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* Rusijos susivienijimas 
„LUKoil" numatytose atnau
jinti derybose su „Mažeikių 
nafta" ir jos valdytoja JAV 
bendrove „Williams Interna
tional" sieks gauti „Mažeikių 
naftos" operatoriaus teises. 

Elta-LR 
* Valstiečių parti jos va

dovas Ramūnas Karbaus-
kis neteko Seimo valdančio
sios daugumos pasitikėjimo. 
Jau šią savaitę jis gali būti at
statydintas iš Seimo vicepir
mininko posto. Elta-LR-R 

* Klaipėdos žaliųjų sąjun
gos nariai prie vyriausybės 
rūmų Vilniuje protestavo 
prieš jų, žodžiais tariant, „vals
tybės ir tautos genocidą". Pro
testo akcijoje dalyvavę 10 
žmonių reikalavo nedidinti 
mokesčių, neparduoti Lietu
vos žemės, nes, anot jų, žemės 
pardavimas užsieniečiams — 
valstybės išpardavimas. (BNS) 

* Specialiai darbo grupei 
vadovavęs teisingumo minis
tras Gintaras Bartkus vyriau
sybei įteikė išvadas dėl Kons
titucinio Teismo nutarimų, su
kėlusių abejonių dėl JAV 
bendrovės „Williams" investi
cijų į Lietuvos naftos ūkį tei
sėtumo. Premjero pavedimu 
sudaryta darbo grupė patvirti
no, jog Konstitucinio Teismo 
nutarimas praktiškai neturi 
(takos Investicijų sutarties 
nuostatoms, nes buvo sutarta, 
kad šalių teisės ir pareigos 
bus nustatomos pagal Anglijos 
te isę . Elta-KD-LA-LŽ-R 

Pristatyti Lietuvos 
bendradarbiavimo 

projektai 
Liuksemburgas-Vilnius, 

balandžio 10 d. (BNS) - Liuk-
. semburge vykusioje Europos 

Sąjungos „Šiaurės dimensijos" 
projekto konferencijoje Lietu
va pristatė kelis bendradar
biavimo su Karaliaučiaus sri
timi projektus. 

Lietuvos užsienio reikalų vi
ceministro Evaldo Ignatavi
čiaus teigimu, Europos Sąjun
gos įgaliotinis Chris Patten jį 
informavo, kad Europos komi
sija skirs 11 mln. eurų Lietu
vos ir Lenkijos pasienio punk
tų su Karaliaučiaus sritimi 
įrengimui. Lietuvai dalis šios 
sumos teks Kybartų pasienio 
kontrolės postui. 

Kalbėdamas konferencijoje, 
kurioje taip pat dalyvavo Ru
sijos vicepremjeras Viktor 
Christenka bei Karaliaučiaus 
srities gubernatorius Vladimir 
Jegorov, viceministras iš Lie
tuvos pristatė penkis bendra
darbiavimo su Karaliaučiumi 
projektus, kurie numatyti pa
gal bendras Lietuvos ir Rusi
jos „Nidos iniciatyvas". Jos 
yra laikomos Lietuvos ir Ru
sijos atsakymu į ES „Šiaurės 
dimensijos" iniciatyvas. 

Kaip sakė E. Ignatavičius, 
tarp jo pristatytųjų projektų -
automagistralė „Via Hansea-
tica", sujungsianti Vakarų Eu
ropą ir Karaliaučiaus sritį, va
dinamojo „9D" transporto ko
ridoriaus - automobilių kelio 
atšakos nuo Kaišiadorių link 
Karaliaučiaus srities pertvar
kymas, Skirvytės upės vagos 
gilinimas Nemuno žemupyje, 
trišalis su Lenkija muitininkų 
ir pasieniečių mokymo projek
tas bei trišalis su Danija AIDS 
prevencijos Karaliaučiaus sri
tyje projektas. 

Lenkija, atsiliepdama - į 
ankstesnes iniciatyvas dėl Ka
raliaučiaus, pasiūlė dėl srities 
ateities surengti keturšalę Ru
sijos - ES - Lenkijos - Lietu
vos konferenciją. 

* Vyriausybė ke t ina pasi
rašyti sus i ta r imą su JAV vy
riausybe, kuris nuo 2004 metų 
Lietuvai atvers oro kelius į 
JAV. Kaip sakė Susisiekimo 
ministerijos Civilinės aviaci
jos departamento direktorius 
Kęstutis Povilonis, šis susita
rimas leis „Lietuvos avialini
joms" parduoti lėktuvų bilie
tus iš Vilniaus į JAV miestus, 
gauti už jų platinimą komisi
nius, o galbūt ir dalį pelno. 
Dvišalė sutartis sudarys sąly
gas greičiau ir paprasčiau 
išspręsti komercinius klausi
mus, teikti komercinių vežimų 
paslaugas ir pan. Lietuvai ta
pus Europos Sąjungos nare ir 
nusprendus rengti skrydžius į 
JAV, jau nebereikėtų ES leidi
mo. Susitarimas numato neri
boti lėktuvų kompanijų, ku
rias gali paskirti kiekviena iš 
šalių, skaičiaus, neriboti reisų 
dažnio ir talpos, jame numato
mos liberalios užsakomųjų rei
sų taisyklės, teisė neribotai 
išsikeisti pajamas ir pan. 
(Elta) 

* Seimas p r i ė m ė Žemės 
gelmių įstatymo pakeitimo 
įstatymą. Naujos redakcijos 
Žemės gelmių įstatyme pa
tikslintos kai kurios sąvokos, 
institucijų kompetencija, že
mės gelmių išteklių naudoji
mo projektų derinimo tvarka, 
aiškiau reglamentuotos žemės 
gelmių tyrimo sąlygos, patai
sytas straipsnis, apibrėžiantis 
tarptautinio bendradarbiavi
mo žemės gelmių srityje klau
simus bei kai kurie kiti anks
tesnio įstatymo punktai. Že
mės gelmių įstatymas nusta
to, jog žemės gelmės yra 
išimtinė valstybės nuosavybė. 
Juridiniams ir fiziniams as
menims vyriausybė ar jos 
įgaliota institucija gali suteik
ti teisę naudotis žemės gelmių 
ištekliais. (BNS) 

* Garsus l ie tuvių tapyto
j a s profesorius J o n a s Če
ponis švenčia 75-ąjį gimtadie
nį. Šiai progai skirta klasiko 
tapybos paroda ir jubiliejinis 
vakaras, kuriame apie savo 
kolegą kalbės dailininkai ir 
menotyrininkai. J . Čeponis 
yra daugiausia nutapęs peiza
žų ir Vilniaus panoramų. Dai
lėtyrininkai vienbalsiai teigia, 
kad J. Čeponiui didžiausia 
vertybė tapyboje - spalva. 
Dailininkas Vincas Kisaraus
kas yra rašęs, kad J. Čeponio 
paveikslai liepsnoja ir šviečia, 
pulsuoja ir dega ryškia asme
nybės, savito pasaulio šviesa, 
aistringa, stipria, džiaugsmin
gai gaivia ir stebėtinai vienti
sa. (Elta) 

* Po pate ik imo Seime pri
ta r ta Ekonomikos komiteto 
pirmininko Viktoro Uspaski-
cho iniciatyvai steigti laiki
nąją tyrimo komisiją Turto, 
Kelių fondų veiklai įvertinti, 
valstybės investicijų bei pa
skolų, gautų su valstybes ga
rantija, panaudojimui ištirti. 
V. Uspaskichas taip pat pa
brėžė, kad būtina ne tik išsi
aiškinti Valstybės turto fondo 
veiklą, bet ir pakeisti visą 
Privatizavimo komisiją, pra
dedant jos pirmininku ir bai
giant nariais. Anot V. Uspas-
kicho, kfmisija taip pat turi 
išnagrinėti Kelių fondo veiklos 
skaidrumą bei kreditų, pa
imtų su valstybės garantija, 
panaudojimą. Kaip sakė Eko
nomikos komiteto pirminin
kas, paskolų, paimtų su vals
tybės garantija, šiandien yra 
7,5 milijardo litų, išdalyta 
ūkio subjektams 2,9 milijardo 
litų, o negrąžintų paskolų su 
pratęstais terminais dalis su
daro 2,3 milijardo litų. (Elta) 

Tęsdamas oficialų vizitą Japonijoje, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus susitiko su Japonijos imperatoriumi 
Akihito ir jo žmona Michiko. EPA-Elta nuotr. 

V. Adamkus susitiko su Japonijos 
imperatoriškąja šeima 

Vilnius, balandžio 10 d. 
(BNS) — Tokijuje viešintį 
Lietuvos prezidentą Valdą 
Adamkų priėmė Japonijos im
peratorius ir jo šeima. 

Kaip pranešė prezidento 
spaudos tarnyba, audiencijos 
pas imperatorių Akihito metu 
bei per pietus buvo pasikeista 
nuomonėmis apie dvišalių 
santykių plėtrą ir Lietuvos in
tegraciją į Europos Sąjungą 
(ES) bei NATO. Imperatorius 
bei jo žmona Michiko (Mičiko) 
taip pat domėjosi Lietuvos ir 
Japonijos kultūrinių mainų 
galimybėmis. 

Japonijos imperatoriaus ins
titucija yra seniausia paveldi
ma monarchija pasaulyje. 
Pirmųjų imperatorių dinastija 
nenutrūkusį iki šiol. Po Antro
jo pasaulinio karo, priėmus 
naują Konstituciją imperato
riaus vaidmuo buvo desakra-
lizuotas, depolitizuotas, ir im
peratorius liko tik simbolinė, 
japonų tautos tapatybę saugo
janti ir išreiškianti figūra. 
67-rių metų imperatorius Aki
hito yra 125-asis Japonijos 
valdovas. 

Japonijoje imperatorius ne
atlieka realių politinių funk
cijų. Jis formaliai skiria parla
mento išrinktą premjerą, mi
nistrų kabineto išrinktą Aukš
čiausiojo T»ismo vyriausiąjį 
teisėją, tvirtina valstybės mi
nistrus bei kitus pareigūnus, 
skelbia įstatymus bei sutartis, 
sušaukia parlamentą, įteikia 
apdovanojimus. Visas parei
gas imperatorius atlieka tar
damasis su ministrų kabinetu. 

V. Adamkus taip pat susiti
ko su Japonijos fondo prezi
dentu Hiroaki Fujii (Hiroaki 
Fudži). Pokalbyje didelis dė
mesys buvo skirtas Lietuvos ir 
Japonijos kultūrinio bendra
darbiavimo planaiis bei kul
tūriniams mainams. H. Fujii 
pasiūlė užmegzti ryšius su 
analogišku Lietuvos kultūri
niu fondu ir plėsti dvišalį 
kultūrinį bendradarbiavimą 
bei pažadėjo ateityje remti 
japonų kalbos studijų plėtrą 
Lietuvos aukštosiose mokyk
lose. 

V. Adamkus padėkojo Japo
nijos fondo prezidentui už fi
nansuojamus projektus. 

Per trejus pastaruosius me
tus Japonijos Vyriausybė sky
rė beveik 1,5 mln. JAV dolerių 
Nacionaliniam M. K. Čiur
lionio muziejui Kaune, Lietu
vos Nacionalinei M. Mažvydo 
bibliotekai bei japonų kalbų 
mokymosi Vilniaus universite
to Orientalistikos centre įran
gai. Šiuo metu japonų kalbos 
galima mokytis trijuose Lietu
vos universitetuose, o Vilniaus 
Užupio gimnazijoje japonų 
kalba dėstoma kaip antroji 
užsienio kalba. 

Po pietų Lietuvos vadovas 
dalyvavo Japonijos užsienio 
prekybos organizacijos JETRO 
rengiamame verslo seminare, 
kuriame Lietuvos ūkio vicemi
nistras Rimantas Vaitkus ap
žvelgė ekonominę padėtį Lie
tuvoje, o Lietuvos ekonominės 
plėtros agentūros (LEPA) va
r v a s Vytas Gruodis pristatė 
investicines sąlygas Lietuvoje. 

JETRO prezidentas Noboru 
Hatakeyama (Hatakejama) 
pažymėjo, kad Lietuvos vado
vo vizitas yra gera įžanga trijų 
Baltijos valstybių ūkio paro
dai, vyksiančiai šių metų 
rugsėjį Japonijoje. Jis taip pat 
pasiūlė Lietuvos verslinin
kams dalyvauti JETRO kur
suose apie eksporto į Japofeiją 
sąlygas ir galimybes. 

V. Adamkus pažymėjo, kad 
šis vizitas sudarys palankias 
sąlygas Lietuvos verslinin
kams užmegzti naudingus 
verslo kontaktus Japonijoje. 
Lietuvos prezidentą Japonijoje 
lydi 33 verslininkų delegacija. 

Lietuvos ir Japonijos preky
bos apyvarta nėra didelė, ta
čiau nemažai prekių į Lietuvą 
įveža Europoje veikiančios 
Japonijos kompanijų dukte
rinės bendrovės. Ši prekyba 
skaičiuojama kaip Lietuvos 
prekyba su Europos valsty
bėmis. 

Lietuvos eksportas į Japo
niją 2000 metais sudarė 12,5 
mln. JAV dolerių. Tais pačiais 
metais Lietuvos importas iš 
Japonijos buvo 102,3 mln. 
JAV dolerių. 

Per devynis praėjusių metų 
mėnesius Lietuvos-Japonijos 
prekybos apyvarta sudarė 
114,8 mln. JAV dolerių. Lygi
nant su 1999 metais, prekybos 
apyvarta išaugo beveik 34 
proc. 

Šių metų sausio mėnesio 
duomenimis, Lietuvoje yra 
registruotos 3 bendros su Ja
ponija ir 1 Japonijos kapitalo 
įmonė. Japonijai tenka 55-oji 
vieta bendrame šalių, investa
vusių savo kapitalą Lietuvoje, 
sąraše (viso 112). 

* Londone nuo praėjusio 
amžiaus pradžios veikiančioje 
šv. Kazimiero bažnyčioje 
Verbų sekmadienį koncertavo 
būrys moksleivių, atvykusių iš 
Alytaus. J bažnyčią atėjo tiek 
lietuvių, kad viduje trūko vie
tos ir stovintiems. Daugiausia 
tai buvo vadinamosios trečio
sios bangos tautiečiai, atvykę į 
Londoną iš Lietuvos jau po 
Nepriklausomybės paskelbi
mo. Po koncerto parapijos sa
lėje buvo koncerto atlikėjų ir 
žiūrovų bendras pasižmonė-
jimas. (Elta) 

* Gėtės insti tutas Vilniu
j e pradėjo vokiečių fotografijos 
klasikai skirtų parodų ciklą. 
Sostinės „Prospekto" galerijo
je atidaryta pirmojo šio ciklo 
paroda ,.XX amžiaus žmonės", 
kurioje pristatoma 120 vieno 
žymiausio dvidešimtojo am
žiaus fotografo August Sander 
darbų. (Elta) 

* Raimondas Rumšas -
penkioliktas pagal pajėgumą 
pasaulio dviratininkas. Šią 
vietą 28 metų lietuvis užima 
Taptautinės dviračių sporto 
sąjungos paskelbtame geriau
siųjų sportininkų sąraše. Taip 
aukštai tarp stipriausių plane
tos dviratininkų Lietuvos at
stovas dar nebuvo pakilęs. 

Elta-LR 
* Gegužės mėnesi Lietuvo

je numatoma privatizuoti 291 
objektą. Elta-VŽ 

* Pagal susitarimo proto
kolą, kurį pasirašė vyriausy
bės kancleris Robertas Dargis, 
žemės ūkio ministras Kęstutis 
Kristinaitis ir Marijampolės 
cukraus fabriko direktorius 
Bronius Kučiauskas. numato
ma, kad šiemet Suvalkijos 
žemdirbių išauginti cukriniai 
runkeliai bus supirkti tokia 
pačia tvarka kaip ir pernai. 

Elta-LŽ-LR 

* N u o šiol pretenduojan
tiems į renkamą ar skiriamą 
valstybės tarnyboje postą ne
reikės pildyti privačių in
teresų deklaracijų. — Taip 
nusprendė Seimas, priimda
mas atitinkamas Viešųjų ir 
privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstaty
mo pataisas. Priėmus pataisas 
privačių interesų metinę 
(praėjusių kalendorinių metų) 
deklaraciją turės pildyti tik 
valstybinėje tarnyboje nuolat 
dirbantys asmenys. Pagal iki 
šiol galiojusias nuostatas kan
didatas į valstybės tarnybą 
turėjo pateikti privačių in
teresų deklaraciją likus ne 
mažiau kaip 15 dienų iki rin
kimo, skyrimo ar tvirtinimo 
į atitinkamą postą dienos. 
Parlamentarai vienbalsiai 
nusprendė, jog ši nuostata yra 
nereikalinga biurokratinė 
kliūtis. (BNS) 

JAV senatorių 
patarėjai lankėsi 

Lietuvoje 
Vilnius, balandžio 10 d. 

(BNS) — Lietuvoje viešnagę 
baigė penki JAV Senato Asig
navimų komiteto respubli
konų senatorių patarėjai, do
mėjęsi Lietuvos ginkluotųjų 
pajėgų plėtra bei JAV teikia
mos karinės paramos Lietuvai 
įsisavinimu. Delegacijai vado
vavo Aliaskos valstijos sena
toriaus Ted Stevens patarėjas 
Steve Cortese. 

Delegacija apsilankė Ruklos 
karinio mokymo centre bei Re
gioniniame oro erdvės stebė
jimo centre Karmėlavoje. Jie 
susitiko su pareigūnais Fi
nansų ministerijoje, Energeti
kos kainų komisijoje, susipa
žino su Vertybinių popierių 
birža, lankėsi Baltijos-Ameri
kos partnerystės fonde. 

Senato patarėjai taip pat su
sitiko su užsienio reikalų vice
ministru, vyriausiuoju Lietu
vos integracijos į NATO ko
ordinatoriumi Giedriumi Če-
kuoliu, kuris supažindino de
legacijos narius su Lietuvos 
veiksmais ir aktualijomis, sie
kiant narystės NATO. 

JAV Senato Asignavimų ko
mitetas rūpinasi detaliu biu
džeto lėšų paskirstymu. Komi
tetas teikia rekomendacijas 
administracijai dėl JAV para
mos Lietuvos krašto apsaugai, 
teisėsaugai, humanitarinėms 
sritims. 

Šiais metais Lietuvai buvo 
skirta apie 7,5 mln. JAV dole
rių (30 mln. litų), kurie naudo
jami Lietuvos kariuomenės 
plėtros reikmėms. 

* Vilniaus meras Artū
r a s Zuokas išvyko į Pran
cūziją, kur domėsis galimy
bėmis kartu su prancūzų spe
cialistais parengti Vilniaus vi
suomeninio transporto plėtros 
programą. Kartu su Vilniaus 
meru į Paryžių išvyko savival
dybės įmonės „Susisiekimo 
paslaugos" direktorius Vaido
tas Antanavičius. Anot prane
šimo, vizito metu Vilniaus me
ras taip pat aptars galimybes 
gauti Prancūzijos vyriausybės 
paskolą visuomeninio trans
porto plėtros programai Vil
niuje parengti. Planuojama 
pradinė paskolos suma — 1 
mln. JAV dolerių. Vilniaus 
savivaldybės specialistų teigi
mu, naujoji Vilniaus visuo
meninio transporto plėtros 
programa apimtų ne tik iki 
šiol sostinėje buvusias visuo
meninio transporto rūšis, bet 
ir naujausias visuomeninio 
transporto technologijas. (BNS) 

* Tarp tau t in ių oro siuntu 
pi rmaujančios siuntėjos 
„DHL Worldwide Express" 
padalinys Lietuvoje žengia į 
elektroninį verslą. Ši siuntimo 
bendrovė įdiegė nemokamą 
kompiuterinę programą „DHL 
Connect", kurią naudojantys 
klientai galės savo kompiute
ryje parengti visus reikiamus 
eksporto dokumentus ir kon
troliuoti siuntimo procesą. Elta 

* Sugavę kapinių a r ko
lektyvinių sodų vagišių, 
žmonės vis rečiau kreipiasi į 
policiją - surengia savo teis
mą. Vandžiogaloje tris chuli
ganus, primušusius tris nepil
namečius, „nuteisė" ir baudė 
apie šimtas miestelio gyvento
jų. Elta-KD 

* Lietuvos diplomatas Al
girdas Paleckis visuomenei 
pristatė pirmąją savo knygą 
apie Europos Sąjungą „Ties 
Europos greitkeliu (Briuselio 
užrašai)". BNS 

* Seimo Biudžeto ir fi
nansų komitetas nusprendė 
siūlyti neriboti lošimo namų 
steigimo vietų. Anot komiteto 
vadovo centristo Kęstučio Gla
vecko, leidžiant lošimo namus 
steigti visur, daugiau parla
mentarų balsuos už Azartinių 
lošimų įstatymo projektą. 

Elta-LR-KD-VŽ 
* Seimas priėmė Miškų 

įstatymo pakeitimus, kurie su
vienodino privačių ir valsty
bės miškų tvarkymo principus 
ir pakeitė miškų valdymo 
tvarką. Pagal priimtą Miškų 
įstatymo pakeitimo įstatymą. 
Miškų ir saugomų teritorijų 
departamentas bus Apiinkos 
apsaugos ministerijos sudėty
je ir kontroliuos Generalinės 
urėdijos veiklą. Be to, buvo 
atskirtos miškotvarkos ir sau
gomų teritorijų priežiūros 
funkcijos. Generalinei urėdijai 
bus pavesta užsiimti tik ūkine 
veikla, o saugomas teritorijas 
prižiūrės planuojama įkurti 
Saugomų teritorijų direkcija. 
Ši institucija turėtų būti įkur
ta pagal šiuo metu vyriau
sybėje svarstomą Saugomų te
ritorijų įstatymą. Įstatymas 
taip pat nustatė ir vienodus 
privačių ir valstybės miškų 
priežiūros ir paramos princi
pus. Be to, įstatyme įtvirtinti 
papildomi apribojimai nuosa
vybės teisių atkūrimui į miš
kus. Įstatyme nustatyta, jog 
privatiems asmenims negali 
būti grąžinami valstybinės 
reikšmės miškai palei Baltijos 
jūrą ir Kuršių marias. (BNS) 

* Draudimo bendrovė 
„Drauda", transporto priemo
nių savininkų civilinės atsako
mybės draudimą teikianti su 
garantija nuostolius atlyginti 
civilinės teisės numatyta tvar
ka, nuo liepos mėnesio, kai 
įsigalios naujasis Civilinis ko
deksas, atlygins ir neturtinę 
žalą. Elta-VŽ 

* Devynis kartus už va
gystes bei chuliganizmą 
teistas ir itin pavojingu reci
dyvistu pripažintas 50 metų 
Romualdas Giedraitis apvogė 
sodo namelį, po to pats polici
jai pranešė apie vagystę. 
„Laisvėje nėra gyvenimo, no
riu grįžti į kalėjimą", - sakė 
24 metus už grotų praleidęs 
šiaulietis. Elta-LR 

* Metų pradžioje Lietu
voje buvo 508 tūkstančiai 915 
mobiliųjų telefonų abonentų, 
tai reiškia, kad jais naudojosi 
beveik kas septintas šalies gy
ventojas. Prieš metus mobilųjį 
telefone turėjo tik maždaug 
vienuoliktas lietuvis. Statisti
kos departamento duomeni
mis per praėjusius metus mo
biliaisiais telefonais besinau
dojančių gyventojų skaičius 
padidėjo 48 procentais arba 
165 tūkstančiais. Statistikos 
departamento duomenimis. 
pernai trylika iš šimto Lietu
vos šeimų naudojosi nuosavais 
arba tarnybiniais mobiliai
siais telefonais. Mieste šimtu; 
šeimų tenka 16, kaime — 6 
mobilieji telefonai. Antrosios 
pagal dydį mobiliojo ryšio ben
drovės Baltijos šalyse „Om-
nitel" paslaugomis naudojasi 
per 309 tūkstančius abonentų. 
„Bitė GSM" paslaugomis nau
dojasi daugiau nei 170 tūks
tančių verslo bei privačių 
klientų. Dar apie tris dešimtis 
tūkstančių klientų aptarnauja 
„Tele 2". (Elta) 

KALENDORIUS 
Balandžio 11 d Stanislovas, Leo

nas. Gema. Vykintas, Daugaife, Liu
tauras. 

Balandžio 12 d Julijus, Zeno 
nas, Damijonas, Jūrate, Jovys. Gal-
mantas. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG


« • • « wm 

DRAUGAS, 2001 m. balandžio 11 d., trečiadienis 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j . v.s. Irena Regienė 

ŠV. VELYKOMS ARTE JANT 
šv. Velykoms artėjant, sveikiname visas seses ir brolius, lin

kėdami Dievo palaimos ir džiaugsmo švenčiant žmonijos Išga
nytojo Prisikėlimo šventę. 

Su atgimstančia pavasarį gamta nekantriai laukiame atei
nančių smagių iškylų bei vasaros stovyklų. Linkime visiems at
naujinti skautiškas žinias, draugystes ir pasiruošti džiaugs
mingai švęsti šv. Velykas. 

Budėkime ir Ad Meliorem! 
v.s. Birutė Banaitienė 

LSS Tarybos ir Pirmijos pirmininkė 
v.s. Romas Otto 

LSS Brolijos Vyriausias Skautininkas 
v.s. fil. Rita Penčylienė 

LSS Seserijos Vyriausia skautininke 
s.fil. Rimantas Griškelis 
ASS Vadijos pirmininkas 

Ilgai lauktos šv. Velykos jau artėja prie mūsų namų durų. 
Linksmą aleliuja skambina šventovių varpai. Kristus prisikėlė, 
aleliuja! Ar pasiekė mūsų širdis Prisikėlimo varpų garsai, 
sužadino visų prisikėlimo ryžtą ? 

Sveikiname šv. Velykų šventėse visus VF rėmėjus ir didžiąją 
skautiškąją šeimą. 

Leonas Maskaliūnas 
Vydūno Fondo Tarybos pirmininkas 

Vytautas Mikūnas 
Valdybos pirmininkas 

Šv. Velykų proga sveikinu visus Lietuviškos Skatitybės fondo 
narius, rėmėjus ir talkininkus. 

Broliams ir sesėms linkiu džiaugsmingų ir prasmingai iš
gyventų Velykų švenčių. 

v.s. fil. Petras Molis 
Lietuviškos Skautybės fondo pirmininkas 

Visiems broliams, sesėms, jų tėveliams ir jūrinio skautavimo 
rėmėjams linkime linksmų Velykų ir „Gero vėjo!" 2001 metų bu
riavimo sezonui prasidedant. 

Čikagos jūrų skautininkių ir skautininkų „Grandis" 

Linksmų Velykų linkime visiems broliams ir sesėms, vado
vams ir vadovėms, tėveliams ir skautijos rėmėjams. 

^Aušros Vartų"/^Kernavės"skaučių tuntas 
^Merijos" jūros skaučių tuntas 

„Lituanicos" skautų ir jūros skautų tuntas 
Čikagos skautininkių draugovė 

„Sietuvos" skautininkių ir vyr. skaučių draugovė 

Visus brolius ir seses sveikinu sulaukus šv. Velykų ir gražaus 
pavasario. Linkiu, kad Velykų džiaugsmas kasdien reikštųsi ju
myse entuziastingu tarnavimu Dievui ir Tėvynei, pagalba arti
mui, pagarba Didžiajam Kūrėjui ir Jo tvarinijai. Budėkime, 
kad pasaulis šiandien būtų geresnis, negu vakar buvo, 
gražesnis rytoj, negu šiandien yra. 

j.v.s. Irena Regienė 
„Skautybės kelio" redaktorė 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Balandžio 21 ir 22 d. — 
LSS Tarybos akivaizdinis po
sėdis PLC. Lemonte. 

Los Angeles 
Ba landž io 28 ir 29 d. — 

Šv. Jurgio šventės iškyla, Em-
ma Wood State parke, Ventu-
ra, CA. 

„Li tuamcos" tunro sueigoje š.m. v a s a r i o IT d. vykusioje P L C Lemonte įžodį davė v i lk iuka i . 

„LITUANICOS" TUNTO SUEIGA 
Šeštadienį, vasario 17 d., 

Pasaulio lietuvių centro sporto 
salėje, Lemonte, įvyko „Litua-
nicos" skautų tunto sueiga. 
Lygiai 1:30 vai. p.p. sueigos 
komendantas, skautas vytis 
v.si. Justinas Andriušis, išri
kiavęs skautus priėmė vienetų 
raportus. Komendanto rapur-
tą, kad sueigoje dalyvauja arti 
100 skautų, priėmė tuntinin-
kas ps. fil. Gintaras Aukštuo
lis. 

Ps. fil. Ričardas Chiapetta 
buvo pakviestas pravesti tun
to šūkį: „Lituanicos" dvasia, 
mus telydi visada!" Šūkiui nu
aidėjus, fil. s. Vytenis Lietuv
ninkas ir sk. vytis v.si. Rimas 
Putrius atliko išsirikiavusių 
vienetų inspekciją. Skautai 
juos sveikino savo vienetų 
skambiais šūkiais. 

Sueigos adjutantui broliui 
Ariui Dumbriui perskaičius 
LS Brolijos Vyriausio skauti
ninko įsakymą ir tunto įsa
kymus, vyko vilkiukų įžodis, 
vadovaujant fil. s. Vyteniui 
Lietuvninkui. Įžodį davė sep
tyni vilkiukai: Aras Latvys, 
Tadas Varaneckas, Christo-
pher Hoffman, Andrius Juo
dis, Teriukas Petry, Vilius 
Sieczkowski ir Algis Marcin
kevičius. Vilkiuko 3 patyrimo 
laipsnio egzaminus išlaikę, 
bet šioje sueigoje nedalyvavę 
trys kandidatai — Andrius 
Bartašius, Matas Lapkus ir 
Andrius Lelis įžodį duos kita 
proga. Naujieji vilkiukai, davę 
įžodį ir pabučiavę vėliavą, lai
mingi grįžo savo vieneto ri-
kiuotėn jau pasipuošę pirmai
siais skautiškais kaklaraiš
čiais. 

Skautininkui Algiui Kaz
lauskui vadovaujant, skauto 
įžodį davė brolis Dainius Fa-
bionovich. Gražiai atlikęs įžo
dį ir pasipuošęs geltonu skau
to kaklaraiščiu, brolis Dainius 
nužygiavo skautų rikiuotėn, 
kur buvo džiaugsmingai pa
sveikintas brolių skautų. 

Vėliavininkams Viktorui Ju
čui ir Pauliui Leipui išnešus 
vėliavas, fil. v.s. Gintaras Pla-
čas „Ąžuolo" vadovų mokyklos 
baigimo pažymėjimus ir ženk
liukus įteikė: sk. vyčiui si. 
Justinui Andriušiui, j . budžiui 
valt. Tadui Mikužiui ir j . bu
džiui valt. Tomui Mikužiui. 
„Ąžuolo" mokyklos baigimo 
reikalavimus sėkmingai atliko 
ir j . budys valt. Justinas Jo

nušas. 
Įvairių specialybių reikala

vimus atlikusiems ir egzami
nus išlaikiusiems atitinkamus 
ženkliukus įteikė fil.s. Vytenis 
Lietuvninkas, o fil. ps. Ričar
das Chiapetta specialybių 
ženkliukus įteikė prityru
siems skautams. 

Tuntininkas fil. ps. Gintaras 
Aukštuolis pasveikino visus 
įžodį šioje sueigoje davusius 
brolius, pagyrė specialybių 
ženklelius įgijusius ir padėkos 
dovaną buvusiam tuntininkui 
Ričardui Chiapetta. 

Po įžodžio prasidėjo sueigos 
linksmoji dalis. Broliai sk. vy
čiai — kandidatai vadovavo 
dviem skautiškiems žaidi
mams. Pirmame žaidime bro
liai, susiskirstę komandomis, 
rungtyniavo kiaušinio šaukšte 
nešimu per salę. Antrame žai
dime broliai lenktyniavo maz
gų rišime. 

Po žaidimų brolis Justinas 
sušaukė visus į ratą. Susiėmę 
rankomis visi sugiedojo „Atei
na naktis". 
Fil. ps . Ričardas Chiapetta 

KAZIUKO MUGE 
TORONTE 

Šv. Kazimiero, skautų,-čių 
Globėjo šventė šiemet vyko 
Anapilio salėje. „Šatrijos" ir 
„Rambyno" tuntai, skautinin-
kių,-kų draugovės, tėvų komi
tetas su pirm. ps. O. Naru-
šiene ir ižd. D. Karosu užėmė 
virtuvę ir parapijos salę val
gyklai. Draugovės patogiai iš
sidėstė didžiojoje salėje: „Ro
muva" su pirm. j .s . R. Sriubiš-
kiu, Skautų,-čių tiekimo sky
rius, abu tuntininkai su ver
tingais laimikiais — loterija ir 
giliukų-liepsnelių, vadov. ps. 
D. Petrauskienės su viliojan
čiomis gėrybėmis. Sceną užpil
dė skautininkių,-kų s. E. Si-
monavičienės ir K. ir J. Ba
tūrų surengta didžioji loterija. 
Bilietus platino v.s. V. ir L. 
Sendžikai ir D. Keršienė. Lie
tuviškos skautybės fondo įga
liotinis j .s . A. Empakeris, pa
dedant v.s. M. Vasiliauskie
nei, surinko 260 dol. aukų. 

Baigus pasiruošimus, viene
tai išsirikiavo prieš paviljo
nus. Lietuvos kankinių para
pijos klebonas prel. J. Staške-

KAS NAUJO VYDŪNO FONDE? 

.Nerijos" j u ru sknu<Su tun 'o uHrvtcs prieš K. iz iuko mu^i's iti'l.irvni.') dalyv.1%0 I'.il,11:11, 
tulair io misiios ba^nvimie 
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Vydūno fondo tarybos direk^ 
tdrių metinis susirinkimas 
vyko kovo mėn. 26 d. VF/ASS 
būstinėje, Lemonte. Posėdį 
atidarė tarybos pirmininkas 
Leonas Maskaliūnas ir pa
kvietė sekretorę Ireną Kairytę 
perskaityti praėjusio posėdžio 
protokolą, kuris buvo priimtas 
be pataisymų. Posėdyje daly
vavo Vydūno fondo įgaliotinis 
Lietuvoje Edmundas Kuli
kauskas. Jis padarė praneši
mą. Vykdant Vydūno fondo 
valdybos nutarimą, Kaune ir 
Vilniuje buvo išdalintos sti
pendijos jų prašantiems stu
dentams. Klaipėdoje tai bus 
padaryta netolimoj ateity. Tai
pogi buvo įteikta antroji prof. 
Igno Končiaus premija, daly
vauta Kauno Skautų namų 
renginiuose. Tremtinių vaikų 
viduriniojoje mokykloje, Vil
niuje, buvo pravestas atvirukų 
tautine-religine tema, konkur
sas, kurio mecenatas buvo Ed
mundas Kulikauskas. Sidabrų 
šeimos stipendijų fondas susi
laukė 125-ių rašinių. Buvo 
prisidėta prie Vincės Jonuš-
kaitės-Zaunienės, akademikių 
skaučių draugovės garbės na
rės 100-ųjų gimimo metų pa
minėjimo vakaro ruošos. Kovo 
2 ir 3 d. Lietuvos Muzikos 
akademijoje įvyko antrasis 
Vincės Jonuškaitės-Zaunienės 
dainininkių konkursas, ku
riame dalyvavo dainavimo ka
tedros studentės. 1,000 JAV 
dol premiją laimėjo Julija 
Stupnianeck. Premijos įstei
gėjas — Akademinio skautų 
sąjūdžio Vydūno fondas. 

Knygų leidimo komisija, ku
rini vadovauja Vydūno fondo 
pirmininkas Vytautas Mikū-
nas, pranešė, kad spausdini
mui jau yra paruošta 110 pus
lapių apimties knyga „Skautų 
šeimos genocidas". Spausdini
mo laukia poeto laureato Ber
nardo Brazdžionio 138 pusla
pių poezijos knyga anglų kal
ba Eilėraščiai paimti iš trijų 

šaltinių: „Poezijos pilnatis", 
„Po aukščiausiais skliautais" 
ir „Šiapus ir anapus mūsų lai
ko". Eilėraščius vertė septyni 
asmenys. 

Pirmąjį Edvardo Gudavi
čiaus „Lietuvos istorijos" tomą 
šiuo metu į anglų kalbą verčia 
kanadietė Rasa Mažeikaitė. 
Dėl „Lietuvos istorijos" II to
mo susirašinėjamą su prof. 
Gudavičium. Iš viso šiam vei
kalui (vertimui, paruošimui 
spaudai ir rašymui) šiais me
tais yra išmokėta 6,000 JAV 
dol. Knygų leidyba Vydūno 
fondui yra nuostolinga, tačiau 
visi posėdžio dalyviai vienbal
siai pasisakė, kad šį kultūrinį 
darbą tęsti toliau. 

Prelato J. Prunskio konkur
so komisijos pirmininkė Vida 
Brazaitytė pranešė, kad dvi 
premijos Vasario 16-tosios 
proga buvo paskirtos Lietuvo
je gyvenantiems jaunuoliams. 
Rašinių temos: „Reikšmingi 
Lietuvos istoriniai paminklai", 
„ASS išeivijoj ir Lietuvoj — 
kas mus jungia ir kas mus 
skiria?" ir „Ką išmokau iš tėvų 
apie Dievą"? Sidabrų šeimos 
fondui atsiųsti 125 rašiniai 
dar tebeskaitomi. Rašinių te
mos: „Šaukiu aš tautą", „At
verk duris į laimę" ir „Lietuva 
mano svajonėse". 

Vydūno fondas šiems me
tams yra numatęs 61,945 JAV 
dolerių išlaidų. Didžiausi iš
mokėjimai — tai paskolos stu
dentų studijoms užsienyje ir 
35 stipendijos Lietuvoje. 

Išklausius valdybos iždinin
ko Liudo Ramanausko ir kitų 
komisijos narių pranešimus, 
buvo perrinkti trijų metų ka
denciją Vydūno fondo taryboje 
baigiantys: Vida Brazaitytė, 
Vacys Garbonkus, Sigitas 
Miknaitis, Rita Rašymienė, 
Ritonė Rudaitienė ir Eugeni
jus Vilkas. 

Ateinančiais metais Vydūno 
fondas švęs 50-ties metų veik
los sukaktį. Tai nuostabus 
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vičius atidarė mugę atrišda-
mas tautinių juostų mazgą. 

Po atidarymo visi ėjo į Šven
tovę išklausyti Mišių ir pasi
melsti. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė klebonas. Gie
dojo „Angeliukų" choras, vad. 
muz. N. Benotienės. Skaiti
nius atliko, aukas nešė skau
tės ir skautai. 

Po Mišių visi skubėjo prie 
savo paviljonų. Svečiai vaiši
nosi tėvų komiteto pagamin
tais skaniais cepelinais, vir
tiniais, kugeUu. 

Paviljonus patraukliai įsi-
ruošė vyr. skaučių Kunig. Bi
rutės draugovė, vad. psl. J. 
Ruslienės ir ps. D. Steponai
tienės, ps. A. Škėmienės, v.s. 
G. Tarvydienės. Ši draugovė 
pirmąją mugę surengė 1958 
m. Akį traukė jūrų skautų 
Herkaus Montės įgulos pavil
jonas, vad. j.ps. dr. E. J. Birgio-
lo, padėj. ps. A. Šileikos ir 
kitų. Šalia jų j.s. E. Namikie-
nė su Palangos gintaro pa
puošalais; DLK Mindaugo 
skautų draugovė, vad. S. R. 
Kalendros, padėjėjo M. Sun-
gailos ir globėjo v.s. fil. A. Dai-
lydės, skautų-vyčių ir jų kan
didatų Romo Kalantos drau
govė, kuriai šiuo metu vado
vauja tunt. S. M. Rusinąs ir 
ps. P. Petrauskas; „Dainos" 
skaučių draugovė, vad. s. fil. 
N. Simonavičienės; prityrusių 
skaučių „Mirgos" draugovė, 
vad. ps. I. Petrauskienės su 
užrašu „Laumžirgiai", DLK 
Vytauto vilkiukų draugovė, 
vad. sk.v. v.sl. V. Ruslio, pava
duotojo A. Janušonio; DLK 
Gedimino prityrusių sk., vad. 
s.fil. A. Simonavičiaus ir ps. P. 
Petrausko; giliukų ir liepsne
lių draugovė, vad. D. Petraus
kienės, „Rūtos" paukštyčių 
draugovė, vad. vyr. skautės R. 
Vanagaitės; „Vaidilučių" vyr. 
skaučių draugininke — vyr. 
si. D. Bekerienė ir pavaduoto
ja GinČiauskaitė. 

Šioje 43-čioje Kaziuko mugė
je paviljonai turėjo įvairių 
rankdarbių, įvairiausių pyra
gų, saldainių, riestainių, gry
bų, šaldytų „koldūnų", žaislų. 
Vyko mažos loterijos, kompiu
teriniai žaidimai. Didžiausia 
ir populiariausia buvo skauti-
ninkių,-kų suruošta s. E. Si
monavičienės ir K. ir J. Ba
tūrų loterija su vertingais lai
mikiais. Visi vienetai, baigian
tis mugei, jautėsi pavargę bet 
patenkinti, galėję sutelkti šiek 
tiek lėšų savo vienetui. Atsi
sveikinta iki kitų metų. 

F. M. 
Iš „Tėviškės žiburiai" 

Akademinio skautų sąjūdžio 
padarinys, kurio veiklą įverti
na ir įgalina kalėdinių atvi
ručių platinimą paremdama 
lietuviškoji bendruomenė. 

Ritonė Rudaitienė 

ARASŽUOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, P0SL6S, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Centerfor Health, 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

BIRUTE LPUMPUTIS, M.D. 
Feltow: American Academy of 

FamUy Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.61stAve. 
Hobart,IN 46342 

219) 947-5279 
1947-6236 

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Oriam! Park. IL 
Tai. 706-349-0687. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

EUGB4EC. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W . 103 SL, Oak. Lawn, IL 
Tel. 706422-6260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9S2S S.79th Ava., Hfctory HM, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

ur. Himas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapiją, akupunktūros, 
galvos skausmų (ir migrenos), 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Ave., Benvyn, IL 
60402, tel. 708-484-1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame M M M M I 
6918 W. Archer Ave. St». 5 ir 6 

CNcego. IL 60638 
Tel. 773-229-9966 

Valandos papai šusterimą 

SKAUTŲ STOVYKLOS 

Birželio 16-23 d. — Detroi
to skautų ir skaučių stovykla 
Dainavoje. 

Birželio 27-liepos 8 d.— 
Ramiojo vandenyno rajono 
skautų ir skaučių vasaros sto
vykla „Rambyno" stovykla
vietėje, Big Bear, CA, 

Liepos 7-18 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla 
Rako stovyklavietėje, Custer, 
MI 



KAIMIEČIAI JAU IR JUNGTIS 
BEMOKĄ 

IRENA VITKAUSKIENĖ 
Kooperacijos 

pradžiamokslis 

Jau iš pat pradžių buvo aiš
ku, kad mažažemiai kaimie
čiai galės normaliai išgyventi, 
t.y. dirbti savo žemę ir gamin
ti žemės ūkio produkciją, tik 
kooperuodamiesi. Tačiau paty
rę kolchozinę prievartą vals
tiečiai apie bet kolą jungimąsi 
vieni su kitais nė girdėti ne
norėjo, be to, ir neturėjo jokio 
supratimo, kas yra tikroji ko
operacija ir kaip ji turi būti 
įgyvendinama. 

1991 m. Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas V. Landsbergis, 
viešėdamas Paryžiuje, papra
šė prancūzų paremti besiku
riančius Lietuvos ūkininkus. 
1992 m. tuometinio Prancūzi
jos prezidento Francois Mitte-
randt vizito Lietuvoje metu 
buvo pasirašytas susitarimas, 
pagal kurį Prancūzijos vyriau
sybė pagalbos projektui įgy
vendinti paskyrė 20 mln. fran
kų, tuo metu tai buvo pati 
didžiausia Prancūzijos investi
cija Rytų Europoje. Be to, tai 
buvo tikras bendradarbiavi
mo, ne komercinis, projektas, 
kurio tikslas — aprūpinti besi
kuriančius ūkininkus techni
ka, išmokyti modernios žem
dirbystės ir paskatinti juos 
kooperuotis ir vieningai ginti 
savo interesus valdžios insti
tucijose, o taip pat ieškoti rin
kų savo produkcijai. Tarpinin
kaujant V. Landsbergiui ir At
kuriamojo Seimo nariui, Kovo 

-4i-osios signatarui Baliui Ga
jauskui, prancūzai pasirinko 
Plungės rajoną, nes čia buvo 
daug pasiryžusių savarankiš
kai ūkininkauti žmonių, kurie 
patys pirmieji pasitraukė iš 
kolchozų, atsiėmė savo ar tėvų 
žemę ir jau bandė po truputį 
stotis ant kojų. Prancūzams 
tiko ir tai, kad visi tie prade-, 
dantys ūkininkai turėjo po ne
daug žemės, taigi čia buvo vi
sos sąlygos mokyti žmones 
tikrosios kooperacijos. Tam 
tikslui Plungėje buvo įkurta 
valstybinė agroserviso įmonė, 
į kurios patalpas prancūzai at
gabeno ne padėvėtos, o visiš
kai naujos modernios žemės 
ūkio technikos komplektus — 
kombainus, traktorius, įvai
riausius padargus ir kt. Pra
sidėjus darbų sezonui ši tech
nika buvo paskirstyta pirmie
siems ūkininkų kooperaty
vams, susikūrusiems Rietave, 
Žemaičių Kalvarijoje, Alsė
džiuose, Varkaliuose ir Dau-
gėduose. Po to kelerius metus 
iš eilės prancūzai vis atvež
davo naujų technikos kom
plektų, kūrėsi daugiau koope
ratyvų. (Šiuo metu veikia per 
30 tokių „prancūziškų" koo

peratyvų.) Apie ketverius me
tus prancūzų konsultantai, 
pakeisdami vienas kitą, nuola
tos gyveno Plungėje ir mokė 
žemdirbius, kaip tvarkyti koo
peratyvo finansinius išteklius, 
kaip juos kaupti ir naudoti, 
kad bendra ūkinė veikla tu
rėtų perspektyvą. Jie dalyvau
davo visuose žemdirbių susi
būrimuose, netingėdavo važi
nėtis po kaimus, atokiausius 
vienkiemius ir bendrauti ne 
tik su stipresniaisiais, bet ir 
suvargusiais ūkininkais. Toks 
nuoširdus dėmesys labai pa
dėjo kaimiečiams įgyti ne tik 
daugiau žinių, bet ir pasiti
kėjimo savo jėgomis. Gerai 
įsisavintas kooperacijos pra
džiamokslis ir prancūziška 
technika iš tiesų juos pastatė 
ant kojų. 

Kredito unijos skinasi 
kelią 

Kita kooperacijos forma — 
žemdirbių kredito unijos. 
Prieš ketverius metus jos 
sparčiai kūrėsi Kanados Des-
jardins kredito unijų konfede
racijai ( Developpement Inter
national Desjardins) ir Soroso 
fondui pradėjus įgyvendinti 
Lietuvoje bendrą projektą. 
Kanadiečiai taip pat mokė, 
konsultavo ir kiekvieno tokio 
„bankelio" gyvavimo pradžiai 
skyrė šiek tiek lėšų (iš viso 
unijų įsikūrimui paskatinti ir 
paremti skirta 200,000 Lt). 
Šiandien Lietuvoje sėkmingai 
veikia 38 kredito unijos. 

Aplankiau keturių Žemaiti
jos rajonų — Šilutės, Akme
nės, Telšių ir Skuodo — sa
višalpos bankelius. Visų vado
vai džiaugėsi, jog reikalai juda 
į priekį. Šilutės rajono kredito 
unija „Ūkininkų sėkmė", ku
riai vadovauja Genovaitė 
Kimbrienė, vienintelė visoje 
Tauragės apskrityje ir viena iš 
anksčiausiai susikūrusių Že
maitijoje (įsisteigė prieš 5 me
tus). Šiuo metu tikraisiais uni
jos nariais yra 640 Šilutės ir 
neseniai atsiskyrusio Pagėgių 
rajonų žemdirbiai, o pastaruo
ju metu asocijuotais nariais 
(be balsavimo ir rinkimų tei
sės) dalyvauja ir miesto gy
ventojai. Žmonės nėra turtin
gi: didžiausias indėlis 30,000-
40,000 Lt, vidutinis — apie 
500 Lt. Pusė narių yra įsto
jusių tam, kad galėtų reikalui 
esant pasiskolinti — tai ypač 
aktualu žemdirbiams atėjus 
pavasariui. Įdomu tai, kad di
džiąją narių dalį sudaro mo
terys, jos drąsesnės pradedant 
kokią nors naują veiklą ir at
sargesnės bei atsakingesnės 
finansiniuose reikaluose. Mo
terys dažnai skolinasi nedi
deles sumas verslui steigti ar 
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Danutė Bindokienė 

Kas ieško, tas ir randa 

St. Petersburgo, FL, „Audros" Šokėjai Tarptautiniame festivalyje 2001 m. kovo 10 d. Iš k.: I eil. — R. Robertson, 
L. Petkienė. A. Robertson, L. Kyniene.vadove Dalia Adomaitienė, A. Česnaite, E. Radvilienė, D. Mažeikienė, A. 
Stasiukevieius. II eil. — J. Petkus, J. Radvila, V. Juška. J. Labanauskas, J. Gečas ir Z. Radvila. 

Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

jį plėtoti, netradicinei žemdir
bystei pradėti. Praėjusiais me
tais, tarpininkaujant Lietuvos 
moterų ūkininkių sąjungai, iš 
Jungtinių Tautų Vystymo pro
gramos unija gavo 40,000 Lt 
pilotiniam projektui įgyven
dinti. Šios lėšos su 6 proc. 
palūkanomis skolinamos mo
terims ūkininkėms smulkaus 
verslo skatinimui. Tiek pat 
lėšų (40,000 Lt) programa 
skyrė ir pradedančiųjų versli
ninkių mokymui. G. Kimbrie
nė taip pat pasidžiaugė, jog 
pas juos savo indėlius laiko ir 
keli kraštiečiai Kanados lietu
viai. Pasak valdybos pirminin
kės, jei visi išeivijos lietuviai 
tų rajonų, iš kurių jie kilę, 
kredito unijose pasidėtų bent 
po 100 Lt indėlį, kokia tai bū
tų puiki parama ir pačiai uni
jai, ir to krašto gyventojams. 
O ir pats kraštietis šiuos pini
gus ne balon išmestų, o tau
pytų, gautų už tai palūkanas, 
atvykęs į Lietuvą paviešėti, 
galėtų jais naudotis. Tai būtų 
daug vertesnė parama nei už 
dyką labdarai dalijami dole
riai... 

Akmenės rajono kredito uni
jos „Tikroji viltis" administra
torė Virginija Stankuvienė pa
pasakojo, jog pradžia buvusi 
labai sunki — žmonės nepasi
tikėjo vieni kitais ir pačia to
kios savišalpos galimybe. Ta
čiau šiuo metu jau yra 210 
tikrųjų narių, o aktyvai suda
ro 460,000 Lt. Didžiausias 
indėlis — 30,000, vidutinis — 
5,000 litų. Labiausiai džiugina 
tai, kad vis daugiau žmonių 
stoja taupyti, o ne vien skolin
tis (už terminuotus indėlius 
mokama 8-12 proc. palūkanų). 
Unijos vadovybė labai atsargi 
skolindama, todėl paskolos 
nedidelės.Daugiausiai skolina
si žemdirbiai, o taupo tarnau
tojai — medikai, mokytojai, 
kultūros darbuotojai, savival
dybės tarnautojai. 

Vytautas Barsteiga, Telšių 
rajono kredito unijos „Ger
manto lobis" valdybos pirmi

ninkas, tvirtino, jog susiburti į 
finansinę kooperatinę bendro
vę prieš tre;us metus paskati
no plėšikiškos bankų kredita
vimo sąlygos. Kredito unija 
nuo banko tuo ir skiriasi, kad 
bankui svarbiausia pelnas, o 
unijai — jos narių savitarpio 
parama, joje aukštesnės pa
lūkanos už laikomas santau
pas ir žemesnės už teikiamas 
paskolas. Be to, jei unija dirba 
pelningai, pelnas paskirsto
mas visiems jos nariams, o ne 
keliems akcininkams. Unijos 
narys gali gauti paskolą be 
užstato, kitam nariui laiduo
jant už besiskolinantįjį- Tokiu 
būdu unija „Germanto lobis" 
suteikia 80 proc. visų paskolų, 
dokumentus sutvarko per 2-3 
dienas. 

Per trejus gyvavimo metus 
unija sustiprėjo — susikūrę 
turėjo 50, o dabar jau per 200 
narių. Išstojusių nėra. Akty
vai sudaro daugiau kaip 
400,000 Lt. Unijos nariai vi
saip skatinami taupyti ir nau
dotis savojo bankelio paslau
gomis, atliekant įvairias fi
nansines operacijas. Šios pa
slaugos teikiamos nemoka
mai. 

Skuodo rajono kredito unija 
„Skuodo bankelis" veikia nuo 
1998 m. rudens, turi 174 na
rius. Pernai turėjo 15,000 Lt 
pelno. Pagal veiklos rodiklius 
tarp šiuo metu Lietuvoje vei
kiančių unijų yra šeštoji. Vi
dutinis indėlis — apie 4,000 , 
didžiausias — 20,000 litų. 
„Skuodo bankelio" vyriausioji 
finansininkė Ramutė Vaitkie
nė pasakojo apie sėkmingą 
bendradarbiavimą su rajono 
savivaldybe. Kai savivaldybė 
su viena norvegų uogų kon
servų gamykla įsteigė bendrą 
įmonę braškių derliui reali
zuoti, norvegai dalį daigų pir
miesiems augintojams pado
vanojo, o kitus teko pirkti. Ka
dangi žmonės neturėjo pinigų, 
savivaldybė įkūrė fondą ne
tradicinėms žemės ūkio kul
tūroms remti ir patikėjo tas 

lėšas unijai, kuri teikė dve
jiems metams lengvatines pa
skolas iki 6,000 Lt su 16 proc. 
palūkanomis, kurių 50 proc. 
pirmais ir 30 proc. antrais 
metais iš to paties fondo pa
dengė savivaldybė. Tokių pa
skolų iš viso buvo paimta 
137,000 Lt. Šiems metams 
kaimo rėmimo fondui savival
dybės taryba numatė skirti 
200,000 litų ir lengvatinėmis 
paskolomis, tikriausiai tik su 
5 proc. palūkanomis (jų dydį 
nustatys savivaldybės taryba), 
galės pasinaudoti visi žemdir
biai. Be to, pernai savivaldybė 
unijai buvo patikėjusi ir smul
kaus verslo rėmimo fondą, 
50,000 Lt. Šie pinigai buvo 
naudojami ne kreditavimui, o 
verslininkų paskolų bankuose 
palūkanoms iki 40 proc. deng
ti, taip pat jų mokymo, pažin
tinių kelionių ir reklamos rei
kalams. 

M. VALANČIAUS 200 
GIMIMO METINIŲ 

MINĖJIMAS ŠIAULIUOSE 
Minint vysk. M. Valančiaus 

200 gimimo metines, vasario 
25 d. Šiaulių Petro ir Povilo 
katedroje buvo aukojamos šv. 
Mišios, P. Višinskio bibliote
koje veikė didele dokumentų 
paroda „M. Valančiui — 200". 
Šiaulių mokyklose organizuo
tas piešinių konkursas „Žmo
gaus grožis nuo Kristaus ir M. 
Valančiaus iki mūsų dienų". 

Kovo 1 d. „Dagilėlio" mokyk
loje pasirodė vyskupo M. Va
lančiaus kūrybos skaitymo, 
rašinių ir piešinių konkurso 
laureatai. Vyravo tikėjimo, 
blaivaus gyvenimo ir meilės 
artimui temos. Anot šiame 
renginyje dalyvavusio vysk. E. 
Bartulio, šiandien tebesipildo 
Žemaičių vyskupo išsakytas 
troškimas — „norėčiau ir nu
miręs jums būti naudingas". 
Kovo 5 d. vysk. M. Valančiaus 
gimimo metinės buvo pa
minėtos Šiaulių teatre. 

Be abejo, tik labai jauni ne
beprisimena pirmųjų Velykų 
po Lietuvos nepriklausomybes 
atkūrimo 1990 m. Nuotaika, 
kuri mus visus gaubė tą Kris
taus Prisikėlimo šventes rytą, 
buvo tokia šviesi, tokia kupina 
dėkingumo už įvykusį stebuk
lą tėvynei, kad galėjome regėti 
ne tik mitologinių lietuviškų 
pasakų „šokančią saulę", bet 
ir iš džiaugsmo šokinėjantį 
kiekvieną pakelės akmenėlį... 

Niekas neabejojome, kad 
buvo įvykęs stebuklas — tie
siog mūsų akivaizdoje: nuo 
Lietuvos kūno buvo staiga nu
ristas kruvinas akmuo, slėgęs 
ir dusinęs pusšimtį metų! Nie
kam taip pat neatėjo į galvą 
priekaištauti tuometiniams 
tautos vadams, padariusiems 
tokį lemtingą sprendimą. 

Pakako to, kas įvyko. Visa 
kita atėjo vėliau. Ir dar nesi
baigia, nors nuo anų Velykų 
jau nušuoliavo vienuolika me
tų. Tad nejučiomis sukužda 
mintis: kaip šiandien atrodytų 
gyvenimas Lietuvoje, jeigu At
gimimo, Nepriklausomybės at
kūrimo akto paskelbimo, pir
mųjų Velykų po tautos pri
sikėlimo laisvei nuotaika ne
būtų taip veikiai išblėsusi? 

Turbūt tik naivuolis anuo
met manė, kad pakaks pa
skelbti Nepriklausomybės at
kūrimo aktą ir į ateitį nusities 
lygiausias, plačiausias vieške
lis. Ką gi vieškelis — tai pase
nusi priemonė arklių traukia
moms vežėčioms riedėti. Lie
tuvai reikėjo plačios magis
tralės (arba greitkelio, kaip 
mes čia „senoviškai" sakome), 
kuria būtų galima lenktyniau
ti su vėjais ir visomis kitomis, 
okupacijų nenualintomis Va
karų valstybėmis. 

Kadangi, matyt, kiekvienai 
tautai suteikiama tik po vieną 
stebuklą, o kaip ji tvarkys sa
vo gyvenimą toliau, tai jau 
nuo jos pačios priklauso, todėl 
šiandien ir girdime visas tas 
nepasitenkinimo, kritikos, 
vargų vargelių išskaičiavimo 
„litanijas". Bet ne visai taip. 
Tarytum po nepriklausomybės 
atkūrimo atsirado dvi Lietu
vos — labai skirtingos. Viena, 
nors ir sunkiai, kopia į švie
sesnį rytojų; antroji (kartais 
net su pasimėgavimu) murk
dosi neviltyje. 

Ar Lietuvos biurokratai biu-
rokratiškesni. skurdžiai skur
desni, korupcija ir neteisybė, 
nusikalstamumas ir alkoholiz
mas labiau išsikerojęs kaip 
bet kurioje kitoje valstybėje? 
O gal mes krislus tėvynės 
akyse matome aiškiau, negu 
rąstus bet kur kitur. įskaitant 
krašte, kuriame gyvename? 

DON KICHOTAS 
ATVYKSTA Į VILNIŲ 

Balandžio pirmoji diena 
ANATOU JUS KAIRYS 

Nr.10 
Šiame krašte riterystė neturi gero 

vardo, mes visi esame žemos kilmės arba visai be kil
mės, užsiima blogais darbais. Aš jus palydėsiu iki Ge
dimino prospekto, o toliau nujosite patys. 

— Kilnioji princese, nesirūpinkite. Mes žinome ke
lius į visų pasaulio karalių, imperatorių, valdovų rū
mus ir pilis, esame apkeliavę visą žemės rutulį, nėra 
tokio krašto, kur mūsų vardai nebūtų žinomi, nuo 
pradžios mokyklos iki aukščiausiosios. 

— Tai daugiau negu tiesa, jūsų kilnybe, — patvirti
no Sančo. 

Mes esame pasiruošę, gražioji ponia, gražiausia iš 
gražiausių ir gailestingiausia iš gailestingiausių! Ma
no žygių globėja ir įkvėpėja gražioji Dulcinėja iš Tobo-
so kilniau ir garbingiau nebūtų mus priėmusi. Iš šir
dies gilumos prašau jus, karališkoji didybe, priimti 
mano laimėjimais, kuriuos aš aukoju jūsų garbei ir 
šlovei per amžių amžius. 

Vyr. komisaras, išeidamas buvo išsitaręs, kad taip 
vadinamas riteris kartais nukalba nei šiaip nei taip, 
todėl dabar ji nekreipė dėmesio į panegirikas ar komp
limentus. 

— O štai laiškutis, pone riteri, asmeniškas. Kada 
pamatysite mūsų prezidentą, perduokit jam į rankas. 
Prisiekite! 

Tai išgirdęs, Don Kichotas nepaprastu staigumu pa
kėlė savo kalaviją ir jį pabučiavo, sakydamas: mano 
kardas nebūtų vertas mano rankų, kilnioji dama. jei 
aš nepadaryčiau to, ką iškilmingai pažadu savo ir Ro-
sinanto vardu, ir visais laimėtais, ir dar nelaimėtais 
žygiais. Jūsų asmenišką laišką perduosiu kartu su Is
panijos karaliaus Pilypo III proklamacija. 

Sančo Pansa irgi panoro ištraukti savo pusiau į lin
kusį kalaviją ir prisiekti taip skaniai pavalgęs, bet 
paskutiniu momentu prisiminė, kad jis neturi kalavi
jo. 

— O dabar, ponai riteriai, prašau sėsti ant žirgu ir 
asilų — prisipažinsiu, asilo iki šiol nesu mačiusi — ir 

jokite iki Seimo rūmų aikštės. Nekreipkite dėmesio į 
išdykaujančią minią, laiko neturite daug, ir tvirtai lai
kykite vadžias, kad arkliai nesibaidytų automobilių 

Ji atidarė vartus ir mūsų nuotykių ieškotojai išjojo 
žingine. Ponia komisarienė jų nelydėjo, nes jie pasi
sakė kelią žiną. Grįždama į butą, ji nusišypsojo — jos 
ausis palietė keli žemaitišku akcentu tariami žodžiai. 

Don Kichotas ir Sančo Pansa nejojo jiems nurodyto
mis gatvėmis, nes arkliai iš tiesų galėjo baidytis auto
mobilių. Jie Vilnių pažinojo labai gerai, gatves, gat
veles ir skersgatvius. Jie pasuko mažomis ir siauromis 
gatvelėmis. Ir uždelsė. Pasimatymas su prezidentu 
jiems nebuvo svarbus, net vengtinas, todėl jie nesku
bėjo. Pasiekti Seimo aikštę ėmė daugiau negu vaian-

dą, nedaug kas juos matė, nedaug kas stebėjosi, nes 
tomis gatvelėmis mažai kas vaikšto. 

Kažkas paskambino Seimo pirmininkui jo privačiu 
telefonu ir pranešė, kad Adomo Mickevičiaus pamink
las sunaikintas, jo nuskelta galva, abi rankos, tvorelė 
išardyta, gėlių vazonai išdraskyti ir išmėtyti aplink, 
nuo kardo smūgių paminklas yra pakrypęs į kairę 
pusę. netaisomas visai sugrius. 

Gavęs tokią žinią, Seimo pirmininkas labai susijau
dino, nes tai paliestų ne vien Lietuvos lenkus, bet visą 
Lenkija, pasekmės gali būti labai skaudžios ir nelai
mingos, nuskambėtų per visą pasaulį, štai matykite, 
kaip lietuviai persekioja lenkus, griauna jų kultūri
nius paminklus, matykite... Ką daryti? 

Skubiai, net be pranešimo, Seimo pirmininkas įsi
brovė į prezidento kabinetą, atsiprašė ir pasakojo apie 
baisią nelaimę, juos ištikusią. Prezidentas buvo šaltes
nis ir iš karto nepatikėjo, tačiau pagalvojo, kad gyve
nime būna skaudžių istorijų, ypač kada jų mažiausiai 
reikia. Daug nesiaiškinę, abu sutarė, kad reikia suda
ryti komisiją iš 7 asmenų ir skubiai vykti prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo, asmeniškai patikrinti, įver
tinti nuostolius, kokie jie bebūtų —jei maži, tuoj pa
taisyti, jei dideli, tai išaiškinti, kas padarė ir patraukti 
atsakomybėn. 

} tokią komisiją būtina paskirti 7 Seimo narius, pa
triotiškai nusiteikusius, idant neliktų abejonių vie
niems ir kitiems. Neskelbti iki bus patikrinta ir įsi-

Ir Amerikos žiniaskiaida 
grūste prigrūsta neigiamybių 
— jeigu nori rasti prošvaisčių, 
reikia gerai paieškoti. Bet, 
kaip sakoma, kas ieško, tas ir 
randa, nors ir ne pirmuose 
puslapiuose. Kartais čia vieti
niuose laikraščiuose aptin
kame labai teigiamų žinių ir 
apie Lietuvą, galbūt net tokių, 
kurių pati „svarbioji" spauda 
ten nespausdintų. 

Štai vienas toks atvejis pasi
taikė balandžio 6 d. labai po
puliariame, visoje Amerikoje 
paskleidžiamame dienraštyje 
„USA Today". Dienraščio sky
riuje apie įdomias keliones bei 
atostogas yra išspausdintas 
straipsnelis (arba — apžval
ga), pavadintas ,,10 great pla-
ces to rejuvenate your soul" 
(10 nuostabių vietovių, kurio
se galima atgaivinti sielą). 
Nors šis dienraštis nėra kata
likiškas ar krikščioniškas, bet 
apžvalga siūloma Gavėnios 
pabaigai, bežengiant į Kris
taus kančios savaitę. Autorė 
Kitty Bean Yancey. pasirem
dama Phil Cousineau (jis yra 
išleidęs keletą knygų šia 
tema, įskaitant „The Art of 
Pilgrimage: The Seeker's 
Guide to Making Travel Sa-
cred" ir „The Book of Roads") 
mintimis, teigia, kad šiuo 
metu žmonės vis dažniau 
ieško kitokios atgaivos, kurios 
paprastai neranda praban
giuose kurortuose ar kitose 
populiariose atostogavimo vie
tose. Tad, ieškantiems dvasi
nio atsigaivinimo, straipsne
lyje siūloma dešimt vietų, 
išbarstytų po visą planetą, 
kur galima pakilti virš pilkos 
kasdienybės, nuskaidrėti ir 
atrasti sielai ramybę. 

Tarp trumpų apybraižų ir 
siūlymų yra Notre Dame kate
dra Paryžiuje, Santiago de 
Compostela katedra Ispani
joje, Holocaust muziejus 
VVashington, DC, Via Dolorosa 
Jeruzalėje — kelias, kuriuo 
ėjo Jėzus, nešdamas kryžių į 
Kalvarijos ljalną, Paminklas 
Vietnamo kariams taip pat 
VVashington, DC, kai kurios 
kitos vietos ir — Kryžių kal
nas prie Šiaulių! 

Apie Kryžių kalną rašoma: 
„Tai viena keisčiausių šventų 
vietų pasaulyje". Ant kalvos 
yra „tūkstančiai kryžių, su
smaigstytų į šventą žemę. 
Prie kai kurių matyti veidai 
artimųjų, ištremtų į Sibirą, ki
tur ataidi rauda dėl lietuvių 
nužudytųjų nacių okupacijos 
metu"... Kryžių kalnas. įspū
dingas prisiminimas lietuvių 
tautos kančių ir prisikėlimo! 

Siūloma būtinai aplankyti. 
tikinta žinios tikslumu. 

Seimo pirmininkas sušaukė tarybos posėdį, išrinko 
7, pasižymėjusiais tėvynės meile, seimūnus, prisaikdi
no ir įsakė vykti kuo greičiau į nusikaltimo vietą. 

Kas gali būti didesni patriotai negu tie, kurie atsi
sakė priimti priesaiką lietuvių kalba? Ne, didesnių pa
triotų mūsų Seime nėra, todėl ir išrinko tuos septynis, 
lietuviškai nekalbančius. Seimo pirmininkas važiavo 
kartu „Ex oficio" kaip pirmininkas, be balsavimo tei
sės, jei reikėtų balsuoti — taip nutarė išrinktieji 7 
Kari greičiau, nes šiuo metu judėjimas didelis, važiavo 
dviem mašinom ir šalutinėmis gatvėmis, idant nesu
keltų įtarimų, jei kas iš žurnalistų juos pastebėtu 

Ir atvažiavo. 
Išsirito iš mašinų ir žiūri, žiūri, žiūri... Nieko nema

to. O nemato todėl, kad nieko nėra. Eina aplink, ir vel 
aplink, ir vėl žiūri, žiūri, žiūri... Greičiausiai bus at
važiavę ne prie to paminklo, bet iš visų atvykusių ne
buvo nė vieno, kuris nežinotų, kur Adomo Mickevi 
čiaus paminklas stovi. Tik vienas Seimo pirmininkas 
išsilaikė šaltai, kaip jam ir tinka, o likusieji patriotai 
žemai lenkėsi, klaupėsi, vienas pabučiavo ausį. kitas 
apkabino, tartum gyvą... 

Paminklas kaip stovėjo, taip ir stovi Niekas nenu-
skelta, nenugriauta, nesugadinta, nenugruzdinta, tvo
relė nepajudinta, gėlės savo vietose gražiai skleidžiasi, 
krūmai arčiau ir toliau sveiki, nes u lankstyti, nesu
laužyti, viskas puikiausioje tvarkoje. Vienas kitas nu
fotografavo — kartais ir nuosavos akys meluoja — ge
riau pasitikėti foto aparatu.. Bus daugiau 
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LIETUVIU TELKINIAI 
C A P E C O D E , M A 

FESTIVALIS P R I E 
ATLANTO 

VANDENYNO 

Cape Cod lietuvių bendruo
menė naują šimtmetį, kar tu 
su nauju tūkstantmečiu pra
dėjo dviem renginiais: tradi
cine Nepriklausomybės švente 
— Vasario 16-tą, ir savaitę po 
to, j ie įsijungė į tarptautinį 
festivalį, kuriame dalyvavo 
daugiau nei 30 tautinių, baž
nytinių grupuočių atstovai su 
savo dirbiniais, šokiais, val
giais. Festivalio, vykusio vasa
rio 24 d., t ikslas buvo: pasi
džiaugti įvairių kraštų kultū
rų laimėjimais, kar tu siekiant 
pasidalinti savo tarpe paskirų 
tautybių vertingu paveldu. To 
festivalio oficialus rengėjas 
buvo Town of Bamstable 
Community & Human Servi
ces. Talkino — darbu, finan
siškai, a r kitu būdu vietos 
bankinės, šalpos institucijos 
bei įvairūs klubai, organizaci
jos, šioje vertingoje talkoje 
taip pat dalyvavo dienraštis 
„The Cape Cod Times", C3TV 
televizijos stotis, Cape Cod 
Community College ir kiti. 

Atidarymo sveikinimų žo
džius ta rė : Kolegijos preziden
tė dr. Kathleen Schatzberg, 
miesto tarybos vardu — Gary 
Blazis, ir Kongreso atstovas 
Demetrijus Atsalis, latvių kil
mės Cape Cod gyventojas. Me
ninėje programoje, tarp kitų, 
savo dainomis, tautiniais šo
kiais a rba savo čia pagamin
tais valgiais pasirodė: Mash-
pee vietovės Wampanog indė
nų genties tarybos Raudonojo 
Vanago grupės dainininkai, 
vietos vokiečių-bavarų muzi
kanta i , škotai, graikų taut i
niai šokėjai, brazilų-afrikiečių 

atstovai ir kiti. Kiekviena tau
tinė grupė gavo po 8 x 3 pėdų 
dydžio stalą, ant kurio išdėstė 
eksponatus: informaciją, leidi
nius, dirbinius, drožinius, au
dinius ir pan. Iš baltiečių fes
tivalyje dalyvavo tik lietuviai. 
J ie pasitenkino kuklia, bet 
įdomia parodėle. 

Cape Cod LB apylinkės pir
mininkė Regina Petrutienė, 
pasitelkusi valdybos nares: 
Ireną Jansonienę, Daną Jan-
čauskienę ir viešnią iš Pane
vėžio, Lietuvos. Ireną Liau-
dauskienę, surinko eksponatus 
iš savo narių ir skoningai jais 
paruošė stalą. Nors vietos bu
vo labai maža, tačiau jos su
gebėjo visą turimą medžiagą 
išdėstyti patraukliai. O jos bu
vo pakankamai." medžio droži
niai, rūpintojėlis, miniatiūrinė 
koplytėlė, medinė lėkšte su 
gintarais, mediniai ir velyki
niai margučiai, gintaro dirbi
niai, meniškai išdrožinėtos 
lazdos, spalvingos tautinės 
juostos. Knygos apie tautinių 
juostų audimą, velykinių 
kiaušinių marginimą ir lietu
viškus tautinius drabužius pa
pildė ki tus išstatytus ekspona
tus. Priekyje stalo puikavosi 
2000 metais išleista knyga, 
kurią apylinkė atsitiktinai įsi
gijo prieš pat festivalį. Tai at
lasas „Historical Atlas of the 
Medieval Vvorld AD 600-
1492", t.y. iki Amerikos atra
dimo. Autorius: John Hay-
wood. Šios vertingos knygos 
paruošime talkino visa eilė 
Amerikos ir Europos moksli
ninkų. Kas įdomu lietuviui, 
tai, kad tame atlase yra net 
penki senosios Europos žemė
lapiai, kuriuose vaizduojama 
istorinė Lietuvos valstybė, 
įvairiais amžiais auganti, di
dėjanti, ir pagaliau pradėjusi 
siaurėti. Viename tų žemė-

S K E L B I A I 

JAV LB Hartford apylinkes valdyba. Iš kaires: Danute Dmovvski, Danguole Banevičiene, pirmininke Danute 
Grajauskienė ir Edvinas Giedrimas. 

Cape Cod. MA. Tautybių festivalyje prie lietuvių stalo i iš kaires) viešnia 
iš Lietuvos Irena Liaudanskienė ir LB apylinkės valdybos pirm Regina 
Petrutienė: Nuotr. Alfonso Petručio 

lapių Lietuvos valdos yra nu
sidriekusios nuo Baltijos ligi 
Juodosios jūros. Leidinyje y ra 
gausu t rumpų paaiškinimų, 
statistikos. Pvz., viename jų 
rašoma, kad jungtinės Lietu
vos-Lenkijos pajėgos 1410 m. 
ties Žalgiriu nugalėjo Kry
žiuočius; tai buvo pradžia to 
vokiečių ordino žlugimui. Kny
goje esama kai kurių net iks
lumų, tačiau, bendrai pa
ėmus, leidinys yra vert ingas 
dokumentas, įrodąs, jog Lietu
va istorijos laikotarpyje y r a 
buvusi didi ir galinga valsty
bė. Lietuvį-skaitytoją pa t rau
kia atlaso viršelis, nes ap
lanke yra viduramžių Europos 
žemėlapis su prie Baltijos jū
ros esančia gana didele terito
rija, pavadinta Li thuanians . 
Atlaso leidėjas Barnes & Nob-
le bendrovė New Yorke. 
Spausdinta Italijoje, žodžiu, 
lietuvių stelas turėjo pasise
kimą ir reikiamą dėmesį. J e i 
ne tos trys tautietės, ta i festi
valio programoje nebūtų buvę 
Lietuvos trispalvės. 

Vietos dienraštis plačiai ap
rašė festivalį, įdėdamas i r fo
tografijų. Pagal dienraštį, ren
ginyje atsilankė keli tūks tan
čiai asmenų. O kalbant apie 
svečius, tai Kolegijos patalpos 
buvo per mažos, nes lankyto
jai, norėdami prieiti prie paro
dos stalų, turėjo irtis pečiais 
per minią. 

Šia proga galima primint i , 
kad Cape Cod apylinkės lietu
viai, drauge su kitomis tau
tinėmis grupėmis, j au kur į 
laiką ruošia metinius pokylius 
— International Night — su 
pietumis ir menine programa. 
O kai prieš daugelį metų 
Bamstable vietovė minėjo sa
vo 300 metų įsikūrimą Ameri
koje, tai tautybių parade daly
vavusi gausi lietuvių grupė 
priekyje nešė didžiulį t r ans 
parantą — drobėje į rašytus 
žodžius: Lithuanians. 

Cape Cod LB apylinkė įkur
ta 1974 metų rudenį, taigi ne
seniai minėjo savo veiklos 25 
metų sukaktį. 

Alf. P e t r u t i s 

Ln-M. i u -'.-il.'is < ;i|x> Cod lot iv., I v ie A. Petručio nuotrauka 

DAYTONA BEACH, FL 

ATMINTINA DVIGUBA 
ŠVENTĖ 

Kovo 11 d. mūsų Lietuvių 
klubas šio telkinio lietuviams 
surengė dvigubą šventę. Buvo 
paminėta Lietuvos Nepriklau
somybės ats ta tymo 11 m. su
kakt is ir ta ip pat buvo gražiai 
pr is imintas mūsų didžiojo me
no kūrėjo M. K. Čiurlionio 
125-tasis gimtadienis. 

Vietos maldykloje įvyko tra
dicinės lietuviškos pamaldos. 
Bet šį sykį šv. Mišias aukojo 
vyskupas P. Baltakis, o j am 
pagelbėjo prelatas J . Šaraus-
kas . Vyskupas pasakė išskir
t inai gerai paruoštą ir jaut r ia i 
pasakytą pamokslą. Jo žodžiai 
smigte smigo į susirinkusiųjų 
širdis. Pamaldų metu giedojo 
mūsų telkinio „Sietyno" miš
r u s choras, vadovaujamas 
muz . A. Skridulio. Altorių 
puošė vėliavos. Skaitymus at
liko K. Barūnas . 

Pamaldoms pasibaigus, gau
sus būrys mūsų viengenčių ir 
svečių rinkosi į parapijos salę. 
Pagerbus {nešamas vėliavas ir 
sugiedojus h imnus , prasidėjo 
minėjimų programa. 

Lietuvos nepriklausomybės 
sukakt į aptarė Algirdas Šilba
joris . J i s vaizdžiai nusakė tą 
mūsų tautos dvasinį pakilimą, 
kurį visa tauta išgyveno ne
priklausomybės paskelbimo 
išvakarėse. Dar ir dabar 
m u m s vaidenasi tų tūkstan
t inių minių dainos Vingio par
ke ir Baltijos kelio neužmirš
tami vaizdai. Taip pat nega
lime užmiršti ir mūsų tautos 
sūnų ir dukrų ryžto savo gyvy
bių aukomis ginti nepriklauso
mybės paskelbimą ne tik nuo 
svetimųjų, bet ir nuo savųjų 
užmačių jėga ją sunaikint i . J is 
apgailestavo, k a d šiandien 
šios nuotaikos mūsų šalyje yra 
lyg ir išnykusios. 

Apie mūsų didįjį meno kū
rėją M. K. Čiurlionį kalbėjo 
Juoze Daugėlienė. J i vaizdžiai 
nupasakojo šio didžiojo meni
n inko gyvenimą i r tragišką to 
gyvenimo pabaigą. Čiurlionis 
visą savo gyvenimą gyveno 
nenumaldoma kūrybine jėga. 
Šią jėgą j i s daugiausia išreiš
kė kurdamas muzikinius ir 
dai lės kūrinius. Mūsų žino
m a s mužikas V. Landsbergis 
labai domėjosi Čiurlionio kū
ryba ir da r pavergimo metais 
ryžosi surinkti išsklaidytus jo 
kūr in ius ir visą archyvinę me
džiagą. J i s labai nustebo, kai 
laiškų krūvoje užtiko ir Čiur
lionio sukur tus eilėraščius. O 
d a r daugiau jis nustebo pama
tęs , kad Čiurlionis, kuris taip 
tiesiog fanatiškai mylėjo lietu
vių kalbą, eilėraščius parašė 
lenkų kalba. Bet j i s vis tiek vi
sus juos surinko, išvertė į lie
tuvių kalbą ir nelabai seniai 
išleido atskiru leidiniu. Tuo 
būdu Landsbergis mums, "ša
lia muziko ir dailininko, pri
s t a t ė ir „tretįjį Čiurlionį — 
li teratą. 

Kalbėtoja didžiavosi, kad 
Čiurlionis per t rumpus savo 
gyvenimo 35 metus sukūrė ir 
m u m s paliko tokį didelį kūry

binį turtą. J is sukūrė arti 200 
muzikinių ir per 300 tapybi
nių kūrinių ir dar pluoštą eilė
raščių. Šiam minėjimui vysk. 
P. Baltakis parūpino ir pats iš 
Juno Beach atgabeno keliolika 
Šalčiūno pagamintų Čiurlio
nio paveikslų. J ie visi buvo 
salėje išstatyti ir visi juos įdė
miai apžiūrėjo. Tai buvo iš tik
ro labai graži ir naudinga Vys
kupo dovana minėjimo rengė
jams . 

Visa Čiurlionio kūryba yra 
didžiai vertinama ne tik Lie
tuvoje, bet ir visame Vakarų 
pasaulyje. Iki šiol j au kelios 
mūsų tautos kartos didžiavosi 
šiais kūriniais. Be abejo ja is 
da r šimtmečių šimtmečiais 
galės didžiuotis ir kitos priau
gančios mūsų tautos kartos. 

Minėjimo meninę programą 
atliko „Sietyno" choras, vado
vaujant muz. A. Skriduliui. 
Choras padainavo penkias 
Čiurlionio harmonizuotas dai
nas. Dainų įtarpose O. Kara-
šienė ir J. Baltrušaitis pa
skaitė kelis Čiurlionio poezijos 
kūrinius. Programai pasibai
gus, klubo pirmininkas sve
čius pakvietė prie vaišių stalo. 
Svečiai skaniai pasivaišino ir 
geroje nuotaikoje praleido ke
lias valandas. 

TĘSIAMA GRAŽI 
M E T I N Ė T R A D I C I J A 

De Land miestas Floridoje 
yra vienos apskrities sostinė. 
Be daugelio valdžios įstaigų 
yra universitetas bei didelė 
miesto -biblioteka. Savaime 
šiame mieste gyvena ir daug 
aukštų valdžios ir mokslo pa
reigūnų. Prieš kelis metus čia 
nuolat iniam gyvenimui įsikū
rė ir mūsų žinomo žurnalisto 
Bražėno šeima. Tik labai gai
la, kad prieš metus mirė Eda 
Bražėnienė. Jos mirties meti
nę sukaktį Daytona Beach lie
tuviai kovo 2 dieną prisiminė 
pamaldomis ir šeimyniniu po
būviu. 

Be abejo, jos staigią mirtį la
bai skaudžiai išgyveno jos vy
ras Vilius ir dukra Lyvija. Ta
čiau j ie nepalūžo. Vilius ir to
liau bendradarbiauja mūsų 
spaudoje, o Livija j au prieš 
trejus metus miesto bibliote
koje daugeliui metų užsakė di
džiulę parodų spintą. Šioje 
spintoje Bražėnaitė pasiryžusi 
kasmet kovo mėn. suruošti lie
tuvišką parodą. Tad ir šių me
tų kovo mėn. ši paroda j a u 
ant rą kar tą buvo pakartota . 
Toks lietuvių pasirodymas šio
j e miesto bibliotekoje liko me
tine tradicija, kurią prisimena 
daugelis nuolatinių šios bib
liotekos lankytojų. 

Ir šiais metais viename šios 
spintos skyriuje išstatyti isto-
riniai^ žemėlapiai, kuriuose 
žiūrovas gali matyti, kaip 
amžių slinktyje keitėsi Lietu
vos valstybinės sienos. O, be 
to, da r sienas puošia mūsų ku
nigaikščių portretai ir istori
nių vietovių vaizdai. Visus že
mėlapius, paveikslus ir isto
rines knygas šiam skyriui 
parūpino ir skoningai sutvar
kė mūsų istorijos nepailstan
tis tyrinėtojas N. Karaša. 

Kitose šios didžiulės spintos 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AlHOMOBJLO.NAMliSVElKATOSr 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks W Off. Mgr Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 Weat 951h Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)681 -6654 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Wiodow VVashen Needed! 
40,000 per year. We need 100 crcws. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluem in English. 
I-A. McMabon Window Washing. 
Tel. 800-820-6155. 

Vidutinio amžiaus moteris gali 
slaugyti senelį a r senelę. Turi 
ilgametę patirtį, rekomendaciją. 
Darbo valandos neribojamos. 

Kalba rusiškai, lietuviškai. 
TeL 847-568-1786. 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

TeL 847-808-9109 
vakare nuo 8 - 1 0 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

40 metų moteris-mokytoja 
ieško darbo. Gali prižiūrėti 
senelius arba mažus vaikus, 

gaminti maistą ir gyventi kartu. 
Tel. 630-964-4162, Vilma. 

GREIT PARDUODA 

dalyse yra išstatyti dailiai 
pagaminti mūsų valstybiniai 
ženklai ir įvairūs liaudies 
meno kūriniai. Yra daug gra
žių audinių, taut iniais raštais 
išaustų juostų, taut inia is dra
bužiais papuoštos lėlės ir dau
gelis kitokių liaudies meno 
kūrinių. 

J šią mūsų apylinke neseniai 
nuolatiniam gyvenimui atsi
kėlė rintalių šeima. Grinta-
lis yra gabus įvairių tautinio 
meno medžio ir gintaro dirbi
nių kūrėjas. Tad i r šį kartą 
parodomoji spinta y ra paįvai
rinta jo skoningai ir rūpes
tingai sukurtais liaudies meno 
dirbiniais. 

Jau antrus metus stebint šią 
tradicinę parodą, susidaro 
įspūdis, kad kiekvieneriais 
metais ji yra turt ingesnė savo 
turiniu ir skoningiau sutvar
kyta. Daugelį rodinių turi 
Bražėnai, bet didelę dalį jų 
šiam reikalui paskolina ir mū
sų Lietuvių klubo narės. O 
klubo nariai pagelbsti spintą 
sutvarkyti i r visus rodinius 
tinkamai išstatyti. 

Turime didžiuotis Lyvijos 
patvarumu, darbš tumu ir ryž
tu savo apylinkėje pagarsinti 
mūsų tautą ir parodyti isto
rinės tautos aukštą kultūrinį 
lygį. Tikėkime, kad Lyvija šios 
savo energijos nenustos ir dar 
daugelį metų šią gražią tradi
ciją tęs. 

Prisiminkime, kad Bražėnai 
yra vieninteliai lietuviai, ku
rie gyvena šiame mieste. Tad 
Lyvija tikrai įgyvendino savo 
laiku mūsų žurnalistų pa
skelbtą šūkį — J r vienas lie
tuvis yra Lietuva". 

J- Dg. 

C L E V E L A N D , O H I O 

R E N G I N I A I 

P ian i s tu S o n a t o s i r R o k o 
Zubovų pavasario koncertas 
balandžio 20 d., penktadienį, 
6:30 v.v. Dievo Motinos para
pijos auditorijoje. Rengia Lie
tuvių meno bičiulių klubas 
Clevelande. 

„Ezu l t a t e " — Dievo Moti
nos parapijos choro „Lietuviš
kos dainos vakaras" — poky
lis, gegužės 5 d., šeštadienį, 6 
v.v. Dievo Motinos parapijos 

RE/NUX 
y REALAMS 

OHCJTTJ) 22f - <7<1 

.(7731! 
RIMAS L.STANKUS 

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

Summit išnuomojamas 
vienas kambarys prie šeimos. 

$300 j mėn. 
Yra 2 mašinų garažas. $125. 

TeL 708-594-1184. 

Išnuomojamas vieno 
miegamojo butas. 

$560 per mėnesį, įskaitant 
šildymą. 

Skambinti tel. 312-623-8603, 
po 6 vai, vak. 

STASYS- CONSTRUCriON 
Staliaus darbai, rusiu., vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"soffits", "decks". "gutters", plokšti 
ir "shmgle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
m S.Benetts, tel. 630-241-1912^ 

TeL: 773-935-0472 
Pgr.: 708-901-9343 

E-mail: Pransee@aol.coni 
GEDIMINAS 

PRANSKEVIČIUS 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

(Accounting T « Services). 
Pageidaujant, atvyksta į namus. 

auditorijoje. 
P e n k t o j i „ G U O S " gegužinė 

Beachland piknikų vietovėje 
liepos 14 d., šeštadienį, 4 vai. 
p.p. Dalyvaus akordeonistas 
Bronius Mūras. 

RELIGINĖ ŠALPA-

Lietuvių katalikų religinės 
šalpos komitetas ir Šiemet 
vykdo aukų vajų. Atsikurian
čios Lietuvos bažnyčios ir mo
kyklos reikalingos stiprios 
paramos. Amerikos lietuviai 
neliko nebyliai šiam pagalbos 
šauksmui. Per 30 metų gera
širdžiai aukotojai yra pasiuntę 
dideles pinigines dovanas mū
sų Tėvynei. Parama reikalin
ga ypač šiais sunkiais ekono
miniais laikais. Komitetas 
laukia gražaus atsiliepimo 
šiam kilniam tikslui. 

Šv. Jurgio parapijoje rinklia
va buvo kovo 23-24 d., Dievo 
Motinos parapijoje — balan
džio 22 d. 

Aukas galima siųsti ir šiuo 
adresu: Lith. Cath. Religious 
Aid, c/o R. Šilgalis, 1776 E. 
228 St., Euclid, OH 44117. 

Clevelando komitetą sudaro: 
Zenonas Obelenis, Aušra Ba-
bickienė, Regina Šilgalienė, 
Antanas Styra, Henrikas Sta-
sas, I rena Sušinskienė. Globė
jai: parapijų klebonai: kun. G. 
Kijauskas, SJ ir kun. Juozas 
Bacevičius. 

BALFO SKYRIUS 
CLEVELANDE 

Pirm. Vincas Apanius, Ona 
Šilėnienė, vicepirm., Irena Jo-
hansonienė — sekr., Jurgis 
Šenbergas, narys. 

Revizijos komisija: Erika 
Steponavičienė, Aleksas Pet
rauskis , Salomėja Knistautie-
nė. 

Balfo metinis susirinkimas 
įvyko kovo 23 d. Lietuvių na
muose. 

VJt 

* Švenč ion ių r a j o n o sav i 
v a l d y b e s t a r y b a a t s i s a k ė 
vykdyti Valstybės kontrolės 
sprendimą ir patraukti rajono 
merą socialliberalą Vytautą 
Vigelį materialinėn atsakomy
bėn už valstybei padarytą žalą 
įsigyjant įvairių paslaugų ne 
konkurso tvarka. <L2-BIW> 

mailto:Pransee@aol.coni


KARTUS CUKRUS DRAUGAS, 2001 m. balandžio 11 d., trečiadienis 

Nors Lietuvoje dar nepastebėta jokių gyvulių ligų ženklų, kaip Didi. Britanijoje ar kai kuriose kitose Europos 
valstybėse, kur siaučia ..snukio ir nagų liga* bei „kempinlige", tačiau žmonės dabar labiau perka kiauliena, 
kaip jautieną ar avieną. Vilniaus turguje dėl to gerokai pakilo kiaulienos kainos. G. Žilinsko (Elta) nuotr. 

LIETUVOS KAIMAS — YRA IR 
GALĖTŲ BŪTI 
LORETA POVILIONIENĖ 

Lietuvoje vis dar nerimsta 
aistros po žemdirbių suvažia
vimo, kuriame šalies preziden
to V. Adamkaus kalba taip pa
piktino suvažiavimo dalyvius, 
kad pastarieji ją palydėjo švil
pimu. Visuomenė ir žinia-
sklaida audringai sureagavo į 
tokį negirdėtą akibrokštą — 
viena po kitos pasipylė televi
zijos laidos, straipsniai, kiek
vienas suskato reikšti savo 
nuomonę: žūsta Lietuvos kai
mas ar atvirkščiai — tik ant jo 
šiuo metu gan molinių kojų ir 
laikosi Lietuvos valstybė. 

Premjeras pasikvietė Žemės 
ūkio rūmų pirmininką J. Ra
moną dirbti patarėju (anas lyg 
ir atsakė). Prezidento patarė
jai išsigandę teisinasi ir atsi-
mušinėja nuo žemdirbių kalti
nimų skaičių lavina. Žemės 
ūkio rūmai svaidosi savo skai
čiavimais. Taigi šalies klausi
mas numeris vienas praėjusią 
savaitę: ar Lietuvos žemdirbys 
— valstybės išlaikytinis? Ir jei 
taip, tai ką daryti? Skaičiai 
skiriasi. R Valatka, tradiciš
kai pasirėmęs ant liberalizmo 
tribūnos, „Lietuvos ryte" tvir
tina, kad kalta Europa, „užvi
rusi socialistinę kaimo košę". 

Kol kas Lietuvos kaime gy
vena kas ketvirtas lietuvis. 
Kad net „socialistinė Europa", 
Lietuvos mastais — tiesiog be 
saiko dotuodama žemės ūkį, 
vis vien pripažįsta, kad kaime 
turėtų dirbti ne daugiau kaip 
dešimtadalis šalies dirban
čiųjų. Europos rinka, į kurią 
taip tikisi įsilieti Lietuva, per
sotinta žemės ūkio produkcija. 
Ir jokie žemdirbių reikalauja
mi muitai nepadės nuo jos ap
siginti. Bent jau dėl dviejų 
priežasčių. 

Pirmoji — oficiali — jei Lie
tuva užtrenks duris ES žemės 
ūkio produkcijai, Europos ša
lys pasielgs, lygiai taip pat su 
Lietuvos prekėmis. O, reikia 
pripažinti, savo rinką šios ša
lys įgudusios ginti daug ge
riau nei Lietuva. 

Kita priežastis — ne tokia 
oficiali — tai kontrabanda, 
nuo kurios jau dabar kenčia 
mūsų maisto prekių rinka. 
Kas iš tų muitų, jei sienos 
kaip rėtis, pro kurį prasisun
kia net ir apkrėsti maisto pro
duktai. Kai per Lietuvą prieš 
mėnesį nuvilnijo kempinligės 
siaubo banga, ūkininkai su
siėmė už galvų — mat, ne vie
nas šerdavo galvijus pigiais 
kontrabandiniais pašarais, 
pagamintais — kaip manote, 
ii ko? Ii tų pačių kempinlige 
apkrėstų galvijų. 

Štai taip mūsų ūkininkai lyg 
ir „prisitaikė" prie laisvos rin
kos, lyg ir vis dar ilgisi ko
mandinio ūkio, vos ne su sa
kėmis reikalaudami ne tik ES 
priimtų dotacijų, bet ir vals
tybės užsakymo žemės ūkio 

produkcijai. Valstybė nepajėgi 
nei dotuoti, nei supirkti. Ji pa
prasčiausiai neturi tam pi
nigų. Tai gal išties, kaip siūlo 
R. Valatka, imkime ir pirkime 
pusvelčiui parduodamą mais
tą Europoje? Gal tikrai taip 
pasielgti mums trukdo tik 
keista lietuviška nacionalinė 
savimonė? Deja, manau, kad 
tokiam pasirinkimui trukdo ir 
paprastas lietuviškas skran
dis, kuriam savoje žemėje au
gintas duonos, ar mėsos, 
kąsnis vis dar gardesnis. 

Ir galų gale — kur Lietuva 
turėtų padėti tuos „atlieka
mus" 15 nuošimčių savo kai
mo gyventojų? Išgrūsti juos j 
jau dabar perpildytus did
miesčius, į bedarbių eiles? O 
gal, apdalinus menkomis so
cialinėmis pašalpomis, palikti 
juos likimo valiai — prasigerti 
merdinčiame kaime? Lietuvo
je jau yra tokių kaimų. Bet, 
laimei, yra ir kitokių. 

Jau dveji metai Lietuvoje 
Baltijos-Amerikos fondas kar
tu su smulkiausiųjų versli
ninkų asociacija vykdo kaimo 
plėtros programą. Pagrindinis 
jų rūpestis — atkurti Lietuvos 
kaimo bendruomenes, kurios 
sugebėtų rūpintis pačios savi
mi ir spręsti savo kaimo žmo
nių ūkines, socialines, tiesą 
sakant — net ir psichologines 
problemas. Vilniaus regiono 
smulkiausiųjų verslininkų 
asociacijos prezidentas dr. Al
girdas Kenstavičius, vienas 
pagrindinių šios programos 
iniciatorių, anaiptol nemano, 
kad Lietuvos kaimo padėtis 
beviltiška. Anot jo, kaime 
žmogus atsigauna, ten jis ar
čiau savo šaknų ir gamtos, ten 
gyventi yra geriau — tai kodėl 
negyventi? 

„Mūsų kaime darbo yra, bet 
kol kas maža norinčių dirbti. 
Paliko savo pėdsakus bevil
tiška kolūkių griūtis, daug 
kur tvyro neviltis ir alkoholiz
mas. Bet ten,kur pradeda kur
tis ir tvirtėti kaimo bendruo
menės, galiu užtikrinti — 
gyvenimas gal nelengvėja, bet 
bent jau šviesėja. Mažėja ne
darbas ir alkoholizmas. Atsi
randa viltis, perspektyva. 

Pagrindinė mūsų atrama — 
tai kaimo šviesuomenė. Ją tu
rime ypač puoselėti, rūpintis 
ir jai padėti. Užsidarant bib
liotekoms, mažoms kaimo mo
kykloms, kaimo inteligentai 
praranda užsiėmimą. Todėl jie 
mielai ir noriai įsitraukia į 
kaimo bendruomenių atkūri
mą, dirba jų komitetuose, or
ganizuoja kaimo bendruome
nių susibūrimus, šventes. 

Aišku, be galo svarbu inicia
tyvus seniūnas. Gaila, kad 
mūsų savivaldos įstatymai 
dar labai netobuli — kol kas 
kaimų seniūnus žmonės ren
kasi ne patys, juos skiria me

ras. Gerai, jei meras rūpes
tingas ir į šią pareigą žiūri 
neatsainiai, bet būna ir kitaip. 
Labai svarbu, kad kaimo se
niūnas būtų žmogus, susi
rūpinęs kaimo bendruomenės 
ateitimi. 

Be abejo, mūsų kaime, kur 
dabar didžiausia problema yra 
nedarbas, pirmiausia sten
giamės bendruomenėms pa
dėti spręsti ekonomines pro
blemas. Kuriame kiekvienam 
kaimui — ar net keliems kai
mams, kelioms bendruome
nėms kartu — verslo planus, 
žiūrime, kokius kaimas turi 
išteklius ir galimybes, kuo 
nori ir gali užsiimti jo žmones. 
Visa tai įvertinę, kreipiamės 
pagalbos į vietos verslininkus 
ar stambesnius ūkininkus. 
Dirbame su Kelmės, Kupiškio, 
Pakruojo, Biržų, Radviliškio 
kaimais. Tytuvėnų bendruo
menei pavyko gauti nenaujus 
kompiuterius, išmokėme jais 
naudotis — jie dabar patys su
geba susirinkti reikiamą infor
maciją, gauti žinių — o būtent 
tai mūsų kaimiečiui dabar 
svarbiausia, o užsiimti — pa
tikėkite — tikrai yra kuo. Kai 
kurios seniūnijos, išgirdusios 
apie mūsų veiklą, kreipėsi į 
mus pačios. Štai ir ieškome, 
kuo kaimo žmonės galėtų už
siimti ir kas galėtų juos pa
remti. Kai kurie struktūriniai 
Europos fondai, skiriantys lė
šas pirmiausia kaimo žmonių 
perkvalifikavimui, jų moky
mui, sumoka veik 90 nuošim
čių projekto kainos — reikia 
tik mokėti toki projektą pa
teikti. Rengiame projektus pa
tys, padedame juos parengti 
ūkininkams ir verslininkams. 
Per dvejus metus kaime įstei
gėme per 30 smulkių verslo 
įmonių — kepyklų, malūnų. 
Kartais vienos bendruomenės 
problemas sunku išspręsti, bet 
gretimų kaimų bendruomenės 
puikiai sugeba papildyti ir 
padėti viena kitai — vieni turi 
žmones, kiti — pastatus, treti 
gal įrengimus, ir tokiu būdu 
jos gali kooperuotis ir bendra
darbiauti. Nė iš tolo dar neiš
semtos daržininkystės, sodi
ninkystės, kaimo turizmo gali
mybės. Vien ekologinių žemės 
ūkio produktų Europa iš Lie
tuvos pasiryžusi supirkti 15 
kartų daugiau. 

Ir kas labiausiai džiugina, 
kad jau ne vienas mano stu
dentas — o dėstau Vilniaus 
Gedimino technikos ir Kauno 
technologijos universitetuose 
— parengė verslo planus ir 
išvažiavo gyventi į kaimą. 

Net ir nedidelis ūkelis gali 
būti pelningas — reikia tik 
gero šeimininko. Ką jau kal
bėti apie didelius, 200-1,000 
hektarų ūkius. Ir visai nesvar
bu šeimininkų išsilavinimas. 
Paties geriausiai tvarkomo 
ūkio, kokį teko matyti, šeimi
ninkai — muzikantai. Bet jie 
moka bendrauti su darbinin
kais, naudotis informacija. 
Šiuo metu bendradarbiauja su 
švedais ir puikiai verčiasi. To-

Vienas iš neramumų židinių 
Lietuvoje pastaruoju metu yra 
Marijampolės cukraus fabri
kas. Kovo 1 d. be leidimo buvo 
surengta ne pirmoji Suvalki
jos žemdirbių akcija - protes
tuojant dėl valdžios ketinimų 
paskelbti šios įmonės bank
rotą, blokuoti keliai pasienyje. 
Apie tai „Valstiečių laik
raštyje" kalba du profesoriai, 
tik kiekvienas gina priešingų 
pusių interesus: Seimo narys 
prof. Jonas Čiulevičius („Ap
kartęs lietuviškas cukrus", 
2001 m. kovo 10 d.) kalba apie 
valstybės, o Cukrinių runkelių 
augintojų draugijos pirminin
kas prof. Vladas Vilimas 
(„Kodėl neramūs Suvalkijos 
žemdirbiai?", 2001 m. kovo 13 
d.) - apie cukrinių runkelių 
augintojų interesus. Pastarųjų 
neramumų priežastimi tapo 
vyriausybės priimtas Cukraus 
režimas. 

Prof. V. Vilimas sako, kad 
marijampoliškių žemdirbių 
reikalavimus palaikė 75 proc. 
žiūrovų, kai ta tema televizi
joje kalbėjo žemės ūkio mi
nistras. Bet žinome, kad suor
ganizuoti skambučius į tele
viziją nėra jau taip sunku, 
kaip ir išvesti į kelius protes
tuotojus, nes kaime visada 
bus problemų. Prof. V. Vili
mas sako, kad Marijampolės 
fabrikui duodamos per mažos 
cukrinių runkelių kvotos, jos 
neatitinka šiame regione už
auginamų cukrinių runkelių 
kiekio. Seimo narys J. Čiu
levičius sako, kad praėjusio 
sezono metu Marijampolė 
neįvykdė net ir duotų baltojo 
cukraus kvotų. Marijampo-
liškiai reikalauja iš vyriau
sybės nustatyti žemiausias 
cukraus pardavimo kainas. 
Mat keturis Lietuvos cukraus 
fabrikus vaJdanti „Danisco 
Sugar", didesnę dalį cukraus 
parduodanti ne Lietuvoje, 
mūsų pirkėjams gali cukrų 
pardavinėti pigiau negu mari-
jampoiiškiai, kurie savo rinką, 
deja, turi tik Lietuvoje. 

Marijampolėje, anot prof. J. 
Čiulevičiaus, ir blogiausia 
cukraus išeiga - 76,63 proc., 
kai tuo tarpu Kėdainiuose -
86,21 proc., Pavenčiuose -
82,64 proc., Panevėžyje - 81,3 
proc. Jis sako, kad AB 
„Marijampolės cukraus" sa
navimas, kurio protestuotojai 
siekė ankstesniais metais, 
buvo klaida, nes dėl senų 
technologijų čia perdirbamas 
cukrus yra ir liks brangesnis, 
o darbo našumas - mažesnis. 

Prof. J. Čiulevičiaus nuo
mone, kol Marijampolės cuk
raus fabriko, kuris neturi in
vesticijų, veikla kels sumaištį, 
tol „Danisco Sugar", kuris in
vesticijoms yra pasiruošęs, in
vestuoti j Lietuvos cukraus 
pramonę nepradės. 0 laiko 
jau nebėra. Modernizuoti Kė
dainių ir Panevėžio fabrikus 
pirmu etapu reikia ne tik 100 
mln. Lt, bet ir laiko. Straips
nio autoriaus nuomone, cukri
nių runkelių augintojai pro
testuoja be reikalo, nes Mari
jampolės cukraus fabriko 
bankrotas jų interesų nepa
lies. „Danisco Sugar" bend
rovė kviečia suvalkiečius au
gintojus sudaryti sutartis šių 
metų derliui. Nors atstumai 

dėl niekas manęs neįtikins, 
kad mūsų kaimas neturi gali
mybių išgyventi pats, ir gali 
būti tik valstybės išlaikytinis". 

Pernai žemės ūkio reguliavi
mui, tiksliau, tuo užsiiman
tiems biurokratams išlaikyti, 
Lietuva išleido 270 milijonų 
litų. Rezultatas — žemdirbiai 
vis dar augina žemės ūkio pro
dukciją, kurios nėra kur dėti. 
Tad gal tuos pinigus reikėjo 
išleisti kitaip? Ir jei valstybė 
nepajėgi padėti savo kaimui, 
tai gal tas kaimas jau gali 
padėti pats sau? Panašu, kad 
taip. 

iki fabrikų padidės, bet dėl 
gabenimo išlaidų supirkimo 
kainos nemažės, tuo labiau, 
kad „Danisco Sugar" su au
gintojais atsiskaito laiku ir 
grynais pinigais, o ne produk
cija, kaip Marijampolė. Prof. 
Čiulevičius ragina ūkininkus 
kuo skubiau sudaryti sutartis. 

„Visos inspiracijos, kurios 
ateina iš bendrovės 'Marijam
polės cukrus', tampa pavojin
gos ne tik cukrinių runkelių 
augintojams, bet ir visai Lie
tuvos cukraus pramonei. Dėl 
vyriausybės neryžtingumo jie 
tapo 'Marijampolės cukrus' 
įkaitais,- sakoma straipsnyje. 
- Neįmanoma užsimerkti, kai, 
siekdama savanaudiškų tiks
lų, dabar tam tikra žmonių 
grupė taip žiauriai gali pa
smerkti kitų galimybes atei
tyje". 

„Danisco Sugar" fabrikai 
užima 80 proc. rinkos, o Mari
jampolės - 20 proc. 

Sprendžiant iš šono, tai 
natūralus rinkos procesas. 
Marijampolės fabriko „Arvi" 
savininkas nori išsilaikyti rin
koje. Jo lobistai jau kartą pri
vertė valstybę priimti gelbė
jimo veiksmus. Bet tai ne
padėjo, fabrikas vis tiek neiš
silaiko. Jo rėmėjai, tarp kurių 
yra kitas Seimo narys - Pet
ras Gražulis, rengia akcijas, 
kad Marijampolės fabrikui 
nebūtų paskelbtas bankrotas. 
Tai daroma žemdirbių ranko
mis, nors, kaip tikino prof. J. 
Čiulevičius, jų tai neliečia. 
Skausmingiausiai bankrotas 
paliestų ten dirbančius, kurių 
net 500. Marijampolėje išaug
tų bedarbių skaičius, tai tiesa, 
bet, gelbstint vieną fabriką, 
galima prarasti visą cukraus 
pramonę, sako prof. J. Čiu
levičius. Tuo labiau, kad Mari
jampolės „Arvi" fabriko savi
ninkas taip pat gali bet kurią 
dieną uždaryti įmonę, kuri 
neduoda pelno, ir žmonės vis 
tiek praras darbą. Kas pa
siūlys išganingą sprendimą? 

Audronė V. Škiudaitė 

KAIMIEČIAI IR 
POLICININKŲ 
UNIFORMOS 

Lietuvos kaimų 
gyventojai įspėjami, kad netu
ri išsigąsti, išvydę savo kai
myną vilkint JAV policininko 
uniformą. 

Šiemet Lietuvos kaimo vie
tovėse bus madinga ruda spal
va, teigia mados kritikai iš 
JAV Pennsylvania valstijos. 
Kaip pranešė Pittsburgh mies
to laikraštis „Pittsburgh Post-
Gazette", valstijoje įsikūrusi 
labdaringa Lietuvių piliečių 
draugija siunčia į Lietuvą 
šimtus rudų uniformų, kurias 
prieš kelerius metus vilkėjo 
Alegenio apygardos šerifo pa
vaduotojai. 

Anot laikraščio, uniformos 
buvo tokios negražios, kad 
1997 m. apygardos šerifas Pe-
te DeFazio nurodė pakeisti sa
vo pareigūnų aprangą į mo
dernesnę ir madingesnę. Anot 
šerifo, senosios, uniformos pa
siūtos iš tokio audinio, kad, 
pavyzdžiui, suglamžius į ka
muolį kelnes, o vėliau jas vėl 
ištiesinus, jų klostės atrodo 
kaip ką tik išlygintos. 

Maždaug 600 porų kelnių, 
600 marškinių, šimtas žiemi
nių kailinių ir tiek pat skry
bėlių siunta perduota Lietuvių 
piliečių draugijai, kuri renka 
ir pastoviai siunčia į Lietuvą 
drabužių ir namų apyvokos 
priemonių labdarą. Draugijos 
labdaros komiteto pirmininkė, 
New Kensington gyvenanti 
Mathilda Miliauskas teigia, 
kad naudotos uniformos, kaip 
ir praeityje į Lietuvą siųsta 
labdara, atiteks vargingai gy
venantiems žmonėms. 

(BNS) 

A.tA. 
ALĖ C. JONIKIENĖ 

Mirė 2001 m. balandžio 8 d., sekmadienį, 9:55 v.r., 
sulaukusi 64 metų. 

Gyveno Orland Park, DL, anksčiau Marąuette Parko 
apylinkėje. Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 
45 metus. 

Nuliūdę liko: vyras Viktoras Jonikas, sūnūs: Leonas, 
Antanas ir Viktoras Jonikas , duktė Vida Jonikas-
Kampstra; anūkai: Jason ir Jillian Jonikas, Johnny 
Kampstra, Julia Haran-Kampstra, Liam Jonikas; brolis 
Leonas Grumulaitis su šeima Floridoje. 

Velionė pašarvota trečiadienį, balandžio 11 d. nuo 2 
v.p.p. iki 9 v.v. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87 
St., Evergreen Park, DL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
balandžio 12 d. Iš laidojimo namų 10 v. r. velionė bus 
atlydėta į Nativity B.V.M. bažnyčią, kurioje 10:30 v.r. bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, sūnus, duktė, anūkai, brolis i r 
kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Brady-Gill Funeral Home. 
Tel. 708-636-2600 arba bradygill.com 

PADĖKA 
A. t A. 

RIMA SKORUBSKAITĖ-
TAMOŠIŪNIENĖ 

Mūsų mylima Žmona ir Mama iškeliavo Amžinybėn 
2000 m. spalio 24 d. ir buvo palaidota spalio 28 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Reiškiame gilią padėką visiems, buvusiems šalia 
mintimis ir malda a.a. Rimos ligos metu. Tariame 
nuoširdžią padėką visiems artimiesiems ir su dideliu 
dėkingumu prisimename visus, atvykusius atsisveikinti 
su a.a. Rima bažnyčioje ir pareiškusiems mums 
užuojautas žodžiu ir laiškais. Esame labai dėkingi 
visiems už gražias gėles ir aukas šv. Mišioms, Lietuvos 
našlaičiams, American Cancer Sociery bei kitų fondų 
darbams. 
Dėkojame kun. Algirdui Paliokui už atnašautas šv. 
Mišias ir religines apeigas kapinėse, muzikams Faustui 
ir Herkuliui S troliams už smuiko palydą atsisveikinime 
bažnyčioje ir solistei Giedrei Nedveckienei už gražias 
giesmes šv. Mišių metu. 
Širdingai dėkojame lietuviškoms organizacijoms už 
išreikštas užuojautas ir aukas labdarai: „Aušros Vartų" 
skaučių tuntui, „Sutemos" skaučių būreliui „Skautų 
aidui", Akademiniam Skautų sąjūdžiui, tautinių šokių 
grupei „Grandis", akademiniam sporto klubui 
„Lituanica", Maironio lituanistinei mokyklai ir buvusiai 
JAV LB Krašto valdybai. 

Nuoširdžią padėką reiškiame Petkus laidotuvių 
direktoriams už rūpestingą ir malonų patarnavimą. 

Algis ir Matas 

2001 m. kovo mėn., 
pagerbdami mirusiųjų atminimą, 
„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI" 

aukojo: 

a.a. dr. Kęstučio Aglinsko atm. (papild.): A Stephan 
ir Elena Aglinskai - $100. I i viso $250. 

o . Vytauto Šumskio atm.(papild.): Povilas ir Nijolė 
Stelmokai, Romas ir Emilija Sakadolskiai, Nemira 
Šumskienė, Mark Lord, Aldona Šmulkštienė, Cruciotti 
šeima, Thomas ir Janice Wiedman - $325. I i viso $420. 

a.a. Konstancijos Puzinienės atm. (papild.): dr. 
Antanas ir Danutė Klimai, Aldona Šmulkštienė -$50. Iš 
viso $650. 

a.a.Emilijos V a l a n t i n i e n ė s atm.: Vytautas 
Valantinas ($500), velionės artimieji, paskyrę auką šeimos 
nuožiūrai ($100), Albinas ir Jean Baniai, Leonas ir Regina 
Narbučiai - $635. 

a.a. Stasės Gudelis atm.: Kelly ir Douglas Ehrgott -
$10. 

a.a. Petro Čelkio a tnu Stephanie Galesas - $20. 
a.a. Auksės Kaufmanienės atm. (papild): EllenAnn 

McWilliams, Austė ir dr. Mindaugas Vygantai - $125. I i 
viso -$3,427. 

a a . Broniaus Dūdos atm.: Rūta Šošytė-Dudzik- $50. 
a.a. Mildos Volodkienės atm. (papild.): McDonald's 

Corporation (Oak Brook, IL) padvigubino darbuotojų auką, 
atsiųstą per Andrea Zwit-Wagner - $245. I i viso -$2,450. 

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda 
negaluojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems 
pasveikti Lietuvos vaikučiams. 

„Lietuvos Vaikų viltis", 2711 W. 71 st Street, 
Chicago, DL, 60629. 

1 

http://bradygill.com


DRAUGAS, 2001 m. balandžio 11 d., trečiadienis KVIEČIAMI BIBLIOFILAI 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Didžiosios savai tės pa
maldų tvarka švc. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje Mar-
ąuette Parke: Didįjį ketvir
tadienį, balandžio 12 d., Mi
šios, procesija ir palaiminimas 
Švč. Sakramentu — 7 vai. 
vak. (lietuvių kalba); Didįjį 
penktadienį, balandžio 13 d.. 
Kančios liturgija, Kryžiaus pa
garbinimas. Komunija — 7 
vai. vak. (lietuvių kalba); 
Didįjį šeštadienį, balandžio 14 
d., 1 vai. p.p., velykinių valgių 
šventinimas, 8 vai. Velykų 
vigilija (lietuvių kalba). Iš
pažinčių klausoma: ketvir
tadienį — 8:30 v. r., 6-6:30 v. 
vak., penktadienį — 9-9:30 v. 
r., 3-4 v. p.p.; šeštadienį — 9-
9:30 v. r., 3-4 v. p.p.; pamaldų 
metu ir Velykų sekmadienį 
išpažinčių nebus klausoma. 

Tradicinis Velykų stalas 
ruošiamas Atvelykio sekma
dienį, balandžio 22 d., 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte. Reikia iš anksto užsi
sakyti stalus ar pavienes vie
tas. Rezervacijas priima Van
da Gvildienė tel. 630-271-
9136. 

Atsiųsta paminėti 
Atsiusta paminėti 

Didijį penk tad ien į , ba
l andž io 13 d., „Draugo" re
dakcija, administracija ir 
spaustuvė nedirbs. Dienraštis 
su šeštadieniniu priedu (vely
kinis numeris) išleidžiamas 
ketvirtadienį, balandžio 12 d. 
Visas „Draugas" į darbą grįž
ta pirmadienį, balandžio 16 d. 

P r i s ikė l imo Mišios Ve
lykų pirmąją dieną, sekma
dienį, balandžio 15, Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemonte bus 7 
vai. r. Giedos misijos choras. 

Viešpa t ies J ė z a u s Kris
t a u s P r i s ikė l imo Mišios lie
tuvių kalba Velykų pirmąją 
dieną, sekmadienį, Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje bus 7 vai. ryte. 

L ie tuvos a m b a s a d o r i u s 
Vygaudas Ušackas atvyksta į 
Čikagą penktadienį, balandžio 
27 d. Miesto centre tą pačią 
dieną, 11:30 v. ryte, jis kalbės 
NATO klausimais. Pietūs 
vyks Chicago Athletic Associa-
tion, 12 S. Michigan Ave, Chi
cago. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. Vietas galima re
zervuoti, paskambinant Ame
rikos Lietuvių tarybai, tel. 
773-735-6677, faksu — 773-
735-4946 arba elektroniniu 
paštu — ALTcenter@aol.com 

Prieš kiek laiko „Drauge" 
buvo išspausdinti net du 
straipsniai apie bibliofilus. 
Keli bibliotekininkai ir spau
dos darbuotojai renka duome
nis apie privačias (asmenines) 
bibliotekas JAV-se pranešimui 
konferencijos metu Vilniaus 
universitete š.m. rugsėjo mėn. 
Ieškomi asmenys, kurie renka 
lietuviškos tematikos knygas, 
parašytas bet kuria kalba. Kol 
kas atsiliepimas gan geras, 
bet nutarta anketos grąžinimo 
datą pratęsti iki balandžio 30 
d.. Jeigu kam reikia pagalbos, 
užpildant anketą, bus stengia
masi asmeniškai arba telefonu 
tai padaryti. Jeigu kas nega
vo, bet norėtų anketą gauti, 
prašoma kreiptis į Dalę Lukie-
nę, 10622 Great Arbor Dr., Po-
tomac, MD 20854; tel. 301-
983-0763; e-pašto adresas: 
lukassinc@aol.com 
arba skambinkite Ramunei 
Kubiliūtei tel. 847-869-9686. 

RJL 

Visi užsienio lietuvių 
tautiniai ansambliai , chorai 
ir tautinių šokių grupės kvie
čiami dalyvauti III Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje 2002 
m. liepos 4-7 d. Vilniuje. Infor
maciją teikia muz. Darius Po-
likaitis, 7318 Ticonderoga Rd., 
Downers Grove, IL 60516 
USA; tel. 630-241-0074; fak
sas 630-241-0075; e- paštas: 
ldpolikaitis@att.net 

LF NARIV SUVAŽIAVIMAS VYKS 
GEGUŽĖS 19 D. 

NAUJAS FILATELISTŲ 
ŽURNALO NUMERIS 

Išėjo Filatelistų draugijos 
„Lietuva" Čikagoje leidžiamo 
žurnalo 227 nr. (administraci
jos adresas: Kazys Rožanskas, 
3450 West 62nd str., Chicago, 
IL 60629). Vyriausiasis redak
torius ir draugijos pirminin
kas Jonas Variakojis. Spausdi
no „Draugo" dienraščio spaus
tuvė. Šiame numeryje pasa
kojama apie žemėlapinius vo
kus (R. Kunčas); „Kauno pi
lies" ženklų lapą (dr. V. Bub
nys); Marijampolės paštą 
1919-1920 m. (dr. V. Doniela); 
Lietuvos pašto ženklų parodą 
Rusijoje (J. Variakojis); 2000 
m. leidinius (J. Variakojis, E. 
J.); pastaruoju metu Lietuvoje 
išleistus pašto ženklus, Lietu
voje išleistus proginius ant
spaudus ir pašto vokus bei pri
vačiai išleistus vokus (J. 
Variakojis) ir kt. 

LF valdyba prieš suvažiavi
mą turi daug darbo ir rūjpes-
čių. Balandžio 2 d. valdyba tu
rėjo posėdį Pasaulio lietuvių 
centro posėdžių kambaryje, 
dalyvaujant LFT pirm. dr. A. 
Razmai ir Garbės komiteto 
pirm. dr. J. Valaičiui. Posė
džiui pirmininkavo valdybos 
pirm. Povilas Kilius. Pagal 
darbotvarkę, praėjusio posė
džio protokolas buvo priimtas. 
Po to vyko pirmininko prane
šimas apie fondo metinį narių 
suvažiavimą, kurio data buvo 
paskelbta balandžio 21 d. 
Deja, dėl susidariusių darbo 
kliūčių, tą dieną suvažiavimas 
neįvyks. Kadangi per trumpą 
laiką tą kliūtį pašalinti yra 
neįmanoma, todėl suvažiavi
mo data nukelta į gegužės 19 
dieną. Narių, gyvenančių Mar-
ąuette Park ar jo apylinkėje 
patogumui, bus parūpintas 
autobusas. 

St. Džiugas rūpinasi spau
dos atstovų sukvietimu. St. 
Baras, grįžęs iš saulėtų atos
togų Floridoje, trumpai prisi
minė Miami lietuvių klubo 
palikimą. Ta proga negailėjo 
gražių žodžių buv. LF įgalio
tiniui žunr. Jurgiui Janušai-
čiui, kuris daugelį metų LF 
garsino spaudoje, jį rėmė ir 
gražiai reprezentavo. Už gra
žų darbą jam buvo įteiktas LF 
garbės pažymėjimas. Tik dėl 
rimtos sveikatos būklės jis iŠ 
tų pareigų turėjo pasitraukti. 
S. Baras pasidalino pasku
tinėmis žiniomis apie Berlyne 
turimą namą, kuris paliktas 
LF. Norime jį parduoti Palai

komas kontaktas su tam tik
rais asmenimis. 

Alė Razmienė, LF reikalų 
vedėja, iŠ anksto deda pastan
gas surasti gerą orkestrą LF 
puotai. Ji plačiau supažindino 
ir su kitomis darbo kliūtimis 
bei problemomis. 

Vytas Vaitkus rūpinasi LF 
golfo diena. Visi reikalingi su
sitarimai jau padaryti. Povilas 
Kilius, valdybos pirmininkas, 
pateikė informaciją apie finan
sinį fondo stovį, žinant šių die
nų rinkos nepastovumą. Nu
tarimas padarytas premijuoti 
PLB Švietimo komisijos reko
menduotus: V. Stumbrienės ir 
A Kašelevičienės paruoštus 
vadovėlių rankraščius. 

Dr. J. Valaitis, Garbės komi
teto pirmininkas, painformavo 
apie dr. A. Razmos premijos 
eigą. Yra gauta gerų pasiūly
mų premijai gauti kandidatų; 
organizacijų ir pavienių asme
nų. Komisija kiekvieną ati
džiai svarsto. Premijos įteiki
mas bus LF pokylio metu. 

Posėdžio pabaigoje vyko įdo
mios diskusijos, kuriose pasi
reiškė: Ramoną Stephens-Že-
maitienė, Sigita Balzekienė, 
Lina Žliobienė, Stasys Baras, 
dr. Antanas Razma ir kiti. Nu
tarta, kad kitas posėdis bus 
gegužės 8 d. dar prieš fondo 
narių suvažiavimą. 

St . Džiugas 
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ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEFtHAS 
6436 SJ^IIMU Rd., CMcago, IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal furitvimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką* 

46»W.«3Straat 
Chieafo,IL 60629 

(Skanai gafcvta nao .Dratifo*) 
T«L 77S-IM-0100. 

TmL SJMI7-4MP0, f tmtmt, IL 

Fotomonininkij Laimos GHažiutcs ir .Jono Danmno foto parodo.' atida-
rynip Cmlionio galerijoj*-. .Jaunimo cenire Is kaires AJdona Gurskienė. 
Jonas Kuprys ir .Jonas Damunas J. Tamulaič io nuotrauka 

n 
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Advokatu 
Jonas Gtbtdtis 

Chrffiaaair 
kriminaiinaa fagrloa 

CM7&K«dafeA 
Chiaago,IL 
TeL 773-T78-3700 

E-mafl: GfbnitisSmoLeom 
Toli fhM fl4 hr. M8-77M74I 

Darbo vai. ano 8 v.r. iki 6 v.v. 
Saftad. 8 v r iki 1 v.p.p. 
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SU ŽALIOM VERBŲ 
ŠAKELĖM 

Su žaliom verbų šakelėm 
Žmonės Nemuno šalies 
Žemės ir dangaus Karalių 
Garbins iš visos širdies. 

Jam Jeruzalė išklojo 
Kelią palmių šakomis, 
Mes Jo garbei prieš altorių 
Meldžiamės su verbomis. 

Kai Mišių metu ateis Jis 
J altorių paslapčia, 
Kaip Jeruzalėj kadaise 
Jam „Osana" tarsim čia. 

Kristau, Tau — verbų 
šakelės, 

Giesmės ir karšta malda. 
Tavo valiai, Visagali, 
Mūsų žemė — Lietuva. 

Domicėlė Brazaitytė 
Pidkova 

MINTYS GAVĖNIAI 
Rašytojas Dostojevskis per

spėja: 
— Be aukštesnės idėjos žmo

gus negali egzistuoti. Žemėje 
gi tėra tik viena aukščiausia 
idėja — sielos nemirtingumas, 
iš kurios visos kitos išplaukia. 

Susirūpinkime nemirtingąja 
siela. Kas ją užmiršta, kas ne
turi vilties sulaukti kito gyve
nimo, tas jau miręs ir šiam gy
venimui. 

Rašytojas Brentano, atšalęs 
nuo tikėjimo, kartą ėmė pa
sakotis Luitai Henzel savo 
sunkius pergyvenimus. Luiza 
jam tarė: 

— Kam tai pasakoji silpnai 
mergaitei. Pasakyk kunigui 
per išpažintį. 

— Ar tai aš girdžiu iš protes
tantų dvasininko dukters? — 
tarė jis, bet susimąstė ir po 
kurio laiko suklupo prie klau
syklos. 

Ir mes daug ką kitiems iš-
sipasakojame, o tikrasai ke
lias veda prie atgailos, prie 
klausyklos, kur mes galime 
garantuoti amžiną laimę savo 
nemirtingai sielai. 

Prel. dr. J. Prunskis 

Negali gailėtis per anksti, 
nes niekada nežinai, kaip 
anksti gali būti per vėlai. 

Fuller 
Daugiau to nusikaltimo ne-

bepakartoti — tai geriausia 
atgaila. 

Vokiečių patarlė 

LIETUVA 
(Pabaiga) 

Kai partizanai neišduodavo 
kitų veikiančių partizanų, so
vietai kankindavo. Vienas 
kambarys buvo minkštai iš
klotas, visos sienos buvo ap
klotos minkšta medžiaga. Šia
me kambaryje ypač žiauriai 
buvo kankinami lietuviai. Par
tizanui užvilkdavo juodą ap
valkalą su ilgomis rankovė
mis. Rankas sukryžiuodavo 
ant krūtinės aplink šonkau
lius, rankoves surišdavo ant 
nugaros. Sovietai taip tamp
riai surišdavo, kad šonkaulius 
sulaužydavo. Kamera buvo 
minkštai išklota, kad sužeisto 
partizano skausmingi riksmai 
nebūtų girdimi visame pastate 
ir kad jis iš skausmo nenu-
sižudytų. Sovietai norėjo išlai
kyti partizanus gyvus, kol iš 
jų ištrauks jiems reikalingas 
žinias. 

Kitame kambaryje matėme 
stulpelį, apie dvi pėdas nuo 
žemės, viduryje kambario. Ant 
to stulpelio žmogus gali tik 
stovėti. Sovietai kambarį pri

pildydavo vandeniu iki pat 
stulpelio.kur žmogus stovi. 
Vanduo buvo šaltas — ledinis. 
Nusilpęs partizanas kartais 
nukrisdavo į vandenį. Ir taip 
žiauriai juos kankino. 

Sovietai nužudę partizanus 
nelaidodavo miške už miesto, 
nes bįjodavo, kad jų neužpultų 
kiti partizanai. Juos laidodavo 
Vilniaus mieste, kitų Sovietų 
įstaigų kiemuose. Kai Lietuva 
atgavo laisvę, lietuviai surado 
706 partizanų palaikus ir lai
kinai sudėjo į du KGB rūmų 
kambarius iki galės gražiai 
palaidoti ir pastatyti pamink-

Aš Lietuvoje patyriau daug 
kitų įspūdžių. Buvau įlipusi į 
Gedimino pilį, rinkau gintarą 
Palangoje. Susidraugavau su 
pusbroliais ir pusseserėmis. 
Aplankiau senelio laikų gim
naziją Žemaitijoje. Tačiau kai
mo gyvenimas ir partizanų 
kančios man paliko giliausią 
įspūdį. Aš planuoju dar grįžti į 
Lietuvą ir sprendžiu, kaip ga
lėčiau jai padėti. Aš džiau
giuosi galėjusi aplankyti savo 
senelių kraštą. 

Laura Šeštokaitė, 
Philadelphijos Vinco Krėvės 

lit. m-los mokinė 
(„Vaikų aidai"). 

GANDRAS 
Vieną dieną, ne per seniai, 

Rūtelė ir jos broliukas išgirdo 
telefono skambutį. Rūtelė pa
kėlė ragelį, išgirdo dėduko iš 
Kauno balsą. Jis pasakė Rū
telei, kad greit paštu gaus 
laišką su ypatingu siuntiniu, 
iš prisiminimų kelionės į Lie
tuvą. Vaikai ilgai galvojo, kas 
galėtų būti. Lietuvoje jie pa
tyrė tiek daug ir gražių įspū
džių, bet įdomiausi ir gra
žiausi buvo, tai Lietuvos gam
ta: jos miškai ir laukai. Jie 
mate daug gandrų. Ne, negali* 
būti! 

Kitą dieną jiems atvežė dėžę 
su skylėm ir laišką. Tai buvo 
tikras gandras iš Lietuvos. 
Laiške dėdukas paaiškino, 
kad čia laukinis paukštis ir 
nurodė, kaip reikia jį prižiū
rėti ir saugoti. Jie labai ap
sidžiaugė ir tuojau telefonu 
padėkojo dėdukui. Gandras 
susuko didžiulį lizdą ant sto
go. Matomai susirado gand-
rienę, nes po dviejų metų susi
laukė gandriukų. 

Katarina Slavikaitė 
Baltimorės Karaliaus 

Mindaugo lit. m-los mokinė 
(„Mūsų metai") 

GALVOSŪKIS NR. 116 
(Piešinėlis) 

Sujunkite taškus, sužinosite 
kas nupiešta. (51.) 

GALVOSŪKIS NR. 117 
(Kryžiažodis) 

Kadangi baigiasi gavėnia, 
dar keletas religinio turinio 
galvosūkių. Šis kryžiažodis 
apie garsiąją Motiną Teresę: 
1. Motinos Teresės pavardė. 2. 
Antras M. T. vardas. 3. Koks 
jos brolio vardas? 4. Kuriame 
mieste ji gimė? 5. Į kurį vie
nuolyną ji įstojo 1928 m.? 6. 
Kuriame mieste dirbo M.T.? 7. 
Kuo ji užsiėmė gyvendama 
Kalkutoje? 8. Kuriuo instru
mentu mėgdavo groti jaunys
tėje? 9. Kuriame lūšnyne ap

sigyveno M.T.? 10. Kaip vadi
no žmonės M.T.? 12. Kuri pre-
mįja jai buvo įteikta 1979 m. 
Oslo mieste? 13. Kurį mėnesį 
gimė M.T.? 14. Kurį mėnesį 
mirė M.T.? 15. Kiek metų 
praėjo nuo jos mirties iki 1998 
metų? (10 taškų). Sudarė 5 kl. 
mokinė Vaida Stepšytė iš 
Šiaudiniškių kaimo, Vilkaviš
kio rajono. (P.S. pasitaikė ne
tikslumų, atsakykite į klausi
mus nežiūrėdami numeraci
jos). 

GALVOSŪKIS NR. 118 
Šiuose sakiniuose pabrau

kite beasmeninius veiksma
žodžius: 1. Kelkis, dukrele, jau 
saulutė šviečia. 2. Štai jau 
švinta. 3. Rudens vakarais 
greitai temsta. 4. Lyja ir lyja 
— dieną naktį. 5. Man dantį 
geria. 6. Perskaičiau įdomią 
knygą. 7. Lauke šąla, langų 
stiklai traška. (51.) 

GALVOSŪKIS N R 119. 
Kaip mes esame įpratę va

dinti Dievąkuris sutvėrė dan
gų ir žemę? Ar pasaulis jau at
baigtas kurti galutinai? (51.) 

GALVOSŪKIS N R 120 
A. Kuris kompozitorius su

kūrė pirmąją operą? B. Kiek 
yra Lietuvos jūrų laivyne ka
pitonų? C. Kuris meridianas 
skiria Europą nuo Azįjos? D. 
Raskite vieną žodį, kuris turi 
5 raides „a". E. Kuris yra Ma
sonų religįjos Dievo vardas? 
Už visus teisingus atsakymus 
skiriama 10 taškų. Už dali
nius atsakymus — 5 t. At
siuntė kun. dr. E. Gerulis. 

GALVOSŪKIO NR 97 
ATSAKYMAI 

žemyn: 1. Agrastas. 2. 
Strutis. 3. Atnešė. 5. Karolis. 
6. Sargas. 7. Skuodas. 12. 
Asta. 14. Citrina. 15. Aurora. 
Skersai: 2. Sula, 4. Braškė. 7. 
Serbentas. 8. Arnas. 9. Sukt. 
10. Ašaras. 11. Liga. 13. Adas. 
16. Svieto. 17. Obuolys. 18. 
Angis. 19. Luotas. 20. Lapė. 

GALVOSŪKIO NR. 98 
ATSAKYMAS 

Tikėjimas atskleidžia žmo
gui naują pasaulį — antgam
tinį pasaulį. Jo nepažindamas, 
žmogus nėra pakankamai išsi
lavinęs. Be to, jei mokytumės 
tik šio gyvenimo mokslo tiesų 
ir nieko nežinotume apie ant
gamtinį gyvenimą, mūsų ži
nios būtų per siauros ir negi
lios, nes antgamtinis gyveni
mas yra daug svarbesnis už šį 
mūsų gyvenimą. Dėl to žmo
gų, kuris nieko nežino apie 
antgamtę, galime palyginti su 
akluoju, kuris vaikščioja die
nos šviesoje, o nieko nemato 
(K P. Celiešius). 

GALVOSŪKIO N R 99 
ATSAKYMAS 

Jei tu jį muši, pats labai 
nukentėsi. Kodėl tu jį muši? 
Aš savo namo neparduodu. 
Laikas eiti mums namo. Jau 
pašventintas šio namo pamato 
kertinis akmuo. Ir toli būda
mas pamato smulkius daik
tus. Sekiojo kaip uodega pas
kui (eilei, vietai žymėti). Pir
ma pavalgyk.o paskui dirbk 
(laikas). Si lūšna jau baigia 
sugriūti. Sekmadieniais į 
krautuvę lūšnoms prieina 
žmonių, nieko neprieisi nusi
pirkti (žemait.). Gali būti ir 
kitokie sakiniai. 

GALVOSŪKIO N R 100 
ATSAKYMAI 

A. Kaune iš akmenų suk
rautą paminklą žuvusiems ka
riams sukūrė Juozas Zikaras 
(1881-1944). B. 1921 m. va
sarą J. Zikarui kuriant žuvu
siems kariams akmeninį pa
minklą Kaunui, jam 7 seansus 
pozavo gimnazijos penkta-
klasė mokinė lietuvaitė Mari
ja Ramanauskaitė, būsimoji 
Statkevičienė. Paminklas bu
vo baigtas 1921 m. spalio mėn. 
ir buvo vėl atstatytas 
1990.11.16 (A. ir P. Savickiu 
„Laisvės paminklo kūrėjas", 
38 ir 39 p., Panevėžys, 1991). 
C. Vokiečiai valdė Klaipėdą 
nuo 1251 m. iki 1920 m. vasa
rio mėn., viso 670 m. (B. Kvik
lio „Mūsų Lietuva", 4-6414635 
psl., Boston, 1975). D. Žodis, 
kuris turi 3 raides JT yra 
šikšniškas. E. Tariant žodį 
„kotletas", kirtis turi kristi 
ant „e". 


