, kada už išrautus 
kručkus abu gavo pylos nuo 
senelio, tada visiems čia susi
rinkusiems sunku nustot 
kvatojus. Apsikabina du bro
liai — ir juokiasi, juokiasi, ir 
kažkodėl dar braukia ašaras... 
Daugelį kartų tėvelis su dėde 
braidžioja po vaikystės prisi
minimus, prisilytėdami prie 
malonių nuotykių, o kartais ir 
skaudžių... Visada man gera 
jų klausytis. O paskui su
skamba daina" 

Rožės, lelijos, žalios rūtelės 
Tai visas turtas jaunosios 

mergelės... 
Kiekvieną dainą užveda dė

dė Jurgis, ir įsijungia visi su
sirinkusieji. Visų veidai nu
švitę, tik dainos akorduose 
junti ilgesį jaunystei. Neišlai
kysi neuždainavus kartu. Ta
da mano eilė: „Anės polka", 
„Venecijos karnavalas", „Ma
lūnėlis" dėdės Jurgio ragina
ma groju. Jis, atstatęs krūti
nę, dainuoja: 

Ko nutilo dainos mylimoj 
Dzūkijoj, 

Ko verki, mergaite, 
šimtametėj girioj? 

Ar tau nusibodo šiltas 
rudenėlis, 

Ar nustoj mylėjęs jaunas 
bernužėlis? 

Suskamba dainos apie Tė
vynę, apie pirmąją meilę, apie 
švento Jono naktį. 

Liaudies dainos — gra

žiausios pasaulyje — jos su
kurtos paprastų žmonių; jau
nų ir senelių, jose atsispindi 
visas žmogaus gyvenimas: 
džiaugsmai ir rūpesčiai, bai
mė ir piemenėlio rauda. Jomis 
negalima nesižavėti, nes jas 
užrašė kaimo žmogaus kasdie
nybės trupinėliai. 

Nuo kūdikystės supa mane 
lietuviškas žodis. Esu laimin
ga, kad tėvai sugebėjo išsau
goti gimtąją kalbą. Liaudies 
dainas, pasakas, vėliau — mu
zika, meilė Dievui, pagarba 
darbui. Meilė gamtai ir vis
kam, kas gyva. Didelis susi
domėjimas knyga Štai mano 
kraitis, sukrautas tėvelių ir 
įdėtas man į širdį. Ačiū jiems. 
Aš mokėsiu visa tai išsaugoti. 
Ar gali būti kitaip? Niekados! 
Mane, dar mažą mergaitę, mo
tina nusivežė į Seinų Bažny
čią ir parodė, kur ilsisi didis 
mūsų tautos poetas vyskupas 
Antanas Baranauskas. Tesau
go jis šio miestelio lietuvybę, 
žadina ir gaivina žmonėse 
jausmus.. . Kad kiekviena mo
tina botų švelni savo vaikams, 
kad žmogus tikrai pajustų 
gamtos dvasią, vertintų ir 
gerbtų savo gimtąją kalbą. 

Jeigu prakalbinau Tavo, 
žmogau, širdį, jei skaitydamas 
mano žodžius nors trupinėlį 
susimąstei, ar su malonumu 
grįžai į praėjusias dienas, a i 
privalau dar kartą padėkoti 
tėvams už dovanotą meilę. 
Ačiū Dievui už leidimą pa
viešėti man pasauly... 

B i r u t ė P r i c l e k a i t e 
Krasnavas 
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PRISIMINĖME KARĮ 
SAVANORI VINCĄ 

BAZILEVIČIŲ 

Vincas Bazilevičius 

Balandžio 30 d. Kaune buvo 
paminėtos politinio kalinio, 
kario savanorio, dimisijos pul
kininko leitenanto, mokytojo, 
žurnalisto, rašytojo ir vertėjo 
Vinco Bazilevičiaus mirties 
metinės, pristatyta jau po mir
ties išleista jo knyga „Mirties 
karuselėje''. 

Vincui Bazilevičiui, kaip ir 
daugumai lietuvių patriotų, 
gyvenimas nepašykštėjo var
go, kančių ir pažeminimo. 

Vincas Bazilevičius gimė 
Pirmojo pasaulinio karo išva
karėse — 1914 metų gegužės 
12 d. šiaudinėje ūkininkų pas
togėje Dzūkijoje. Augo Lopiš-
kių kaime Rudaminos parapi
joje. Buvo gabus ir darbštus 
vaikas, todėl, padedant vie
nuoliams marijonams, mokėsi 
Marijampolės marijonų gim
nazijoje. Ją baigės, 1933 m. 
įstojo į Kauno Vytauto Didžio
jo universitetą kalbų ir lite
ratūros studijuoti, ruošėsi būti 
romanistikos specialistu. Po
rai metų studijas pertraukęs, 
kaip jr daugelis to meto stu
dentų, mokėsi Karo mokyk
loje. Vėliau dirbo ir studyas 
tęsė. Atgavus Vilnių ir huma
nitarinį fakultetą perkėlus į 
Vilnių, 1942 m. diplomuoto ro
manisto vardą gavo Vilniaus 
universitete, apgindamas dip
lominį darbą prancūzų kalba. 
1938 metais kelis mėnesius 
stažavosi Prancūzijoje Nansy 
universitete. 

Baigės universitetą, mokyto
javo Marijampolėje Rygiškių 
Jono gimnazijoje, vėliau Kau
no 5-je vidurinėje mokykloje. 
Mokytojo darbas jam patiko, 
mokiniai jį gerbė ir mylėjo, 
tarp savęs „Vincuku* vadinda
mi. 

Jau studijų metais buvo ak
tyvus visuomenininkas, pat
riotas. Buvo giliai religingas, 
priklausė studentų ateitinin
kų klubui „Vytautas". Redaga
vo pavasarininkų laikrašti 
„Pavasaris", atostogų metu 
kaimo jaunimui padėdavo or
ganizuoti katalikiškus rengi
nius, priklausė Lietuvos žur
nalistų draugijai. 

Pokario metais mokytojavo 
ir kartu dirbo neetatiniu Gro
žinės literatūros leidyklos re
daktorium, vertė į lietuvių 
kalbą O. Balzako „Tėvą Gori-
jo": 

Mylėdamas tėvynę, Vincas 
Bazilevičius negalėjo likti 
nuošalyje nuo Lietuvoje vyku
sios rezistencinės kovos. Ne
bodamas pavojų, buvo pasiry
žęs paaukoti ir savo gyvybę. 

Lietuvoje vykusiai partizani
nei kovai po karo vadovavo 
Bendrojo demokratinio pasi
priešinimo sąjūdžio (BDPS) 
centras, tačiau KGB jis buvo 
susektas ir sunaikintas. Tauro 
apygardos (Suvalkuos) parti
zanų vado pulkininko A. Bal
tūsio-Žvejo iniciatyva įkuria
mas Bendrojo demokratinio 
pasipriešinimo sąjūdžio prezi
diumas. Naujam prezidiumui 
buvo keliami trys uždaviniai: 
1) sujungti visas pogrindžio 
jėgas, 2) susisiekti su visais 
lietuvių komitetais, veikian
čiais užsienyje, ir perjuos pra

šyti anglų ir amerikiečių pa
galbos pogrindžiui, 3) prasi
dėjus karui, stoti Lietuvos vy
riausybės priešakyje ir vado
vauti šaliai (Laisvės kovų ar
chyvas Nr. 23, P. 27, Kaunas 
1998 m.). 

1947 m. pradžioje šiam pre
zidiumui vadovauti A. Baltū-
sis-Žvejas pasiūlė laisvėje bu
vusiam inžinieriui Vincentui 
Seliokui. Prezidiumo nariais 
buvo pasirinkti: mokytojas 
Vincas Bazilevičius, poetas 
Antanas Miškinis, daininin
kas Antanas Kučingis, Lietu
vos kariuomenės kapitonas 
Edmundas Akelis, kunigas 
Juozas Stankūnas ir kiti. 

Vincas Bazilevičius ir Anta
nas Miškinis vadovavo spau
dos skyriui, redagavo Tauro 
apygardos partizanų spaudos 
organą „Laisvės žvalgą". Jų 
rankose buvo visos nelegalios 
spaudos kontrolė. Naudoda
masis radijo žiniomis ir užsie
nio įvykių apžvalgomis, rašė 
straipsnius, vedamuosius. 
Prezidiumas paruošė memo
randumus: Suvienytųjų tautų 
organizacijai (prancūzų kal
ba), keturių ministrų konfe
rencijai (prancūzų kalba), po
piežiui Pijui XII (lotynų kal
ba). Šiuos memorandumus pa
sirašė ir Vincas Bazilevičius. 
Memorandume popiežiaus Pi
jaus XII buvo prašoma mora
linės paramos — paguodos 
žodžio per Vatikano radiją lie
tuvių kalba (Laisvės kovų ar
chyvas, Nr. II, P. 86, Kaunas, 
1994 m.). 

1947 m. rugsėjo 23 d. suima
mas prezidiumui vadovavęs 
inžinierius V. Seliokas, tuo
met jo vieton stoja Vincentas 
Bazilevičius. Jis stengėsi už-
mezgti ryšius su kitų apy
gardų partizanais. 

Bet KGB susekė ir 1948 m. 
vasario pradžioje suėmė Vincą 
Bazilevičių, Antaną Miškinį ir 
kai kuriuos kitus prezidiumo 
narius. Kauno saugumo rū
siuose jiems teko patirti visą 
kankinimų siaubą. Savo at
siminimuose V. Bazilevičius 
rašė: „Mane guldydavo 
kniūbsčią, ant rankų ir kojų 
atsistodavo auliniais batais 
apsiavę saugumiečiai, o kiti 
pasikeisdami daužė gumine 
lazda per šlaunis, sėdynę, nu
garą. Kad smagiau būtų kirs
ti, lazdos viduryje buvo įtai
syta stora varinė viela. Nuo 
smūgių mano kūnas šokinėjo 
ant grindų, kaip rugių pėdas 
ant grendimo kuliant spragi
lais... Vėliau kankinimai pasi
darė dar baisesni, įvairesni. 
Viena iš tokių priemonių — 
smūgiai kumštimis, tiksliau 
sakant krumpliais, į nervų 
mazgus ant krūtinės ir prie 
kaklo. Nuo tų smūgių aptem
davo sąmonė, laikinai para
lyžiuodavo ranką, kaklą ar 
galvos pusę. įdomiausias tos 
rūšies išradimas •*- žaidimas 
kamuoliu. Mane tuščiame 
kambaryje, kuriame buvo su
sirinkęs būrys saugumiečių, 
pasodino ant kėdutės, uždėjo 
antrankius. Paskui vienas jų 
spyrė man į blauzdą, ir nusiri
tau ant grindų. Kai bandžiau 
atsistoti, tuoj gavau smūgį į 
nugarą ir buvau nutrenktas į 
priekį, bet čia pat naujas smo
gis į krūtinę, ir aš virtau at
pakalias. Ir vėl smūgis pir
myn, ir dar kartą atgal, ir dar 
kartą... Vyrai stovėjo išžergę 
kojas visais kambario pasie
niais, o viduryje nuo smūgių į 
visas puses lakstė jų dvikojis 
kamuolys — tardomasis... Są
monę atgavau kameroje, drau
gų slaugomas ir užjaučiamas" 
(V. Bazilevičius — „Mirties 
karuselėje", Kaunas, 2000, m. 
P. 14.). 

Suėmus V. Bazilevičių, jo ar
timieji buvo ištremti. Brolis 
Jonas slapstėsi. Siuntinių per

duoti nebuvo kam... Po tar
dymų Ypatingasis pasitarimas 
Vincui atseikėjo 25 metus ka
torgos ir jis, kartu su kitais to 
paties likimo draugais, buvo 
išvežtas į Šiaurės Sibirą — 
Norilsko lagerius. 

V. Bazilevičius nuo kankini
mų nepalūžo. Saugumo rūsy
je, kalėdamas kartu su poetu 
A Miškiniu, mintinai išmoko 
jo kameroje sukurtus eilėraš
čius ir vėliau katorgoje juos 
deklamavo likimo broliams, 
guosdamas, drąsindamas ir 
diegdamas viltį-

Norilske, atšiauriausiomis 
žiemos sąlygomis, spiginant 
60*C šalčiui, alkanam teko 
dalba trupinti sušalusią žemę. 
Lietuvių brigadai statyboje 
vadovavo 1941 m. ELTOS di
rektoriaus pavaduotoju dirbęs 
žurnalistas Vytautas Kaunec-
kas. Kalbėdamas su juo pran
cūziškai, Vincas prisimindavo 
prancūzų kalbą ir Prancū
zijoje praleistas dienas. Ta
čiau ši brigada lagerio valdžiai 
pasirodė įtartina ir buvo išar
dyta. Vincą nusiuntė dirbti į 
anglies kasyklą, prie anglies 
transportavimo konvejerio. 
Čia buvo šilčiau, tačiau Vin
cas neturėjo jėgų įtemptam 
darbui, ir susikaupusios ang
lys kelis kartus buvo jį užbė-
rusios. Laimei, kartu dirbo 
jaunuoliai lietuviai, jų tarpe ir 
buvęs partizanas Jonas Čepo
nis. Jie atkasdavo anglį ir 
Vincą išgelbėdavo nuo mirties. 
Vėliau, nebeturintį jėgų dar
bui šachtoje, Vincą paskyrė 
tvarkyti barakų: šluoti, kūren
ti krosnis, nešti sniegą tirpini
mui, virinti vandenį. Bet ir čia 
vos paeinančio kalinio tykojo 
pavojai. „Nešiau sniego ga
balus tirpinimui į baraką. 
Staiga dangus apsiniaukė, 
stačiai išnyko man iš akių. 
Kilo pūga. Stichijos sūkuryje 
parkritau ir, sniego užpusto
mas, girdėjau ausyse skam
bančius muzikos garsus. Vė
liau išgirdau šauksmą, tiesiog 
riksmą: „Vincai, Vincai, moky
tojau! Kelkis! Pajutau trau
kiant mane už rankų. ...Per 
stebuklą likau gyvas". 

1953 m., jau po Stalino mir
ties, V. Bazilevičius iš Norils
ko buvo parvežtas atgal į Vil
nių nepažįstamų partizanų 
atpažinti, dalyvauti akistatoje 
su Vincentu Selioku, liudyti 
Juozo Prapuolenio byloje. Vėl 
naktiniai tardymai, akistatos. 
Organizmas visai nusilpo, 
Vincas net pastovėti nebega

lėjo. Pateko j kalėjimo ligoni
nę. Apgydžius buvo grąžintas į 
Norilską. 

Režimui sušvelnėjus, Vinco 
Bazilevičiaus byla buvo per
žiūrėta, ir 1956 m. gruodžio* 7 
d. jis buvo išleistas laisvėn. 
Prieš išvykdamas iš Sibiro, 
aplankė savo seserį Izabelę, 
ištremtą su vaikais į Tinską. 
Motina jau buvo mirusi ir pa
laidota už 70 kilometrų. 
„Ankstų rytą su sesute susi
ruošėme kelionėn aplankyti 
Mamos kapo. Oro tempera
tūra siekė 50° šalčio. Taigoje 
labai daug sniego, kelias už
pustytas, medžiai nuo šalčio 
poškėjo, o reikėjo eiti iki Za-
vadskos, kur palaidota mo
tutė, septyniasdešimt kilomet
rų. Nuėję pataisėme kryžių, 
uždegėme žvakes, sukalbėjo
me maldą. Pernakvojome pas 
Izabelės pažįstamus tremti
nius Augustinavicius — ir vėl 
atgal..." 

Atsisveikinęs su sese, pasi
ėmęs krepšelį, V. Bazilevičius 
sėdo į traukinį, ir į Lietuvą... 
Lietuva sutiko nesvetingai. 
Buvę politiniai kaliniai ir 
tremtiniai jai buvo nereikalin
gi. Vargais negalais, padeda
mas pažįstamų, įsidarbino 
Žemės ūkio tiekime. Jo išvers
tas „Tėvas Gorijo" 1949 m. 
buvo išleistas, nenurodant 
vertėjo pavardės... 

1964 metais vedė tremtinę 
Genovaitę Piliponytę, dirbusią 
buhaltere, jos septynių žmo
nių šeima buvo ištremta į Ja
kutiją 1941 metais. Tėvas ūki
ninkas Antanas Piliponis, ve
žamas į Jakutiją mirė prie An
garos, jo kapo niekas nežino; 
Jakutijoje'mirė ir abu broliai. 
Stasys m i č 17-os metų 1943 
m., o KazVs' — 23-jų — 1946 
metais. Mctferys už vyrus buvo 
atsparesnėse Jos prie pat Led*1-
jūrio Janos upės žiotyse išgy
veno 16 metų. I Lietuvą sugrį
žo Viktorija Piliponienė su 
dukromis Antanina, Genovai
te ir Stase 1957 metais. 

Prasidėjus atgimimui, Bazi
levičių šeima visa širdimi įsi
jungė į naująjį judėjimą, tikė
damasi, kad, išauš laisvės auš
ra, dėl kurips tiek kovota ir 
kentėta. Vincas įsitraukė į Por 
litinių kalipių ir tremtinių 
veiklą, bendradarbiavo Lietu
vos spaudoje, rašė į „Tremti
nį", „Dienovidį", „Lietuvos ai
dą" ir kitus laikraščius, daly
vavo Tėvynės sąjungos darbe. 

1999 m. Vincui Bazilevičiui 
buvo suteiktas kario savano

rio vardas ir dimisijos pulki
ninko laipsnis, tačiau netru
kus atsėlinusi mirtis amžiams 
užmerkė jo akis. Velionis pali
ko daug rankraščių, atsimi
nimų, publicistikos strair snių, 
pluoštą eilėraščių. Žmona Ge
novaitė, padedamaVinco ben
dražygių ir draugų, išleido jo 
atsiminimų knygą „Mirties 
karuselėje". Knyga — dviejų 
dalių. Pirmojoje autorius kali
nio Anupro lūpomis pasakoja 
savo išgyvenimus saugumo 
rūsyje, įterpia daug samprota
vimų apie partizaninės kovos 
prasmę, pasipriešinimo oku
pantams reikšmę. Antrojoje 
dalyje pasakoja apie Norilsko 
katorgoje praleistus metus. 
Atskirą skyrelį sudaro Vinco 
eilėraščiai, parašyti kalinimo 
metais. V. Bazilevičius labai 
mėgo poeziją, ypač Bernardą 
Brazdžionį, Antaną Miškinį, 
Vytautą Mačernį, J. Aistį, 
ankstyvuosius K. Binkio eilė
raščius. 

Po šv. Mišių, aukotų V. Ba
zilevičiaus mirties metinių 
proga Kauno Prisikėlimo baž
nytėlėje, gausus bendražygių 
ir giminių būrys nuvažiavo į 
Romainių kapines, kur jis pa
laidotas kartu su žmonos arti
maisiais — Sibiro tremtiniais 
Piliponiais. 

Susirinkusieji gėlėmis pa
puošė Vinco kapą, uždegė žva
kes, sukalbėjo maldą, pagiedo
jo lietuviškų giesmių ir Lietu
vos himną. Prie kapo savo at
siminimais apie velionį dali
nosi, kartu kalėjęs Norilsko 
lageryje, Lietuvos laisvės kovų 
sąjūdžio pirmininkas Jonas 
Čeponis, jo mokiniai ir drau
gai, praėję kalėjimų golgotas. 
Jie prisiminė, kad Vincas Bazi
levičius buvo tvirtos valios, 
ištikimas savo principams ir 
įsitikinimams. Jis padėjo ir li
kimo draugams išgyventi pa
čias nykiąsias nelaisvės die
nas. Jonas Čeponis priminė, 
kad ir sugrįžusio į Lietuvą 
Vinco KGB nepaleido iš savo 
akiračio, kvietėsi, gundė. Ta
čiau Vincas buvo tvirtas, di
džios širdies žmogus, patriotas 
ir lengva duona nesusigundė. 

Vienas po kito išeina Amži
nybėn laisvės kovotojai. Nebė
ra nei A. Kučingio, nei A. Miš
kinio, prieš kelerius metus 
mirė V. Seliokas, o štai pernai 
balandžio 24 d. — ir Vincas 
Bazilevičius. 

Bet jų nuveikti darbai, jų 
kova ir kančios nebuvo be
prasmės. Lietuva laisva, ne-
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priklausoma valstybė. Tiesa, 
jos vaikai norėtų geresnių die
nų ir gardesnės duonos, negu 
motina tėvyne jiems šiandien 
gali duoti, bet reikia turėti 
kantrybės ir negailėti darbo... 

Regina Žukienė 

PAŠVENTINTOS 
ŠEIMOS CENTRO 

PATALPOS 
Gegužes 14 d. Klaipėdos Ma

rijos Taikos Karalienes para
pijos šeimos centras įsikėlė į 
jam skirtas patalpas, kurias 
pašventino mons. Jonas Ged
vilą. Per šeimos centro atida
rymą mintimis apie šeimą. 
moters padėtį joje, šventes ir 
jų prasmę pasidalijo Klaipė
dos universiteto pedagogikos 
fakulteto docentes O. Tijūne-
lienė, I. Calzoniene ir J. Litvi-
nienė. Dainomis ir muzika da
lyvius pradžiugino ..Vyturio" 
mokyklos moksleiviai. 

Šeimos centro vadovė Jani
na Urbonavičiene pasiryžusi 
plėsti veikla. Šiuo metu centre 
rengiama Santuokos sakra
mentui, dirbama su rizikos 
raidos grupes vaikais, vykdo
mos programos „Padėk sau" ir 
„Pasiruošimas gimciai". Ben
dradarbiaudamas su policija. 
Šeimos centras ketina pradėti 
darbą su asocialiomis šeimo-
nUS- BŽ, 2000, Nr. 10 

• Panevėžys . Gegužės 13 d. 
Berčiūnų stovyklavietėje Pa
nevėžio A. Lipniūno kultūros 
centras surengė vaikų vasaros 
poilsio stovyklų vadovų kur
sus, kuriuose dalyvavo per 39 
jaunuolių. Vyr. vadovo br. 
Juozapo Glebo bei A. Lipniūno 
kultūros centro narių pastan
gomis užsiėmimai buvo turi
ningi ir intensyvūs. Netrūko 
nei žaidimų, nei diskusijų, nei 
maldos. 

%f OTAAAIUAMCC 

lt makes a world of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

Noone makes round-
trrp travel to Lithuania 
easierand tnott camtrtttt 
than SAS. From Chicago, we 
offer daMy service to Vilnius with 
just one hassle-free connection 
through Stockholm Our 4:30 p m 
departure gwes you a rdaxed men
iną amval ter business or pleasure. 
When you're ready to return, you Ii 
enjoy šame dar travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 
you fly Business Class 
Economy Class, you can bė 

sure our service will be worid-dass, 
and wHI aflow you to arrive rested and 
refreshed - all for a reasonable fare. 
Find out what a world of difference 
SAS can make for your next trip. 
Just cal! your Travel Agentor SAS 
at 1-S0O-221-2350. For more mfor-
mation and special offers, visit 
our vvebsite at www.flysas.com. 

rVfflt w 
SKM6 
SKM4 
SKM3 
SK*3 
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CNcago 
SMMMn 
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Stockholm 
Vtr*K 
Copp*wgĮ« 
Otciąo 

Departure 
4:30 pm 
9-20 *n *1 
1245 cm 
340pm 

Time A^tvv rime 
?40am*l 
1050 am *1 
2:15 pm 
540 pm 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
„Neliūdėk, žalia girele, 
Nes ateis laikai. 
Uždainuos tau linksmą dainą 
Lietuvos vaikai." 

A. t A. 
JUZEFĄ GALE JŪTĖ 

PAULAUSKIENĖ 
Š. m. birželio 29 d. sukanka dveji metai, kai Mirties 
Angelas pasikvietė a.a. Juzefą iš gyvųjų tarpo. 
Šv. Mišios už a.a. Juzefos sielą atnašaujamos Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
birželio 29 d. 8 vai. ryto. taip pat Lietuvoje. 
Gimines, draugus ir pažįstamus prašome prisiminti a.a. 
Juzefą savo maldose. 

Liūdinti šeima. 

ALGS narei 

A. t A. 
Dr. ONAI BALIŪNIENEI 

išėjus Amžinybėn, jos vyrui ADOLFUI, dukrai 
GRAŽINAI, sūnui ALGIU!, jų šeimoms, giminėms 
ir artimiesiems reiškia gilią užuojautą 

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjunga 

A. t A. 
ELENAI BALTRUŠAITIENEI 
mirus, Velionės dukterims — BIRUTEI BUBLIENEI, 
MILDAI MOS S. RUSNEI KASPUTIENEI, EGLEI 
ŠUKIENEI, seseriai REGINAI DUOBIENEI ir jų 
šeimoms bei giminėms Lietuvoje reiškiame gilią 
užuojautą ir drauge liūdime jos netekę. 

Benita Astašaitienė 

Dana Anužienė 

Ona ir Vincas Braziai 

Erna ir Eugenijus Mičiūnai 

Dalia ir Algis Augūnai 

Janina ir Vacys Mitkai 

ir A. t A. 
STEFANIJAI JAUNIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, dukrai dr. VIOLETAI 
KELERTIENEI nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuvių Rašytojų draugija 

Dr. JUZEI AGLINSKIENEI 
iškeliavus Amžinybėn, jos sūnų dr. AUDRIU, marčią 
ELENUTĘ ir anūkę VAIVĄ nuoširdžiai užjaučiame. 

Vladas. Raminta ir Vytautas Sinkai 

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

.,Sp;:;.:u!iukai~ Aleksandras Conklin ir Rima Liniakaite pasiruošė XI 
Lietuvių tautinių šokiu šventei. Nuotr. Rasos Conklin 

x Kara l i auč i aus srit ies 
l i e tuv i škų mokyklų para-
m a i per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: S100 dol. — Povilas ir 
Elenc Mažeikai. $25 — Isabel 
Oksas. $20 — Ada Juška. $15 
— Zigmas Dičpinigaitis. $10 
— Vytautas Jonaitis; Kazys 
Skaisgirys. Dėkojame visiems 
rėmėjams. „Karaliaučiaus 
K r a š t o l ie tuvybei" , 1394 
M i d d l e b u r g Ct., Napervi l le . 
IL 60540-7011. (Skelb.) 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

• Stephanie Laucius, Eli-
zabeth , N.J . , paskyrė $500 
auką savo šeimos narių Eva, 
Bruno ir Edward Laucių atmi
nimui . L i t h u a n i a n Mercy 
Lift dėkoja už dosnią auką, 
kuri skirta TB vaistų pir
kimui. 

Artėja JAV Nepr ik lauso
mybės šven tė - taigi „Drau
go" redakcija, administracija 
ir spaustuvė nedirbs liepos 3 
ir 4 d. Dienraštis neišeis lie- • 
pos 4 ir 5 d., o bus išleidžia
mas 6 d. data - ketvirtadienio 
numeriu. 

„Ramovės" , Lietuvių karių 
veteranų sąjungos Čikagos 
skyrius, rengia metinę išvyką 
į gamtą, į International 
Friendship Gardens (Michi-
gan City, Indiana). Šventė 
vyks liepos 16 d, sekmadienį, 
prie Nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos prezidentams pa
sodintų eglių ir jų garbei pas
tatytų paminklėlių. Aplanky
mas ir pagerbimas prasidės 12 
vai. Čikagos laiku. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

Atsirado 4 laisvos vietos 
kel ionei autobusu į XI Tauti
nių šokių šventę Toronte. Šią 
kelionę organizuoja LB Le-
monto apylinkės Socialinių 
reikalų skyrius. Skambinti Li
lijai Kizlaitienei tel. 708-346-
0756 arba Gediminui Kazėnui 
tel. 630-243-0791. " 

Štai ir sulaukėme pirmų
jų la imikių, skirtų būsima
jai „Draugo" gegužinei! Juos 
atnešė: Alfonsas Kairelis, Ann 
Marie Jurai t is , Vera Paukštis, 
Stephany Kasputis, Eugenija 
Budelskienė ir Dana Stankai-
tienė. Dėkojame dosniesiems 
aukotojams ir kviečiame kitus 
prisijungti prie laimikių skry
nios didinimo. 

Straipsnyje „Draugo fon
do aukso puodas..." (..Drau
gas". 2000 m. birželio 24 d.) 
išvardinant stambiuosius lie
tuviškos spaudos patriotus bu
vo nepaminėti dr. Vincas ir Al
dona Šmulkščiai ir prelatas 
Jonas Kučingis. Už klaidą at
siprašo fondo iždininkas. 

Meno mokyklėlės cestytojos ir svečiai. Iš kairės: Angelė Paulaitienė, Birutė Mockienė, Ligija Tautkuvienė (vedė
ja), Marija Remier:-- (JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė), Ina Nicewander ir Loreta Umbrasienė. 

BAIGĖSI ANTRIEJI MOKSLO 
METAI 

va>aros pradžios sėje mokslo metus pabaigė dvi 

IŠRINKTI NAUJIEJI PLC VADOVAI 
2000 m. vasario 27 d. meti

nio narių susirinkimo metu 
Pasaulio lietuvių centro nariai 
išrinko septynis PLC tarybos 
direktorius. Taigi nauja 2000 
metų PLC tarybos sudėtis yra 
tokia: 2 metams išrinkti — 
Juozas Kapačinskas. Povilas 
Kilius. Romas Kronas, Vyte
nis Lietuvninkas, Genė Rim
kiene. Vitalija Vasaitiene. Ri
mantas Griškelis: dar 1 me
tams lieka — Vytautas Ger
manas , Dana Gylienė. Marius 
Kasniūnas. Alė Lieponienė. 
Antanas Razma, jaunesn.. Do-
natas Siliūnas. Violeta Stri-
kienė. 

Ta pačia proga buvo iš
rinkta naujoji revizijos komisi
ja, kurią sudaro: Vytautas Ja-
smevičius, Aleksas Karaliū-

-. Liudas Šlenys. 
Naujos tarybos posėdyje, vy

kusiame gegužes 21 d., Ri-
• ; ' .atas Griškelis buvo išrink-

• •- PLC tarybos pirmininku. 
Kęstutis Ječius — PLC valdy
bos pirmininku. Dana Gylienė 
— korporacijos sekretore. To
liau tęsti PLC iždininko parei
gas sutiko Algis Saulis Taip 

pat toliau tarybos posėdžius 
protokoluoti sutiko Sigitas 
Miknaitis, kuriam taryba lie
ka ypač dėkinga už tokį tvar
kingą, rūpestingai ir kruopš
čiai atliekamą darbą. 

Komiteto sudėtis buvo per
tvarkyta. Vadovavimo pareigo
mis direktoriai pasiskirstė 
įvairiai. 

Veikia bendrų patalpų komi
tetas. Visų centro naudotoju 
atstovai dalyvauja komitete, 
kurio tikslas yra pasidalinti 
esminiais reikalais, patari
mais, bendrais rūpesčiais, sie
kiant koordinuotos veiklos 
tarp visų narių ir PLC tarybos 
bei valdybos. Komitetui vado
vauja Genė Rimkienė, kiti na
riai: V. Vasaitiene, K. Ječius. 
R. Griškelis. 

PLC nuostatų komitetas tę
sia nuostatų tobulinimo darbą 
atsižvelgiant į narių siūlymus. 
Vadovauja Vytenis Lietuvnin
kas, kiti nariai: P. Kilius, R. 
Domanskis ir kiti kviesti PLC 
nariai. 

Pastato priežiūros komitetas 
<udaro konkrečius vienerių ir 
penkerių metų planus bei są

matą, kurių pagalba galima 
siekti pagrindinių pataisymų 
ir patalpų tobulinimo. Vado
vauja Marius Kasčiūnas, kiti 
nariai: D. Gyliene, J. Kapa
činskas. K. Ječius. 

„Condominium" plėtimo ko
mitetas turi surinkti įvairių 
sričių informaciją, kuria re
miantis taryba galėtų konk
rečiai spręsti naujų „condomi-
niums" statybos galimybes. 
Vadovauja Vytas Germanas, 
kiti nariai: R. Sušinskienė, V. 
Kliknienė. R. Kronas, R. Bur
ba. R. Domanskis. A. Saulis. 
V. Lietuvninkas, A. Stepaitis, 
R. Griškelis. 

Ryšiams su visuomene ko
mitetas turi skelbti PLC dar
bus ir reikalus spaudoje, na
riams siuntinėti pranešimus, 
skelbti aukotojus. Vadovauja 
Romas Kronas, kiti nariai: K. 
Ječius. R. Griškelis. 

Lėšų telkimo komitetas už
siima lėšų ieškojimu, kreipiasi 
į organizacijas ir firmas, veda 
tikslius sąrašus. Komitetui 
vadovauja Antanas Razma, 
jaunesn.. kiti nariai: M. Kas
niūnas. D. Siliūnas, A. Liepo-
nienė ir kiti kviesti PLC na
riai. Rimantas Griškelis 

mor.te Iš kaires Rimantas (Ins-
,n : V-.t.enis Lietuvnin-

.•r-ii-jk: i 2'i"0 metų PasaulM lietuviu centro taryba ir valdybos nariai I 
K. •;;>.. tarybos pirmininkas; Vytautas Germanas; Povilas Kilius. Antanas Razma, ja u i 
Kas; Juozas Kapačinskas. Marius Kasniūnas; Violeta Strikienė: Gene Rimkiene Romas Kronas; Donatas Siliū
nas; Violeta Karaliene. PLC administratore; Sigitas Miknaitis. tarybos nosedzm protokoluotojas; Vitalija Vasai
tiene; Algis Saulis. PLC iždininkas, ir Dana Gylienė korporacijos sekretorė Narių tarpe taip pat yra Ale Lfep* 
nieoė ir Kęstutis Ječius. valdybos pirmininką-

Birželis 
mėnuo. Birželit 1-ąją Europa 
švenčia tarptau:inę vaikų gy
nimo dieną. Lenonte tą dieną 
vyko Meno mokyklėlės mokslo 
metų pabaigimi šventė. Iš va
karo metereolog-ii žadėjo lietų. 
Tai reiškė, kad tradicija tam
pantis vaikų „p ešinių ant as
falto" konkursą;-, kuriuo prasi
deda šventė, $;ali neįvykti... 
Tačiau gamta r.iyli savo vai
kus ir pasigailėjusi jų pažėrė 
visą saują saules spindulių — 
oras buvo kaip reta puikus! 
Veik pusvalandį t ruko vai
kams, o jų susirinko per 20, 
nupiešti laisvos temos piešinį. 
Komisija, kuria: vadovavo į iš
kilmes pakviesta JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkė Ma
rija Remienė ir jai talkinę 
„Svajos" šokėjai Tomas Gu
dauskas — būsimas vaikų gy
dytojas bei Kęstutis Arba-
čiauskas, s tud į lojantis dizai
ną Kauno techrikos universi
tete, atrinko devynis šauniau
sius piešėjus, skyrė jiems tris 
pirmąsias vieta>. o šešiems — 
antrąsias. Maria Remienė at
gabeno vaikams naujausią 
„Draugo" leidh;; — knygelę 
„Mūsų šventės", skirtą spalvi
nimui. Iš auk 4, gautų Meno 
mokyklėlei paremti, nupirko
me vaikams dovanėles — pri
zus — akvare.inių dažų, tep
tukų, spalvinimui skirtų pieš
tukų. Pirmų pirmiausią vietą 
laimėjo Jonas Chaves, mokyk
lėlėje lankant.a dainavimo ir 
dailės skyrius Visi vaikai, lai
mėję vietas ar ne, taip pat bu
vo apdovanoti 

Ant PLC diežiesios salės ga
linės sienos puikavosi dailės 
skyriaus Lemonte, dėstytojos 
Inos Nicevander parengta 
moksleivių darbų paroda. Gai
la, kad tiek c.mg gražių dar
belių tematė r.k tie, kurie atė
jo į renginį. Per dvejus mokslo 
metus buvo surengtos penkios 
parodėlės. Tik vieną kartą to
kią parodėlę r avo leista palik
ti ilgesnį laik.. Ir tai tik Jau
nimo centre. Ateityje reikės 
pagalvoti, k a p surengti paro
dą, kad kuc daugiau vaikų 
galėtų pamat ti bendraamžių 
darbelius. 

Antroji dal> prasidėjo visų 
Meno mokyk elės moksleivių 
koncertu. D a t a v i m o skyriaus 
dėstytoja Birutė Mockienė pa
rengė šešias įvairios nuotai
kos, tematik s daineles, ku
rias vaikai r. ielai padainavo. 
Kanklių skyriaus mergaitės 
nedalyvavo baigiamajame 
koncerte, nes sutapo renginiai 
jų lankomos* amerikietiškose 
mokyklose. „Nepilna koja" šo
ko balerinos — dalis mokslei
vių gyvena Marquette, Brigh-
ton Parkų apylinkėse, matyt, 
tėvai neturėjo sąlygų atvežti 
vaikus. Todei nukentėjo šokių 
pristatymas FVz.. mažųjų gul
bių šokį teko itlikti tik dviems 
balerinoms i'ramoginių-spor-
tinių šokių klasėje vis dar 
trūksta beri. ikų. tad lėti, val
so kompoziciją mergaitės šoko 
vienos, o čia -i la-čia šoko Jonu
kas Sereikis -u Ieva Misiūnai
te. Sį karta šoko kur kas drą
siau nei per ..Vienos valso" po
kylį. Ką gi. patirtis neįgyjama 
iš karto. Reikia laiko. Dest. 
Jurgitos Bach fortepijono kla-

sesutės Dalia ir Milda Savic
kaitės, jos abi paskambino po 
vieną kūrinėlį. Per gana trum
pą laiką mergaitės sugebėjo 
visai neblogai įsisavinti tai
syklingą riešo laikymą, pirš
tų darbą. Dramos skyriaus 
moksleivės (dėstytoja Audrė 
Budrytė) pagrindinį pasirody
mą — B. Pūkelevičiūtės spek
takliuką „Valentina ir Kle-
mentina" rodė balandžio mė
nesį Šeimos klube. Programos 
paįvairinimui dainavo nauja 
dainavimo skyriaus dėstytoja 
Loreta Umbrasienė (žinomo 
Kauno vaikų vokalinio an
samblio „Tu ir aš" įkūrėja), 
nuo rudens pakeisianti Birutę 
Mockienę, kuri tuo metu au
gins jauniausią savo šeimos 
atžalą. Taip pat šoko nauja 
pramoginių-sportinių šokių 
grupė „Svaja", parodžiusi 
moksleiviams, jų tėveliams ir 
nelabai gausiems svečiams 
„Vienos valso" pokyliui pa
rengtą šokių programą. Šoko 
tik dalis grupės, nes savaitės 
viduryje ne visi šokėjai gali 
dalyvauti — dirba. Koncertas 
pasibaigė „Svajos" Vienos val
su pagal J . Strauss muziką 
„Vienos miško pasaka". 

Visi moksleiviai gavo po gra
žų pažymėjimą, kurį sukūrė 
Adomas Tautkus, šiemet bai
giąs kompiuterio dizaino spe
cialybės studijas kolegijoje. 
Šių metų pažymėjimas turi 
registracijos numerį. Kas la
bai svarbu — pažymėjime įra
šytas išklausytų valandų skai
čius. Žvelgiant į priekį, tikiuo
si, mokyklėlė augs, stiprės ir 
ateis toks laikas, kai ir mo
kyklėlę lankiusiems bus už
skaitomi kolegijose ar univer
sitetuose humanitarinių 
mokslų kreditai. 

Po koncertinės dalies — tra
dicinės vaišės, kurias parengė 
moksleivių tėveliai ir „Svajos" 
šokėjai. Prie kavos puodelio 
netrūko kalbos ir pasvajojimų 
apie ateitį. 

Nuoširdžiausiai dėkojame 
JAV LB Švietimo tarybos pir
mininkei Reginai Kučienei, 
parėmusiai mokyklėlę — su
mokėjusiai metų nuomos" mo
kestį PLC ir JC. Viliamės, kad 
naujaisiais mokslo metais su
lauksime paramos ir iš fondų, 
kurie remia meną, mokslą 

Suoliui-skrydziui pasirengusi Vik
torija Kulbokaitė Ji lanko dailės, 
dainavimo ir baleto skyrius 

kultūrą. 
Mokyklėlėje per visus moks

lo metus mokėsi 57 mokslei
viai. Visus mokslo metus lan
kė ir įgijo teisę gauti pažymė
jimą trisdešimt penkeri. 
Mokslo metais mokyklėlėje 
dirbo trylika dėstytojų. Be jau 
mano minėtų su moksleiviais 
dirbo Angelė Paulaitienė (ba
letas), Irma Watson, pakeitusi 
Daivą Kimtytę (kanklės), Ire
na Šapamienė (dailė). Dailės 
skyriuje tiek Lemonte, tiek 
Čikagoje dėl įvairių su pagrin
diniais darbais susijusių rei
kalų dažnokai keitėsi dėstyto
jai. Jais dirbo — Eglė Brėdi-
kienė, Eugenijus Rupša, Ieva 
Narinkevičienė. Visiems esu 
dėkinga už nuoširdų darbą su 
vaikais. Šiandien mokyklėlėje 
veikia šie skyriai: dainavimo, 
dailės, fortepijono, kanklių, 
pramoginių šokių — Lemonte 
ir baleto, pramoginių šokių, 
dramos, dailės — Čikagoje. 
Vengiant bet kokios intrigos ir 
tarpusavio nereikalingų var
žybų, sąmoningai neatidarė
me dainavimo skyriaus Čika
goje, nes ten veikia vaikų vo
kalinis ansamblis „Lakstutė", 
vadovaujamas D. Gedvilienės. 
Nuo rudens pagausės naujų 
dėstytojų, atsiras dar keli sky
riai. Jau dabar yra norinčių 
mokyti pučiamųjų disciplinos. 
Kas žino, gal ilgainiui atsi
gaus ir muzikinis gyvenimas, 
gal atsiras pučiamųjų orkest
ras. Mėginsime įkurti sporti
nio šokio studiją, kurioje tal
kins „Svajos" šokėjas Regi
mantas Beržanskis. Norėčiau 
susikviesti šokusius vaikus, 
paauglius ir suburti juos į šo
kių grupę, kai šokama kartu. 
Konkursinio individualaus šo
kio mokymas kainuoja labai 
brangiai, ir kol kas nematau 
perspektyvos. 

Per mokslo metus mokyklė
lės moksleiviai dalyvavo net 
trylikoje įvairių kultūrinių 
renginių, surengtų lietuviškai 
ir amerikietiškai publikai. 
Pramoginukai šoko JAV lietu
vių televizijos pokylyje. Rengi
nyje „Vaiko vartai į mokslą" 
dalyvavo dainorėliai, baleri
nos ir pramoginukai. Taip pat 
dalyvauta Šaulių namuose su
rengto Tilžės akto minėjimo 
koncertinėje programoje. Kar
tu su Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių grupe dalyvauta Čika
gos Mokslo ir pramonės mu
ziejaus renginyje „Viso pasau
lio eglutės", Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje ambasado
riaus S. Sakalausko pagerbi
me, šokta Čikagos miesto ren
ginyje „Millenium" („Šokiai 
tūkstantmečiui") Čikagos Isto
rijos centre. Illinois guberna
toriaus padėjėjos Pat Michals-
ki asmeniniu kvietimu dalyva
vome gubernatoriaus žmonos 
L. Ryan susitikime ir kalėdi
nių dovanų įteikime Shriner's 
ligoninės ligoniukams. Jiems 
koncertavo dainorėliai ir 
kanklininkes. Dalyvavome 
ALTo i Mana gimnazijoje) ir 
Beverly Shores (Indiana) lie
tuvių surengtuose Nepriklau
somybes švenčių minėjimų 
koncertuose. Jvyko dvi atviros 
pamokėles Šeimos klube, šok
ta Vienos valso pokylyje ir 1.1. 
Apie du tūkstančius žiūrovų 
mate. g:rdejo mus Trečdali jų 
sudarė amcnkietiškoji publi
ka. 

Koncertinis gyvenimas buvo 
labai intensyvus. Kažin kas 
dar iš vaikų grupių galėtų 
įvardinti tiek daug koncertų, 
kuriuose būtų dalyvavę! 
Moksleiviai įgydami didesnę 
koncertinę patirtį, mokėsi 
bendrauti su publika, daugiau 
kalbėjo lietuviškai. 

Dveji metai parodė, kad pa
sirinktas kelias teisingas. Vai
kai gali lankyti užsiėmimus 
iki trijų pamokų. Nepavargs
ta, kadangi keičiasi pamokos 
turinys— baletas, dailė, dra
ma ar dar kas nors pasirinkti
nai. 

Per tuos dvejus metus nesu
laukėme jokio fondo paramos, 
nors ir kreipėmės į keletą. Iš
girsti visokiausių nuomonių, 
girdi, kai kažkada veikė bale
to studija, paramos niekas n e - ' 
prašė. Teigiama, kad šokame 
ne lietuviškus šokius ir t.t. Be 
abejo, kažkada veikusi baleto 
studija nebuvo prašoma mo
kėti patalpų mokesčio. Tai irgi 
labai svarbu žinoti. Na, o dėl 
tų „nelietuviškų" šokių (išgirs
tu kaltinimus dėl pramoginių 
šokių pamokų, ar naujos gru
pės „Svaja" sukūrimo), tai čia 
būtų galima daug prirašyti. 
Tik keletas minčių šia tema 
prašosi būti išsakytos. Kas yra 
lietuviškumas? 

Kas ta Lietuva? Ar tik ba
kūžėlė samanota, ar kaip teigė 
Vytautas Marijošius, vadina
mas dirigentų dirigentu „Man 
Lietuva — didelis pasaulis". 
Valsas, polka negimė Lietu
voje. Šie šokiai tik įgavo lietu-
viškesnį atspalvį. Simfoninės 
muzikos kūryba prasidėjo tik 
su M. K. Čiurlioniu. Ar Dž. 
Verdi buvo lietuvis, kurio ope
rą „Traviata" šiais metais pa
pildė Čikagos lietuvių operos 
repertuarą?! Ar trys išeivijos 
chorai, giedoję F. Hendel ir 
kitų nelietuvių autorių gies
mes, nutautėjo?! Ar Klaipėdos 
„Žuvėdra", šokdama sporti
nius šokius ir laimėjusi 1999 
metų pasaulio čempionų lau
rus staiga pavirto brazilais a r 
meksikiečiais, nes šoko Loty
nų Amerikos šokius?! Galima 
užsidėti gintarinius karolius, 
pasikabinti gintarinius aus
karus — ar tai apspręs mano 
lietuviškumą?! Ar būsiu „gry
nesnė" lietuvė? Labai primity
viai suprastas taut iškumas 
veda į. uždarumą, sustojimą 
vietoje. Aš esu už meną ir kuo 
aukštesnės prabos. Labai 
svarbu per savo tautos kultū
ros pažinimą pažinti ir kitų 
tautų kultūrą. Tai padeda su
sivokti, kuo patys esame. 

Solo dainuoja Dalia Savickaite. Ji 
lanko dainavimo, pramoginių šokių 
ir fortepijono skyrius. 

Meno mokyklėles dėstytojai 
padeda vaikams suprasti , at
rasti, pažinti save, kitus, su
vokti supantį pasaulį, tobulė
ti, gilinti žinias mene, pasi
tikėti savimi. Dėkoju tėvams, 
kantriai vežiojusiems savo at
žalas į Meno mokyklėlės pa
mokėles, koncertus. Taip pat 
dėkoju ir tiems keliems rė
mėjams, kurie suteikė viltį, 
kad jų gretos gali pagausėti. 

Norintys dirbti Meno mo
kyklėlėje gali atsiųsti savo pa-
siūlvmus, reziume: P.O. BOX 
4102. Wheaton, IL, 60189. 

Ligija Tautkuv ienė 




