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Premjeras bandys sudaryti 
mažumos vyriausybę 

Vilnius, birželio 19 d. 
(BNS) — Beirstančios Naujo
sios politikos koalicijos at
stovai liberalai, modernieji 
krikščionys demokratai, cen
tristai, Lietuvos lenkų rin
kimų akcijos (LLRA) atstovai 
bei opozicijoje esantys konser
vatoriai bando sudaryti ma
žumos vyriausybe. Antradieni 
nuo pat ryto premjeras Rolan
das Paksas pradėjo konsulta
cijas su Seimo frakcijomis dėl 
naujos koalicijos sudarymo. 

Pirmiausia premjeras susiti
ko su devynis narius turinčios 
Tėvynės sąjungos — konservą* 
torių ir aštuonis narius tu
rinčios Jungtinės frakcijos at
stovais. Kaip BNS sakė R. 
Paksas, šiuo metu opozicijoje 
esantys konservatoriai sutiko 
paremti naujos vyriausybės 
programą, tačiau i koaliciją 
atsisako jungtis. 

Jungtinė frakcija, vienijanti 
centristus, moderniuosius 
krikščionis demokratus bei 
LLRA atstovus, ir iki šiol da
lyvavo valdančiosios koalicijos 
veikloje. 

Antradienį Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje Naujo
sios politikos bendrininkai 
neslėpė vilčių, kad juos gali 
paremti ir dalis naujosios 
sąjungos (NS, socialliberalų) 
frakcijos narių. „Be abejo, 
daugumos nepavyks sudaryti, 
bet galima būtų formuoti ir 
mažumos vyriausybę. Vyksta 
Įvairus vidiniai procesai. Šia
me kontekste ne visos gali
mybės dar išnaudotos", sakė 
Lietuvos liberalų sąjungos 
(LLS) valdybos narys, Seimo 
pirmininko pavaduotojas Gin
taras Steponavičius. 

NS formaliai nenutraukė 
koalicijos sutarties, tačiau pir
madienį pareikalavo, kad iš 
savo posto atsistatydintų 
premjeras Rolandas Paksas. 
Jam atsisakius tai daryti, NS 
atšaukė savo deleguotus šešis 
ministrus. 

NS vadovas, Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas 
apkaltino premjerą pažadų 
nesilaikymu ir prastu vadova
vimu vyriausybei. 

G. Steponavičius spaudos 
konferencijoje pareiškė, jog 
premjerą norima pakeisti del 
kitų priežasčių. „Vyriausybe 
nuolat jautė milžinišką spau
dimą, susijusį su noru kontro
liuoti finansinius srautus", 
sakė G. Steponavičius, pažy
mėjęs, jog tai turi žinoti ir 
būsimieji socialliberalų ben
drininkai. Spaudimo šaltiniai, 
pasak, G. Steponavičiaus, yra 
susiję su valstybės kontroliuo
jamomis įmonėmis ir noru 
išlaikyti įtaką šiose įmonėse. 
Seimo pirmininko pavaduoto
jas išsamiau šia tema neko
mentavo. 

Koalicijos ilgaamžiškumu 
buvo abejojama nuo pat jos su
sibūrimo pernai spalį, atkrei
piant dėmesį į abiejų bendri
ninkų programinių nuostatų 
skirtumus mokesčių ir kai ku
riais kitais klausimais. Tačiau 
didžiausią pleištą tarp koalici
jos bendrininkų įvarė, kaip 
manoma, pradedamas kai ku
rių strateginių įmonių — 
„Lietuvos dujų" ir „Lietuvos 
energijos" — pertvarkymas ir 
privatizavimas. Manoma, kad 
privatizuojant „Lietuvos du
jas", susikirto didžiųjų partijų 
finansinių rėmėjų interesai. 

Socialliberalai remia koaliciją, 
bet be dabartinio premjero 

Vilnius, birželio 19 d. 
(BNS) — Seimo Naujosios 
sąjungos (NS, socialliberalų) 
atstovai antradienį Seimo 
posėdyje dar kartą paragino 
Lietuvos liberalų sąjungos 
(LLS) vadovą Rolandą Paksą 
atsistatydinti iš ministro pir
mininko pareigų, tačiau teigė 
norį išsaugoti Naujosios politi
kos koaliciją. 

„Turiu pakartoti partijos 
poziciją, jog premjeras turi at
sistatydinti, o Naujosios politi
kos koalicija liks gyvuoti. Lau
kiame oficialios liberalų pozi
cijos šiuo klausimu", pareiškė 
Seimo posėdyje NS frakcijos 
seniūnas Alvydas Ramanaus
kas. 

„Pasisakome už šios koalici
jos išsaugojimą. Mes nelau
žome koalicijos sutarties, tie
siog sakome, jog R. Paksas — 
ne tas žmogus, kuris turi va
dovauti vyriausybei šiuo sun
kiu saliai metu. Premjero dar
bo metodai tik užprogramuoja 
konfliktus ir konservuoja 
įtampą visuomenėje", teigė so
cialliberalas. 

A. Ramanauskas teigė, jog 
premjeras vykdė „įvykusių 
faktų" politiką, kai bendrinin
kai pastatomi prieš įvykį, ku
rio jau negalima pakeisti. 
Naujosios sąjungos atstovo 
teigimu, „pats juodžiausias" 
šios vyriausybės darbas buvo 
.Lietuvos jūrų laivininkystės" 
(„Lisco") privatizavimas. „Visą 
laiką žadėdamas atsižvelgti į 
socialliberalų nuogąstavimus, 
kad laivyno privatizacija botų 
naudinga Lietuvai, vyriau
sybės vadovas koalicijos part
nerių pasiūlymus paskutinę 

minutę išmetė į šiukšlių dė
žę", teigė A. Ramanauskas. 

„Esame įsitikinę, jog ne be 
premjero įtakos finansų mi
nistras Jonas Lionginas sus
tabdė pensijų reformą, o ūkio 
ministras Eugenijus Gentvilas 
nesuprantamai ignoruoja 
Valstybės kontrolės ir Konku
rencijos tarybos sprendimus", 
tęsė kaltinimus premjerui NS 
frakcijos vadas. 

* Nuosaikiųjų konserva
tor ių sąjungos (NKS) vado
vas, buvęs premjeras Gedimi
nas Vagnorius, prisimindamas 
jo paties kelerių metų senumo 
patirtį ir žodžius, ragina kuo 
greičiau sudaryti naują dau
gumos vyriausybę. „Raginčiau 
nebesiūbuoti valstybės laivelio 
ir pagal Vakarų Europos de
mokratines parlamentines 
tradicijas suformuoti daugu
mos vyriausybę, kurioje, be 
kita ko, dirbtų ir visi naują 
koaliciją sudarančių partijų 
lyderiai", antradienį spaudos 
konferencijoje sakė Seimo na
rys G. Vagnorius. Jis komen
tavo valdančiosios Naujosios 
politikos koalicijos faktinį žlu
gimą, socialliberalams atšau
kus iš vyriausybės šešis savo 
deleguotus ministrus. Pasak 
jo, Lietuvai „šiuo atsakingu is
toriniu laikotarpiu reikalingas 
politinis stabilumas ir kon
struktyvi vyriausybės veikla." 

(BNS) 
* Centro sąjunga (CS) rem

tų Liberalų sąjungos suda
rytą vyriausybę, net jei tai bū
tų mažumos vyriausybė, ta
čiau pati atsisakytų dalyvauti 
tokios vyriausybes kabinete. 
„Pastarųjų dienų įvykiai, de-

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 'LRT' taryba antradieni patvirtino generalinio direktoriaus pavaduotojus. 
Teit'vi/i:os .-iirckiorf- patvirtinta •','•< metų zumali.-te Kita Milh.t.r iki šiol vadovavusi LNK televizijos žinių tarnybai. 
Radijo direktoriumi paskirtas žurnalo „Veidas" vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas 37 metų Kęstutis Petrauskis 
'viduryje;. Anot LRT tarybos pirmininko Marcelijaus Martinaičio, „taryboje nebuvo labai kritiškų nusiteikimų nei vie
no, nei kito atžvilgiu". Pasak jo, LRT generalinis direktorius Valentinas Milaknis tkaireje; tarybai pranešė, kad pa
skirtieji jo pavaduotojai darbą pradės jau trečiadienį Buvęs verslininkas ir ankstesnės konservatorių vyriausybes 
ūkio ministras V. Milaknis LRT generalinio direktoriaus vietoje pakeitė dailininką ir žurnalistą Vaidotą Žuką. Jis 
skolose skendinčioje LRT dirbo daugiau kaip metus. Jis teigė, jog nesutapo jo ir LRT tarybos požiūriai j skolų admi
nistravimą. LRT įsiskolinimai įvairiems kreditoriams siekia 19 mln. litų. Dėl skolų keletą kartą buvo areštuojamos 
LRT banko sąskaitos, grasinta atjungti elektrą, vandens tiekimą ar šildymą. Gedimino ŽiliUnsko (Eitai nuotr 

Seimas raginamas atsikvošėti 
nuo ginčų dėl vyriausybės 

Vilnius, birželio 19 d. 
(BNS) — Tėvynės sąjungos — 
konservatorių frakcijos seniū
nas Andrius Kubilius paragi
no Seimą atidėti į šalį diskusi
jas dėl vyriausybės veiklos ir 
sudaryti kaip galima platesnę 
koaliciją priimti eurointegraci-
jai reikalingus teisės aktus. 

„Iki derybų su Europos 
Sąjunga (ES) pabaigos liko 50 
darbo savaičių, tai yra 50 vy
riausybės ir 100 Seimo po
sėdžių. Turime priimti 130 
įstatymų ir 150 vyriausybės 
nutarimų. Bet kuri vyriausybė 
turi užmiršti savo programas. 
Reikia susitarti, kad 280 tei
sės aktų bus pagrindinė mūsų 
programa ateinantiems 2 me
tams ir negaišti laiko paša
linėms diskusijoms", pareiškė 
A. Kubilius antradienį Seime 
surengtos diskusijos dėl vy
riausybės veiklos ataskaitos 
metu. 

Konservatorius įspėjo, jog 
naujos vyriausybės sudary-

* Seimo kairiosios opozi
cijos atstovams nepavyko 
pasiekti, kad Seimas priimtų 
rezoliuciją, neigiamai verti
nančią Rolando Pakso vyriau
sybės veiklą. 46 parlamenta
rams balsavus už rezoliuciją, 
45 prieš ir 8 susilaikius, antra
dienį kairiosios opozicijos at
stovams pritrūko balsų priim
ti tokiai rezoliucijai. Pagal 
Seimo statutą balsavusių 
prieš ir susilaikiusių parla
mentarų balsai sudedami. 
Balsavime nedalyvavo daugu
ma valdančiosios Naujosios 
sąjungos (NS, socialliberalų) 
frakcijos narių. Per balsavimą 
dėl rezoliucijos Lietuvos val
stiečių partijos (LVP) nariai 
susilaikė. „Tai rodo, jog Vals
tiečiai' nepriėmė socialdemo
kratų žaidimo dėl naujos vy-* 
riausybės formavimo taisyk
lių", komentavo LVP atstovų 
balsavimą Liberalų frakcijos 
seniūno pavaduotojas Eligijus 
Masiulis. (BNSI 

ja, verčia konstatuoti, kad 
Naujosios politikos koalicija 
žlugo", pažymi CS valdyba. 
Jos nuomone, šiuo metu Lietu
vai būtinas tiek ekonominis, 
tiek politinis pastovumas Val
dybos nuomone, situacija rei
kalauja kuo skubesnio naujos 
vyriausybes sudarymo K: u 

mas gali sutrukdyti priimti 
šiuos teisės aktus ir taip gero
kai atitolinti Lietuvos narystę 
ES. Pasak jo, tuomet gėdin
giausiomis raidėmis" Lietuvos 
politikos istorijoje būtų įrašyti 
29 socialliberalu ir 33 liberalų 
vardai. 

A. Kubilius pridūrė, jog at
sakomybė už tai teks ir opozi
cijoje esantiems socialdemo
kratams, „viliojusiems" į savo 
pusę socialliberalus. 

„Vyriausybė praktiškai su
griauta ir vardan ko? Kad 
būtų sustabdytas naftos tieki
mas 'Mažeikių naftai', pada
lintos 'Lietuvos dujų' akcijos?", 
retoriškai klausė konservato
rius. A. Kubiliaus teigimu, 
nesutarimus dėl privatizavi
mo nesunku išspręsti — te
reikia atidėti „Lietuvos dujų" 
privatizavimą, o toliau priva
tizuoti tik tiek, kiek susitarė 
politinės partijos. 

Konservatorius taip pat re
toriškai klausė, ar vyriau
sybės krizės nenulėmė koalici
jos bendrininkų noras daly
vauti prezidento rinkimuose. 
„Vienas mano, kad dar kartą 
gaus kairiųjų lyderio palaimi
nimą, o kitas mano, kad ge
riausia yra startuoti iš opozici
jos", sakė A. Kubilius. 

* Generalinė prokuratūra 
antradienį paprašė Valsty
bės saugumo departamento 
(VSD) patikrinti ir įvertinti 
parlamentaro Vytauto Šus
tausko viešus pareiškimus, 
esą jis galėtų tvarką Lietuvoje 
įvesti pasišvaistęs Seime „Ka
lašnikovo" automatu. Praėjusį 
penktadienį Baltijos televizi
jos laidoje „Korida" Seimo na
rys V. Šustauskas pareiškė, 
kad „Lietuvoje tvarka bus tik 
tada, kada sukalens kalašni-
kovai". „Kas ryšis tai padary
ti? Galbūt aš būsiu vienas iš 
tų?", į savo paties klausimą 
atsakė V. Šustauskas. „Žiūrė
kime į Armėnijos parlamentą 
— kitaip pradėjo dirbti, kai 
atėjo ir nupylė kelis", sakė V. 
Šustauskas, turėdamas galvo
je 1999 m. žudynes Armėnijos 
parlamente, kai teroristai nu
šovė parlamento vadovą, 
premjerą ir dar 6 asmenis. Jis 
taip pat teigė turįs pakanka
mai ginklų, kad „įveiktų Sei
mo" 'BNS i 

Konservator iaus te igimu, 
susidaro įspūdis , kad „kai k a s 
Seime nebemato toliau savo 
kiemo i r nesuvokia r ea l aus gy
venimo ke l iamų užduočių". 
„Man gėda dėl tokios padė
ties", te igė A. Kubil ius. 

Konservatorius paragino ne
balsuoti dėl rezoliucijų, verti
nančių vyriausybės veiklą. 
„Turime ieškoti būdų, kaip su
formuoti kaip galima platesnę 
koaliciją, kuri sugebėtų sufor
muoti nepartinę programą", 
ragino jis. 

* P r e z i d e n t a s Valdas 
Adamkus, nutraukęs savo 
viešnagę JAV, antradienį sku
biai sugrįžo į Vilnių dėl krizės, 
kuri ištiko Lietuvos valdan
čiąją Naujosios politikos koali
ciją ir jos vyriausybę. V. 
Adamkus ketina susitikti su 
byrančios koalicijos vadovais. 
Anot prezidento atstovės 
spaudai, iki šio susitikimo jis 
nekomentuos politinės padė
ties. Praėjusį šeštadienį priva
taus vizito į JAV išvykęs V. 
Adamkus į Lietuvą planavo 
grįžti ketvirtadienį, tačiau 
Naujosios politikos koalicijos 
griūtis šiuos planus sujaukė. 

(BNS) 
* P r e z i d e n t a s Valdas 

Adamkus p r i ėmė šešių so
cialliberalų deleguotų minist
rų atsistatydinimą, tačiau pa
vedė jiems toliau laikinai eiti 
savo pareigas. Atitinkamą de
kretą prezidentas pasirašė an
tradienį per susitikimą su ke
liais atsistatydinusiais minist
rais savo rezidencijoje Turniš
kėse. Susitikime dalyvavo už
sienio reikalų ministras Anta
nas Valionis bei švietimo ir 
mokslo ministras Algirdas 
Monkevičius, taip pat prezi
dento patarėjai. Vidaus reika
lų ministras Vytautas Marke
vičius ir socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Vilija Blinkevi-
čiūtė yra išvykę į užsienį, o 
dar su dviem Vilniuje esan
čiais ministras buvo kalbėta 
telefonu. BNS> 

* P r e m j e r a s Rolandas 
Paksas pas iū lė p rez iden tu i 
socialliberalų ministrus atleis
ti, o jų pareigas pavesti eiti 
septyniems liberalų deleguo
tiems kabineto nariams. Pvz., 
ūkio ministrui pavesti vado
vauti Sveikatos apsaugos mi
nisterijai, finansų — Sociali
nes apsaugos ir darbo ministe
rijai, krašto apsaugos — Už
sienio reikalų ministerijai.<BNS: 

(Remiantis BNS, Reuter, DPA. AP, Interfax, ITAR-TASS, 
BeUPAN, RIA ir ELTA ŽĮnnfagentūm pranefcmiM) 

Liubliana. JAV prezidentas George W. Bush ir Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin savo pirmąjį susitikimą, birželio 16 d. su
rengtą ES ir NATO nare norinčioje tapti Slovėnijoje, pavadino 
sėkme. G. W. Bush pareiškė kad jų derybos buvo „atviros ir vai
singos" ir kad jie su pašnekovu sutarė surengti naujus viršūnių 
susitikimus JAV ir Rusijoje. „Rusija ir Amerika turi galimybę 
dirbti kartu. Mes turime pasinaudoti ja, ir šiandien mes tai pada
rėme... Laikas pradėti rašyti naują istoriją, rašyti nusiteikus pozi
tyviai ir konstruktyviai", sakė jis. V. Putin sakė, kad diskusijos 
buvo nesuvaržytos ir įdomios. „Aš manau, kad mes suradome gerą 
pagrindą santykių plėtojimui", sakė jis. Opiausias klausimas, ku
ri aptarė JAV ir Rusijos vadovai, be abejonės, buvo G. W. Bush ke
tinimas kurti priešraketinės gynybos skydą ir noras pakoreguoti 
1972 m. Priešraketinės gynybos sutartį, kurią JAV vadovas pir
madienį Madride pavadino šaltojo karo laikų „atgyvena". V. Putin 
sake, kad „požiūrių skirtumai egzistuoja ir kad per akimirką ne
įmanoma jų įveikti". Tačiau, jis sakė: „esu tikras, kad mes galime 
tęsti konstruktyvų dialogą". 

Sana. Jemeno valdžia antradienį suėmė 10 įtariamųjų, kurie 
neva rengė sąmokslą užpulti JAV ambasadą sostinėje Sanoje, pra
nešė aukštas Jemeno pareigūnas. Pasak jo, įtariamieji turėjo 
sprogmenų, ambasados bei aplinkinių pastatų planus. Manoma, 
jog jie priklauso tai pačiai karinei grupuotei, kuri pernai Adene 
surengė išpuolį prieš JAV karo laivą. Tada žuvo 17 JAV jūreivių. 
JAV nutraukė išpuolio prieš karo laivą „USS Cole" tyrimą pra
ėjusių metų spalio mėnesį. 

Madridas. Ispanijos Aukštasis teismas antradienį atmetė JAV 
prašymą išduoti buvusį vieną iš „General Motors" vadovų, kuris 
Amerikoje ieškomas už tai, kad neva išdavė gamybines paslaptis 
bendrovei „Volkswagen". „Išduoti šį verslininką nėra pagrindo, 
nes pažeidimai yra menkesnės svarbos", teigiama raštiškame teis
mo nuosprendyje dėl prašymo išduoti Jose Ignacio Lopea de Arri-
ortua. Teismas taip pat pažymėjo, kau J. Lopez de Arriortua, dar 
žinomas pravarde „SuperLopez", yra prastos sveikatos po 1998 m. 
Ispanijoje įvykusios automobilio avarijos. Teigiama, jog jis jau nie
kada nebegalės dirbti. 

Terre Haute, Indiana. Antradienį Terre Haute kalėjime JAV 
vyriausybė įvykdė antrą mirties bausmę per aštuonias dienas — 
mirtina injekcija buvo suleista iš Meksikos kilusiam žudikui, bu
vusiam narkotikų prekeiviui Juan Raul Garza. 44 metų J. R. Gar-
za mirė toje pačioje kameroje ir ant to pačio medicininio stalo, ant 
kurio birželio 11d. įvykdyta Oklahoma City sprogdintojo Timothy 
McVeigh egzekucija. Pirmadienį JAV Aukščiausiasis teismas at
metė J. R. Garza apeliacijas, o prezidentas George W. Bush — jo 
malonės prašymą. Nuteistojo advokatai teigė, jog egzekucijos ne
galima vykdyti, nes JAV valdžia 1992 m., kai paprašė Meksikos 
išduoti J. R. Garza, neinformavo šios valstybės pareigūnų, kad 
JAV jam gresia mirties bausmė. Egzekucija esą pažeidžia Ameri
kos Valstybių Organizacijos, kuriai priklauso ir JAV, sutartį dėl 
žmogaus teisių. JAV pilietis J.R.Garza, gimęs imigrantų darbinin
kų šeimoje, prisipažino pats nužudęs vieną žmogų ir užsakęs dar 
dvi žmogžudystes. Tuo metu jis buvo Brovmsville (Texas) mari
huanos kontrabandininkų vadas. Iš dalies dėl tokio pobūdžio nusi
kaltimų JAV Kongresas ir nusprendė vėl taikyti mirties bausmę. 

Madridas. Buvęs bulgarų caras Simeon II, kurio judėjimas sek
madienį laimėjo visuotinius rinkimus, antradienį interviu Ispani
jos dienraščiui ABC pažadėjo remti Bulgarijos respublikos statusą 
ir neatmetė galimybės tapti premjeru. „Respublika yra tai, kas 
simbolizuoja mūsų valstybę, — sakė 64 metų Simeon II, kuris be
veik visą savo gyvenimą praleido tremtyje Ispanijoje. — Aš nieko 
nekvestionuoju". Paklaustas, ar jam nebūtų keblu tapus vyriausy
bės vadovu, prisiekti respublikai, buvęs monarchas atsakė: „Jei 
tapčiau premjeru, mano tikslas būtų kažką pasiekti. Aš laiky
čiausi savo įgaliojimo". „Mano principai yra demokratiniai, res
publikos principai, — sakė buvęs caras. — Karalius neturi dau
giau privilegijų už pilietį". 

Beirutas. Sirija užbaigė netikėtą kariuomenės išvedimą iš Li
bano sostinės Beiruto ir aplinkinių rajonų. Kariuomenė per 6 die
nas buvo išvesta po dešimtmečius trukusio dislokavimo, kuriam 
prieštaravo Libano krikščionys. Šis išvedimas leidžia Damaskui 
pakeisti savo karinį įvaizdį ir numaldyti krikščionių pasipiktini
mą. Tačiau Sirijos kariuomenė liko kai kuriose Libano srityse, be 
to, ji ir toliau turės politinę įtaką per libaniečius sąjungininkus 
parlamente, vyriausybėje bei Libano kariuomenėje. Beirute ir gre
timuose kalnuose antradienį faktiškai nebeliko Sirijos karių, ku
rie per daug metų tapo įprasta miesto vaizdo dalimi. 

Maskva. Rusijos liberalų demokratų partijos vadovas Vladimir 
Žirinovskij pasiūlė griežtas Konstitucijos pataisas, kurios supa
prastintų Rusijos valdžios sistemą. „Politinė formulė, perimta iš 
Vakarų, netinka mūsų valstybei", pareiškė Valstybės Dūmos pir
mininko pavaduotojas. Jis išreiškė įsitikinimą, kad Rusijos impe
rija subyrėjo įvedus daugiapartinę sistemą ir Vakarų tipo parla
mentą, „dėl tų pačių priežasčių žlugo ir Sovietų sąjunga". Valdžios 
reformą RLDP vadas siūlo pradėti nuo valstybės vadovo pareigų 
pakeitimo. „Prezidentas — ne rusiškas žodis", priminė jis. Depu
tato nuomone, tegu jis būna aukščiausiasis valdovas arba caras, 
kurį, pasibaigus įgaliojimų laikui, turi paskirti buvęs valstybės 
vadovas. V Žirinovskij taip pat pasiūlė padalyti Rusiją pagal geo
grafinius požymius į 14 teritorijų (po 10 mln. žmonių), atsisakant 
MJĮjta. pagal tautinius po i y . g j g — g j g - . 

Sutrumpinimai K — „Klaipėda". KD — 
..Kauno diena*. LA — ..Lietuvos aidą**, 
LR — ..Lietuvos rytas". LŽ — ..Lietuvos 
finio*". R — .RrHpuhhka" 

Naudotasi Lietuvių enzimo i Wvyne 
centro rne<1?i.ie.i 

Birželio 20 d.: Florenuna, Silve-
rijus, Žadvainas, Žintaut* 

Birželio 21 d. Sv. Aloyzas Gon 
zaga; Alicija, Apolinaras, Dtmetrya, 
Galminas, Vasarė. Pirmoji vasaros 
diena 
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

LIETUVYBĖS LAUŽO 
KIBIRKŠTYS 

Vasaros stovyklų reikšmė jaunimui 

Jau senokai mokyklų durys 
užsidarė, ir gražaus lietuviško 
jaunimo spiečiai išlėkė į vasa
ros glėbį. Pabiro, tarsi žirniai 
j visas pašvietęs ir kur čia, ro
dos, juos ir besurinksi į krūvą: 
valia valužė siausti, valia jau
nam laisve ir pelnytu poilsiu 
naudotis, valia saulėj krykš-
taut po atviro dangaus lan
gais... 

Tačiau tėvams ir „prisieku
siems'' jaunimo auklėtojams, 
kurie dieną naktį nesumerkia 
akių, budėdami jaunimo atei
ties sargyboje, ir šis vasaros 
burtų laikotarpis atneša savo
tiško susirūpinimo — kaip 
sveikai ir naudingai mūsų jau
nimas galėtų praleisti šį atos
togų laiką. 

Gyvenant ne Tėvynėje ir ne
jaučiant gimtosios žemės trau
kos, visiškai suprantamas tė
vų sielojimasis išlaikyti savojo 
jaunimo dvasią, jį išsaugoti ir 
išauklėti taip, kad šis atža
lynas ateityje išsikerotų į veš
lų lietuvybės sodą, mezgantį 
lietuviškus vaisius. Vyresnieji 
norėtų, kad jaunieji perimtų 
lietuviško gyvenimo vadeles, 
įsisąmonintų gražiąsias mūsų 
tautines tradicijas, lietuviškai 
galvotų ir jaustų. Visam tam 
yra būtina bendra lietuviška 
aptinka, lietuviška nuotaika, 
ir;- žinoma, meilė. Meilė vis
kam, kas lietuviška ir sava. 
Meilė ne tik savai žemei, savo
jo krašto praeičiai, bet ir sa
vam broliui-tautiečiui. 

Sutikime, kad viena tokio 
lietuviško auklėjimo apraiškų 

AJV. s. JONO KUPRIONIO 
JUBILIEJŲ MININT 

Šįmet sukanka 100 metų 
nuo žymiojo miškininko skau
tininko Jono Kuprionio mir
ties .Ta proga velionis ypač pa
gerbiamas Lietuvoje. Rugpjū
čio 4 d. jį prisiminti ir pagerb
ti ruošiamos didelės iškilmės 
Anykščiuose. Miškininkų fa? 
kultetas ir Miškininkų sąjun
ga Jono Kuprionio gimimo ju
biliejų žada minėti Kaune š.m. 
spalio mėn. Žurnalas „Mūsų 
girios'', pagerbdamas savo 
steigėją ir buvusį redaktorių, 
kas mėnesį spausdina jo 
straipsnius. Renkama medžia
ga apie jį galimam leidiniui. 
Visi turintieji ar žinantieji, 
kur galima rasti išspausdin
tus jo parašytus straipsnius, 
nuotraukas ar atsiminimus 
apie jį, yra maloniai prašomi 
susisiekti su jo dukra Danute 
Kuprionyte-Ankaitiene, 613 
Tarrytown Ct., Walnut Creek, 
CA 94598. Tel. (510) 938-8886 

yra jaunimo (skautų, ateiti
ninkų, akademikų) sąskry
džiai — jaunimo vasaros sto
vyklos. Jos sujungia jaunimo 
širdis į vieną bendrą didelę 
šeimą ir tos šeimos rūpesčiai, 
vargai — tarpusavy bendrau
jant — tampa labiau supran
tami, artimi, jais bendrai sie-
lojamasi, bendrai jais ir gy
venama. 

Kaip gera ir smagu gamtoje 
bendrai praleisti jaunimo sto
vykloje gražias dienas, kurios 
palieka jaunuolio gyvenime 
gražiausius prisiminimus, įsi
gyjama kartais net geriausių 
draugų! Paklauskite kiekvie
no, kuris savo jaunystėje pra
leido vasarą skautų stovyk
loje, ateitininkų taip uoliai pa
mėgusių Dainavos stovykloje 
praleistą laiką, ar akademikų, 
kurie prisimena savo stovyk
las. Ir visiems jiems tos sto
vyklos, tie susibėgimai, pra
leistos atostogų dienos yra pa
likę neužmirštamų atminimų! 
Juk toji bendra, graži, broliš
ka nuotaika, praleistos gam
toje keletas sveikų, įspūdingų 
savaičių — visa tai palieka 
neišdildomų įspūdžių tavo gy
venimo kelionėje! 

KELIAS VIEŠKELIS 
MUSVEDAI 

SKAUTIŠKUS TRAKUS 
Tai buvo jau tada, kai mes 

dar taip neseniai buvome įsi
kūrę Clevelande. Yra Pennsyl-
vanijoje toks gražus Pymatu-
ningo ežeras. Apie šį štai eže
rą susispietė Clevelando lietu
vių skautų širdys ir įkūrė lie
tuviškąjį Trakų palapinių 
miestą. Kodėl šis palapinių 
miestas tapo pramintas Trakų 
vardu — nežinau. Tačiau, spė
ju, gal dėlto, kad jis, kai ku
riais atžvilgiais primena mūsų 
Trakų ežerą: jame netgi ir 
sala yra — kažkas panašaus į 
pilies salą, kurioje buvo Vy
tauto Didžiojo pilies griuvė
siai... Tik dangus ten kitoks, ir 
debesys, ir miškai... 

Taigi, sugūžėjo čia „Pilėnų" 
tunto skautai — „žemyno pa
jėgos", jūreivija (su savo lai
vais ir kitokiais šlapiais jūrei
viškais pabūklais), na, ir sesės 
„Neringos" tunto skautės pri
sišliejo kiek atokiau nuo jų. 
Jos, sako, pasijuto, lyg prie 
Kuršių marių — norėdamos 
išsiskirti, savąją stovyklą pa
vadino šiuo gražiu lietuviško 
kampelio vardu. Taip ir prasi
dėjo stovyklavimas — dienos 
saulėtos, linksmos, gobiamos 
žvaigždėto dangaus, sklidinos 
jaunystės juoko, išdaigų ir 
linksmų skautiškų dainų... 

O tėvai, kurie savo vaikus 
atidavė ton gražion stovyklon, 
aišku, tuojau pat per pirmąją 
jų nebuvimo savaitę pajuto 
kažkokią tuštumą namuose ir 
savotišką „reumatą" širdyse. 
O kaip tie mūsų „pupuliukai" 
ten vieni „žiauriose" gamtos 
sąlygose" kovoja su „žiauria" 
kasdienybės buitimi necivili
zuotose miškingose vietovėse? 
Ir kaip jie žiauriai apsivylė — 
įsitikino tik skautų pakviesti į 
svečius! 

Vienas tokių ilgesio ir smal
sumo širšių apipultas, buvau 
ir aš, kursai vos pralaukęs sa
vaitę, išskubėjau į skautišką 
laužą, per greitumą vos ir 
žmonos nepamiršęs. Laimei — 

Stovyklos skautoramos stotyje budintis skiltininkas patikrina jaunesnių 
brolių ir ses ių skautamokslio žinias. 

ji pasistengė neužmiršti savęs! 
O kad tiems mūsų skautams 
gyvenimas būtų sotesnis ir 
lengvesnis — žmonelė, kaip ir 
kiekviena jautri motina — 
lauktuvių tiek įsidėjo, jog net 
mašina vienan šonan pakrypo! 

— Na, gulbele tu baltoji, — 
sakau baimindamasis, — pri
krovei čia, tarsi badmirio me
tai siautėtų toje skautų sto
vykloje! 

O ji man ir atitarškia atga
lios: 

— Daug tu žinai! Juk, varg
šai vaikai, ten prisilakstę po 
tuos miškus gryname ore, tik
riausiai, alkani dūsauja, žiū
rėdami namų link! 

— Na, — pagalvojau, — ko 
čia su moteriške — ir dar nuo
sava — ilgai rokuosies. Oras, 
žinia, grynas. Stebuklo didelio 
nebus, jei ir peralks! 

Taip mes ir išsileidžiame pa
keliui vieškeliu, kuris čia kil
damas aukštyn, tai vėl stai
giai riedėdamas žemyn į slė
nį, neša mus į senovės indėnų 
žemėje įkurtą lietuvišką pala
pinių sodybą — skautiškus 
Trakus... 

Apypiečių atidardam į sto
vyklavietę. Mus pasitinka du 
šaunūs vilkai prie stovyklos 
vartų. Išlakiai pasistiepę, tar
si rengtųsi kopti į debesų vir
šūnes. Viršuje užrašas „Tra
kai". 

Norėdamas pasiskonėti isto
rine didybe, pro šalį bėgan
čiam vilkiukui sakau: 

— Gražiai čia įsitaisėt! Ko
kie puikūs tie geležiniai vil
kai, ar nebijai, kad kartais jie 
imtų ir sustaugtų? 

— Kad jie mediniai, ponas! 
— grąžina tas mažius mane 
realybėn! 

— Mūsų jaunoji karta neturi 
romantikos, per daug realis
tiška, — sakau žmonai, niū
riai žiūrėdamas į nubėgantį 
pipirą — vilkiuką. 

Kiek dešiniau nuo kelio, prie 
medžio prikalta graži medinė 
drožinėta koplytėlė. Čia, jos 
pavėsyje, laikomos pamaldos. 

— Na, — sakau savo gyveni
mo palydovei, — man čia kve
pia lietuviškumu! 

— O man tai kvepia sriuba 
ir kažkaip skaniai kepta mė
sa. Turbūt jau pietūs, — uos
tydama orą tvirtina žmonelė. 

Skanių kvapų persekiojami, 
pasukam paežerėn, kur sto
vyklos vyriausias katilo šei
mininkas bei brolių ir broliu
kų skautų apetito vyriausias 
viešpats, prie pat Pyimatunin-
go ežero pakrantės pasistatęs 
„pilį" iš geros brezentinės pa
lapinės, apdengęs savo skob
nį us švariom plastikinėm stal
tiesėm, su samčiu skambina į 
aliuminijaus puodą. Ir, kaip 
mat, visi jaunieji skautai, die
vobaimingai sudedami rankas 
ant pilvo, sutinka, kad štai šis 
yra šios stovyklos didžiausias 
karalius. Nesgi valgydina! 

Lyg patvirtindamas mano 
mintis, kažkoks skautukas, 
čia pat ant kranto atsisėdęs, 
pilna burna srėbdamas, aiški
na plyštančiais žandais savo 
draugui: 

— O žinai, Beni, be valgio ir 
skautybės nėra! Nesgi neval
gęs nė palapinės nepastatysi, 
nei padoriai kaklaryšio su-
megsi! 

Kur tik pažvelgsi — visi 

užimti. Kiekvienas savo por
ciją tašo su tikru vilko apeti
tu. Net gražu žiūrėti! 

Vyrai tvarko stovyklos paš
tą, moterų pusėje — greitoji 
pagalba. Prie greitosios pagal
bos palapinės kabo patogiai 
pritvirtintas veidrodis. 

— Kiek turite reikalingų 
pirmosios pagalbos? 

— Kol kas nė vieno! 
— 0 kam tą veidrodį paka-

binot? Ar tam, kad susirgęs 
pacientas pažvelgtų į veidrodį 
ir pamatytų, kaip jis rimtai 
serga ir blogai atrodo? 

— 0 kur gi pažvelgsi, da
žydama lūpas, — šelmiškai 
juokiasi skautuke, einanti 
slaugės pareigas. 

Štai tau merginų praktiš
kumas! 

SKLINDA KIBIRKŠTYS 
I DANGŲ 

Pagaliau diena jau sviro va
karop. Pilki šešėliai ėmė 
driektis ilgyn. Švilpukas pa
šaukė skautus pasirengti vė
liavos nuleidimui ir jaunųjų 
skautų įžodžiui. Tai rengtasi 
su savotišku iškilmingumu, 
nes be savųjų svečių dar daly
vavo ir vengrai skautai, aplan
kę mūsiškius ir įnešę iškil
mingumo skersvėjį. O tai reiš
kė, kad reikia pasitempti! Pa
sirodyti prieš tėvelius, svečius 
ir svetimuosius. Smagu buvo 
svečiams, kai savotišku iškil
mingumu slinko vėliavos nu
leidimo apeigos, skautų įžodis, 
padvelkęs į visus skautiškos 
skaisčios širdies tyrumu. Vi
sos apeigos man priminė va
karines iškilmes Kaune prie 
Nežinomo kario kapo. Toji pat 
nuotaika vyravo širdyje, pri
mindama prieš daugelį metų 
praslinkusias šviesias viltis, 
svajones ir gražią nepriklauso
mo gyvenimo pasaką... 

Ir matytumėt, kokiu iškil
mingumu žygiavo skautai, 
kaip išdidžiai ir iškilmingai 
(patempę viršutinę lūpą) ėjo 
rikiuotėje jaunesnieji — vil
kiuko vardą nešiojančios as
menybės! 

Užsidegė žvaigždės danguje. 
Didelės ir mažos, šviesios ir 
blyškios, spindinčios iš tolo į šį 
lietuviškų palapinių miestą. 
Tarsi žiūrinčios, ką gi tie 
skautukai čia mano „ištaisyti", 
su vienu degtuku besistengda
mi dviese įkurti laužą, kurio 
liepsnos būtų skaidresnės už 
žvaigždžių šviesą! 

Nuotaika kaista. Laužą su
pa dainos, juokas, pokštai. 
Skautai linksmina ir linksmi
nasi. Apie laužą susėdę būriai 
įsijungia bendron skautiškon 
dainon, bendrąjį linksmu-
man... 

Ir vyresni, ir jaunesni, ir net 
patys jauniausieji — visi jau
čiasi vienos bendros šeimos 
nariai. Juos sujungė vienon 
nuotaikon skaidri laužo lieps
na, ir tos šaudančios kibirkš
tys, mažųjų širdžių juokas ir 
daina, pavergusi kiekvieno 
širdį. Lieka naktis, atvėsę 
anglys, ir žvaigždės virš pala
pinių miesto. Budėkite ir to
liau mūsų jaunimo lietuvybės 
sargyboje, būkite tos liepsno
jančio lietuvybės laužo ki
birkštys, skaidriai šviečiančios 
tamsiame išehrfjos danguje! 

Balys Auginąs 

SKAUTU 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, C A 

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

Liepos mėn. — LSS 
„Ąžuolo" vadovų ir „Gintaro" 
vadovių mokyklos „Romuvos" 
stovyklavietėje, Kanadoje. 

Rugpjūčio 5-12 d. Aka
deminio Skautų sąjūdžio sto
vykla , .Romuvos" stovyklavie
tėje, Kanadoje. 

Rugpjūčio 5-18 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje. 
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STOVYKLOS VADOVYBES POSĖDYJE 
Čikagos skautų ir skaučių 

vasaros stovykla Rako stovyk
lavietėje vyks š.m. liepos 7-18 
d. Dienos sparčiai bėga, o dar 
daug dalykų reikia aptarti ir 
veiklos planus suderinti. Juk 
<ne viena šeima stovyklaus, o 
net ištisi trys tuntai ir jaunos 
šeimos... Tad ir renkasi vado
vai ir vadovės aptarti, kas jau 
atlikta, pasidalinti rūpesčiais, 
iškylančius klausimus išsiaiš
kinti. 

Paskutinis toks bendros sto
vyklos vadovybės posėdis įvy
ko birželio 12 d. Remontuoja
moje Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje salėje susirinko gra
žus būrys vadovų ir vadovių. 
Posėdį pradėjo ir jam vadova
vo stovyklos viršininkas 8. 
Edis Leipūs. 

Visus pasveikinęs, brolis 
Edis posėdžio dalyvius supa
žindina su bendra stovyklos 
vadovybe, atskirų pastovyklių 
viršininkais ir jų vadijomis bei 
kitais pareigūnais. Jam kal
bant, jo pavaduotoja Loreta 
Jucienė ir stovyklos administ
ratorė Jūratė Vallee skubiai 
dalina vadovams užpildyti rei
kalingas registracijos anketas 
ir kitus reikalaujamų žinių la
pus. Protokolą rašo stovyklos 
tobulinimo direktorė Dana Mi-
kužienė. Iždininkai — Ričar
das Cbiapetta ir Vytas Buti-
kas aptaria finansinius sto
vyklos reikalus. Atidžiai klau
sosi jaunieji stovyklos komen
dantai g.v. Kristina Jonušaitė, 
j . budys Tadas Mikužis ir ak. 
vytis Justinas Andriušis. Jie 
viskuo domisi, nes brolis Edis 
nori, kad jie patirtų, kas yra 
vadovauti bendrai stovyklai, 
žinoti kaip visos pastovyklės 
veikia ir įjungti tą darbą į 
bendros stovyklos veiklą. 

Šių metų stovyklos direkto
rius Vytenis Lietuvninkas ati
džiai klausosi ir pataria sto
vyklos taisyklių reikaluose. 
Viename posėdžiautojų stalo 
gale sėdi jurų skaučių ir jurų 
skautų pastovyklių viršinin
kai Robertas Jokubauskas ir 
Dalia Vitkienė. Aplinkui sėdi 
pastovyklių vadovai. Kitame 
stalo gale — skaučių pasto
vyklės viršininkė Renata Bo-
rucki ir jos vadija. Vakarinių 
programų koordinatorė Ramo
ną Steponavičiūtė-Žemaitienė 
varto žinių lapus. Iškylų koor
dinatorė Dalia Žygienė renka 

. atskirų pastovyklių žinias, ge
resniam iškylų plano sudary
mui. Vandens sargas Tomas 

> Mikužis tariasi su sporto koor
dinatorium Arūnu Karalium. 
Jaunųjų šeimų pastovyklės 
viršininkė Laima Bacevičienė 
ir jos pavaduotoja Onutė Sa
vickienė skaičiuoja savo pasto
vyklės narius. Šiandien neda
lyvauja naktinių sargybų vir

šininkas Mindaugas Griauzdė 
ir slaugių direktorė Sbirley 
Ambutienė. 

Stovyklos viršininkui pradė
jus kalbėti visi nutyla ir ati
džiai klausosi jo pranešimų. 
Jis praneša, kad šios stovyklos 
pavadinimas bus „Vienybė te
žydi". Jo mintis, kad visi būtų 
vieningi ir dirbtų kartu. Jis 
buvo paskelbęs stovyklos 
ženklo projekto konkursą, ku
rį laimėjo jūrų jaunė Krista 
Weir. Jos gražiai suprojek
tuotą ženklą gaus visi stovyk
lautojai. 

Brolis Edis pranešė, kad yra 
pasamdytas stovyklon vyks
tantiems autobusas, o taip pat 
ir sunkvežimis autubusu vyk-
siančiųjų daiktams nugabenti. 
Sunkvežimis bus pakrauna
mas PLC Lemonte liepos 3 d. 
nuo 5 iki 8 vai. vak. 

Posėdžio metu kilę klausi
mai, o jų būta apsčiai, išsiaiš
kinti, žiniomis pasidalinta. 

Posėdžiui baigiantis atvyko 
brolio Edžio pakviesta medici
nos daktarė Birutė Pumpu
tienė. Atvyko atlikti visiems 
Michigan valstijos reikalau
jamus tuberkuliozės tyrimus. 
Daktarė visuomet mielai su
tinka padėti. Esame jai labai 
dėkingi. 

Posėdžiui pasibaigus, brolis 
Edis pakvietė visus prie stalo, 
kur jau laukė ką tik atvežta 
šviežia pitca. Vaišindamiesi, 
visi turėjo progą tarpusavyje 
pasidalinti rūpimais klausi
mais. Netrukus pradėta skirs
tytis, tik brolis Edis, apsikro
vęs popieriais, darbais ir min
timis, lieka vienas, užgesina 
šviesas ir išvažiuoja namo 
paskutinis. 

Sesė Dana 

RAMIOJO VANDENYNO 
RAJONO STOVYKLA 

Šių metų Ramiojo vandeny
no rajono skautų ir skaučių 
stovykla vyks birželio 27-
liepos 8 d. „Rambyno stovyk
lavietėje prie Big Bear, CA 
Stovyklos pavadinimas — 
T.A. 50', nes šįmet švenčiame 
Los Angeles lietuviško skauta-
vimo 50 metų jubiliejų. Šio ju
biliejaus proga, šeštadienį, 
birželio 30 d., vyks speciali 
programa. Laukiame svečių. 

Stovyklos viršininkas bus s. 
fil. Tadas Dabšys. Su klausi
mais kreipkitės į tuntininkus: 
s. fil. Vytenį Vilką, tel. 805-
254-5593 ir ps. fil. Danutę 
Mažeikienę tel. 949-859-0340. 

v.a, Birutė Prasauskienė 
Ramiojo vandenyno raj. vadė 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANUI GYDYTOJAS 

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

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Tol. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hekory Hite, IL 
Tel . (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 
S s S S 3 = ^ a G E S S S S S = 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60652 
Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETEEIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (706) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
ei. 773-229-9965 Tel 

Valandos pagal 

ARASŽUOBA.M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Te). 815-741-8220 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Csnter for Health. 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2608 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D. 
FBIIOW: American Academy of 

FamHy Practice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320 W. 61>t Av*. (219) 947-5279 
Hobart. IN46342 F«(21»)947-S236 

^ER^ESTKASSUSKAS, M.D. 
V a l a i gydytoja 

900 Ravinia PI., Ortand Park, IL 
Tol. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

6645VV. Stanley Ave., Bamyn, IL 
60402, tel. 708 - 484-1111. 

Valandos kastfen. savaitgaliui 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

Los Angeles. 

Birželio 27-liepos 8 d. 
— Ramiojo vandenyno rajono 
skautų ir skaučių stovykla 
„Rambyno" stovyklavietėje, 
prie Big Bear, CA. 

Lapkričio 18 d. — Los An
geles skautavimo 50 metų ju
biliejinė šventė. 

Las Vegas, NE 

Lapkričio 2-4 d. — Aka
deminio Skautų sąjūdžio vi
suotinis suvažiavimas ir bend
ra metinė šventė „Luxor" 
viešbutyje, Las Vegas, NE 

. 



KAS BUS SU LIETUVOS 
VYRIAUSYBE? 

VYTAUTAS VOLERTAS 
Perku valstybės ir maklerių 

loterijos bilietus, bet nieko ne
laimiu. Nueinu lietuviikan 
renginin, ten ragina .paban
dyti laimę". Bandau, tačiau 
taip ir lieka tik bandymas su 
viltimis. Bičiulis, žiūrėk, iš
traukia muilo gabalėlį, kitas 
— popierinių Snirpštukų ry
šulėlį, koks nepažįstamas net 
pigaus vyno butelį išsilupa, o 
ai namo keliauju tuščiomis. 
Taip pat yra nesėkmingi ir 
mano ateities spėliojimai. Jei 
sakysiu snigs, tik lietus pa-
krapins. Jei pranašausiu gied
rą, debesėliai pažeme 
šliaužios. 

Politinėse prognozėse (taip 
dabar yra moksliškai vadina
mi numatymai) taip pat blogai 
prognozuoju. Prieš beveik ket
verius metus nevykusiai tvir
tinau, kad V. Adamkus į Lie
tuvos prezidento postą nekan
didatuos (suprask: savo kandi
datūros nekels). Jis kandida
tavo ir laimėjo. Maniau, jog 
konservatoriai Lietuvą į kalno 
viršūnę užves, bet jie, Vagno
riaus diriguojami, ropojo, ka
binosi ir vos pusę žingsnelio 
palypėjo. Kodėl vedliu ne A 
Kubilių i i pradžių pasirinko? 
Man atrodė, kad krikščionys 
demokratai duoną laužys ir ją 
dalinu nelaimingiesiems, bet 
jie patys nelaimingai susilau
žė. 

Bet! Vasario pradžioje 
„Drauge" prasitariau: .Kodėl 
būgštauti dėl jos (dabartinės 
Lietuvos vyriausybės — V.V.) 
eižėjimo, kodėl pranašauti vy
riausybės amžių tik iki Ve
lykų? Mano nuomone, ji tesės 
iki Sekminių ir po Sekminių". 

Štai kokia tiesa buvo pasa
kyta! Dabar jau po Sekminių, 
o vyriausybė nesubyrėjo. Ji 
nesubyrės, iki bus „Drauge" 
paskelbtas šis straipsnis, ji 
tesės kiek ir po jo paskelbimo. 
Mano prognozė — numatymas 
pavyko. 

Iš tikrųjų politikai šia vy
riausybe arba nepasitikėjo, ar
ba tyčiomis bandė ją griauti, 
apie trumpą jos amžių garsiai 
šūkaudami. Gal kad liberalų 
ir socialliberalų partijos Lietu
vos visuomenėje nebuvo spėju
sios įsikabinti? Premjeras R. 
Pakaas ir Seimo pirmininkas 
A Paulauskas buvo gerai ži
nomi. Pirmasis brendo prezi
dento politiniame šiltnamy, 
buvo globojamas „specialaus 
patarėjo" poste, garsiai atsi
sakė ryšių su konservatoriais. 
Antrasis — vos vos pralai
mėjęs prezidentiniuose rinki
muose, taigi ne koks nežino
mas pilietis. Be to, šie abu vy
rai skelbė Naujosios politikos 
žodį, kurį patentavo pats pre-

Ir abu jauni, taigi 

energingi, drąsūs. Kodėl jais 
nepasitikėti, kodėl ii anksto 
blogais žodžiais apkalbėti? 

Turėjome kelis nepamiršti
nus premjerus, liko jų žymės. 
A Šleževičius — nepaisęs pre
zidento, savus litus daugiau 
vertinąs už garbingumą. G. 
Vagnorius — šiurkštus, mažai 
sėkmingas ekononujos tvarky
tojas. A Kubilius — sumanus, 
gero vaizdo valstybininkas, 
politiniams oponentams neda
vęs medžiagos nei priekaiš
tams, nei šmeižtams. Ir R. 
Paksas, politinis akrobatas, V. 
Adamkaus glostytas, bet jau 
neglostomas. Kai kurie prezi
dento išsitarimai gąsdina, kad 
premjeras Paksas gali būti pa
keistas. 

Kas įvyko? 
Net liberalai prasitaria, kad 

R. Pakso asmuo šiam postui 
yra netinkamas. Jie savo par
tijoje žvalgosi asmenų, vertų 
Paksą pakeisti. Dabartiniam 
premjerui stinga orumo, 
darbštumo, gal ir išminties, jį 
valdąs noras būti dideliu. Jis, 
pavyzdžiui, sąmoningai veng
davo susitikti su prezidentu, 
burblendavo apie tariamas 
prezidentūros išdaigas. O iš 
prezidentūros sklindą kvapai 
bylotų, kad R. Paksas nesąs 
pajėgus vykdyti Naujos politi
kos įsipareigojimų ir nesuge
bąs pasirinkti žmonių. Nepasi
tenkinimą visuomenėje sukėlė 
nubrauktos pensijos dirban
tiems pensininkams, profsą
jungas sujaudino darbo santy
kių liberalizavimas, žemdir
bius erzina jokios žemės ūkio 
politikos neturėjimas bei ne
darbo nemažėjimas. Bet gal 
svarbiausia — vyriausybės 
apatija. Naujosios politikos at
stovų nenoras energingiau 
dirbti. Daug lemia ir vyriau
sybės nesugebėjimas tvarkytis 
su Williams bendrove. 

Visuose demokratiniuose 
kraštuose visais laikais ir vi
sos vyriausybės turi oponentų. 
Ir visos jos nėra tobulos. Ar 
dabartinė vadovybė iš tikrųjų 
įvykdė ką nors lemtingai ža
lingo Lietuvai? Kol kas ne. Ji 
tik nesugeba pakankamai ge
rai dirbti, ji savo koalicinėse 
partijose neturi tinkamų žmo
nių. Liberalai ir socialliberalai 
dar nėra subrendę ir stokoja 
švarių, išmintingų specialistų. 
Tačiau šiaip taip juda. 0 ką 
reiškia vyriausybės keitimas? 

Vadovavimas sustoja, mi
nistrų kabinetai per vieną die
ną nesuformuojami, o ir nau
jai atėjusieji ne iš karto suge
ba į savo rankas paimti vai
rus. Būtinai atsiranda nenau
dingas, kartais net žalingas, 
sąmyšio laikotarpis. Ar visos 
naujos vyriausybės atsiteisia 

už prarastą laiką? Pagaliau: 
koks būna tasai naujumas? 

Beveik neabejotina, kad R. 
Pakso keitimss atvestų social
demokratus. Iš tolo, kur nors 
nuo pasaulio krašto žvelgiant, 
nieko tragiško neįvyktų Bet, 
kad tie Lietuvos socialdemok
ratai... Kažkokios nelaimės 
dėka, jie retkarčiais kietais 
mazgais susiriša su Rusija. 
Taip pasitaikydavo caro lai
kais, taip yra šiandien, kai iš 
LDDP kilusi jų dalis negali 
pamiršti nei komunizmo, nei 
jiems šviečiančios Maskvos 
pašvaistės. Štai paskutinių 
dienų pavyzdys, kurį komen
tuoja Lietuvos spauda, mes 
gal geriausiai suprasime iš 
JDarbininko" (nr. 23): 

„Lietuvos delegacijos Balti
jos Asamblėjoje (BA) nariai 
protestuoja dėl klaidos Balta
rusijoje išleistame kelių atla
se, kur Lietuva, Latvija, Estija 
priskirtos Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos (NSV) 
šalims. Reiškiame savo pro
testą prieš šią, pernelyg į pro
vokaciją panašią klaidą, ir tei
kiame protestą įtraukti į BA 
18-osios sesįjos dokumentus", 
— sakoma Seimo delegacijos 
BA pareiškime, kuris priimtas 
praėjusį birželio 2 d. Rygoje. 
Pareiškimą pasirašė 13 Lietu
vos delegacijos narių. Jo nepa
sirašė Lietuvos socialdemok
ratų partijos nariai Vytenis 
Andriukaitis, Česlovas Juršė
nas ir Jonas Budrerieius. 

Tai kur partija, atėjusi val
dyti, Lietuvą nuves? Kodėl jos 
atstovai atsisakė pasmerkti 
melą? Lietuva juk nėra NVS 
maiše. Ar todėl, kad melas bu
vo ir gal yra komunistinės sis
temos svarbi veiklos priemo
nė? Iš tikrųjų, šis poelgis yra 
nesuprantamas. Juk V. And
riukaitis su Č. Juršėnu yra 
laikomi patyrusiais politikais, 
tai kas atsitiko, kad jie taip 
ryškiai parodė savo spalvą? 
Aplamai socialdemokratija pa
saulyje nėra Rusijos augin
tinė, tik Lietuvoje ji retkar
čiais beveik prievarta klįjuoja-
si prie Rytų meškos. Pritarti, 
kad Lietuva žymima NVS 
nare... 

Kur ši partija Lietuvą nu
vestų? Todėl gal yra naudin
giau leisti darbuotis dabarti
nei vyriausybei, ją skatinti ir 
baksnoti, kaip kviestis V. And
riukaitį su draugais, kurie jau 
kinko vežimą mus į Rytus ga
benti. Reikia manyti, kad Lie
tuvos prezidentas į tokius so
cialdemokratų kėslus atkreips 
dėmesį. Laikas gal subrandins 
daugiau valstybininkų, dorų, 
sumanių, darbščių, su kuriais 
bus galima išsiversti ir be so
cialdemokratų. Vėliau, kai jie 
pagaliau atsipalaiduos nuo 
Rusįjos ir pamirs komunizmo 
metodus, ir ši partija bus Lie
tuvai pozityvi. 
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Naftos bendroves ,,G«H)nafta" ir ,,Minijos nafta" administracinis pastatas 
Gargžduose. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr. 

GRESIANČIO SOCIALDEMOKRATŲ 
VALDYMO AKIVAIZDOJE 

Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos atviras 
laiškas Naujosios politikos bloko partneriams 

Modernieji krikščionys de
mokratai, prieš metus kartu 
su Lietuvos liberalų sąjunga, 
Lietuvos centro sąjunga ir 
Naująja sąjunga suformavę 
Naujosios politikos bloką, 
buvo ir lieka įsitikinę, kad da
bartines valstybės problemas 
galima išspręsti tik valstybės 
reikalus iškėlus aukščiau poli
tinių ambicijų, visuomenės 
suskaldymo bei atsisakius sie
kio išskirtinai atstovauti at
skirų visuomenės grupių eko-
nominrams-finansiniams in
teresams, suteikiant galimybę 
privačiai žmonių iniciatyvai 
skleistis, puoselėjant atviros, 
pilietinės visuomenės princi
pus. 

Naujosios politikos partne
riams suformavus valdančiąją 
koaliciją, per jos veiklos laiko
tarpi atsiskleidė tai, kaip sun
ku keisti politinės veiklos 
įpročius, o kiekviena reforma 
susiduria su milžinišku pasi
priešinimu. Tačiau reformų 
atsisakymas pusiaukelėje yra 
pražūtingas, kaip ir privačios 
iniciatyvos, atsakomybės prin
cipų pakeitimas kairuolišku 
populizmu. Politinės spekulia
cijos apie tai, kad socialde
mokratinė valdžia sukurs ge
roves valstybę, yra neatsa
kingos bei gresia itin sunkiais 
ekonominiais padariniais. 

Mes raginame Naujosios po
litikos bloko narius atrasti sa
vyje jėgų išspręsti iškilusius 
nesutarimus. Ne populiarumo 
svyravimai, politologų recep
tai, kaip laimėti prezidento 
rinkimus, keliantys kone po
litinę psichozę, ekonominiai 
interesai, bet valstybės ateitis, 
realūs Lietuvos žmonių porei
kiai yra tas pamatas, į kurį 

privalo remtis Naujoji politi
ka. 

Privalu įrodyti, kad Naujo
sios politikos blokas sugeba 
spręsti vidinius ginčus, kad 
aštrios diskusijos brandina, o 
ne silpnina jį sudarančias poli
tines partijas. Svaidymasis 
priekaištais, asmeniniai ki
virčai, santykių aiškinimasis 
žiniasklaidoje, svajos apie 
krėslus Daukanto aikštės rū
muose - visa tai politinio ne
brandumo ženklas. Tai būtina 
įveikti. Vardan Lietuvos žmo
nių, kuriems šiandien reikia 
ne rietenų, bet realių, kas
dienį gyvenimą gerinančių re
formų. 

Jei vis dėlto atsitiktų taip, 
jog kai kurie mūsų partneriai 
nesugebėtų atlaikyti išban
dymo valdžia, iškeisdami 
Naujosios politikos principus į 
vienadienę ir abejotiną naudą, 
Modernieji krikščionys demo
kratai siūlo visiems mums, 
kurie liksime ištikimi idėja.", 
su kuria ėjome į rinkimus ir 
kuria kartu su mumis patikėjo 
didžioji tautos dalis, prisiimti 
visą atsakomybę ir neskubėti 
trauktis į opozicijos apkasus. 
Pamėginkime paieškoti naujų 
rezervų valdančiosios koalici
jos išlaikymui, galbūt pasi
telkdami ir tas jėgas, kurios 
iki šiol nepriklausė valdan
čiajai daugumai, tačiau ne 
kartą yra pareiškusios, jog ši 
Vyriausybė yra kur kas labiau 
naudinga Lietuvai, nei gre
siantis socialdemokratų valdy
mas. 

Vytautas Bogušis 
Moderniųjų krikščionių 
demokratų sąjungos 
pirmininkas, 2001.06.18 
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Danutė Bindokienė 

Ir visuomet atsiverčia ta 
antroji medalio pusė 

Šiuo metu galima susidaryti rašę laiškus, rinkę parašus po 
peticijomis, įvairiais būdais 
kontaktavę asmenis, kurie bet 
kuo galėtų padėti... Darbas 
dar toli gražu nebaigtas, bet 
visgi jau galima regėti teigia
mus jo rezultatus. O tai, be 

nuomonę, kad Lietuvos kelias 
į NATO yra tarytum lygesnis 
Tai, žinoma, savaime neatsiti
ko — reikėjo daug bendrų pa
stangų, kieto darbo ir pasi
šventimo, kad pagaliau di
džiosios užsienio valstybės įsi
tikintų Lietuvos (ir kitų Balti
jos valstybių) rimtu užsian
gažavimu žūt būt siekti na
rystės NATO. Tiesa, dar ne vi
sos įsitikino ir pritaria, tačiau 
einama gera kryptimi. 

Tikrai neapskaičiuojamos 
naudos atnešė Lietuvos vado
vybės užimta pozicija — dirbti 
kartu su kitomis valstybėmis, 
siekiančiomis narystės NATO. 
Pirmasis svarbus žingsnis — 
Vilniuje įvykęs devynių Rytų 
bei Vidurio Europos valstybių, 
užsibrėžusių siekti to paties 
tikslo, suvažiavimas ir jame 
priimti nutarimai. Tai parodė 
Vakarų (o taip pat ir Rytų) pa
sauliui, kad vieninga jėga yra 
daug veiksmingesnė, negu pa
vieniai mėginimai. Antrasis, 
galbūt dar svarbesnis — ge
gužės pradžioje Lietuvos sos
tinėje vykusi NATO narių 
Parlamentinė Asamblėja, ku
rioje dalyvavo ir nemažai 
svarbių žmonių iš Vašingtono. 
Tai Lietuvos draugai, kurių 
palankumas ir atliekamas 
darbas JAV Kongrese bei Se
nate mums žinomas — ir labai 
naudingas. 

Tačiau reikėtų dar vieno — 
trečiojo žingsnio. Būtent, įti
kinti lietuvių tautą, kad na
rystė NATO jai yra gyvybiškai 
svarbi, o visa priešiškoji pro
paganda — tik muilo burbu
las, nuolat pučiamas tų politi
nių bei visuomeninių sluoks
nių, kuriems dar vis vaidenasi 
rausvi rūkai ir girdisi Mask
vos bokštų varpai... Todėl rei
kia siekti kiek galima daugiau 
supratimo ir palankumo gy
ventojų tarpe. Tai užduotis, 
kurios privalo imtis visi Vy
riausybės, Seimo, savivaldy
bių nariai, visa žiniasklaida, 
pasitelkiant į pagalbą tokias 
priemones, kurios labiausiai 
patrauktų eilinių gyventojų 
dėmesį. Kol kas šioje srityje 
matome didžiausią spragą, o 
ją reikia nedelsiant užkaišioti. 

Šioje pusėje Atlanto pa
stangų taip pat netrūksta. Ne
jaugi kas gali manyti; kad 
JAV prezidentas, pirmą kartą 
besilankydamas Europoje, bū
tų taip primygtinai kalbėjęs 
apie NATO plėtrą, jeigu lietu
viai bei kitų Baltijos ar Euro
pos valstybių, siekiančių na
rystės NATO, žmonės nebūtų 
vieningai beldėsi į Baltųjų rū
mų, Kongreso, Senato duris, 

abejo, paskatins dar tvirčiau 
suremti pečius ir darbuotis. 

Prezidento George W. Bush 
kelionės aprašymuose, kurių 
taip gausu buvo visoje JAV 
spaudoje, nemažai vietos ski
riama NATO plėtros reikalui 
ir prezidento pareiškimams, 
kad visoms valstybėms, atitin
kamai pasiruošusioms, turėtų 
būti suteikta vienoda gali
mybė į narystę. Jis tuos pa
reiškimus pakartojo, net susi
tikęs su Rusijos prezidentu, 
kurio reakcija, žinoma, nebu
vo palanki. 

Verta prisiminti faktą, kad 
Lietuvos vardas šį kartą buvo 
ypač palankiai linksniuojamas 
— tai esą labiausiai pasi
ruošusi ir tvirčiausiai stovinti 
iš visų galimų kandidačių. 
Daugeliu atvejų Lietuvos pasi
ruošimas prilyginamas Lenki
jai, kuri, kaip žinome, jau 
NATO narė. Ypač tai buvo žy
mu „Chicago Tribūne" iš
spausdintame straipsnyje apie 
Karaliaučiaus srities proble
mas (Colin McMahon. „Baltic 
region caught in East-West 
tug". Monday, June 18). Auto
rius klausia: koks bus Kara
liaučiaus likimas, jeigu Lietu
va taps NATO nare, juo la
biau, kad Lenlrija jau ja yra. 

Putin tikrai neatsisakys 
šios srities — ir dėl neužšą
lančio Baltijos jūros uosto, ir 
galbūt dar labiau dėl „geros 
derybų kortos savo kišenėje", 
kuria Karaliaučius tapo nuo 
pat sovietų sugriuvimo. Tuo 
tarpu kai kurie užsienio politi
kai šią sritį vadina .juodąja 
skyle", iš kurios skurdas, li
gos, korupcija ir įvairiausia 
nelegali prekyba gali persi
mesti ir į Lietuvą, ir į Lenkiją. 
Be laisvo sienos perėjimo į 
Lietuvą Karaliaučiaus srities 
gyventojams skurdas ir badas 
dar pikčiau žvelgtų į akis (Lie
tuvai tapus Europos Sąjungos 
ir NATO nare, žmonėms jau 
reikėtų gauti vizas, o dabar jų 
nereikia). Straipsnyje vėl pa
minima, kiek daug gyvenimas 
geresnis Lietuvoje (nors ne vi
si žmonės su tuo sutiktų). 

Paminėjus šiuos, sakykim, 
pozityvius ženklus, kur gi ta 
antroji medalio pusė? Šaukš
tas deguto Lietuvos gyvenimo 
medaus statinėje, be abejo, 
yra vėl subyrėjusi Vyriausybė. 
Toks nepastovumas krašto vi
duje valstybės įvaizdžio tikrai 
nepataiso! 

PETRAIČIŲ AKMUO 
I i gimnazisto dienoraščio 

ANTANAS ŠIMKŪNAS 
Nr.12 

Apsilan
kė Daujėnuose, pasikalbėję su buvusiu stribu brigadi
ninku P. Kvedaru, jie surašė grėsmingą jspravke", 
kurią perskaitė redakcijos darbuotojų susirinkime. 
Ten buvo sakoma, kad mano tėvai pasikeitė pavarde, 
pabėgo ii kolūkio, kad turėjo linų fabriką (taip Bekivui 
atrodė paprasta kaimo jauja), kad ai bandžiau išveng
ti karo tarnybos ir U . 

Po tokio žaibavimo, aišku, turėjo trenkti smarkus 
griausmas. Taip ir buvo. Buvau atleistas ii redakcijos 
kultūros skyriaus vedėjo pareigų ir dar ilgai linksniuo
jamas ne tik Panevėžio ideologų, ateistų pasitari-

Turėjau palikti ir Panevėžį. 
1964 matais pradėjau dirbti Lietuvos radijuje, kur 

buvo kariama komentatorių tarptautminkų grupė. Pa
tekau į ją par tos grupės vadovo, buvusio .Panevėžio 
tiesos" redaktoriaus Stasio Vilko malone. Sis darbas 
nebuvo man prie širdies, bot maniau nors truput) pa
dirbėti, kol mano .globotojai" aprims. Jie, žinoma, ne
rimo, rašė skundus į radiją, tačiau toliau vištos seifų 
jis nenukenavo. Taip ir įklimpau 6a daugiau kaip trims 

dešimtmečiams. 
Kur bedirbau, kur begyvenau, niekada manęs neap

leido gimtųjų Daųjėnų, prarastos tėviškės ilgesys. Ta 
praradimo našta visą laiką slėgė ir persekiojo ne tik 
kaip nepagydoma žaizda, bet ir kaip kokia dėmė, so
vietmečiu lydėdsvusi žmogų visą gyvenimą. Ir visą 
laiką turėjai tą dėme slėpti, maskuoti, kad net bendra
darbiai nežinotų, jog esi iŠ buožių šeimos. 

Tačiau kagėbistai žinojo viską ir nepaleido manęs iš 
savo akiračio. Jie ne tik stebėjo, bet ir nuolat primin
davo tą dėme, baugino, verbavo. Net tolimame Afga
nistano pasienyje, apsivilkęs kareivio uniformą, ne
galėjau tos dėmės paslėpti. Jaučiau budrių akių 
dėmesį. O vieną naktį du majorai pasikvietė mane į 
kažkokį rūsį ir ėmė agituoti, kad sutikčiau praneši
nėti, ką lietuviai kareiviai tarpusavyje kalba, ar ne-
purkštaųja prieš valdžią. Nors iš karto atsisakaiu, 
liepė pagalvoti, o poros dienų vėl pasikvietė. Kai vėl 
atsisakiau, majorai ne juokais užsirūstino, atidarė du
ris ir suriko: Jdi k čiortuL" 

Kai grifas į Panevėžį vėl pradėjau dirbti redakcijoje, 
.globoti" ėmė loti: Įmesdavo į pasimatymus, priminda
vo mano .dėme" ir baigdavo vis tuo pačiu pasiūlymu 
— pranešinėti, ką kas redakcijoje JUogo" kalba. Nieko 
nspsšs, liovėsi skyrė pasimatymus, pamaniau — at
stojo. Bet kur tau! Jeigu batų atstoję, nebotų reikėję 
D i f u tai PSUMTVMO* 

Dėl tekio persekiojimo net į Pasvalį ir Daujėnus bū
davo nemalonu nuvažiuoti, nes atrodė, kad čia visi 
šiuri į mane kaip į kokį nusikaltėlį. 

Ir visgi tėviškę aplankydavome kasmet. Net ir tuo
met, kai ten neliko nė vieno trobesio, o jų pamatus 
paslėpė krūmai ir dilgėlynai. Tėviškės galima netekti, 
tačiau jos negalima užmiršti. 

Keistas dalykas: kol gyvenome Petraičiuose, nesi
domėjome jų praeitimi, istorija, atrodė, kad čia nuo 
amžių viskas taip buvo ir taip bus. O kai tėviškės 
netekome, pradėjau rinkti dar likusius dokumentus, 
nuotraukas, senbuvių prisiminimus. 

Vieną 1972 metų liepos dieną atvykstame visi vaikai 
su tėveliu į Petraičius. Sutinkame vienintelę likusią 
kaimyninio Cekiškio kaimo gyventoją Mortą Augienę, 
ateiname visi į mūsų kiemą, įsikuriame ant žolės po 
tėvelio sodintu ąžuolu. Įjungiu diktofoną, ir pasine
riame į prisiminimus. 

— Oi, kur čia viską išpasakosi, — sako tėvelis, — 
ilga ir liūdna tai istorija... Caro laikais šis kaimas va
dinosi II Petrovka. Mūsų šaknys ne čia. Proprosenelis 
Leonas Šimkūnas buvo kumetis Linkuvos dvare. Su
degus dvarui, Leono sūnus Jokūbas gavo 25 hektarus 
krūmų ir pelkių šiame II Petrovkos kaime. Kartu su 
juo čia atsikėlė ir sūnus Ignas, dar berniokas. Tada 
buvo pradėta kurti šį ūkį. Kirto krūmus, rovė kelmus, 
plėtė dirbamos žemės plotus, statėsi trobesius. 1928 
metais nuo šio ūkio atsiskyrė Igno brolis Jonas Šim
kūnas, pasivadinės šimkevičiumi. Taip Petraičiuose 
atsirado trys vienkiemiai. O 1946 metais vėl teliko du, 
nes Šimkevičiai, jų sūnui Juozui išėjus į partizanus, 
buvo ištremti į Permės sritį-

— Aš ūkininkauti pradėjau 1908 metais, kai grįžau 

iš kariuomenės, — tęsė tėvelis. — Iš mūsų 7 vaikų aš 
turėjau čia likti. Sesuo Antanina išvažiavo duonos 
ieškoti į Ameriką, brolis Petras išėjo dirbti į Krinčiną 
pas kleboną Požėlą, seserys Ona, Monika, Grasilda 
ištekėjo, Paulina mirė maža. 

— Kodėl taip ilgai nesivedei, sulaukei net 40 metų? 
— klausiame. 

— Nebuvo kada, reikėjo trobesius statytis, dirvonus 
plėšti. Daug ko trūko, o labiausiai — dirbamos žemės. 
Grūdų duonai neužtekdavo, senelis važiuodavo į Pas
valį duonos pirkti. O kaip būdavo sunku tą žemę arti! 
Metalinių plūgų nebuvo, ardavom mediniais arklais. 
Tokį kerėplą tėvas Ignas buvo padirbęs, reikėdavo už
gulus spausti į žemę, kad nesvyruotų. Rankšluosčiu 
per kaklą prisirišdavau, taip ir ardavau trilinkas. Oi, 
prisitampydavom! Kai sužinojom, kad Panevėžy meta
linius plūgus daro, nuvažiavau ten, į Montvilo fabriką, 
kur dabar alaus darykla, ir užsisakiau. Parsivetiau 
laimingas tą plūgą. Susirinko visi žiūrėti, kaip čia ar
siu. Kumelė buvo gera, patraukė. Ėmė virsti vagos, 
gražu buvo žiūrėti. Po kelių dienų kažkas tą plūgą pa
vogė. Vėl važiavau į Panevėžį kito parsivežti. Paskui 
nusipirkom metalines akėčias, drapakus, dvižagrį 
plūgą Vieno arklio jau neužteko, reikėjo antro. Taigi ir 
pašaro reikėjo daugiau. 

— Anksčiau dobilų nesėdavo, — įsiterpia M. Augie
nė, — tik pievas šienaudavo. 

— Užtat ir pirkom po gabaliuką pievas, ganyklas, 
krūmus. Ir šieno, ir malkų turėdavom. Iš Gaaaitio už 
150 rublių nusipirkom Skuitę. Bus daugiau 

. . ^ . . . . . . . . . . 
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LIETUVOS RADIJAS ŠVENČIA 75-METĮ 
Birželio 12 d. Kaune, minint 

Valstybės radiofono 75 metų 
sukaktį, prie Lietuvos radijo ir 
televizijos Kauno programų 
direkcijos pastato S. Daukan
to gatvėje atidengtos dvi pa
minklinės lentos, o Žurnalistų 
namuose pristatyta nese
niai pasirodžiusi ilgamečio 
žurnalisto Stasio Štikelio kny
ga „Eterio šviesa". 

1926 metų birželio 12 dieną 
iš Kauno Žaliakalnyje įrengtos 
radijo stoties pasigirdo „Alio 
alio, kalba radijo Kaunas". Ši 
diena laikoma Lietuvos radijo 
gimimo data. Tuometinės ži
nios buvo girdimos beveik vi
soje Europoje, taip pat Ameri
koje ir Alžyre. Kauno radijo 
stotis anuomet buvo viena ga
lingiausių žemyne. Laikinos 
radijo studijos veikė Žaliakal
nyje prie dabartinės Sporto 
halės, trumpą laiką radijas 
transliavo ir iš Laisvės alėjos. 
I sostinę Valstybės radiofonas 
perkeltas po Antrojo pasauli
nio karo. 

1933 metų sausio 1 dieną 
Valstybės radiofonas pradėjo 
dirbti specialiai radijui pasta
tytame pastate S. Daukanto 
gatvėje, kur ir dabar dirba 
Lietuvos radijo ir televizijos 
Kauno programų direkcija. Šį 
faktą ir įamžins birželio 12 d. 
atidengta paminklinė lenta. 
Tas : pats pastatas taip pat 
pasipuošė atminimo plokšte, 
skelbiančia, jog 1941 metų 

birželio 23 dienos sukilimo 
metu per Kauno radiofoną bu
vo paskelbtas Lietuvos Laiki
nosios vyriausybės pareiški
mas — „Nepriklausomybės at
statymo deklaravimas". 

Šiuo metu iš S. Daukanto 
gatvės 28A pastato transliuo
jamos 7 įvairaus žanro televi
zijos laidos. 

Per tris dešimtmečius žur
nalistikai tarnavusio Stasio 
Štikelio (1930-1999) surinkta, 
ir jo žmonos Jūros Marijos 
Baužytės užbaigta, mokslinė 
apybraiža „Eterio šviesa", iš
leista Kauno programų direk
cijos rėmėjų lėšomis. Tai mo
nografija, aprėpianti radijo 
stočių, kūrybos ir techninio 
kolektyvo formavimąsi prieš
kario metais. Knygą, pasak S. 
Štikelio našlės, verta paskai
tyti žiniasklaidos atstovams, 
mokslininkams, studentams ir 
visiems kitiems, mėgstan
tiems istorinę literatūrą. Žvel
giant per lietuviškų radijo lai
dų raidos prizmę, išryškėja 
įdomus politinis bei kultūrinis 
anuometinės nepriklausomos 
Lietuvos, laikinosios sostinės 
gyvenimas. Apybraižoje užsi
menama, jog tą vasarą, kai ra
dijas prabilo lietuviškai, be 
perstojo lijo, vanduo supūdė 
šieną bei pasėlius. Tamsesni 
žmonės kaltino radijo bangas 
atnešus tokius pragaištingus 
orus... (Elta) 

Birželio 16 d., sekmadienį 
Vilniuje koncertavo vienas 
garsiausių pasaulio roko dai
nininkų „Sting*. Į „Žalgirio" 
stadione vyksiantį jo koncertą 
parduota apie 20,000 bilietų. 

49-erių metų britų atlikėjas 
„Sting", kurio tikroji pavardė 
— Gordon Matthew Sumner, 
ketvirtadienį koncertavo Ta
line. Estijos sostinėje jo pasi
rodymą stebėjo apie 8,000 mu
zikos gerbėjų. Beje, keletas 
užsienyje gyvenančių estų or
ganizacijų ir draugija „Me
mento" pareiškė esančios 
prieš „Sting" koncertą Gedulo 
dieną. Šeštadienį garsusis bri
tų dainininkas pasirodė Jūr
maloje. „Sting" nedideliu nuo
savu lėktuvu į Vilniaus oro 
uostą atskrido sekmadienį. 
Buvęs roko grupės „The Po-

S K E L B I A I 

Lietuvos radijas švenčia savo 75 metų sukaktį. 1926 m. birželio 12 d. iš tuometines laikinosios sostines Kauno 
pirmukart prabilo Lietuvos radiofonas ir nuskambėjo praiušejo Petro Sapeičio balsas: „Alio, alio, kalba Kaunas. 
Lietuva! Kas girdite mus, atsiliepkite!" Nuotraukoje. Liet .vos radijo ir televizijos muziejaus kūrėjas Justinas 
Baltrūnas prie eksponatų. Vladimiro Gulevičiaus (Eltai nuotrauka 

DAR DU LIETUVIAI 
PIUIMTII JAV KARO 

AKADEMIJAS 

Lietuviai Jurgis Vėgėlė ir 
Paulius Mikalainis netrukus 
išvyks studijuoti į prestižines 
JAV karo mokyklas. 

Įstojimo pažymėjimai jiems 
buvo įteikti trečiadienį, birže
lio 13 d., Amerikos centre 
rengiamoje ceremonijoje, ku
rioje dalyvavo Jungtinių Ame
rikos Valstijų ambasadorius 
John Tefft. 

J. Vėgėlė ir P. Mikalainis 
buvo išrinkti studijoms iš dvy
likos kandidatų. 

Birželio 18 dieną P. Mika
lainis išvyks į JAV Connecti-
cut valstiją, kur ketverius 
metus mokysis Jūrų pakran
tės apsaugos akademijoje 
Birželio 27 dieną J. Vėgėlė 
išvyks į New Yorką mokytis 
West Pointkaro akademijoje, 
kurią taip pat baigs 2005 me
tais. 

JAV karinių jūrų pajėgų, 
Oro pajėgų ir Karo akademi
jose dabar mokosi trys stu-

Radijo žurnalistai Česlovas Burba ir Jūratė Dovydaitiene — birželio mėn. 
Lietuvos radijas švenčia 75 m. sukaktį. V. Gulevičiaus (Elta) nuotr. 

SUSIRINKO TŪKSTANČIAI GERBĖJŲ 
lice" vadovas apsistojo „Stik
lių" viešbutyje. 

Koncertą rengė agentūra 
„Vertikalus horizontas". 
„Sting" pasirodymas truko 
apie dvi valandas. Daininin
kas atliko dainas iš 1999 me
tais išleisto albumo „Brand 
New Day" bei garsiausius 
anksčiau sukurtus kūrinius. 
Prieš „Sting" pasirodymą pub
liką „šildė" vienas populia
riausių Lietuvos atlikėjų And
rius Mamontovas, kuris nese
niai su grupe baigė daugiau 
kaip du mėnesius trukusią 
koncertų kelionę per Lietuvą. 

Iš Lietuvos „Sting" išvyko 
pirmadienį po pietų. Birželio 
19 dieną jis koncertavo Lenki
jos sostinėje Varšuvoje. Vėliau 
pasirodys Čekijoje, Vokietijoje, 
Belgijoje, Olandijoje, Italijoje, 

Jurgis Vėgėlė ir Paulius Mikalainis, netrukus išvyks studijuoti į JAV-es. 
. . _ . Kęstučio. Vanago (Elta) nuotr. 

dentai iš Lietuvos. Šių metų tęs studijas Maryland univer-
gegužės 25 dieną JAV kari- sitete, siekdamas mechaniko 
nių jūrų pajėgų akademiją inžinerijos mokslų daktaro 
baigės Vytenis Benetis toliau laipsnio. (BNS) 

('•irdon Miiitht'w Sumner, perinu žinomas .Sting" varrlu. koncertavo 
„Žalgirio" stadione Vilniuje birželio I 7 d G. Žilinsko i Kita" nuotr 

NAUJAUSIA KNYGA KNYGŲ 
LENTYNOJE 

ilgametė skautė, mokytoja ne
priklausomos Lietuvos laikų 
gimnazijose, dabar pensijos 
amžiaus — Stasė Čilvinaitė 
Ketarauskienė - Bajalienė. 
(Evos Labutytės iliustracijos. 
Spausdino AB „Klaipėdos ry
tas"; Baltijos pr. 10, Klaipėda, 
Lietuva. Užsak. Nr. 3541. Ti
ražas 1,000 egz.) 

Knyga suskirstyta į keturis 
skyrius: Pro metų langus; 
Kelionė po Ameriką, nepa
mirštant Lietuvos; Iš šeimos 
archyvo; ir, koautoriaus slapy
vardžiu, Aukštagirės Dvasia: 
Paliekam tėvynę; Gyvenimas 
Vokietijoje. 

Ši knyga, išleista autorės 
pastangomis, savo mirusio vy
ro, su kuriuo, tarp kitko, labai 
daug keliavo, Henriko Bajalio 
dešimtmečiui paminėti. Kny
goje apstu įvykių, pergyveni
mų, chronologine tvarka nuo
tykių ir pavojų, išeivijos dalią 
pasitinkant, taip pat kuklus 
pageidavimas „...kad užsilik
tų užrašyta mūsų šeimos isto
rija, o joje atsispindėtų ir ma
no nueitas kelias nuo mažo 
Žemaitijos kaimelio (Bajorkal-
nio), ligi Los Angeles milijoni
nio miesto"... Autorė kviečia 
skaitytoją pažvelgti į ...„mano 
nueitąjį gyvenimą kelią", per 
kurį ji keliavo, „mažai kam ži
nomas žmogus". 

Autorė jauna įgijo diplomą 
su teise dėstyti kūno kultūrą; 
dirbo Skuodo, Palangos, Kre
tingos, Raseinių gimnazijose 
bei įvairiose tremtinių stovyk
lose išeivijoje, sovietams oku
pavus Lietuvą. Ir taip, iki 
emigracijos į Jungtines Ameri
kos Valstybes 1949 metais. 

.Pro metų langus" autorė 

Meniškai patrauklus, kie
tais viršeliais knygos formatas 
iš karto atkreipia dėmesį taip 
pat h- savo pavadinimu „Pro 
metų langus..." Gausiai iliust
ruota gerame popieriuje stam
biu raidynu knyga. Autorė — 

Graikijoje ir kitur. Pasaulinį 
koncertų turą „Brand New 
Tour" Europoje jSting" pradė
jo gegužės 31 dieną pasirody
mu Kijeve. 

„Gastrolės tam tikra prasme 
yra atsipalaidavimas, nes ne
reikia daug galvoti, — teigia 
jis. — Visi sprendimai jau 
priimti. Tik pakyli ir imiesi 
savo darbo". 

Nuo 1982-ųjų, kai pradėjo 
solinę karjerą, JSting" išleido 
septynis, studijoje įrašytus, al
bumus. Naujausias jų — 
„Brand New Day" — yra laiko
mas vienu geriausių atlikėjo 
darbų. Pasaulyje parduota per 
7 mln. šio albumo kopijų. (Elta) 

paprasta savo kalbos išraiška, 
gyvu nuoširdumu veda skaity
toją dabar „antrdsids savo gy
venimo pusės" keliukais, po
sūkių vingiais, tolerantiška 
laikysena plačiai giminei, arti
miems bičiuliams, prisilaiky
dama mėgiamos profesijos 
principo. Jos pasakojimai pa
iliustruoti lankytų vietovių 
nuotraukomis Amerikos žemė
je, neužmirštamų geradarių, 
nepriklausomai tėvynei nuo
širdaus dosnumo, materiali
nės paramos. Iki paskutinio 
puslapio skaitytojas gali pa
jausti labai gero žmogaus mei
lę žmogui. Vienas tokių pavyz
džių Šilutės Kultūros centras. 
Tenai, F. Bajoraičio viešoje 
bibliotekoje dabar rengiamos 
menininkų parodos; įspūdin
gai paminėtas ir 125-asis Vi-
dūno gimtadienis; vyko tarp
tautinis meninių „ atvirukų 
ekslibrisų konkursas. Visa tai, 
skaitydami pasakojimą pro 
metų langus mes patiriame, 
dėka tos vienos šeimos solida
raus veiklumo kitų gerovei. 

Knygos tendencija paaiškėja 
visu savo vertės grožiu su pa
baiga; ir vėl pradedi ją skaity
ti iš naujo; lyg gįrdėtumei pa
ties laiko skambesį pro metų 
langus, dabar jau plačiai ati
darytus kiekvienam, kiekvie
no intymaus pasigėrėjimo aki
mirkai. Šios knygos titulinė 
antraštė „Pro metų langus..." 
konkurso būdu atrinkta tarp 
giminių, gimtosios vietovės 
apylinkėje, yra verta atskiro 
pasigrožėjimo žodžių. Ši gausi 
šeima mokytojos Stasės Cilvi-
naitės (Ketarauskienės-Baja-
lienės) jos gyvenimą tebesau
goję auksinio rudens pavėsyje. 
Mes, skaitytojai, tą gyvenimą 
dabar pasidaliname su ja. 

S t a s ė V. P a u t i e n i e n ė 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AJTOMOeuaNAMJ, svMMs. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapots ir Ott Mgr. Aukse 
S Kane Kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8664 
(773)581-8654 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 
oncrroi za • m i 
WaC(7M|4S 71M 

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

Window Washers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid driver's license and trans-
portation Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window YVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

VjLLAutoScrvkas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 VV. 7» St 

TeL 773-5824183; 7734824184. 
Kalbame lietu vilkai. 

Parduodu automobilį 
DODGE CARAVAN, 
1991 m. Kaina $1,250. 

TeL 773-735-2075. 

Pranciškonų vienuolynui 
reikalinga virėja. Rašyti. 

duodant savo adresą ir telefono 
numerj. Rev. Jonas Bacevičius, 

P.O.Box980, 
Kennebunkport,ME 04646. 

Ieškome vaikams auklės 
Čikagos priemiesčiuose, kuri 

nerūko, moka vairuoti ir 
susišneka angliškai. 
TeL 815-922-2876. 

Reikalingi dažytojai su | 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobili. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

TeL 847-808-9169 
vakare nuo 8-10 vaL 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

Parduotuvių valymui reikalingi 
darbuotojai. Gali kreiptis ir 
šeima. Darbas Tennessee ir 

Ilinois valstijoje! Atlyginimas 
$1,500 —$1,800. Dokumentai ir 

kalba nebūtini. TeL 901-240-
5544 arba 901-830-7223. 

45 m. dailės mokytoja ieško 
darbo. Siūlyti įvairius variantus. 

Anglų kalba elementari. 
Turi vairavimo teises ir „soc. 

security". Atsilygins. 
TeL 630-969-0274. 

MASYS- CONS1RLIC IION 
Staliaus damai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidmos", 

-soffits". "decks-, "gutters'. ptokM 
ir "shtngte" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudvną. 
S.Benttia. tat. 630-2025674; 

i 630-241-1912. . 

l ^ r o t k > 8 f J o m 3 B Pomty"- I 
HaJrCara* dirba lietuvė kos-
metologė-manikioristė Džiną. 

Adresas: 4808 YV.83SL, 
Burta**. TėL 706486-0884. 

Kitame salone— 
16B55&80AAL*TMsyRa* 
dirba lietuvė kirpėja Sonata. 

I TėL 708444-2421. I 

LIETUVOS BAŽNYČIA TURI PUIKIŲ 
JAUNU KUNIGŲ 

Apsidžiaugiau „XXI amžiu
je"-pamačiusi Felicijos Lanke-
lienės iš Jonavos žinutę, kad 
Jonavos klebonas dekanas 
kun. Vytautas Grigaravičius 
buvo sukvietęs visų parapijos 
laidotuvių giedotojų susirin
kimą ir padarė galą nevyku
siai saviveiklai. Kleboną liū
dino kai kurių grupių giedoji
mas. Giesmės už mirusįjį buvo 
tapusios artimųjų graudenimu 
pigiais šlageriais, buvo iškrai
pomos net gedulingų bažny
tinių giesmių melodijos. Vi
soms giesmininkų grupėms V. 
Grigaravičius įteikė giesmy
nus ir pasiūlė joms paruošti 
savo repertuarą. Giesmės bus 
perklausytos parapijoje suda
rytoje komisijoje. Laidotuvėse 
galės giedoti tik tie giesminin
kai, kurie gaus komisijos lei
dimą. 

Savo žurnalistiniame darbe 
ir man teko susidurti su kun. 
Vytautu Grigaravičiumi, kuris 
tuomet buvo Kelmės klebonas. 
Parapijiečiai jį buvo taip pa
milę, kad važiavo pas arki
vyskupą, prašydami neiškelti 
iš Kelmės į Jonavą. 

Tai kimus ir šviesus jaunas 
kunigas, užaugęs vaikų na
muose. Dievo vardą jis išgirdo 
iš vienos savo auklėtojos go
džiais sovietiniais laikais. Si 
moteris ir nulėmė jo gyvenimo 
kelią. Panaši ir Pelesos klebo
no bei švento kunigo Kastyčio 
Krikščiūno, užaugusio Uk
mergės vaikų internate ir tar
naujančio skurdžioje Baltaru
sijos lietuviškoje salelėje, gy
venimo istorija. 

Pačioje skurdžiausioje dir
voje gali užaugti puikių au
galų, nes visur pasiekia Dievo 
ranka. 

Prisimenu, 1993 m. rudenį, 
kai Lietuvą aplankė popiežius 
Jonas Paulius II. Ant Kryžių 
kalno vyko jaunimo diena, gie
dojo visos Lietuvos jungtinis 
bažnytinis jaunimo choras, o 
solo partiją atliko puikų balsą 
turintis jaunas kunigas Vy

tautas Grigaravičius. Visas šis 
renginys buvo transliuojamas 
per Intervizįją ir parodytas 
pasauliui. 

Kokia laimė, kad Lietuvos 
bažnyčiose yra tokių talentų ir 
dar didesnė laimė, kad jie jau 
šiandien veikia ir švarina 
mūsų dvasinę aplinką. Bet jų 
laukia dar daug darbo, nes 
dar daug šiukšlynų aplink 
mus ir mumyse. 

Vienas iš jų - besaikis 
gėrimas, kuris ypač matyti 
kaime. Ir čia gali padėti kuni
gai. Kur reiklesnis klebonas, 
jau ir šiandien toje parapįjoje 
bent per laidotuves drau
džiama vartoti alkoholį. Lietu
vai verkiant reikia naujo Va
lančiaus. 

O kad atsirastų toks galin
gas ir šventas žmogus, kuris 
padarytų galą šiuolaikiškų 
vadinamųjų „lietuviškų" ves
tuvių tradicijai. Čia muzikan
tai tiesiog siautėja, taukšdami 
šlykščiausius niekus ir links
mindami vestuvininkus labai 
žemo lygio „naująja tautosa
ka". 

A . V . Š . 

* Lietuvos karo lakūnai 
padės medikams gelbėti 
žmonių gyvybes, lauku atga
bendami persodinimui reika
lingus organus ir audinius. 
Neseniai Vilniuje pasi
rašyta Krašto apsaugos minis
terijos ir Nacionalinio organų 
transplantacijos biuro (NOTB) 
bendradarbiavimo sutartis, 
kurią pasirašė KA viceminis
tras Jonas Gečas ir NOTB di
rektorė Asta Bzeskytė. Pagal 
šią sutartį, Krašto apsaugos 
ministerija įsipareigoja nemo
kamai Lietuvos teritorijoje ga
benti reikalingus audinius ir 
organus karinių oro pajėgų 
sraigtasparniais. Iki šiol ka
riškių sraigtasparniai b* jo
kios sutarties daugiau kaip 80 
kartų gabeno transplantuoja
mus organus ir suleistuosius. 

• . 



APIE EILINIUS ŽMONES 
Žodelis Vandai Giniotienei mirus 

Jurgis Malskis 

A.f A. JURGIS MALSKIS 
/ rarp praeities, kur yra 

mūsų atsiminimai, tarp atei
ties, kur yra mūsų viltys, dar 
yra dabartis, kur yra mūsų 
pareigos" (G. Palau). 

Šio mąstytojo gilūs žodžiai 
su liūdesiu, bet ir su viltimi 
sugrįžo \ Clevelando lietuvių 
telkinio širdis ir mintis, kai 
2001 metais gegužės 15 į 
Amžinuosius namus buvo pa
lydėtas vienas jo nuoširdžiųjų 
ir pareigingųjų narys ir vado
vas a+a Jurgis Malskis, pa
likęs gilių ir atmintinų veiklos 
pėdsakų. Nevengęs prisiimti 
ir sunkių vadovo pareigų. Jur
gis su meile savo tautai ir 
Tėvynei savo talentu ir darbu 
atliko pasigėrėtinų darbų. Su 
dėkingorniš "širdimis jis bus il
gai prisimenamas. 

Velionis buvo gimęs 1910 m. 
liepos 4 d. Slavikuose, Šakių 
apskr., 14 vaikų šeimoje. 
Pradžios mokyklą lankė savo 
gimtajame mieste, baigęs Jur
barko gimnaziją, studijavo Vy
tauto Didžiojo universitete, 
priklausė Neolituanų korpora
cijai. 1942 m. vedė Eleną 
Žakevičiūtę. Artėjant frontui, 
pasitraukė Vokietijon, kur 
gimė sūnus Raimundas, bai
gęs inžinerijos mokslus De
troite. Iš Arkansas valstijos 
1951 metais persikėlė į Cleve-
landą. Čia tuoj pat įsijungė į 
Lietuvių namų ir Lietuvių 
Amerikos Piliečių klubo valdy
bos darbus. Vykdant naujų 
namų statybą, Jurgis ėjo 
įvairias pareigas, kurį laiką 
buvo ir jo pirmininkas. Jau 
1965 metais išrenkamas LB 
Clevelando apylinkės valdy-
bon, o 1971 metais išren
kamas pirmininku, juo išbu
vęs net šešerius metus. Jo va
dovavimo metais Apylinkė 
išgyveno vienus iš geriausių, 
sėkmingiausių metų, kai buvo 
surengta iškilių koncertų, po
būvių, minėjimų, plataus mas
to renginių. Prisimintini svar
biausieji: pakviestan „Daina
vos" ansamblio koncertan atsi
lankė arti dviejų tūkstančių 
žmonių, talkino Čiurlionio an
samblio išvykos į Pietų Ame
riką komitetui, kur buvo su
rinkta net 15,000 dol. kelionės 
išlaidoms padengti. Didelių ir 
sėkmingų pastangų Malskio 
vadovaujama Apylinkės valdy
ba su kitomis organizacijomis 
prisidėjo prie lėšų telkimo 
„Grandinėlės" — tautinių 
šokių ansamblio išvykoms į 
Australiją, Europą, į Lietuvos 
tautinių šokių šventę bei į ki
tas išvykas Šiaurės Ameri
koje. Liudas ir Aleksandra Sa-
giai — ansamblio vadovai vi
sada susilaukdavo Clevelando 
apylinkės paramos ir talkos, 
įsikūrus Pensininkų klubui, 
buvo jo aktyvus narys ir kele
rius metus pirmininkas. Apy
linkės valdyba stipriai rėmė 
Lituanistinę mokyklą, pats 
Malskis kurį laiką mokytoja
vo. Abu Malskiai — Dievo Mo

tinos parapijiečiai. Jurgis sek
madieninių lietuvių pamaldų 
lekcijų skaitytojas. 

Jurgis Malskis galėjo pa
sidžiaugti gražiomis iškilmė
mis ir programomis, švenčiant 
Lietuvių namų 25 metų ir 
„Tėvynės garsų" transliacijų 
auksinėmis sukaktuvėmis. 
Jurgis buvo apdovanotas Lie
tuvių klubo visuomenine ir 
kultūrine tūkstančio dolerių 
premija, jis buvo išrinktas to 
klubo garbės nariu. Taip pat 
Karių Ramovė, kurios nariu 
velionis buvo, Pensininkų klu
bas, Čiurlionio ansamblis 
Malskį buvo išrinkę savo 
garbės nariu. Velionis visada 
jautriai prisimindamas Tė
vynę ir jam teikiamą garbę už 
svetimoje šalyje atliktus dar
bus, tardavo: „Atiduodu skolą 
savo tautai, nes joje įgytas 
mokslas beveik nieko nekaina
vo". 

Po beveik trejų metų sun
kios ligos, nuoširdaus darbi
ninko lietuviškai išeivijai 
širdis nustojo plakusi š.m. 
gegužės 12 d. 

Su velioniu atsisveikinti Ja-
cubs laidotuvių namuose susi
rinko gausūs tautiečiai, kur 
po giesmių, kleb. kun. Gedimi
no Kijausko, SJ, maldų ir 
žodžio, su velioniu atsisveiki
no: L. R. Garbės konsule In
grida Bublienė, LB apylinkės 
valdybos pirm. Mylita Nasvy-
tienė, Pensininkų klubo pirm. 
Henrikas Pikturna, Karių Ra
movės pirm. Vytautas Januš-
kis, Čiurlioniečių vardu Vla
das Plečkaitis, dr. Jonas Stan
kaitis, kartu mokęsis gimnazi
joje: Andrius Dunduras, ve
lionio mokinys Lit. mokykloje. 
Atsisveikinimui vadovavo ir 
apie velionio gyvenimą kal
bėjo Zenonas Dučmanas, il
gametis velionio bendradar
bis, talkininkas ir šeimos bi
čiulis. 

Prisikėlimo Mišias Dievo 
Motinos bažnyčioje celebravo 
ilgametis velionio klebonas 
kun. G. Kijauskas, S.J., lekci
jas skaitė garbės konsule In
grida Bublienė ir Nijolė 
Kersnauskaitė. Pamoksle kle
bonas prisiminė savo uolaus 
parapijiečio talką parapijai. 
Velionio palaikai-pelenai bus 
pervežti Lietuvon. 

Velionio sūnaus šeima visus 
šv. Mišių dalyvius pakvietė 
pusryčiams į „Gintaro" resto
raną, kur padėkos žodį tarė 
sūnus Raimundas. 

Clevelando lietuviai liūdi 
netekę nuoširdaus ilgamečio 
darbuotojo lietuvybės išlaiky
mui išeivijoje, Lietuvai ir lie
tuvių tautai. LB, Clevelando 
apylinkės pirm. Mylitos Nas-
vytienės atsisveikinimo žodyje 
girdėjome: „Širdingai dėkoju 
a.a. Jurgiui Malskiui už su
krautus bendruomenės veik
los aruodus ir pramintus 
veiklos takus. Mes seksime jo 
pėdomis ir toliau pinsime jo 

Romėnų karvedys, politikas 
ir istorikas Gajus Julius Ce
zaris, gyvenęs pirmajame 
šimtmetyje prieš Kristų, gerai 
pažino keltų (galų) tauteles, 
gerai vertino jų dorovinius 
įpročius ir savo išvadas api
bendrino tokiais žodžiais: 

„Laimingos tautos, kurios 
turi gerus įstatymus, bet lai
mingesnės, kuriose geri pa
pročiai reiškia daugiau negu 
geri įstatymai". 

Apie viešumon iškilusius 
žmones, ypač politikus ir vi
suomenininkus, paprastai daug 
žinoma. Jų vardai linksniuoja
mi žiniasklaidoje, juos pagiria 
draugai, papeikia oponentai, 
pašmeižia piktavaliai. Skaity
dami žymiųjų žmonių biografi
jas, sužinome ne tik apie jų 
nuveiktus darbus ir įgytus 
nuopelnus, bet susiduriame su 
jų vidiniu pasauliu bei gyve
namojo laikotarpio dvasia. Bet 
tik nedaug žmonių savo val
stybėje ar mažesniuose jungi
niuose — bendruomenėse ir 
organizacijose užima vadovau
jančias vietas. Pagrindinę 
masę sudaro eiliniai nariai, 
kuriuos arčiau pažįsta tik gi
minės, bičiuliai, artimiausi 
kaimynai. Didelė dalis gi per
eina gyvenimą ir apie jų 
„gerus papročius" niekas neži
no. Lengviau pasklinda gan
dai, tikri ar tariami, ir apie ei
linių žmonių bloguosius pa
pročius. 

Vanda Kojelytė (Giniotienė) Kražių 
„Žiburio gimnazijos abiturientė 
1928 metais. 

Š. m. balandžio 1 d. Či
kagoje mirė Vanda Ginio
tienė, daugelį metų su vyru 
Antanu išgyvenusi Marauette 
Parko apylinkėje. Abu buvo ei
liniai Amerikos lietuvių bend
ruomenės nariai, kurių nuo
traukos turbūt nė karto nėra 
pasirodžiusios mūsų spaudoje. 
Jie priklausė tai Cezario ap-
tartajai žmonių grupei, kuri 
dėl moralinių įsitikinimų sa
vanoriškai atlieka žmogišką
sias, tautines ir religines pa
reigas. 

Vanda, 33 ha ūkininkų 
aštuonių vaikų šeimos vyriau
sioji duktė, su jaunesniąja se
sute Elena, 1921 buvo išsiųs
tos į Marijampolę mokytis 
Vargdienių seselių vedamoje 
progimnazijoje. 18 tolimos 
Žemaitijos nuošalaus kaimo 
siųsti vaikus į tolimą Suval
kiją anais laikais buvo neįti
kėtinas įvykis. Tėvai bemoks
liai, bet suprato mokslo svar
bą ir vėliau septynis vaikus i i 
8-nių išleido į mokslus. U i po-< 
ros metų Vanda persikėlė į 
naujai įsikūrusią Kražių „ži
burio" gimnaziją ir 1928 gim-

paveldėtą tėvynės ilgesio vai
niką". Amžinos laimės ir ra
mybės, mielas Jurgi! 

Vacys Roeiunas 

nazįją baigė. (Toje pačioje kla
sėje mokėsi buv. Lietuvos užs. 
reik. ministro Algirdo Saudar
go būsimoji mama Ona Meje-
raitė). Vanda buvo gabi mu
zikė: skambino pianinu, griežė 
smuiku, nekalbant jau apie gi
tarą ir mandoliną. Gimnazijos 
vaidinimuose atlikdavo pa
grindinius vaidmenis, dalyva
vo styginiame orkestrėlyje, 
dainavo gimnazijos (vėliau 
universiteto) chore. Priklausė 
ateitininkams, {stojusi į VD 
universitetą, Teologijos-Filo
sofijos fakultete studįjavo isto
riją. Tuo laiku.užėjo pasaulinė 
ūkio krizė. Leisti į mokslus 
kelis vaikus tėvams pasidarė 
sunku. Vanda įgijo pradžios 
mokyklos mokytojos cenzą ir 
mokytojavo. Su pabėgėlių ban
ga patekusi į Vokietiją po karo 
4 metus mokytojavo Muen-
chen-Laim stovyklos lietuviš
koje mokykloje. 

Čikagoje kuri laiką dirbo 
garsiose skerdyklose. Vėliau 
susirado darbą siuvykloje. At
lyginimai ir vienur ir kitur 
maži, bet ii siuvyklos pietų 
pertraukos metu galėdavo 
parbėgti į namus pažiūrėti 
sergančios sesers. Vyras Anta
nas dirbo geležinkeliuose, gau
damas irgi kuklų aUyginimą. 
Vandos uždarbis praktiškai 
nueidavo labdarai ir lietu
viškiems reikalams remti. Gi-
niočiai priklausė Vasario 16 
gimnazijos rėmėjų būreliui, 
LKB Kronikos rėmėjams, lie
tuvių Bendruomenei, Lietuvių 
fondui, Marauette Parko Švč. 
Marqos Gimimo parapijai, 
rėmė .Margutį", BALFą, Rezo
liucijoms remti komitetą, Bal
tų laisvės lygą parėmė 1,000 
doL suma, prenumeravo visą 
katalikišką spaudą, užsisakė 
Lietuvių enciklopediją, pirko 

knygas. Enciklopedija ir dau
gelis knygų po Antano mir*; 
(1995) išsiųstos Lietuvon, po 
Vandos mirties didelė knygų 
siunta išsiųsta į Antano 
Mončio muziejų Palangoje. 

Paliktos apyskaitos rodo, 
kad bolševikmeciu į Lietuvą ir 
Sibirą Giniočiai buvo išsiuntę 
78 siuntinius. Siuntinius siun
tė ne tik savo artimiesiems, 
bet ir mokslo draugams, kai
mynams. Niekad neprašė 
BALFo ar kitos labdaros orga
nizacijos pagalbos. 

Porą kartų Vanda soviet
mečiu vyko Lietuvon. Abu 
kartus atvežė svarbių žinių. 
Vieną kartą apie poeto Kazio 
Jakubėno mirtį. Nužudyto 
poeto brolis papasakojo jai, 
kaip jį NKVD nužudė ir prašė 
Amerikon atvykusius „kultū
rinius bendradarbiautojus" 
nuolat paklausti, „kaip mirė 
Kazys Jakubėnas?". Apie tik
rąją poeto mirtį buvo parašyta 
mūsų spaudoje. Lietuvių en
ciklopedijos K tome rašoma, 
kad jis miręs Sibire, o papil
domajame tome, kad ir ne 
tvirtai, nurodoma tikroji mir
ties priežastis Vilniuje. 

Antras apsilankymas sutapo 
su kalbininko dr. Jono Kaz
lausko nužudymu 1970. Nors 
jai išvykstant i i Vilniaus, šią 
mirtį dar dengė paslapties 
šydas, bet ji atvežė teisingas 
žinias, kurios čia buvo pa
skelbtos. Taip pat ji atvežė 
naudingų žinių apie paslaptin
gas NKVD asmenybes — gen. 
majorą Henriką ir pulk. 
Ričardą Vaigauskus. Jie kilę 
i i to paties krašto, kur augo 
Vanda. 

Atsidėkodami seseriai ir 
svainiui už gerus darbus, Van
dos broliai jiems paliktą kuklų 
palikimą perkelia Lietuvos 
labdarai ir švietimui. 

Vandos brolis 
Juozas Kojelis 
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LIETUVOS GYVENTOJŲ TRĖMIKO BYLA 
ATIDUOTA TEISMUI 

Utenos prokuratūra kartu su grupe sovietų val-
baigė tirti ir perdavė teismui 
baudžiamąją bylą, kurioje bu
vęs sovietų valstybės saugumo 
darbuotojas Fiodoras Siomi-
nas kaltinamas Lietuvos civi
lių gyventojų trėmimu. 

Bylą tyrusi Utenos rajono 
apylinkės prokuratūra nu
statė, kad buvęs sovietų repre
sinės struktūros pareigūnas 
F. Siominas pokario metais 
trėmė lietuvių seimas ii jų 
gimtųjų vietų į Sovietų są
jungos teritorijas. 

F. Siominas dirbo Sovietų 
Lietuvos Vidaus reikalų mi
nisterijos Anykščių rajono 
Kurklių valsčiaus poskyrio 
viršininku, vėliau — Saugumo 
ministerijos Anykščių rajono 
kriminalinės paieškos vyres
niuoju operatyviniu įgalio
tiniu. 

Pasak Panevėžio apygardos 
prokuratūros pranešimo spau
dai, byloje surinkti duomenys 
ir dokumentai patvirtina, kad 
F. Siominas buvo sovietų oku
pacinės valdžios nutarimų 
tremti Lietuvos vykdytojas. 
Jis atvažiuodavo į tremiamų 
asmenų namus, liepdavo 
jiems susiruošti į tremtį, vež
davo su sargyba į geležinkelio 
stotį ir perduodavo juos eše
lonų viršininkams. 

Tyrimo metu nustatyta, kad 
1948 m. gegužę F. Siominas 

džioe atstovų atvyko į Juozo ir 
Adelės Pilkų namus Trakinės 
kaime, Anykščių rajone, ir 
išvežė sutuoktinius kartu su 
jų penkiais mažamečiais vai
kais (10, 8, 6, 3 ir 2 metų) į 
geležinkelio stotį. Keturių mė
nesių Pilkų dukrą Marytę nuo 
tremties išgelbėjo viena mote
ris. Pilkų šeima buvo depor
tuota į Krasnojarsko kraštą. 

1951 metų spalį F. Siominas 
kartu dar dviem sovietų val
džios atstovais į geležinkelio 
stotį atvežė Petrą ir Anelę 
Bagdonus, gyvenusius Bikūnų 
kaime, Anykščių rajone. Į tą 
patį ešeloną pateko ir jų 
sūnus Vytautas, kurį į stotį F. 
Siominas ir dar du kareiviai 
atvežė anksčiau ii Utenos. Ii 
Krasnojarsko krašto tremtinių 
Bagdonų šeima grįžo 1958 
metais. 

Už šiuos nusikaltimus 
Baudžiamasis kodeksas nu
mato laisvės atėmimą nuo 5 
iki 20 metų, arba iki gyvos 
galvos. 

85 metų F. Siominas, gyve
nantis Utenoje, dėl sveikatos 
būklės negalės dalyvauti teis
mo posėdyje nagrinėjant jam 
pateiktus kaltinimus. Gavęs 
šią bylą, teismas nuspręs, 
kokį medicininį stebėjimą 
skirti F. Siominui. 

(BNS) 

Mūsų mielam nariui 

A.tA. 
JONUI KERAMINIU 

minu, nuoSirdžią užuojautą reiškiame liūdinčiai žmonai 
ONUTEI, su meile ir pasišventusiai globojusiai jį 
sunkioje ligoje, sūnui VIDUČIUI ir anūkei EVAN. 

Vilniaus krašto Lietimų sąjungos Čikagos skyriaus 
valdyba ir nariai 

A. t A. 
JURGIS BRUSOKAS 

Mirė 2001 m. birželio 17 d., sulaukęs 79 metų. 
Gyveno Oak Forest, IL. Velionis gimė Lietuvoje. 

Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: duktė Danutė su vyru Steve Schroeder, 

anūkai Christopher, Lauren, Eric, Greg; žmona Marija 
Brusokienė ir jos vaikai Diana, Richardas, Laura bei kiti 
giminės Lietuvoje. 

A.a. Jurgis dirbo „Lietuvos Vaikų vilties" organizacijos 
savanoriu. 

Šv. Mišios už mirusiojo sielą bus aukojamos 
ketvirtadienį, birželio 21 d., 10:30 v.r. Švč. Mergelės 
Marįjos Gimimo bažnyčioje, Marauette Parke, IL. Velionio 
palaikai bus laidojami Lietuvoje. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose. 

Vietoje gėlių prašome aukoti „Lietuvos Vaikų vilties" 
organizacijai. 

Nuliūdę artimieji. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

PADĖKA 
A. t A. 

JUOZAS PLAČAS 
Mirė 2001 m. balandžio 15 d. Palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 
Nuoširdi padėka kun. R. Gudeliui, kun. V. Rimšeliui, kun. 
V. Mikolaičiui už maldas koplyčioje, šv. Mišias 
bažnyčioje ir apeigas kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame St Petersonienei, suorganizavusiai 
atsisveikinimo apeigas koplyčioje bei už tartus labai 
jautrius atsisveikinimo žodžius. Už jautrius žodžius 
dėkojame kun. V. Rimšeliui, J. Dovilienei, M. Šatienei, 
V. Kelmeliui. 
Dėkojame už giesmes. Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
atsilankiusiems atsisveikinti su velioniu, ačiū už gėles, 
už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu bei spaudoje, už 
šv. Mišias Tėvams Jėzuitams ir už Mišias, atnašautas 
Romoje, už aukas Vydūno fondui ir šeimos nuožiūrai. 
Reiškiame gilią padėką karsto nešėjams. 
Dėkojame D. Petkaus laidotuvių namų darbuotojams už 
rūpestingą patarnavimą. 

Liūdinti žmona ir visa šeima. 

Po sunkios ligos per anksti pašauktam pas Dievulį 
mielam 

A i f A « 

EDMUNDUI SVENTICKUI, 
jo žmonai REGINAI, sūnui EDVARDUI su šeima, 
dukrai IRUTEI su šeima, giminėms Kanadoje ir 
Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime jo 
netekus. 

Vaclovas Laukaitis 
Kazys ir Juzelė Laukaičiai bei mūsų vaikai: 

Edmundas, Algimantas, Birutė ir Kęstutis 
bei jų šeimos 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.tA. 

ANITA ONA VANAGAITYTĖ 
ŠLEŽIENE 

Su ilgesiu ir meile prisimename mūsų brangią Mamą, 
Seserį, Močiutę ir Promočiutę, kurios netekome 2000 
m. birželio 25 d. 
Šią liūdną sukaktį minint, pamaldos bus laikomos Uni-
versity Lutheran bažnyčioje, Cambridgc, Massachusetts. 
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Onytę savo maldose. 

Liūdintys: sūnus Romas ir sesuo Ieva 
Vanagaitytė-Janukėnienė su šeimomis. 

DRAII<\AS l ie tuvybės švyturys ir S.HCJ.IS1 

ir sk.iitvkimi1 DRAUCA 
S . I V ( > t t S t . I UKAUC.A 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE] 

Šiaulių vaikų ansamblis „Ro-ko-ko" gieda ir religines giesmes. Liepos 1 
d., sekmadienį, 10 val.r. vaikus išgirsite Brighton Parko Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje per Misiąs. Po jų - koncertas parapijos 
salėje. 

Šiaulių vaikų ansamblis 
„Ro-ko-ko", jau kitą savaitę 
atskrendantis i Čikagą, per 15 
gyvavimo metų surengė dau
giau kaip 400 koncertų, išleido 
3 albumus. Vaikų ansamblio 
vadovė Rasa Kauneckaitė -
beveik visų dainininkų atlie
kamų dainų muzikos autorė. 
Pirmasis „Ro-ko-ko" koncertas 
vyks birželio 29 d., penktadie
nį, 7 val.v. Libertyville Civic 
Center, 135 W. Church St., Li
bertyville, IL. Birželio 30 d., 
šeštadieni, 6 val.v. vaikai dai
nuos Pasaulio lietuvių centre, 
Lietuvių fondo salėje. Liepos 1 
d., sekmadienei, 10 val.r. „Ro-
ko-ko" giedos per Mišias 
Brighton Parko Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje, o po Mišių surengs 
koncertą. Visi bilietai bus par
duodami prieš koncertus. Be 
to, liepos 14 d. 3:30 val.p.p. 
Šiaulių vaikų ansamblis kon
certuos Dainavos stovykloje. 
Kviečiami visi aplinkinių 
miestų lietuviai. Liepos 15 d. 
„Ro-ko-ko" koncertuos Pitts-
burghe, liepos 16 d. aplankys 
Niagaros krioklį, liepos 17 d. 
grįš į Lietuvą. 

Pirmieji t rys skaitytojai, 
teisingai ir kruopščiai užpildę 
„Draugo" pokylio laimėjimų 
knygelę - Sabina Henson, 
Adolfas Baliunas ir Vytautas 
Janulaitis. Dėkojame jums ir 
visus dar kartą kviečiame ne
pagailėti minutėlės laiko ir 
kairėje knygelės pusėje užpil
dyti visus bilietėlius (ne tik 
pirmąjį!) bei su auka atsiųsti 
juos mums, o dešiniąją, ilges
niąją knygelės pusę, pasilikti. 
Linkime jums išlošti prizus -
500, 300, 250, 200, 150 ir dole-

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės tradicinės Joninės 
rengiamos š. m. birželio 23 d., 
šeštadienį, 4 val.p.p. Šaulių 
namuose. Visi kviečiami daly
vauti. 

Fotomenininko Algiman
to Kezio kompiuterine techni
ka atliktų paveikslų apie an
gelus parodos atidarymas 
vyks birželio 29 d., penktadie
nį, 7:30 val.v. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Čia taip 
pat bus pristatytas knyga iš
leistas šių paveikslų katalogas 
, Angelų pasaulis". Parodą 
rengia Čiurlionio galerija. 

Anglijos l ietuvių klubo 
gegužinė, turėjusi vykti bir
želio 24 d. Šaulių namuose, 
atšaukiama iki vėlesnio laiko. 

Birželio 19 d. „Chicago 
Tribūne" pirmojo puslapio 
straipsnyje „For kids, Sabina 
vote a no-brainer", kuriame 
rašoma apie pietinės Čikagos 
mokyklas ir futbolo komandą, 
minima ir Brian Jučo, lietuvio 
dermatologo Kastyčio Jučo 
sūnaus, pavardė. Straipsnyje 
gvildenami sporto lygos, rases, 
draugystės klausimai. 

Joninių tradicijos ir links
mybės birželio 24 d., sekma
dienį, nuo 12 vai. iki 8 val.v. 
vyks Pasaulio lietuvių centro 
sodelyje, Lemonte (14911 127 
St.). Šią šventę rengia Ameri
kos lietuvių televizija, kuri 
taip pat kviečia pasiklausyti 
koncerto, dalyvauti šokiuose 
ir žaidimuose, laimikių trau
kime, paragauti „mamos cepe
linų", šašlykų, balandėlių ir 
kitų lietuviškų skanumynų. 
Praleiskite ilgiausią vasaros 
dieną kartu, linksmame, lietu
viškame būryje. 

Ar žinote, kad Čikagos kul
tūros centre (Chicago Cultural 
Center) esantis 42 pėdų skers
mens vitražinis skliautas, su
kurtas Loui Comfort Tiffany, 
yra pats didžiausias Tiffany 
skliautuotas vitražas pasau
lyje, kurio vertė apytiksliai 35 
mln. dolerių? Antrojo kultūros 
centro vitražinio skliauto 
skersmens dydis šiek tiek 
mažesnis - 40 pėdų, šis meno 
kūrinys buvo atliktas pagal 
Renesanso pavyzdį. Abu 
skliautai bus restauruojami 
2002 metais. Apsilankę Čika
gos kultūros centre, kuris bu
vo įkurtas 1897 metais kaip 
pagrindinė miesto biblioteka, 
galite išvysti ir įdomių meno 
parodų, dalyvauti koncertuo
se. Čikagos kultūros centras 
(78 East VVashington Street) 
veikia pirmadieniais-trečia-
dieniais nuo 10 val.r. iki 7 
val.v., ketvirtadieniais - nuo 
10 val.r. iki 9 val.v., penkta
dieniais - nuo 10 val.r. iki 6 
val.v., šeštadieniais - nuo 10 
val.r. iki 5 val.p.p. ir sekma
dieniais - nuo 11 val.r. iki 5 
val.p.p. Švenčių dienomis 
centras nedirba, įėjimas - ne
mokamas. Informacija tel. 
312-744-6630. 

„Draugo" metinė geguži
nė vyks rugpjūčio 19 d., sek
madienį, tėvų marijonų sode
lyje, Čikagoje. 

Specialios ekskursijos po 
įvairius Čikagos miesto pieti
nius ir šiaurinius rajonus ren
giamos šeštadieniais. Vietas į 
ekskursijas, kurios prasideda 
10 val.r. ir tęsiasi 4 valandas, 
reikia užsisakyti iš anksto, 
skambinant tel. 1-877-
CHICAGO arba internete 
www.877CHICAGO.com 

J e i jau susiruošėte aplan
kyti John G. Shedd akva
riumą, vykite ten ketvirtadie
nį, kada groja džiazą. Nuo bir
želio iki rugpjūčio ketvirtadie
niais - nuo 5 iki 10 val.v. -
jums koncertuos geriausios 
Čikagos džiazo grupės. Akva
riumas įsikūręs 1200 S. Lake 
Shore Dr.; informacija tel. 
312-939-2438. 

„Vaiko vartų į mokslą" 
būrel io gegužinė bus skirta 
ypatingam tikslui - paremti 
būrelio darbą su pomokykli-
niais centrais Lietuvoje. Vasa
ros šventė įvyks liepos 1 d., 
sekmadienį, 12 val.v. Pasaulio 
lietuvių centro sode, Lemonte. 
Bus galima nusipirkti pietus, 
dalyvauti žaidimuose vai
kams, išmėginti savo laimę 
laimikių traukime ir pasiklau
syti brolių Švabų ansamblio 
muzikos. 

Birželio 22 d., penktadie
nį, 2 vai. p . p . Bočių menėje, 
Lemonte, kalbės Raimonda 
Ladavičienė. Jos pasakojimo 
tema - „Visiems besidomin
tiems savo sveikata ir išvaiz
da". R. Ladavičienė yra pran
cūzų laboratorijos „AR-KA-
FARMA" atstovė. Tie, kurie 
krausėsi jos paskaitos birželio 
6 d. „Seklyčioje", buvo paten
kinti, išgirdę daug naudingų 
patarimų. Tad nepraleiskime 
progos pasiklausyti sveikatin
gumo paskaitos. Visus malo
niai kviečia î _ Lemonto apy
linkės socialinių reikalų sky
rius. 

Balzeko lietuvių kul tūros 
muziejus kviečia į amerikie
čio fotografo Enc Futran paro
dą, pavadintą „Soul Food" 
(maistas sielai). Parodos ati
darymas vyks birželio 22 d., 
penktadienį, nuo 7 iki 9 val.v. 
Atidarymo metu bus galima 
paskanauti vadinamojo „soul 
food". Šią parodą rengia Čika
gos kultūros departamentas. 
Apsilankykite šioje parodoje, 
kuri suteiks galimybę pažinti 
didelę dalį šio krašto kultūros 
- Amerikos afrikiečius. Balze
ko muziejaus adresas: 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629; tel. 773-582-6500. 

Dailiųjų amatų šventė, 
kurioje dalyvaus daugiau kaip 
120 dailininkų iš visos Ameri
kos, vyks birželio 23-24 d. nuo 
10 val.r. iki 6 val.p.p. Higland 
Parke. Mugės vieta - 1900 
Sheridan Road, tarp Central 
ir Elm Avenue. Informacija 
tel. 847-432-1888. 

Lemonto LB apylinkės 
valdyba organizuoja vaikų, 
jaunimo ir vyresnio amžiaus 
žmonių lauko teniso kursus, 
kuriuos apsiėmė vesti sporti
ninkas ir sporto entuziastas 
Algirdas Vitkauskas. Šie kur
sai vyks Lemonto parko aikš
telėje. Norintys užsiiminėti 
šia sporto šaka, registruoki
tės, skambindami A. Vitkaus
kui tel. 630-670-0408 arba Le
monto LB pirmininkei Nijolei 
Nausėdienei tel.708-301-5881. 

Draugo knygynėlyje 

Dar turime tokių knygų: 
R. Krupickas, Č. Kudaba 

„Lietuvos žemė" - 24 dol.; 
R. Krupickas, Č. Kudaba 

„Lietuvos žemė" - 28 dol.; 
S. Valentas „Lingvistinis 

pasaulis poezyoje" - 5 dol.; 
K Majus „Lokių medžiotojo 

sūnus" - 1 0 dol.; 
E. Zolia „Lurdas" - 15 dol.; 
„M. Daukšos 1595 m. kate

kizmas" - 1 5 dol.; 
R. Brakauskaitė „Mano lė

lės" -4 dol.; 
D. Urbas „Martyno Mažvy

do raštų žodynas" - 15 dol.; 
P. Holeinone „Mažieji drau

gai" - 1 5 dol.; 
E. Easwaran „Meditacija" -

10 dol.; 
„Pasaulio pasakos. Mėlyn

barzdis" - 1 2 dol.; 
„Močiutės pasakėlės" - 10 

dol.; 
S. De Rosa „Modigliani" -

13 dol.; 
Prie kiekvienos knygos kai

nos prašome pridėti siuntime 
mokestį - 3.95 dol. Jei užsako
te dvi ar daugiau knygų, tuo
met kiekvienos knygos siunti
mo mokestis padidėja 1 dole
riu. 

SškmiSimmi 
ADVOKATAS 

GIHTAJtAS 6>. ČEPĖNAS 
6436&PttlMkiRd.,CMnso>IL«0t» 

Tel. 773-562-4500 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninku 

4636 W. 68 8 tmt 
Chicago, IL 60629 

(Skanai gatraa nuo .Draugo") 
TaL 778-884-0100. 

TaL 888-887.0888,1 ——L K. 

Advokatas 
Jonas Gibautla 

CfcrflJnaair 
krtminaHn— byioa 

8847 B. T i i i s i i A 
Chica#o,IL 
TeL 773-776-6700 

B-amaiL GibaitiafMoLeom 

i 
Toli free 84 hr. 888-778-6748 

Darbo vai. nuo 8 T.r. iki 5 •.•. 
fkįįd 8Tj.ikilv.p.p. 
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Apdovanotas ilgametis Lithuanian Mercy Lift prezidentas Jurgis Lend-
raitis nusifotografavo kartu su dabartine LML prezidente Prane Šlutiene 
(kairėje) ir žmona Viligaile Lendraitiene. Visi trys yra LML steigėjai ir 
dirba čia nuo 1990 metų be pertraukos. 

500 + 4 
PRANĖ ŠLUTIENE 

Jau labdaros fondas Lithua
nian Mercy Lift viršija skai
čių, kurio nebuvome numatę 
prieš 11 metų. Gegužės mėne
sio siuntos buvo iš SIM Por-
tex: 100,920 dol. Tulsa Rotary 
Club iš Oklahomos 847,000 
dol., Sister Helen iš B riek ton, 
Mass už 22,500 dol., St. An-
drew bažnyčia iš Philadelphia 
už 511,175 dol. National 
Foundation 24,740 dol., Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
„Saulutė" 30,880 dol., ir Ce-
dar Campuses 47,172 dol. Jei 
neturėtumėm Christian Relief 
Services, kurios sumoka už 
siuntas, tų amerikiečių siuntų 
nebūtų, jose yra brangus vais
tai ir medikamentai, o lietuvių 
organizacijos turėtų mokėti 
iš savo iždų. Vieno talpintuvo 

persiuntimas kainuoja apie 
5,000 dol. Dar yra taip, kad 
nei ačiū nepasako. Nuo įsi
kūrimo LML išsiuntė labda
ros į Lietuvą už 108,260, 
991,92 dol. 

Jau priartėjo laikas, kad iš 
amerikiečių gauname mažiau 
gerų vertingų reikmenų. Tos 
labdaros įstaigos, iš kurių 
rankų patenka į LML dova
noti daiktai, nori, kad būtų 
naudojama savame krašte, 
Amerikoje. Kaip naudinga 
buvo gauti pilną 40 pėdų tal-
pintuvą su vienkartinėm pirš
tinėm, kurios taip reikalin
gos ligoninėse ir gydymo įstai
gose. Jie mano, kad Lietuva 
po llmetų turėtų stovėti ant 
savo pačios kojų, o tų reikme
nų negavimas tik apsunkina 

gydymo vietoves. 
Labai griežtai žiūrime į nau

dotą aparatūrą. Žmonės ma
no, kad paskirs vienai ar kitai 
ligoninei ir jos galės naudoti. 
Tokių aparatų yra Sveika
tos apsaugos sandėlyje. Atva
žiavę iš gydymo įstaigų, pa
sižiūrėti į seną daiktą, kuris 
tikrai nenaudingas, ir palieka. 
Mes patariam, kad geriau bū
tų aptarnauti naujais medici
niškais aparatais, pirkti juos 
Europoje pritaikytais standar
tais. Gydytojai lanko semina
rus užsienyje, mato išstatytus 
aparatus ir patys žino, ko no
ri. 

Kroviniai atsiranda nepa
prastai. Krovinius reikia pri
krauti. Krovimas yra mažiau
sias darbas, viso popierizmo 
tvarkymą atlieka LML sava
noriai. Reikia paruošti visus 
popierius Amerikos ir Lietu
vos muitinėm. Kai iš Klai
pėdos yra paleistas krovinys, 
jis — atsiranda Vilniaus mui
tinėje ir gali sėdėti bent 5 
valandas, iki privažiuos per
leidimui vežti į numatytą vie
tą. Muitinė labai tikrina są
rašus. Muitinės turi tarptau
tinę teisę atidaryti talpintu-
vą prieš pristatant ir peržiū
rėti, kas vežama. Prie popie
rizmo kabinėjasi dėl kiekvie
no žodžio. Sąrašai yra išsiun
čiami faksogramoms ir ki
tais greitais būdais. 

Ačiū visiems, kurie prisi
deda padėti Lietuvai. Norė
tume visus matyti mūsų lab
daros lėšų telkimo pokylyje, 
kuris įvyks Brookfield zoolo
gijos sodo patalpose lapkričio 
17 d. Pelnas bus skirtas gydy
ti krūties vėžį moterims ir 
vyrams Lietuvoje. 

GEGUŽINĖ „TRIMTTUF REMTI 
Jau tapo tradicija, kai kas

met Čikagos Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės vadovybė ir 
šauliai organizuoja gegužinę 
Lietuvoje einančio „Trimito" 
žurnalui remti. Šiemet geguži
nė įvyko birželio 3 d. ir į ją at
vyko gausus būrys šaulių, Či
kagos lietuvių ir įvairių lietu
viškų organizacijų atstovų. 

Gegužinės organizatoriai — 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės vadas J. Šidlauskas ir 
„Trimito" įgaliotinis K Stra
vinskas buvo patenkinti susi
rinkusiųjų apsilankymu. Juk 
visas gegužinės pelnas skiria
mas šaulių žurnalui „Trimi

tas", kurio kiekvienas numeris 
tampa įdomesnis, žurnalas vis 
dažniau lanko išeivijos skaity
tojus, lietuvių tarpe, vis daž
niau yra jų remiamas. 

Kaip visuomet, rinktinės 
moterys, vadovaujamos rink
tinės moterų vadovės A. Bal
čiūnienės ir jos pavaduotojos 
M. Gudaitienės, atvykusiems į 
gegužinę paruošė gardžius 
pietus ir įvairius užkandžius. 
Prikimšus pilvus lietuviškom 
dešrelėm, cepelinais, kugeliu 
ir kitu maistu, atėjo laikas 
valsui, polkutei, tango... Jau 
tradiciškai savo muzikinius 
sugebėjimus rodė K. Rama

nauskas. 
Prieš „laimės šulinio" lai

mėjimų traukimą, kurio bene 
labiausiai laukė gegužinės 
dalyviai, K Stravinskas ir šių 
eilučių autorius padėkojo susi
rinkusiems už atvykimą ir 
paramą „Trimitui". Laimėji
mus, tarp kurių buvo nema
žai rinktinės šaulių atneštų 
įvairių prizų, vedė rinktinės 
vadas J. Šidlauskas, moterų 
vadovė A. Balčiūnienė, jos 
pavaduotoja M. Gudaitienė ir 
„Trimito" įgaliotinis K Stra
vinskas. 

Gegužinės metu surinkti pi
nigai netrukus bus persiųsti į 
Lietuvą „Trimito" leidybai ir 
stiprinimui. 

Stasys Ignatavičius 

G«guzines .Trimitui" remti organizatoriai. Zigmo Degučio nuotr. 

PENKTASIS RADINIŲ 
KONKURSAS 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Švietimo komisijose 
skelbtas rašinių konkursas už 
Lietuvos ribų veikiančioms 
gimnazijoms baigėsi. Konkur
so mecenatas jau penktąjį 
kartą yra Raimundas Griga
liūnas, prisidedant ir PLB 
Švietimo komisijai. 

Gimnazistams buvo pasiūly
tos trys temos tautiškumo ug
dymui: „Ar vyskupo Motiejaus 
Valančiaus darbai gyvi ir 

I šiandien?" (minint vyskupo 

dviejų šimtų metų gimimo su
kaktį), „Lietuvos tautos trėmi
mai" (šešiasdešimtmečio pa
minėjimui) ir „Esu rašytoja(s), 
rašyčiau..." Sulaukta trisde
šimt septynių rašinių. Iš „Lie
tuvių namų" vidurinės mokyk
los Vilniuje gauti trys rašiniai, 
iš rusų-lietuvių mokyklos 
„Šaltinėlis" Maskvoje — ketu
ri, iš Punsko gimnazijos/Kovo 
11-osios gimnazijos Vokietijoje 
— du rašiniai. 

Rašinių komisija, kurią su
darė Švietimo komisįjos pirmi
ninkė Regina Kučienė, Laima 
Apanavičienė, Alicija Brazai-
tienė, Vida Brazaitytė ir Aldo

na Rauchienė, šių metų bir
želio 17-O8ios posėdyje premi
javo dvylika kūrinių. Keturi 
kiti kūriniai įvertinti specia
liomis premijomis: vienas už 
knygų apie tremtį apžvalgą, 
antras už savo kūrybos eiles, 
trečias už gražią kalbą ir ket
virtas už gerą publicistinį 
straipsnį. 

PLB Švietimo komisija nuo
širdžiai dėkinga nuolatiniam 
mecenatui Raimurylui Griga
liūnui už pagalbą puoselėjant 
tautiškumą, kurį galima išug
dyti tik gimtosios kalbos pag
rindu. Visų mokinių kūryba 
bus išleista atskira knyga. 


