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Ministras pirmininkas Rolandas 
Paksas atsistatydino 

Jis informavo jau parašęs Vilnius, birželio 20 d. 
(BNS) — Liberalų sąjungos 
vadovas Rolandas Paksas at
sistatydino iš premjero posto. 
Tai jis paskelbė vyriausybės 
posėdyje, kuriame dalyvavo 
tiek liberalų, tiek sociallibe
ralų deleguoti ministrai. 

R. Paksas ministrų kabineto 
narius informavo, kad trečia
dienį telefonu kalbėjosi su pre
zidentu Valdu Adamkumi ir 
jie abu pažymėjo, kad faktinės 
vyriausybės nebėra. Pasak 
premjero, tiek jį, tiek Seimo 
pirmininką Artūrą Palauską 
V. Adamkus prašė pabandyti 
sudaryti pastovią vyriausybę. 
„Kad būtų suformuota stabili 
vyriausybė ir stabili dauguma, 
esant šioje koalicijoje, aš ma
tau vienintelę galimybę — 
ministras pirmininkas turi at
sistatydinti ir turi būti tęsia
mos derybos valdančiojoje 
koalicijoje dėl tolesnio darbo", 
vyriausybės posėdžių salėje 
ministrams sakė R. Paksas. 

atsistatydinimo pareiškimą ir 
prezidentui siūlys, kad prem
jero pareigas laikinai eitų fi
nansų ministras Jonas Liongi
nas. 

Po R. Pakso pareiškimo vy
riausybės posėdis baigėsi, nu
matyti darbotvarkės klausi
mai, tarp kurių — ilgalai
kio bendradarbiavimo sutar
ties tarp Rusijos bendroves 
„Jukos" ir bendrovę „Mažeikių 
nafta" valdančios JAV įmones 
BWilliams International" pa
tvirtinimas, „Lietuvos dujų" 
privatizavimo modelio nusta
tymas — svarstomi nebuvo. 

Prezidentas Valdas Adam
kus vėliau trečiadienį priėmė 
R. Pakso vyriausybės atsista
tydinimą. Savo dekretu prezi
dentas pavedė kabinetui to
liau eiti pareigas, vadovaujant 
ūkio ministrui Eugenijui 
Gentvilui, kol bus sudaryta 
nauja vyriausybė. 

Socialliberalai dėl koalicijos 
derėsis su socialdemokratais 
Vilnius, birželio 20 d. 

(BNS) — Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalų) frakcija 
nusprendė rekomenduoti par
tijai pradėti derybas dėl nau
jos valdančiosios koalicijos su
darymo su opozicine Lietuvos 
socialdemokratų partija, pra
nešė NS informacijos centro 
vadovas, Seimo narys Vytau
tas Kvietkauskas. 

Socialdemokratų partijos 
pirmasis vicepirmininkas Vy
tenis Andriukaitis teigė, jos 
socialdemokratai svarstys tokį 
pasiūlymą, jeigu jį pateiks NS 
partija. J is patvirtino, jog de
rybas su socialliberalais so
cialdemokratai pradėtų tik 
tuo atveju, jeigu būtų nutrauk
ta dabartinės valdančiosios 
koalicijos sutartis, o preziden
tas pasiūlytų jiems sudaryti 
naują vyriausybę. 

Pasak V. Kvietkausko, so
cialliberalų netenkina antra
dienio vakarą Liberalų są
jungos (LLS) valdyboje priim
tas sprendimas siūlyti val
dančiosios koalicijos bendri
ninkams pakeisti pernai spalį 
po Seimo rinkimų pasirašytą 
koalicijos sutartį. V. Kviet
kausko teigimu, NS svarstytų 
galimybę išsaugoti dabartinę 
koaliciją, jeigu atsistatydintų 
premjeras Rolandas Paksas. 

V. Kvietkauskas bendravo 
su žurnalistais iki paskelbiant 
apie R. Pakso atsistatydinimą. 

Socialliberalų frakcijos se
niūnas Alvydas Ramanauskas 
neatmetė galimybės, jog so
cialliberalams bandant suda
ryti koaliciją su socialdemo
kratais, gali pasikeisti frakci
jos personalinė sudėtis. Kai 
kurie socialliberalų atstovai 
neslepia, jog svarsto galimybę 
pasitraukti i i NS frakcijos, jei
gu būtų kuriama koalicija su 
socialdemokratais. Savo ruož
tu A. Ramanauskas teigė, jog 
gali įvykti ir priešingai — kas 
nors prisijungs prie NS frakci
jos. 

Socialdemokratai ir 
socialliberalai pradėjo 

„užkulisiu" veiklą 

Socialdemokratams ir social
liberalams neigiant derybas 
dėl naujos valdančiosios koali
cijos sudarymo, šių partijų 
vadovybės nariai bandė per
vilioti dabartinės koalicijos 
rėmėjus. 

Seimo pirmininko pavaduo
tojai socialliberalas Artūras 
Skardžius ir socialdemokratas 
Česlovas Juršėnas pirmadienį 
siūlė Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos (LLRA) pirmininkui, 
Seimo nariui Valdemarui To-
maševskiui jungtis į socialli
beralų ir socialdemokratų koa
liciją. „Mums buvo pažadėta, 
jog išlaikysime savo pozicijas, 
jeigu palaikysime jų ketini
mus", sakė V. Tomaševskis. 

Du Seimo narius turinti 
LLRA nėra valdančiosios Nau
josios politikos koalicijos narė, 
tačiau ją remia, mainais už tai 
gavusi Vilniaus apskrities 
viršininko pavaduotojo ir 
Švietimo ir mokslo ministro 
pavaduotojo postus. 

Iki šiol socialliberalai tvirti
no norį išlaikyti dabartinę 
Naujosios politikos koaliciją, o 
socialdemokratai neigė vedan
tys kokias nors derybas su so
cialliberalais dėl naujos koali
cijos sudarymo. 

Č Juršėnas ir trečiadienį 
taip pat bandė paneigti, jog 
buvo pateiktas toks pasiūly
mas. 

Antradienį Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija (LLRA) pa
reiškė „nematanti rimtų argu
mentų tam, kad Rolando Pak
so vadovaujama vyriausybė 
negalėtų toliau dirbti". Kaip 
teigiama V. Tomaševskio pasi
rašytame pareiškime, social
demokratų ir NS pasiūlymai 
LLRA dalyvauti kuriant ben
drą naują koaliciją vertinami 
„kaip LLRA pozicijų sustipri
nimas", tačiau šiai politinei 
jėgai „žymiai svarbesnis soli
dumas santykiuose su part
neriais, stabilumas savo įsi
tikinimuose, netroškimas val
džios bet kokia kaina". 

* Seimo pi rmininkas Ar
turas Paulauskas paragino 
partijos tarybą neskubėti pri
imti sprendimą dėl koalicijos 
su socialdemokratais. Užda
rame NS tarybos posėdyje A. 
Paulauskas pareiškė pritari
mą deryboms su Liberalų są
junga dėl dabartinės koalicijos 
išsaugojimo. NS vadas ragino 
partijos tarybą nepriimti jokio 
sprendimo dėl socialliberalų 
galimos koalicijos su socialde
mokratais ir paprašė tarybos 
suteikti įgaliojimus partijos 
prezidiumui bei NS frakcijos 
Seime valdybai priimti galu-

Vilnius, birželio 20 d. (BNS) prie liberalų bei netrukus bu-
- Atsistatydinęs premjeras vo išrinktas jų pirmininku. 

Naujosius puiitiko:- sparnų. Kuriame pagrindinis vaidmuo atiteko Liberalų ir Socialliberalų sąjungoms, 2000 m. spali 
„palaimino" Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (viduryje) Koalicines vyriausybes darbui vadovauti buvo paskir
tas premjeras Rolandas Paksas (kairėje), Seimo pirmininko postas atiteko Naujosios sąjungos (NS, socialliberalų) va
dovui Artūrui Paulauskui. K*»tudo Vanago (Elta) nuotr. 

Atsistatydinęs premjeras kviečia * įtarus, kad prezidentą 
. H M i j i_ Valdą Adamkų ištiko ūmus 

SOCia l l lbera lUS d e r y b o m s apendicito priepuolis, trečia
dienį ryte jis buvo išvežtas į 
SantariŠkių klinikas. Kaip 
sakė prezidento atstovė spau
dai Violeta Gaižauskaitė, 
trečiadienį apie 11 valandą 74 
metų prezidentui dar buvo at
liekami įvairūs tyrimai, tiks
linama diagnozė ir spren
džiama, ar jį operuoti. Dėl 
priepuolio prezidentui teko 
atšaukti planuotą susitikimą 
su skilusios valdančiosios koa
licijos vadovais — sociallibe
ralų vadovu, Seimo pinninin-
ku Artūru Paulausku ir Libe
ralų sąjungos pirmininku, 
premjeru Rolandu Paksu. 
Todėl, pasak V. Gaižauskai
tės, V. Adamkus su jais 
kalbėjosi telefonu ir konstata
vo, kad „faktinės vyriausybės 
nebėra". Prezidentas A Pau
lausko ir R. Pakso paprašė 
kuo greičiau pasiūlyti „stabi
lios vyriausybės variantą". 

* Trečiadienio pavakare 
Vilniaus universiteto San
tariŠkių klinikų gydytojai atli
ko apendicito operaciją prezi
dentui Valdui Adamkui. 
„Operacija praėjo labai sėk
mingai ir tikimės, kad jo ek-
selencija greitai sugrįš į dar
bą", sakė klinikų generalinis 
direktorius Antanas Vinkus. 
Prezidentą operavo profeso
rius Algimantas Bubnys. Ope
racija truko kiek mažiau nei 
dvi valandas. Prezidentui V. 
Adamkui buvo atlikta narko
zė. A Vinkaus teigimu, prezi
dentas ligoninėje turėtų pasi
likti dar apie savaitę. CBNS> 

* Jei pritars politikai, 
Lietuvoje bus pradėta įgy
vendinti Nacionalinė kovos su 
korupcija strategija. Jos au to 
riai spėja, jog siūlomiems ko
rupcijos mažinimo būdams 
itin priešinsis šešėlinės jėgos. 
Ypač — siūlymams uždraust i 
juridiniams asmenims finan
suoti partijas, taip pat atsisa
kyti kompensuojamų vaistų 
sąrašo ir importuojamų vais
tų, jau turinčių užsienio pa
žymėjimus, pakartotinio regis
travimo. (VŽ, LŽ. Eltt) 

* Lietuvos vaikai po trijų 
mėnesių gali likti be skiepi
jimų kalendoriuose numatytų 
skiepų. Medikai nerimauja, 
kad tuomet pasibaigs valsty
bės kompensuojamų skiepų 
atsargos. Šiais metais skie
pams pirkti buvo skirta 3.9 
mln. litų. Ši suma patenkina 
vos septynių mėnesių skiepu 
poreikį. <LR. EIU> 

Rolandas Paksas tikisi, kad 
koalicijos bendrininkai social
liberalai „išlaikys brandos eg
zaminą" ir sės prie derybų sta
lo su liberalais kalbėtis dėl 
koalicijos ateities. 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį R. Paksas teigė atsi
statydinęs, nes tai buvusi vie
nintelė galimybė išsaugoti 
Naujosios politikos koaliciją ir 
sudaryti sąlygas dirbti jos vy
riausybei. „Aš kalbu apie koa
licinę daugumą, kuri neleistų 
ateiti kairiosioms jėgoms, aš 
kalbu apie koalicinę daugumą, 
kuri galėtų tęsti pradėtas li
beralias reformas", pabrėžė R. 
Paksas. 

Jis priminė antradienį va
kare liberalų valdybos priimtą 
pareiškimą, kuriame jie „pa
kartotinai kviečia koalicijos 
partnerius peržiūrėti koalici
jos sutartį, įvertinant susi
klosčiusią politinę situaciją". 
„Mes kalbame apie koalicinės 
sutarties peržiūrėjimą tokiu 
aspektu, kad tai yra nulinis 
variantas. Įsivaizduokit, va
kar įvyko rinkimai, yra sufor
muota koalicija, pradedam 
kalbėti", sakė R. Paksas. 

„Aš susilaikau nuo pasiūly
mo atsistatydinti Seimo pirmi
ninkui, bet aš siūlau socialli
beralams suformuoti derybinę 
grupę bei sėsti prie derybų 
stalo", sakė R. Paksas. 

Paklaustas apie galimybę 
tartis dėl koalicijos su social
demokratais, R. Paksasjos ne
atmetė. „Manau, politinės 
konsultacijos yra galimos. So
cialdemokratų ir liberalų pro
gramos labai skiriasi, bet jei 

Priėmęs vyriausybės atsista
tydinimą, prezidentas turės 
ne vėliau kaip per 15 dienų 
pateikti Seimui svarstyti mi
nistro pirmininko kandidatū
rą, kuriai turi pritarti Seimas. 

* Lietuvoje griūvant vy
riausybei, socialdemokratų 
vadas, buvęs prezidentas Al
girdas Brazauskas spėjo as
meniniais reikalais apsilanky
ti Maskvoje. Trečiadienį po
piet A. Brazauskas sakė, kad 
trumpai lankėsi Maskvoje, 
kur „pasveikino vieną savo 
draugą su 70-mečiu". Jis neį
vardijo savo draugo, tačiau sa
kė, kad ši draugystė „iš senų 
laikų". Politikos kuluaruose 
pasklido žinia, neva A. Bra
zauskas, lankydamasis Mask
voje, susitiko su Rusijos dujų 
bendrovės „Gazprom" vado
vais. Kaip žinoma, „Gazprom" 
neslepia norų dalyvauti priva
tizuojant „Lietuvos dujas". 
Tačiau A. Brazauskas paneigė 
susitikęs su „Gazprom" atsto
vais. BNS žiniomis, A. Bra
zauskas vyko į Maskvą užsa
komuoju skrydžiu iš Kauno. 
Lietuvos ambasada Maskvoje 
nebuvo informuota apie buvu
sio prezidento apsilankymą 
Rusijos sostinėje. SJHSJ 

* Laikinajam vyriausybės 
vadovui Eugenijui Gentvilui 
paskirta valstybinė apsauga. 
E. Gentvilui paskirtas apsau
gos karininkas, automobilis, 
kitos deramos apsaugos prie
monės. E. Gentvilo namų sau
goti nereikia, nes jis Vilniuje 
gyvena saugomame Turniškių 
rajone. IBNS> 

* Buvusiam premjerui 
kalbėti apie platesnę koaliciją Adolfui Šleževičiui bus grą-
— reikėtų pradėti konsultaci- žintas 135,162 litų piniginis 
jas", kalbėjo buvęs premjeras. 

R. Paksas, kuriam dabar 45-
eri, kartą jau buvo priverstas 
anksčiau laiko palikti premje
ro postą. Pirmą kartą tuometi
nis konservatorius R. Paksas 
atsistatydino 1999 m. spalį, 
nesutikdamas su „Mažeikių 
naftos" akcijų pardavimu JAV 
verslovei „Williams Interna
tional". Tuomet premjeru jis 
dirbo 5 mėnesius. Tų pačių 
metų pabaigoje R. Paksas pa
liko Konservatorių partiją ir 
su savo šalininkais prisijungė 

tinį sprendimą dėl tolesnio 
bendradarbiavimo su libera
lais. • (BNS) 

indėlis, kurį jis buvo padėjęs į 
dabar jau bankrutavusį Lietu
vos akcinį inovacinį banką 
(LAIB). Vilniaus apygardos 
teismas paskelbė, kad visiškai 
tenkina buvusio premjero ieš
kinį Turto bankui, vyriausybei 
ir buvusiam padėjėjui Juozui 
Palioniui. Vyriausybė yra per
ėmusi žlugusio LAIB teises. 
* * Birželio 14 d. Specia
liųjų tyrimų tarnybos Klai
pėdos skyriaus pareigūnai pa
reiškė kaltinimus Palangos 
merui Egidijui Rimkui. Jis yra 
kaltinamas piktnaudžiavimu 
tarnyba ir tarnybinio suklas
tojimo suorganizavimu. <K LR. 
R. LŽ. Elta) 

(Remiintii BNS. Rfutrr, DPA. AP. Interfa*. rTAR-TASS. 
BcUPAN, R1A u Fl.TA žmiu agentūrų prantfaui*) 

Briuselis. NATO yra pasirengusi nusiųsti į Makedoniją kelis 
tūkstančius kareivių prižiūrėti etninių albanų sukilėlių nusigink
lavimo, jeigu tarp vyriausybės ir sukilėlių bus pasiektas politinis 
susitarimas. NATO ambasadoriai svarstė Makedonijos prezidento 
Boris Traikovski prašymą padėti nuginkluoti sukilėlius. Tuo tar
pu Skopjeje tebevyko derybos, kuriose siekiama, kad susiskal
džiusi daugiatautė vyriausybė vieningai palaikytų Vakarų remia
mą taikos planą. Tačiau derybos kol kas buvo nerezultatyvios. 
NATO reikalavo, kad prieš sąjungai įsikišant, Makedonijos slavų 
ir etninių albanų partijos pasiektų politinį susitarimą dėl reformų 
ir sukilėlių nusiginklavimo plano. Vienas saugumo atstovas Pary
žiuje AFP pranešė, kad siekiant apsaugoti sieną su Kosovu ir nu
ginkluoti sukilėlius, j Makedoniją jau artimiausiomis savaitėmis 
galėtų būti nusiųsta iki 3,000 karių. 

Berlynas. JAV pajėgų Europoje vadovybės atstovas spaudai 
trečiadienį paneigė Irako naujienų agentūros INA pranešimą, kad 
Vakarų lėktuvai antradienį puolė miestą šiaurės Irake. Agentūros 
tvirtinimu, per puolimą žuvo 23 žmonės ir 11 buvo sužeista. „Tai 
visiškai klaidingas pranešimas", pareiškė majoras Edvvard Loo-
mis „Mes atlikome įprastą neskraidymo zonos apžiūrą. Mes ne
atidengėme ugnies. Visi mūsų lėktuvai sugrįžo saugiai", teigė jis. 
Kiek anksčiau INA paskelbė, kad JAV ir Britanijos karo lėktuvai 
apšaudė Talafaro rajoną netoli Mosulo miesto šiaurės Irake. JAV 
ir Britanijos pajėgos patruliuoja šiaurinėje neskraidymo zonoje 
virš Irako iš karinės oro bazės pietų Turkijoje. Vakarų lėktuvams 
gana dažnai tenka rengti antskrydžius nuo 1998 m. gruodžio, kai 
Bagdadas nusprendė pradėti priešintis virš šiaurės ir pietų Irako 
patruliuojantiems lėktuvams. Neskraidymo zonos virš Irako teri
torijos buvo įkurtos po 1991 m. Persijos įlankos karo. 

Islamabadas. Trečiadienį Pakistano karinis valdytojas, genero
las Pervez Musharraf oficialios ceremonijos metu buvo prisaikdin
tas prezidentu. Kiek anksčiau P. Musharraf paskelbė išsaugosiąs 
ir valstybės vyriausiojo valdytojo titulą, kurį turi nuo 1999 m. spa
lio, kai per karinį perversmą nušalino tuometinį premjerą Nawaz 
Sharif. „Esu nuoširdžiai įsitikinęs, kad turiu atlikti skirtą vaid
menį ir padaryti viską, kad nenukentėtų mano tauta", sakė P. 
Musharraf. Jis sakė, kad jis yra ryžtingai nusiteikęs tęsti pastan
gas atgaivinti ekonomiką ir pareiškė, kad jo sprendimas tapti pre
zidentu nesukliudys atkurti Pakistane demokratiją. 

Londonas. Didžiojoje Britanijoje trečiadienį prasidėjo nekant
riai lauktas „daktaro Mirties* bylos viešas nagrinėjimas, po kurio 
gali pasirodyti, kad kažkada gerbtas šeimos gydytojas iš tikrųjų 
yra daugiausiai žmonių nužudęs nusikaltėlis pasaulyje. Harold 
Shipman, kurį „daktaru Mirtimi'' praminė žiniasklaida, praėjusių 
metų sausį buvo pripažintas kaltu dėl 15 senyvo amžiaus pacientų 
nužudymo. Visi šie žmonės mirė nuo per didelės heroino dozės. 
Nuo to laiko į žmogžudysčių sąrašą buvo įtraukti dar 25 atvejai, o 
ataskaitoje gydytojas tiesiogiai siejamas su dar 236 įtartinomis 
mirtimis. Per viešą teisminį nagrinėjimą, kuriam vadovauja Janet 
Smith, iš viso bus tiriamos 466 mirčių aplinkybės. Šis skaičius, 
gali padidėti. Palyginus H. Shipman medicininius įrašus su kitų 
tos apylinkės šeimos gydytojų įrašais, buvo nustatyta, kad 55 me
tų „daktaras Mirtis" pasirašė 345-iais mirties liudijimais daugiau 
nei kiti. Daug jo pacientų mirė popietę, namuose ir būdami vieni. 
H. Shipman, kuris jau atlieka 15 kalėjimo iki gyvos galvos baus
mių, niekada nebeišeis į laisvę. 

Maskva. Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenka trečia
dienį paprašė, kad Rusijos prezidentas Vladimir Putin paremtų jo 
perrinkimo kampaniją. Pasak pranešimų, Baltarusijos vadovas 
taip pat pageidauja, kad Kremlius užgniaužtų žiniasklaida, nepa
lankiai nušviečiančią jo rinkimų kampaniją. A. Lukašenka ir V. 
Putin susitiko Kremliuje. A. Lukašenka nuslopino savo šalies opo
zicinę spaudą ir kontroliuoja Baltarusijos televiziją. Be to, jis gra
sino prieš rinkimus išvaryti Europos Saugumo ir bendradarbiavi
mo organizacijos (ESBO) stebėtojus ir uždaryti jos misiją. Tačiau 
šaltiniai Minske ir Maskvoje teigia, jog A Lukašenka nerimą ke
lia tai, jog V. Putin kol kas atsisako paremti jo perrinkimo kampa
niją, o Rusijos televizija skiria laiko kitiems baltarusių kandida
tams. Vyriausybės atstovai Maskvoje pareiškė, jog maža tikimybė, 
kad V. Putin dabar parems savo kolegą. Mat prezidentas esąs su
sirūpinęs dėl pranešimų, kad A. Lukašenka suaktyvino politinius 
suėmimus ir gali būti susijęs su kelių jo priešininkų dingimu. 

Pasaulinės neurologų federacijos pirmininkas James Toole 
mano, kad tokius pasaulio valstybių vadovus, kaip George W. 
Bush ar Tony Blair, reikėtų ištirti dėl beprotybės požymių. Gar
saus mokslininko, daktaro J. Toole teigimu, turėtų būti tikrinama 
ir politikų psichika. Jo nuomone, įtakingų politikų protinė būklė 
tikrinama rečiau nei lakūnų. Pvz. Britanijoje apskritai nėra įsta
tymų, kurie numatytų jos vadovų protinės sveikatos patikrinimą. 
Amerikoje 1976 m. buvo priimta 25-oji Konstitucijos pataisa, įga
linantį nušalinti prezidentą esant poreikiui, tačiau reikia pasiekti 
daugiau, tvirtina dr. J. Toole. 

Berlynas. Vokietė pavarde Levvinski dirba firmoje „Clinton", ir 
jos klientai nuolat svaido nepadorius juokelius. Tačiau Yvonne Le
vvinski teigia, kad jai labai patinka jos darbas šioje Berlyno fir
moje, siuvančioje džinsus. Firmos „Clinton" vyriški džinsai yra 
pavadinti „Camp David", o moteriški — „Hillary", be to, firmos 
parduotuvės vadinasi „Chelsea". Y. Lewinski apie klientus pasa
kojo: „Kai kurie iš karto pradeda kvatoti, o kiti pradeda juokauti 
apie cigarus ar net pagalvoja, kad aš tokia pavarde prisistatau 
juokais. Tada jie sako: Taip jie 
taip, o aš esu Jungtinių Valsti
jų prezidentas'". 
Sutrumpinimai: K — „Klaipėda". KD — 
„Kauno diena". LA — „Lietuvos aidas", 
LR — „Lietuvos rytas". LŽ — „Lietuvos 
žinios". R — ..Respublika". 

Naudotasi Lietuviu grįžimo į tėvyne 
centro medžiaga 

KALENDORIUS 
Mitel io 21 d.: šv. Aloyzas Gon-

zaga; Alicija. Apolinaras, Demetr\ja, 
Galminas. Vasart. Pirmoji vasaros 
diena. 

Birielio 23 d: Švc. Jėzaus širdis; 
Inocetas, Jonas, Kaributas, 
Paulinas, Sudargas. Tomas. 
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LIETUVIU TELKINIAI 
LOS ANGELES, CA 

PAVASARIO Š V E N T Ė 

Lietuvos Dukterų draugija 
šauniai atšventė šių metų pa
vasario šventę, susilaukusi re
kordinio skaičiaus svečių. An
gelų mieste yra dvi tokios 
šventės — pavasarį ir rudenį 
— žiedų žydėjimas ir derl iaus 
nuėmimas bendromis pastan
gomis, kad šalpos šaltinis gy
voje šalpos darbuotėje neiš-
džiūtų. Ruošiant tai , svarbu 
gerai apgalvoti ir jų meninę 
dalį. Šiais metais muz. Vikto
ras Ralis paprašytas*-talkinti 
neatsisakė, bet pasiūlė kviesti 
vietinėse sąlygose j a u n u s ta
lentus. Losangelietis pianistas 
Rudolfas Budginas ir sopra
nas Indrė Viskontaitė, Kana
dos lietuvaitė iš Toronto, šiuo 
metu čia studijuojanti, Lietu
vos Dukterų draugijos pavasa
rio šventėje sutiko atlikti 
programą. Kultūrinė rek lama 
susidomėjimą pagyvino. 

Rudolfas Budginas gimė 
Plungėje. Nuo 1994 metų mo
kosi USC-Pietų Kalifornijos 
universitete. 1989 m. j is lai
mėjo antrą premiją Vitols 
tarptaut iniame pianistų kon
kurse; 1993 m. — Yamaha of 
Europe ta rp taut in iame pia
nistų konkurse. 

Indrė Viskontaitė ilgesnį lai
ką lavino balsą Marjorie 
Sparks studijoje, Toronte. 
Koncertavo Londone, Anglijo
je, pažymint Lietuvos Neprik
lausomybės dieną. Yra laimė
jusi pirmąsias vietas Newmar-
ket balso konkursuose. Studi
javo psichologiją ir prancūzų 
literatūrą Toronto universi
tete, kurį 1999 m. baigė su 
pagyrimu. Šiuo me tu lavina 
balsą USC — Pietų Kaliforni
jos universitete ir ruošia dok
toratą iš psichologijos. 

Pavasario šventėje, š.m. ge
gužės 6 d., tuojau po pamaldų visi keliai vedė į Šv. Antano 
Sv. Kazimiero parapijos salė- parapiją Detroite, kurioje bu-
je, šie jauni menininkai atliko vo švenčiama parapijos dan

giško globėjo Šv. Antano 
šventė. Oras gražus, šilta, 
saulutė glostė savo šiltais 
spindulėliais, ir daug žmonių 

jos... Tai nustebino ir patį pia
nistą. Po to solistė Indrė Vis
kontaitė atliko tris arijas: „Va
do, ma dove", Mozarto „Porgi, 
amor" iš „La nozze di Figaro" 
— Mozarto ir „Song to the 
moon", undinės dainą iš op. 
„Rusalka", — Dvoržako. Gra
žus lygus lyrinis sopranas šio
je programos dalyje atsisklei
dė naujomis spalvomis, gerai 
paruošti dalykai skambėjo įti
kinančiai, subjektyviai ir be 
nuovargio reiškinių. Tikrai 
patvari , da rnaus santykio su 
publika vokaliste. Pabaigai 
vėl pianistas Rudolfas Budgi
nas; j isai pasirinko ypatingą 
Shubert kompoziciją Goethes 
poezijos žodžiams „Girių ka
ralius"; labai gerai žinoma 
muzikos sferoje daina/pasaka 
fortepijonui: tėvo ir sūnaus 
mažamečio kelionė naktį miš
ku, kur apgaulingos regi
mybės dvasia nukamuoja ber
niuką mirtinai. Rudolfas Bud
ginas šią kraupią baladę, 
t rumpais žodžiais vaizdžiai 
apibūdinęs, atliko jauno gai
valingo romantiko prigimties 
dovana: — čia baimė tamsos, 
vilionė, saldūs pažadai liejosi 
jo tobulos technikos pasažais 
iki paskutinio trumpo akordo 
— berniuko mirties. Publika 
labai įdėmiai klausė šio kon
certo. Ovacijomis sveikino ir 
dėkojo. Abu menininkai buvo 
apdovanoti gėlėmis. Lietuvos 
Dukterų draugija dėkinga už 
šį puikų koncertą jauniems 
mūsų talentams, kurių vardai 
visų dalyvavusių širdyse lieka 
pagarbiai užantspauduoti . 
Linkima abiems geros laimės 
ir pasisekimo. 

S t a s ė V. P a u t i e n i e n ė 

D E T R O I T , M I 

ŠV. ANTANO ŠVENTĖ — 
ATLAIDAI 

Sekmadienį, birželio 10 d., 

neilgą akademinio lygio prog
ramą. Pradžioje t rys lietuviš
kos dainos: „Beauštanti auš
relė", „Dėkui močiutei" ir „Ma
mytė". Dailios išvaizdos so- dalyvavo šventėje. Šv. Mišių 
listė Indrė Viskontaitė pradėjo metu bažnytinis choras, vado-
programą be įtampos. Laiky- vaujamas muz. Stasio Sližio 

gražiai giedojo St. Sližio su
kurtas Mišias „šv. Antano 
himną", ir „Tau dėkinga Lie
tuva". Pabaigai St. Sližys atli
ko vargonais tokatą „Atlaidų 
finalą". Kleb. kun. Alfonsas 
Babonas pasakė šventei ati
t inkamą pamokslą. Meldėmės, 
kad Dievas per šv. Antaną glo
botų mūsų nedidelę parapiją 
ir mus visus. 

Po Mišių susirinko pilna 
svetainė parapijiečių, jų drau
gų ir svečių net iš tolimesnių 
vietovių. Parapijos šeiminin
kės su talkininkėmis paruošė 
puikias vaišes. Parapijos mo-

sena ramaus pasitikėjimo pu
siausvyroje: alsavimas, tarse
na interpretacijos kontrolėje. 
Sušildė pilnutėlę salę savimi 
ir labai at idaus akompani
mento. Pianistas Rudolfas 
Budginas skambino Liszto 
„Barkarolę". Su paaiškinimais 
apie fortepijono kompozicijų 
programinius elementus, at
kur iant ramią upės tėkmę, 
gaivalingų bangų teliuškeni-
mą. Tokiais paaiškinimais 
pianistas priartino publikos 
dėmesį, kuris lydėjo šį jauną 
virtuozą iki paskutinio akor
do, o tada — ovacijos ovaci-

„Neringos" stovyklautojai j u m s nuotaikingai moja iš nau j a i p a s t a t y t o medžio namel io . Namel i s p a s t a t y t a s buvu
sio stovyklautojo ir vadovo a.a. Antano Kulbio a t m i n i m u i . N a m e l i o a t i d a r y m a s įvyks per Ner ingos ta lkos savait
galį birželio 1-3 d. Atvyki te padėt i paruošti s tovyklą v a s a r a i bei p r i s imin t i mielą ner ingiet į An taną . Informaciją 
apie savaitgalį teikia: J o n a s Bielkevičius: 508-888-9048, j l tb@bel la t lan t ic .ne t 

terys iškepė daug skanių py- kai miestelio administracijos 
ragų ir tortų. Ir koks įvai- buvo girdimas Švenčiausios 
rūmas! Veikė gėrimų bufetas 
ir gausių laimikių t raukimai . 
Po laimėjimų klebonas kun. 
Alfonsas Babonas padėkojo vi
siems darbininkams, talkinin
kams, visiems atsilankiusiems 
ir parėmusiems Šv. Antano 
parapiją. Artėjančių Antano/ 
Antaninos vardinių proga, 
kun. Babonas pasveikino mū
sų parapijos Antaną Lelevičių, 
Antaniną Leparskienę, Anta
ną Osteiką, Antaniną Petraus
kienę, Antaną Strakšį ir An
taną Zaparacką. Muz. St. Sli
žys pravedė dainą „Valio, il
giausių metų". 

Dalyviai džiaugėsi savo lai
mėjimais, o ypač turėjo gerą 
progą smagiai praleisti sek
madienio popietę, pabendrau
dami su draugais ir artimai
siais, o tuo pačiu paremdami 

Mergelės Marijos pagarbini
mas. 

V. V. 

O M A H A , N E 

M O T I N O S D I E N O S 
MLNĖJIMAS 

Mūsų telkinyje Motinos die
nos minėjimą kasme t rengia 
skautija, o išlaidas — vaišes 
apmoka Lietuvių Bendruome
nė. Šįmet Motinos diena čia 
buvo švenčiama gegužės 13 d. 
Pradėjome šv. Mišiomis. Po 
Mišių vyko minėjimas. 

Šv. Antano parapijos salėn 
susir inkus g raž iam būriui 
žmonių minėjimą pradėjo Ire
na Lileikienė paskai ta i pa-
kviesdama J . Povilaitienę. 
Meninę dalį at l iko lituanis-

ir savo parapiją. Šventė praėjo tinės mokyklos mokiniai. J ie 
pakilia ir šilta nuotaika. 

R e g i n a J u š k a i t ė 
Švob ienė 

NORWOOD, MA 

M I N Ė J O M TRAGIŠKĄJĮ 
BIRŽELĮ 

Birželio tragiškų dienų mi
nėjimas penktadienį, birželio 
8 d.. 3 vai. p.p. vyko Norwood 
rotušės Memorial salėje. Mi
nėjimą rengė vietos Lietuvos 
Vyčiai. Pirmininkui Povilui 
Žukui pasveikinus dalyvius, 
buvo sugiedoti JAV ir Lietu
vos himnai. Klebonas kun. 
Vincas Valkavičius apibūdino 
deportacijų fenomeną istori
joje ir trumpai apsakė 1941 m. 
Lietuvoje vykusią tragediją. 
Paskui dalyviai sudainavo vie
ną iš Sibiro dainų — „Mažam 
kambarėlyje". Tada visi susi
rinko prie gražios spintos, ku
rioje dail. Brenda Bataitienė 
meniškai išstatė iš istoriko 
kun. Valkavičiaus archyvo 
gautą su deportacijomis susi
jusia medžiagą. Apžiūrėję šią 
parodą sugiedojome giesmę 
„Marija. Marija". Turbūt tai 
buvo pirmai kartas istorijoje, 

Š.m Vasario 16-sioa Šventoje, Ix>« Angeles I* k : Lietuvos general in is garbes konsulas Vytau tas Čekanauskas , 
LDK Gedimino k ryž iaus o rd ino kaval ier ius A n t a n a s Sk i r tus , poetas Bernardas Brazdžionis ir pagrindinę kalbą 
Šventoje pasakęs Seimo n a r y s , buvęs min i s t r a s p i r m i n i n k a s Andr ius Kubilius 

iŠ visos širdies pū tė birbynes 
ir gražiai dainavo. Berniukai 
pašoko vieną šokį, o mergaitės 
gražiai padainavo. Programa 
buvo puiki ir visiems patiko. 
Žmonės nesigailėjo katučių 
vaikams ir dėkojo mokyklos 
mokytojoms. 

S U S I R Ū P I N I M A S 
L I E T U V I Š K A VEIKLA 

Omahoje j auč iamas didelis 
susirūpinimas lietuviškos 
veiklos tolimesne ateitimi. Vy
kusiame LB met in iame susi
r inkime buvo kel iama daug 
klausimų. Tai buvo aiškus įro
dymas, kad vis iems rūpi lietu
viška veikla, kurion įeina ke
lių kar tų lietuviai. Visi aiškiai 
suprato, kad mūsų pareiga 
tvarkytis savame kieme vado
vaujantis LB nuostatais . , Ti
kime, kad valdybai buvo aiš
ku, kad tik teisingai ir tole
rant iškai elgdamiesi galime 
išlaikyti l ietuvišką veiklą 
Omahoje. 

ATSISVEIKINIMAS 
SU K L E B O N U 

Mūsų mylimą kleboną Carl 
Sochoro perkelia į didesnę pa
rapiją. Ta proga š.m. gegužės 
27 d. buvo su reng tas iškilmin
gas atsisveikinimas. Carl So-
doro, italų ki lmės, bet augęs 
mūsų apylinkėje suprato lietu
vius ir mūsų tautos sunkią 
praeitį. J is Šv. Antano para
piją tėviškai globojo. Per 
t rumpą laiką atnaujino visus 

. parapijos p a s t a t u s ir bažny-
, čią. Buvo visų gerbiamas ir 

mylimas dvasios vadovas. Pas
kutinėse jo čia aukojamose šv. 
Mišiose parapijiečių prisirinko 
pilna bažnyčia. Aukojimui au
kas nešė lietuviškos mokyklos 
mokiniai pasipuošę tautiniais 
drabužiais. J i s , šių atsisveiki
nimo Mišių proga, buvo ap
juostas t au t ine juosta . „Ram-
byno" choras gerai pasiruošęs 
giedojo jo pageidaujamas gies
mes. Mūsų choru j is labai di
džiavosi. Nuoširdžiai dėkoja
me chorvedžiui Algiui Totilui, 

vargonininkei Aldonai Agur-
kytei-Tanner ir visam chorui 
už įdėtą laiką. 

Po Mišių visi rinkosi parapi
jos salėje atsisveikinti su kle
bonu. Atsisveikinimui vadova
vo parapijos komiteto pirmi
ninkė Irena Gartingaitė. Po 
t rumpos įžangos ji pakvietė 
chorvedį Algį Totilą tar t i at
sisveikinimo žodį. Moterų klu
bo ir l i tuanistinės mokyklos 
vardu atsisveikino Danutė 
Sulskienė. LB apylinkės var
du kalbėjo Nelė Sudavičiūtė. 
Svetainės vardu — Laima An-
tanėlienė ir Joana Lizdienė. 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės tarybos vardu padėkos žo
dį t a r ė Algis Antanėlis, ilga
metis parapijos komiteto na
rys Albinas Reškevičius atsi
sveikino parapijos vardu, 
į teikdamas gražią koplytėlę, 
sukur tą žinomo tautodailinin
ko Viktoro Aro. Lituanistines 
mokyklos mokiniai atliko 
t rumpą programą. Paskui bu
vo vaišės ir asmeniški atsi-
sveikinimai su klebonu. Vai
šes paruošė parapijos moterys. 

A. Algis 

J U N O B E A C H , F L 

DAGIAUSIŲ M E T Ų 
„LIETUVIŲ 

B I U L E T E N I U r 

Sveikiname „Lietuvių biule
tenį" ir jo redaktorių Vincą 
Šalčiūną išleidus jau 200-jį jo 
numerį-

Floridos lietuviai, išskyrus 
St. Petersburgo telkinį, kiek
vieno mėnesio trečią antradie
nį sut inka su džiugesiu. Mat, 
tą dieną pasirodo visų laukia
mas „Lietuvių biuletenis" su 
žiniomis apie Floridos lietuvių 
gyvenimą, buvusius ar būsi
mus renginius, minėjimus, su
kakt is ir t.t. „Lietuvių biulete
nis" rašo apie Daytona Beach, 
Pampano Beach, Miami, Palm 
Beach, Sunny Hills ir Vero 
Beach lietuvių gyvenimą. 

„Lietuvių biuletenis" leidžia
mas LB Palm Beach apylinkės 
valdybos j au nuo 1985 metų. 
Nuo 42 „Lietuvių biuletenio" 
numerio redaktorius yra ne
pailstantis Vincas Šalčiūnas, o 
jo padėjėja yra jo žmona Ona 
Šalčiūnienė. 

„Lietuvių biuletenis", redak-
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toriui įsigijus kompiuterį, to
bulėja: j ame vartojama įvairūs 
šriftai, kompiuterinė technika 
padarytos iliustracijos, o šven
čių metu net spalvotas teks
tas. 

Sulaukus 200 numerių, lin
kime redaktoriui Vincui Šal-
čiūnui ir toliau sėkmingai dar
buotis, redaguojant šį visą 
Floridą apjungiantį leidinį 
„Lietuvių biuletenį". 

B I R U T Ė S KOŽICIENĖS 
PASKAITA 

Gegužės 8 d., po pabendravi
mo pietų, LB Palm Beach 
apyl. pirm. Kęstutis Miklas 
painformavo apie neseniai 
Palm Beach Shores įvykusį 
LB Floridos apygardos suva
žiavimą. 

Po to P ranas Baltakis pri
statė viešnią iš Daytona 
Beach, Birute Kožicienę. Bi
rutės Kožicienės paskaitos te
ma buvo labdaros darbas Lie
tuvoje. 

Birutė Kožicienė Daytona 
Beach dirba su „Saulutės" or
ganizacija, priklausančia Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nei. „Saulutės" centras yra Či
kagoje, o skyrius galima rasti 
įvairiose lietuvių apylinkėse. 
„Saulutės" Daytona skyrius 
yra labai veiklus, daugiausiai 
dirba su našlaičiais, neužmirš
ta ir studentų, mokyklų ir bib
liotekų. Jos nuomone, labdara 
gali būti įvairiai paskirstoma. 
Jei pinigai siunčiami organi
zacijoms, reikia turėti savo 
įgaliotinius, kurie būtų gerai 
informuoti apie labdaros rei
kalingus žmones. 

Pavieniams žmonėms a r šei
moms pinigus siųsti rizikinga; 
yra įvairių žmonių. Kartais 
piniginė parama nenaudojama 
šeimai, o gali būti net prage
riama. Geriau nupirkti dra
bužius, a r šeimai reikalingus 
daiktus. Bendrai, miestuose 
drabužių ir batų nereikia, o 
kaime —jie yra labai reikalin
gi-

Paskait ininke kvietė at
kreipti dėmesį ir į studentus, 
nes mokslas Lietuvoje bran
gus. Nepamiršti ir bibliotekų, 

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory HiHs, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 596-4055 
Valandos pagal šūsifarimą 

EDMUNDAS V1ŽJNAS, M.D., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

kurios neturi pinigų įsigyti 
naujų knygų. 

Birutės Kožicienės paskaita 
buvo įdomi. Ja i baigus, susi
rinkę klausė daug klausimų. 
Įdomus buvo klausimas apie 
vaikų įvaikinimą Lietuvoje. 
Atrodo, įvaikinimo procesas 
yra labai ilgas ir nemalonus, 
taip, kad norintys įvaikinti 
vaiką praranda viltį ir ieško 
vaikų kitose valstybėse. 

Da l ia A u g ū n i e n ė 

* K a u n o a p s k r i t i e s Civi
l i nė s saugos departamentas 
bendradarbiaus su Los An
geles Stichinių nelaimių ir 
padarinių likvidavimo centru. 
Saugos tarnybos keisis patirti
mi, instrukcijų pavyzdžiais, 
informacija apie civilinę sau
gą- (BNS) 

St . P e t e r s b u r g , FL, Lietuvių klubo m 
k. sėdi — A. Šu la i t i ene , A. K a m i e n e 
ir B. S e k m a k i e n č . 

i š r aus choro koncerte , vykusiame š.m. kovo 30 d gerai nus i te ikę svečiai. Iš 
D. S i emašk iene , L Siemaika, B. V i e n a i i n s k i e n ė , J Šulai t is , J . Giedrai t ienė 

Nuotr . E l v y r o s V o d o p a l i e n ė s 

mailto:jltb@bellatlantic.net


TIKIMĖS AMERIKOS LENKŲ 
PARAMOS 

Apie Lietuvos galimybes tapti NATO ir ES nare Lietuvos 
ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose Vygandas 

Uiackas kalbasi su Amerikos lenku bendruomenės 
dienraščio „Dziennik Związkowy" žurnalistais. 

— Ambasadoriau, nuo 
pat 1991-ųju Jūsų darbas 
susijęs su Lietuvos siekiais 
tapti NATO ir Europos Są
jungos nare; kuri narystė, 
Jūsų nuomone, yra svar
besnė? 

— Šios organizacijos mūsų 
valstybei yra vienodai svar
bios. Narystės šiose organiza
cijose siekiame vienodai inten
syviai. Negali boti jokios kon
kurencijos kalbant apie tai, 
kas svarbiau — ES ar NATO. 
Siekiant narystės minėtose or
ganizacijose, labai svarbu sta
bilumas krašte bei geri kaimy
niniai santykiai su kitomis 
Europos valstybėmis. Todėl 
Lietuva nuosekliai siekia na
rystės abiejose organizacijose. 

— Kokios Lietuvos gali
mybės greitai tapti NATO ir 
ES nare? 

— Tai daugiausia priklau
sys nuo mūsų pačių, kaip mes 
tvarkysime savo valstybe: ar 
vyks reikalingos reformos, at
sigaus ūkis, stiprės demokra
tija. Taip pat labai svarbu 
stiprinti valstybės gynybines 
pajėgas. 

Galiu užtikrinti, kad mūsų 
valstybė daro viską, kad kitą
met taptume NATO nare. Uo
liai rengiame „namų darbus" 
— politikoje, ūkyje ir gyny
boje. 

Kalbant apie narystę Euro
pos Sąjungoje, mes aktyviai 
dėl jos deramės. Tikimės, kad 
2002-aisiais baigsime derybas 
dėl narystės, ir kaip pilnatei
siai Europos bendrijos nariai 
galėsime dalyvauti Europos 
parlamento rinkimuose 2004-
aisiais. Noriu pabrėžti, kad 
derybos dėl narystės Europos 
Sąjungoje ir NATO skiriasi. 
Jei narystė NATO daugiausiai 
priklauso nuo geopolitinių 
procesų, tai pasirengimas na
rystei Europos Sąjungoje yra 

sudėtingesnis ir daugiau pa
stangų reikalaujantis proce
sas. Pasirengimą narystei iš
skirčiau į dvi dalis: tai demok
ratinė valstybės raida, užtik
rinanti geriausią visuomenės 
interesų atstovavimą valsty
bės institucijose bei gynybinis 
pasirengimas. 

Sudėtingos derybos dėl na
rystės ekonominėje Europos 
bendrijoje suskirstytos į 31 
skyrių, derybos šiuose sky
riuose reikalauja daug laiko ir 
pastangų. 

— Tokios pastangos ne 
tik komplikuotos, bet ir 
brangiai kainuoja. Kaip 
Lietuva, būdama tokia ma
ža valstybė, gali sau tai 
leisti? 

—Mes neturime alternaty
vos. Yra teorinė galimybė ban
dyti būti neutraliais ar kaip 
Baltarusija sudaryti gynybinę 
sąjungą su Rusija, bet mes to
kios galimybės net nesvars
tome. Mūsų valstybės saugu
mas bei ilgalaikis stabilumas, 
manau, sietinas tik su naryste 
Šiaurės Atlanto sąjungoje. 

Puikiai suprantame, kad 
stabilumo ir saugumo negausi 
už „gražias akis", todėl mes 
norime įnešti savo indėli į Eu
ropos ir pasaulio saugumą, tai 
ir darome. Nuo 1997-ųjų iki 
2001-ųjų mūsų krašto išlaidos 
gynybai padidėjo nuo 1.45 
proc. iki 1.95 proc., kitais me
tais skirsime 2.00 proc 

Be kita ko, norėčiau primin
ti Pentagono poziciją, kad 

šiuos pinigus mes naudojame 
efektyviai. 

— Jungtinių Valstijų pre
zidentas George W. Buah 
rinkimų kampanijos metu 
lietuvių vadovams Jung
tinė** Valstijose teigė, kad 
bet kuri demokratiška Eu
ropos valstybė gali tapti 
NATO nare, o Rusija, prii
mant ši sprendimą, lemia
mo* įtakos neturės; ar, Jū
sų nuomone, tokius Buah 
pareiškimus reikėtų ver
tinti rimtai, o galbūt tai te
buvo rinkimų kampanijos 
retorika? 

— Tokius pat Busb žodžius 
girdėjau ir kovą įteikdamas 
savo skiriamuosius rastus 
naujajam Baltųjų rūmų šei
mininkui. Manau, kad ši ad
ministracija vykdys tai, ką 
pažadėjusi. 

— Ar Lenkija bei Ameri
kos lenkų bendruomenė 
gali padėti Lietuvai sie
kiant narystės NATO? Jei 
taip, tai kaip? 

— Žinome, kad Amerikos 
lenkai, prieš priimant į NATO 
Lenkiją, Vengriją ir Cekįją, ne 
kartą kreipėsi i Kongresą, ra
gindami sąjungą būti aktyves
ne. Būtume labai dėkingi, jei 
sulauktume tokios lenkų ben
druomenės paramos ir mes. 

Žinau, jog lenkų bendruo
menės vadovai palaiko NATO 
plėtrą ir remia Lietuvos siekį 
tapti sąjungos nare. Naudo
damasis proga noriu visiems 
lenkams, gyvenantiems Jung
tinėse Vaistuose, padėkoti už 
paramą Lietuvai siekiant tap
ti pilnateise Europos valstybe 
bei įsijungti į NATO gynybinę 
organizaciją. Tikiuosi, kad ne
trukus kartu džiaugsimės Lie
tuvos naryste NATO. Ačiū 
Jums. 

PASIRAŠYTA SVARBI SUTARTIS 

Ambasadorius Vygaudas Utackas. 

Kauno Vytauto Didžiojo ir 
Michigano valstijos (JAV) uni
versitetai trečiadienį, birželio 
20 dieną, pasirašė sertifikati
nę sutartį. Šį bendradarbiavi
mo dokumentą internete tuo 
pačiu metu Lietuvoje ir Michi-
gan valstijoje pasirašė Vytau
to Didžiojo universiteto (VDU) 
rektorius profesorius Vytautas 
Kaminskas ir Michigan valsti
jos universiteto teisės mokyk
los „Detroit College of Law" 
dekanas profesorius Terence 
Blackburn. 

VDU yra pirmasis universi
tetas Lietuvoje, ir vienas iš 
nedaugelio universitetų Euro
poje, pasirašančių tokio pobū
džio sutartį su garsiu JAV 
universitetu. Šis partnerystės 
ir bendradarbiavimo susitari
mas VDU teisės magistrams 
suteiks galimybę kartu su 
VDU teisės magistro diplo
mais įgyti Michigan valstijos 
universiteto tarptautinės tei
sės pažymėjimus. 

Pasirašant universitetų su
tartį, dalyvavo Kauno miesto 
meras Erikas Tamašauskas, 
generalinio prokuroro pava
duotojas Vytautas Barkaus
kas, Kauno rajono vyriausia
sis prokuroras Gintaras Jasai
tis. 

Pasitelkus šiuolaikinę tech
niką, buvo galima bendrauti 
su Michigan valstijoje esan
čiais ceremonijos dalyviais, 
tarp jų ir Michigan valstijos 
gubernatoriaus pavaduotoju, 
Federalinio apeliacinio teismo 
teisėju Richard Surheinrich. 
(Elta) 

* Lietuvos karinėms jūrų 
pajėgoms perduota Norvegi
jos Karalystės dovana — 1964 
m. statyti, tačiau kapitališkai 
suremontuoti greitaeigiai ka
riniai patruliniai kateriai. 
Laivų remontas ir parplukdy-
mas ii Norvegijos Lietuvai 
kainavo 2 mln. 178,000 litų. 

(K, BU) 

JAV LB Rytinio pakraščio sritiniame suvažiavime pranešimus NATO 
klausimais padare Kęstutis Jankauskas, ministras-patarėjas Lietuvos 
ambasadoje Washingtone, ir Algirdas J. Rimas, JAV LB Visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininkas 

BENDRADARBIAUS PROFESINĖS IR 
ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS 

Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministras Algirdas Monke
vičius bei Austrijos Zalcburgo 
žemės mokyklų tarybos prezi
dentas Gerhard Shaffer geg. 
28 d. Vilniuje pasirašė keti
nimų protokolą dėl bendradar
biavimo profesinio rengimo 
srityje. 

Abi valstybės stengsis padė
ti užmegzti ilgalaikius dviša
lius bendradarbiavimo ryšius 
tarp Lietuvos ir Zalcburgo že
mės profesinių bei žemės ūkio 
mokyklų, taip pat pagal gali
mybes rems abipusius mainus 
profesijos mokytojais ir profe
sinio rengimo ekspertais, ku
rie atliks pedagoginę praktiką 
partnerio valstybės profesinė
se ir žemės ūkio mokyklose, 
dalyvaus seminaruose, konfe
rencijose. Ketinimų protokole 
numatoma, jog valstybės rems 
Lietuvos profesinio mokymo 
metodikos centro h- Zalcburgo 
federalinio pedagoginio insti
tuto bendradarbiavimą, ypač 
daug dėmesio skirs pasikeiti
mui informacija, susijusia su 
profesijos mokytojų rengimu, 
jų kvalifikacijos tobulinimu, 
suaugusiųjų švietimu. 

Pasirašiusieji numato pagal 
galimybes skatinti savo profe
sinių ir žemės ūkio mokyklų 
moksleivius dalyvauti partne
rio šalyje vykstančiuose pro
fesinio meistriškumo konkur
suose, varžybose, olimpiadose, 
mokyklų profesijos mokytojų 
ir moksleivių pažintines ke
liones, išvykas į partnerio šalį. 

Ministras A Monkevičius 
susitikime akcentavo šio bend
radarbiavimo svarbą ir naudą 
Lietuvos profesiniam rengi
mui. „Svarbu, kad mūsų pro

fesinio rengimo sritis ne tik 
atitiktų darbo rinką, bet ir for
muotų ją. Svarbu parengti 
specialistus, kurie galėtų kur
ti verslą", — sakė ministras. 

Ne pirmą kartą Lietuvoje 
viešėję, svečiai iš Zalcburgo 
sakė, pastebėję svarbius ugdy
mo turinio pokyčius žemės 
ūkio mokyklose, pažangą tech
nologijų srityje. Su darbo vizi
tu savaitę Lietuvoje viešėję 
svečiai iš Austrijos lankėsi 
profesinėse mokyklose, susi
pažino su turizmo ir buitinių 
paslaugų mokyklų darbu, fizi
nio lavinimo ir sporto moky
tojų rengimu, sveikatingumo 
centrų veikla, aptarė bendra
darbiavimo galimybes. 

1993 m. Austrijos Zalcburgo 
žemės mokyklų taryba ir tuo
metinė Lietuvos kultūros bei 
švietimo ministerija pasirašė 
Ketinimų protokolą dėl bend
radarbiavimo švietimo srityje. 
(Elta) 

* Gedulo ir vilties dienos 
išvakarėse Marijampolėje 
įsikūręs „Tauro" apygardos 
partizanų ir tremties muziejus 
gavo patriotišką dovaną — lie
tuvišką trispalvę, atvežtą iš 
Australijos. Vėliavą muziejui 
įteikė nuo 1949 m. Australi
joje gyvenanti Nijolė Čėsnaitė 
Oertel-Gruzevvski, kilusi iš 
Meškučių kaimo, esančio neto
li Marijampolės. Tai —jau an
troji kraštietės dovana Mari
jampolei. Prieš 2 metus, pirmą 
kartą po penkių dešimtmečių 
atvykusi į Lietuvą, Marijam
polės prokatedrai ji padovano
jo originalų seną kryžių. 

(LR, Elta) 
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Danutė Bindokienė 

Tegul politika „atvėsta" 
Liaudis sako: „Kur skauda, 

ten rankos; kur miela, ten 
akys", o prie to dar galima pri
durti — kur širdis, ten ir min
tys. Lietuvių širdis — tėvynėje 
(arba bent daugumos mūsų 
tautiečių, ypač gyvenančių toli 
nuo jos). Pripratę sielotis Lie
tuvos reikalais daugiau kaip 
pusšimtį metų, negalime nuo 
jų atitolti, juo labiau, kai tie 
reikalai vis įklimpsta viso
kiose paniavose. Tad nereikia 
stebėtis, kad ir paskutinioji 
Vyriausybės „krizė" daugelį 
nemažai sujaudino. Antra ver
tus, galbūt jos nedera vadinti 
paskutiniąja, o tik vėliausiąja, 
nes, be abejo, dar ne viena 
praeis, kol Lietuvos politikai 
pakankamai subręs ir visų 
pirma pradės rūpintis vals
tybės, ne asmeniškais reika
lais. 

Todėl, kol „dulkės nusės", 
verta truputį nuo politikos at
sitolinti ir pakalbėti kitomis 
temomis. O kitų temų ir kitų 
rūpesčių (galbūt net svarbes
nių) tikrai šiandien yra. Vie
nas tokių diskutuojamas 
„Chicago Tribūne" (June 19) 
straipsnyje apie vis sparčiau 
mūsų planetoje nykstančias 
kalbas. 

Ekologija besirūpinančių 
šiandien jau yra nemažai — 
nuo mokslininkų-specialistų, 
iki eilinių žmonių, kuriems 
svarbi planetos ateitis. Praėjo 
laikai, kai žmonija buvo įsi
tikinusi, kad visa, ką tik ran
da savo aplinkoje, gali vartoti, 
išnaudoti, teršti: ilgainiui 
gamta vis tiek atsinaujins, 
apsišvarins, pasipildys gėry
bėmis, todėl dėl to neverta sie
lotis. Tik galbūt daugiau nuo 
praėjusio šimtmečio vidurio, 
praūžus didžiojo sunaikinimo 
— Antrojo pasaulinio karo — 
audrai, atsirado galimybių ati
džiau pasidairyti aplinkui. 
Tai, ką žmogus pamatė, dide
lio džiaugsmo nesuteikė, tad 
ir pradėta imtis priemonių 
bent iš dalies atitaisyti pada
rytą klaidą, kol dar ji atitaiso
ma. Į atliktinų darbų sąrašus 
pateko ne tik aplinkosauga, 
bet ir ant išnykimo ribos be-
svirduliuojanti planetos fauna 
bei flora. 

Tik kažkodėl nepakanka
mai dėmesio skirta žmogui ir 
jo kultūrai. Nejaugi žmonijai 
reikės dar kelių šimtmečių, 
kol pradės vertinti paskirų 
tautų, genčių (net ir tų, kurios 
dar vis nelaikomos „civilizuo
tomis") papročius, kultūros 
apraiškas, gyvenimo būdą? 
Ypač kalbą, kuri vis dėlto yra 
pats svarbiausias žmogaus vi
dinės kultūros dėmuo. 

Šiuo metu planetoje yra 

6,800 gyvųjų kalbų. Gyva kal
ba laikoma tokia, kurią laisvai 
vartoja bent 2,500 žmonių. 
Manoma, kad iki trečiojo 
tūkstantmečio pabaigos gali 
išnykti nuo 50 iki 90 proc. da
bar gyvų kalbų! Pagal 
UNESCO duomenis, reikia 
bent 100,000 kalbančiųjų bet 
kuria kalba, kad ji būtų per
duodama iš kartos į kartą ir 
turėtų galimybę išlikti. Karai, 
ištisų tautų genocidas, prie
varta okupantų brukama sve
tima kalba (pvz., rusų — so
vietų valdymo metu, kiniečių 
ar kitų), net stichinės gamtos 
nelaimės prisideda prie gimto
sios kalbos nykimo. 

Tačiau dar didesnę žalą 
daro kitos kalbos įtaka, atei
nanti taikiu būdu, kaip pa
staruoju metu anglų. Techni
kos, susižinojimo priemonių, 
pramonės, eksporto, importo, 
mokslo ir pan. keliu toji kalba 
nežymiai skverbiasi į kitas 
kalbas — ne vien Europoje, 
bet visame pasaulyje, jas at-
miešia ne vien žodžiais, bet ir 
sakiniais, pačiu giliausiu, kal
bos šaknų pakirtimu, kuomet 
mėginama pažodžiui išversti 
sąvokas. Tuo atveju, užuot, 
sakykim, lietuvių kalbos, gau
sime angliškos struktūros sa
kinius tik su lietuviškais žo
džiais... 

Minėtame „Chicago Tribū
ne" straipsnyje („World losing 
its languages at a fast clip") 
daugiausia rašoma apie tau
teles ir kalbas, kurių daugelis 
nesame nei girdėję, nei žinome, 
kur yra jų tėvynė. Visgi jos 
yra tame 3,400-6,120 kalbų 
skaičiuje, kuris, žinovų nuo
mone, neišsilaikys iki 2100 m. 
O tai labai liūdna prognozė. 

Ar tame skaičiuje yra ir lie
tuvių kalba? Ji kol kas tiesio
giai nepaminėta. Bet mums 
nuogąstauti pagrindo yra, ir 
priežastys daugeliui gerai ži
nomos. Tai nėra dar vienas 
priekaištas Lietuvos žinia-
sklaidai ar kalbininkams, o 
mums visiems, kad gimtajai 
kalbai kraunama vis didesnė 
ir didesnė svetimžodžių našta. 
Kol kas lietuvių kalba dar yra 
kaip tas Vinco Kudirkos saty
ros tiltas per Šešupę, kurį 
okupantai norėjo surusinti. 
„Kol manyje liks nors viena 
lietuviško medžio lenta, 
išsilaikysiu", — tvirtino jis. 

Kol yra pakankamai besisie
lojančių lietuvių kalbos ateiti
mi ir atsisakančių aklai vaiky
tis „modernaus, vakarietiško 
gyvenimo" madas, teršiant 
gimtąją kalbą bereikalingais 
barbarizmais, tol ir šventas 
lietuviškas žodis nenutils. 

PETRAIČIŲ AKMUO 
Iš gimnazisto dienoraščio 

ANTANAS ŠIMKŪNAS 

Nr.13 
Vėliau prie Pulciniškio 

už 1,500 litų nupirkom iš Jono Mockūno pustrečio 
hektaro pievų ir krūmų, atsirado Mockūnynė, kurią 
iienaudavom su dainingiausiais kaimynais. Suartose 
slėnesnėse ganyklose gerai augdavo linai. O juos au
ginti apsimokėdavo. Pasistatėm jaują linams džiovinti 
ir minti. Iš molio nusidrėbiau naują tvartą, rengiausi 
kitoms statyboms. 20 metų vienas šeimininkavau, ir 
tik 1928 metais kėliau vestuves. 

— Ar didelės buvo? 
— Oi, didelės! Alaus padariau iš 8 centnerių miežių. 

Vestuvės buvo vasario 16 dieną. Sustojom visi, sugie
dojom Lietuvos himną. Svečių buvo pilna seklyčia ir 
gryčia. Visą savaitę truko vestuvės. Tuo pačiu metu ir 
Cibas tuokėsi. Taigi skambėjo ir Petraičiai, ir če
kiški*. 

— O kas pripiršo Vaičekonių Barborytę? 
— Per Kalėdas su pasvaliečiu Miku Krasausku nu-

vatiavom į Ragųjus. Jis ir užrodė. Buvo jauna, grasi, 
tai ir sutarėm, kad atvažiuos mūsų akio apžiūrėti. 
Atvažiavo jos motina, sesuo Ona, apžiūrėjo viską. Pati
ko, pradėjom rengtis vestuvėms. Kol užsakus bažny

čiai padarėm, kol rūbus pasisiuvom, žiedus nusipir
kom, ir vasaris atėjo. Vestuvės buvo triukšmingos, se
noviškos. Atvažiavo kviesliai iš Ragųjų. Kiek jie čia 
šposų prikrėtė! Mūsų kaimynai Juozas Stumbrys ir 
Adolfas Jurkšaitis važiavo kraičio skrynių parvežti. Ir 
Ragųjuose geras alus buvo, tai grįžo dainuodami ir 
virsdami sniegas su tom skryniom. Taip prasidėjo 
nauji džiaugsmai ir nauji vargai. 

— Tai va, kurėtės, statėte*, pirkot žemę, auginot 
vaikus, o reikėjo viską paHkti ir išeiti, ar ne pagedi
mas? — atsiduso M. Augienė. 

• • * 

Mūsų šeimai pabėgus iš Petraičių, čia liko vieninte
liai gyventojai — Ona ir Antanas Akinskai. Jie vaikų 
neturėjo. Jiems mirus, iš jų sodybos neliko nė pėdsako, 
kaip ir ii Petraičių kaimo. 

1985 metais melioratoriai susidomėjo mūsų sodyboje 
prie buvusios jaujos giliai įsmegusiu didžiuliu akme
niu. H žemės kyšojo tik jo viršūnė, tačiau ir ant jos 
užlipti nebuvo lengva. Pirmojo pasaulinio karo metais 
po šiuo akmeniu senelis Ignas Šimkūnas buvo išsi
kasąs bunkerį, kad prireikus galėtų ten su šeima pa
sislėpti, maisto ir drabužių atsargų pasidėti. Žmonės 
mano senelį, o vėliau ir tėvą vadindavo „akmenio Šim
kūnu", kad nepainiotų su kaimynystėje gyvenusiu Jo
nu Šimkūnu, vėliau pasivadinusi Simkevičiumi. 

Kaimo pasakotojai, džiovindami jaujoje linus, susės
davo ant to akmens papypkiuoti ir mums, vaikams. 

visokiausių istorijų priporindavo. 
Ilgai kasė melioratoriai žemę aplink tą akmenį, kol 

pamatė, koks jis yra. Tada 5 galingais traktoriais pa
vilko jį link Pulciniškio prie naujojo lauko kelio. 

Pasvalio rajono laikraštis „Darbas" išspausdino nuo
trauką ir straipsnelį „Pulciniškio akmuo". „Va, — pa
maniau, — Petraičiai ir savo akmens nebeturi". Para
šiau laišką Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugi
jos Pasvalio skyriaus atsakingajam sekretoriui, buvu
siam savo mokytojui Juozui Velžiui ir paprašiau 
ištaisyti klaidą, grąžinti tikrąjį akmens vardą, nes jis 
niekada iš mūsų sodybos, o juo labiau į Pulciniškį ne
buvo Iškeliavęs". Tik dabar jis atsidūrė kaimynystėje 
gyvenusio Jono Šimkevičiaus žemėje. 

J. Velžys kreipėsi į kraštotyrininką, akmenų tyrinė
toją A Stapulionį, kuris reikalą greit sutvarkė ir man 
parašė, kad klaida ištaisyta ir, suderinus su Gamtos 
apsaugos komitetu, šis akmuo įteisinamas kaip gam
tos paminklas, nes yra „retas, įdomus riedulys, puo
šiantis mūsų lygumų kraštą". A. Stapulionio rūpesčiu 
prie kelio atsirado užrašas: „Petraičių akmuo. Resp. 
reikšmės paminklas". 

Tačiau apleistoje, beglobėje žemėje akmenį greit 
paslėpė krūmai. Tik Daujėnų seniūnės Danutės Ža
lienės iniciatyva šis gamtos paminklas vėl pajuto 
žmogaus globa: prie jo buvo iškirsti krūmai, sutvarky
ta aplinka. 

Mieli skaitytojai, jei kada nors teks važiuoti nuo 
Daujėnų link Liukpetrių ir Cekiškio naujuoju keliu, 
kairėje pusėje būtinai pamatysite tą vienintelį likusį 

Petraičių kaimo eksponatą. 
Jeigu būtų galėję, būtų ir akmenį sunaikinę. Ne

įveikė. Seniausias šių lygumų čiabuvis pasirodė esąs 
stipresnis už visus čia gyvenusius, trobos stačiusius, 
kelius tiesusius, kelmus rovusius žmones. Jeigu jis 
prabiltų, įdomių dalykų papasakotų apie tai, kas čia 
dėjosi po ledynmečio, kai čia buvo paliktas ramybėje, 
iki sovietmečio, kai jam tą ramybę sudrumstė. 

Akmuo vienišas tūnojo tais laikais, kai aplink ne
buvo nė vieno kaimo, nė vienos sodybos, tik ošė šim
tametės girios. Paskui į tas girias atėję naujakuriai 
kūrė kaimus. Atsirado Galiniai, kur apsigyveno Pleš-
kos, Vyčai, Šarkūnai, Prakaičiai. Galiniai lyg ir reiškė 
galą, pabaigą. Bet taip nebuvo. Gimė Dalinava, kur 
žemės nusipirko iš Amerikos grįžę Tuskėnai, Tamu-
liūnai, Parčiauskai, Navakai. Suveizdiškį įkūrė Su
veizdžių giminė, Steponiškį — Atstupėnai, Keršuliai, 
Sivickai, Mūreliai. 

O koks buvo Čekiškis, kur apsigyveno net penkiolika 
naujakurių! Gal todėl, kad šis kaimas kūrėsi labai 
sunkiai, kastuvais atkovodamas iš pelkių dirbamą 
žemę, gal todėl, kad buvo kompaktiškai išsidėstęs prie 
tiesios gatvelės, savo darbštumu, linksmumu, dainin
gumu buvo nepralenkiamas visoje Daujėnų parapijoje. 
Visi susigyvenę, draugiški, geranoriški. Čia pat savas 
kalvis, savas siuvėjas, savas muzikantas. 

Daug kas norėdavo patekti į čekiškiečių vakarėlius 
ir „mojavas". 

Bus daugiau 
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GROŽĮ KURIANČIOS RANKOS 
Jeigu yra pasaulyje rojus, 

tai jis — Kačerginėje. Visas 
pavasario spalvas, paukštelių 
čiulbesį kupinomis rieškutė
mis Aukščiausiojo ranka su 
meile pabėrė į smėlėtą Kačer
ginės žemę. Sudygo tūkstan
čiai sakais pakvipusių puše
lių. Jos — dangaus ir žemes 
stygos, skambančios ramybe. 
Gal todėl nuo seno čia sku
bėjo žmonės įvairių negandų 
vejami. Ramybė kiekvienam 
ant įkaitusių smilkinių uždė
davo savo gydančius delnus. 
Pušelės lyg sesutės mokėjo 
išgirsti, suprasti ir tyliu ošimu 
prabilti į sielos gelmes. 

Vienas pirmųjų vasarotojų 
čia gydėsi rašytojas Jonas Bi
liūnas. Apie Kačerginę jis ra
šė: „Čia neapsakomai pato
giau... Ir butą turiu puikų, ir 
mišką aplink namą dar pui
kesnį" (B. Kviklys. „Mūsų Lie
tuva", III t.). 

„Pasižiūrėk į šį kalnelį ir va
saros nakties ramybei nulenki 
galvą", — žvelgdamas į miško 
proskyną rašė Vincas Myko
laitis-Putinas, savo paskuti
nius brandžiausius kūrybos 
metus praleidęs Kačerginėje. 

Daugelis Lietuvos šviesuolių 
paliko pėdsakus smėlėtoje pu
šyno žemėje. Laikas, kaip 
smiltys pustomos vėjo, viską 
neša užmarštin. Tik darbšti 
ranka, gerumą spinduliuojanti 
širdis praeities gijas mokėjo 
supinti į vieną juostą. Tos ran
kos — darbštuolės bitelės 
Laisvutės Mackevičienės. Ji 
— Kačerginės bibliotekos ve
dėja, miestelio metraštininke 
savo meilę per dėmesį žmogui, 
knygai dauja arti 30 metų. 

Lyg kraičio skrynioje su
kauptos įvairios žinios apie čia 
gyvenusius, kūrusius, veiku
sius žmones. Kur dar tiek 
daug galėtum sužinoti, pvz., 
apie Kačerginėje gyvenusį pro
fesorių, dr. Lietuvos gelmių 
žvalgą, Mykolą Kaveckį. Tvar
kingame aplanke Irenos Ka-
veckaitės-Tumienės užrašyti 
atsiminimai, kuriuose pažy
mėta, kad Mykolas Kaveckis 
Kačerginės vasarvietę atranda 

apie 1934 metus. Pirmoji va
sarvietė — tai kambarys pas 
paneles Burkštenaites, dabar
tinėje Janonio gatvėje. Tuo 
metu šią kurortinę vietovę bu
vo labai pamėgę Kauno inteli
gentai. Čia vasarodavo ir pra
dėjo vasarnamius statyti to
kios žinomos šeimos — daili
ninko, skulptoriaus Juozo Zika
ro, matematiko Jono Mašioto, 
inž. Vaiciuškos ir kitų. Be to, 
čia vasarodavo prof. St. Šal
kauskio, daktaro A. Gylio, St. 
Lozoraičio, Urbšio šeimos" 
(1999.05.20. Irena Kaveckaitė-
Tumienė). 

Minint profesoriaus 110-
ąsias gimimo metines, biblio
tekos vedėja L. Mackevičienė 
svetingai sutiko visą būrį sve
čių — prof. Gaigalą, doc. V. 
Skuodį, prof. V. Juodkazį, doc. 
V. Mikailą, prof. V. Narbutą, 
profesoriaus dukrą I. Kavec-
kaitę-Tumienę ir kitus. Mažu
tėje bibliotekėlėje atsiminimų 
paklausyti susirinko visas bū
rys kačerginiecių. 

Kai už lango barbena šaltas, 
įkyrus lietus, bibliotekoje visa
dos šilta ir jauku. Dažnai čia 
susieina Kačerginės senjorų 
klubas. Bibliotekos vedėja pa
pasakojo, kad į šį bendravimo 
savišvietos klubą jungiasi vy
resniojo amžiaus medikai, pe
dagogai. Klubui vadovauja 
medikė Kazimiera Ruskonie-
nė. Pro bibliotekos langą aidi 
senjorų pamėgtos lietuviškos 
dainos: „Tau, sesute, puikios 
gėlės", „Kur gintarais nusėtas 
marių krantas", „Kačerginės 
himnas" ir kitos. 

1998 metų birželio 5 dieną 
Kačerginės biblioteka pažymė
jo savo veiklos 50-metį, o bib
liotekos vedėja L. Mackevičie
nė savo darbo bibliotekoje 25-
metį. Jubiliejiniame minėjime 
atsiminta man įspūdingų fak
tų. Pvz., 1997 metais, pažy
mint M. Mažvydo pirmosios 
lietuviškos knygos jubiliejų, 
Kačerginės biblioteka pripa
žinta geriausia tarp rajono 
bibliotekų. Kauno apskrities 
viešoji biblioteka prisiminė, 
kaip kantriai šios kuklios 

S K E L B I A I 

Nėra tokios vietovės Lietuvoje, kur nebūtų susibūręs d.iinon mylėtojų būrelis ir plačiais tėviškės laukais 
neaidėtų dainos. 

įstaigos šeimininkė budėjo 
prie bibliotekos lopšio. Lietu
vos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos darbuoto
jai sveikino vedėją, rašančią 
bibliotekos istorijos puslapius. 
Juos atvertus, regime ant bib
liotekos slenksčio stovinčius 
aktorių L. Noreiką, poetą, ak
torių K. Genį, kunigą R. Miku
tavičių, prof. A. Smailį, prof. 
V. Landsbergį, lakūną J. Kai
rį. 

Kačerginėje šiandien per 
700 gyventojų. Biblioteka — 
vienintelis kultūros židinėlis, 
darbščios šeimininkės dėka, 
tapęs mylimu ir lankomu. Čia 
visuomet gyva. Vedėja randa 
kiekvienam ne tik pageidau
jamą knygą, bet ir šiltą žodį. 
O juk jis dažniausiai žmogui 
yra reikalingiausias. 

Šiandien bibliotekos fon
duose 15,000 knygų. Tarp jų 
— dovanos iš užsienio. Skaity
tojų tarpe — populiarios tau
tiečių Mitkų iš Čikagos 
dovanotos P. Kalvelytės-Kar-
velienės „Gyvenimo vingiais", 
M. Gelažiaus dovanota Jurgio 
Jankaus „Ir nepasimatėm" ir 
kitos. 

Šiemet Kačerginė žydėjo, 
kaip niekad. Gegužę sodai pu
tote putojo nuo žiedų gausos. 
Po balta, žydinčia prie biblio
tekos, obelimi susirinkę, ka-
čerginiečiai gražios sukakties 
proga savo mylimai biblioteki
ninkei linkėjo, kaip obelei 
skleisti šviesą ir šilumą. Lais-
vutė Mackevičienė dėkojo už 
visada atviras skaitytojų šir
dis ir akis. 

Lina Sinkevičienė 

Bibliotekos vedėja Laisvutė Mackevičienė su savo dukraite Ievute. Kol 
Kačerginė neturėjo koplyčios, gegužinės pamaldos vykdavo bibliotekoje. 

„SUVALKUOS" ŽURNALAS DAR GYVAS 
Norisi paskubėti pranešti 

gerą naujieną, sakančią, kad 
Marijampolėje jau penktus 
metus einantis „Suvalkijos" 
žurnalas, ne tik gyvas, bet 
ateityje dar žada nepasiduoti. 

Neseniai Čikagą pasiekė 3 
praėjusių metų (2000-ųjų) šio 
žurnalo numeriai. Beje, vieną 
jų — antrąjį, skirtą vienuolių 
marijonų įsikūrimo prie Šešu
pės 250 metų sukakčiai pa
minėti, jau buvome gavę per
nai. Nors žurnalo prenumera
toriai Amerikoje jo jau nėra 
matę ilgesnį laiką. 

Šio leidinio vyr. redaktorius 
Zenius Šileris (jis taip pat yra 
ir pagrindinis žmogus jo leidy
boje) atsiprašo už ilgą tylėji
mą. Paminėjęs, kad pernai 
užuot šešių numerių išėjo tik 
trys, pareiškė, kad ir šiemet 
yra planuojami trys. 

„Jau antri metai iš eilės mū
sų neremia Spaudos fondas 
Lietuvoje ir apie tai rašiau Su
valkijoje, — teigia Z. Šileris 
mums antrame laišką. — Ma
nau, reikėtų paieškoti stiprių 
verslininkų, gal ir net užsie
nyje. Išsiunčiau prašymą ir 
Lietuvių fondui Čikagon. Gal 
ir Jūs man ką nors šiais klau
simais patartumėte..." Taip 
samprotauja šis nuoširdus 
spaudos entuziastas. 

Z. Šileris, išgyvenęs ir įvai
rius asmeniškus sunkumus, 
nori atsiprašyti prenumerato
rių, teigdamas, kad „manimi 
galima pasitikėti, nes kam ne-

\uvalkija 
\EtnokultūTos istorijos leidinys 

būna juodų gyvenimo tarps
nių? Manydamas, kad reikia 
žmonėms 'Suvalkijos' žurnalo, 
stengdamasis jį profesionaliau 
bei kokybiškiau leisti, susi
dūriau su dideliais sunku
mais. Atrodo, sugebėjau atsi
laikyti, atgauti pusiausvy
rą"..., sako „Suvalkijos" vyr. 
redaktorius. 

Gautieji 2000-ųjų metų „Su
valkijos" numeriai yra tikrai 
įdomūs. Čia neminėsiu 2000 
m. Nr. 2, kuris buvo skirtas 
marijonų vienuolijos įsikūri
mui dabartinėje Marijampo
lėje paminėti, nes apie jį jau 
buvau rašęs. 

Kiti du numeriai (pirmas ir 
trečias) gana stambūs ( po 80 
puslapių) ir vertingi. Jie yra 
įdomūs ne vien tik suvalkie
čiams, bet visiems lietuviams, 

Vilniaus sporto klubas „Iksas" gegužes 5 d. pakvietė dviratininkus į žygį „Miestas dviratininkams" ir sporto 
Švente Kalnų parke Vilniuje Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka. 

TARP MŪSŲ KALBANT 
ORANŽINĖ AKCIJA 

Vargu, ar būtų galima pa 
kaltinti Vilniaus miesto valdy 
tojus sumanumo stoka. Va, 
neseniai Vilniaus mieste pra 
sidėjo akcija „Dviratis išras
tas. Važiuok oranžiniu!" Ak
ciją pradėjo miesto mero pava
duotojas, oranžiniu dviračiu 
apvažiuodamas Rotušės aikš
tę. Atrodo, jog šia akąja no
rėta įsiteikti miesto gyvento
jams, o taip pat ir besilankan
tiems svečiams: buvo nutarta 
pradžiuginti žmones nieko ne
kainuojančiu pasivažinėjimu. 

Šiam tikslui įrengta 90 aikš
telių, kuriose, specialiai paga
mintuose stovuose, .buvo sus
tatyti naujatėlaičiai, oranžine 
spalva nudažyti dviračiai. 
Taipgi buvo nustatytos ir va
žinėjimui skirtos zonos ribos. 
O '.ai reiškia, kad žmogus, ap
žergęs oranžinės spalvos dvi
ratį, privalo važinėti tam tik
rais keliais, tam tikros zonos 
ribose. Priešingu atveju grėsė 
susidūrimas su miesto tvarkos 
palaikytojais. 

Pirmą dieną buvo panaudo

ta 500 dviračių. Vėliau buvo 
numatyta išleisti dar kitus 
500 dviračių, numatyta akciją 
tęsti iki šių metų spalio 1 die
nos ir vėl pakartoti ateinančių 
metų vasarą. Negalima pra
leisti savivaldybės įspėjimo. 
Būtent: vagyste ar bet kokia 
niekadaryste susigundę, as
menys bus baudžiami. 

Netrukus paaiškėjo, kad Vil
niaus miesto savivaldybes už
mojis buvo paženklintas nepa
sisekimu. Pasirodo, kad jau 
pirmąją akcijos dieną (10 vai. 
vak.) nebuvo sugrąžintas nei 
vienas dviratis. 

Prieš keletą dienų į Čikagą 
atkeliavusio vilniečio pasako
jimu, akcija „Dviratis išrastas. 

Važiuok oranžiniu!", susilaukė 
begalės komentarų. Padorus 
vilniečiai (tokių yra!) ne tik 
stebisi, bet ir piktinasi. Aiš
kėja, kad miesto mero suma
nytas socialinio pobūdžio už
mojis „nuėjo šuniui ant uode
gos". 

Pas mus, Čikagoje, besilan-
, kančio vilniečio teigimu, šiaip 

taip pavyko surasti keliasde
šimt dingusių dviračių. Nuos
tabą kelia atėjusi žinia, jog 
kai kuriems buvo nuimti vai
rai, sėdynės, grandinės. Ki
tiems buvo subadytos padan
gos, sulankstyti ratai ir pan. 
O viename nuošaliame parke
lyje užtiktas dviratis buvo kir
viu arba kokiu kitu aitriu 
įrankiu gerokai apkapotas. 
Visa tai kvepia barbarizmu. 
Atviriau kalbant, tai parodo, 
jog Vilniuje ir aplamai Lietu
voje, susidarė padėtis, kuri 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO. NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapobs ir Off. Mgr Aukse 
S Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tei. (708) 424-8654 
(773)581-8854 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. Wc need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portatton. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Pranciškonų vienuolynui 
reikalinga virėja. Rašyti. 

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

P.O. Box 980, 
Kennebunkport, ME 04046. 

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

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

kalba nebūtini. Tel. 901-240-
5S44 arba 901-^30-7223. 

Ieškome vaikams auklės 
Čikagos priemiesčiuose, kuri 

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

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

TeL 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

GREIT PARpUODA 

RE/M/U 
^REALTORS 
0nC(773) 221 • 87S1 
MMK(7M)425-71M 

(7731! 

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

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

T E L 773-585-6824 

Atliekame visas staliaus ir 
smulkaus remonto darbas. 
Aukšta darbų kokybė, didelė 
praktika JAV. Tikrai žemos darbų 
kainos. Tel. 773-254-8759, 
mob. 847-525-9275, Žilvinas. 

Reikalingi dažytojai su patyrimą 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

Tel. 847-808-9109 
vakare nuo 8 -10 vaL 

Susikalbėsite angliškai, msiikai. 

f Grožio salone „Eite Famsy | 
Halr Care" dirba lietuvė kos-
metologė-manikioristė Džiną. 

Adresas: 4806 VV.83 S t , 
Burbank. Tel. 708-49*0084. 

Kitame salone — 
189S5 S. 80ti Ava, Trtsy Pa* . 
dirba lietuvė kirpėja Sonata. 

1 Tei. 708444-2421. 1 

Alternative Home Care kmldng 
for responsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card" 

reąuired. TeL 708-784-1088. 

nepaisant, iš kur jie bebūtų 
kilę. 

„Suvalkija" save vadina — 
Etnokultūros istorijos leidi
niu. Daugiausia rašoma apie 
žymiuosius suvalkiečius, mi
nint jų įvairias amžiaus su
kaktis. 

Štai, vien tik 2000 m. tre
čiame numeryje atžymimas 
Pranas Vaičaitis, kurio 125-
sios gimimo metinės neseniai 
suėjo. Yra rašinys, pašvęstas 
ir Jono Jablonskio 140-osioms 
gimimo metinėms. Liuda Vi-
liūnienė spausdina straipsnį 
„Petro Kriaučiūno fenomenas, 
skirtą šio žymiojo suvalkiečio 
150-sioms gimimo metinėms. 
Prof. Gintautas Česnys savo 
rašinyje „Iš Suvalkijos kilęs 
antropologas" pristato, mums 
gal mažiau pažįstamą, Juli
joną Talko-Grincevičių, jo 150-
ųjų gimimo metinių proga. 

Sunku čia paminėti visus 
proginius rašinius apie žy
miuosius suvalkiečius. Dar 
norėtųsi pažvelgti į Juditos 
Pautienytės - Baltrušaitienės 
rašinį apie čikagiečiams gerai 
pažįstamą dail. Juozą Pautie
nių, kuriam 2000 m. balandžio 

16 d. suėjo 100-oji gimimo su
kaktis. Straipsnis, kuris ilius
truotas daugeliu nuotraukų, 
pradedamas 2000 m. pirmame 
numeryje ir baigiamas tre
čiajame. Tai iš tiesų puikus ir 
įžvalgus rašinys apie, gilią va
gą išeivijos lietuvių dailės gy
venime išvariusįjį, kūrėją. 

Be to, randame rasinį apie 
kalbininką, profesorių Joną 
Kazlauską (1930-1970), net ir 
apie žymųjį Kalifornijoje gy
venantį, lietuvių verslininką 
ir visuomenininką Albiną 
Markevičių (jis atšventė savo 
70-sias gimimo metines) bei 
kitus. 

Beje, žurnale duodama ir 19 
pavardžių tų žmonių, kurie 
yra pristatomi, kaip 2000-ųjų 
metų „Suvalkijos" rėmėjai. O 
kad taip jų būtų bent 50! Ta
da, turbūt, žurnalui būtų ma
žiau vargų pastoviai rodytis. 

Metinė žurnalo prenumera
ta užsienyje 30 dol. oro paštu. 
„Suvalkijos" adresas: a/d 14, 
4520 Marijampolė, Lietuva. 
Reikia manyti, kad šiam leidi
niui suvalkiečiai (o taip pat ir 
kitų sričių žmonės) nebus abe
jingi! E d v a r d a s Su la i t i s 

vargiai gerais norais galėtų 
būti pakeista. 

Vilniuje pastoviai gyvenan
tis mūsų tautietis dievagojasi, 
jog jam stačiai gėda prisipa
žinti lietuviu. Jis mano, jog 
nemaža lietuvių visuomenės 
dalis serga sunkiai pagydoma 
liga. Siaubas! 

O galgi nereikėtų juoda 
spalva piešti susidariusios 
padėties? Gal, Vilniaus miesto 
valdytojų pavyzdžiu, reikėtų 
pasisakyti u i viltingos oran
žinės spalvos propagavimą? 
Vėliausiomis žiniomis, Vil
niaus miesto savivaldybė, ne
paisydama nuostolio ir morali
nio smūgio, neatsisakė pradė
tos akcijos. Teigiama, kad į 
miestą bt^ro išleistas visas 
šimtas pakelėse surankiotų ir 
sutaisytų oranžinių dviračių. 
Sėkmės! 

P e t r a s Petrut is „Suvalkijos" redaktorius Zenius Šileris 

>J f.-— -
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X PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS 

Australija 2000.12.22-2001.01.11 
kęs medžiagą apie Viktorijos 
ir Tasmanijos aukštąsias mo
kyklas ir Madeleine Davis, 
padėjusi susisiekti su Sydnė-
jaus universitetais. Tad mano 
kelionė buvo naudinga ir Lie
tuvos studentams. Ne mažiau 
svarbu, kad į PLJK buvau pa
kviesta kaip paskaitų skaity
toja, tad turėjau garbės kal
bėti apie Lietuvos jaunimo 
veiklą ir siekius, ir apie tai, 
kaip lietuviai, gyvenantys Lie
tuvoje, supranta tautiškumą. 

— Kur vyko Studijų die
nos ir kongresas? Kaip il
gai tęsėsi svarstybos? Gal 
galėtumėte kiek detaliau 
apibūdinti kongresą, pro
gramas ir parengtą infor
macini vadovą? 

— Kongresas prasidėjo 2000 
m. gruodžio 22 d. Naamaroo 
konferencijų centre Sydnėjuje. 
Ten iki pat Naujųjų metų 
vyko Studijų dienos. Sausio 1 
d. išvykome į stovyklą Viktori
jos valstijoje, Dookie koledže. 
O sausio 9 d. visi kongresantai 
suvažiavo į Melbourną, kur 
kitą dieną įvyko kongreso už
darymo balius. Studijų dienų 
programa buvo gana intensyvi 
ir labai gerai, kad Kalėdų 
šventės davė progos šiek tiek 
atsipūsti. Laisvalaiki paįvairi
no ir gruodžio 25-31 d. vykę 
Australijos Lietuvių dienų 
renginiai — neužmirštamas 
jaunimo talentų vakaras, me
no ir tautodailės parodos, ben
dras kongreso ir Lietuvių die
nų dalyvių kruizas po Syd-
nėjaus uostą, kt. 

Studijų dienų programa tu
rėjo kelias dalis: atstovų pra
nešimai apie Lietuvių jaunimo 
sąjungos veiklą, problemas ir 
planus atskirose šalyse (buvo 
susirinkę atstovai iš 13 šalių), 
kviestų skaitovų paskaitos 
atskiromis temomis ir diskusi
jos nedideliuose būreliuose. 
Buvo, be abejo, ir formalioji 
dalis — nutarimų redagavi
mas ir tvirtinimas bei naujos 
valdybos rinkimai. 

Daugiausia dėmesio buvo 
skirta tautiškumo klausi
mams: bandėme suformuluoti 
lietuvybės apibrėžimą, išsiaiš
kinti, kas lemia žmogaus bu
vimą amerikiečiu, lietuviu ar 
australiečių. Aptarėme „senų
jų* lietuvių bendruomenių ir 
naujųjų emigrantų bei Lietu
vos jaunimo bendradarbiavi
mo galimybes, o taip pat ir 
užsienio lietuvių jaunimo są
jungų ryšius. Aktualus buvo 
lietuvių kalbos klausimas. 

Puikiai parengtas kongreso 
vadovas suteikė visą informa
ciją, kurios galėjo prireikti 
Studijų dienų ir kongreso 
tąsos metu. Girdėjau, kad apie 
70 proc. atstovų šis kongresas 
buvo pirmasis, tad vadove su
rinkta medžiaga (taip pat 
statutas, PLB konstitucija, 
Lietuvių charta, praėjusių 
kongresų nutarimai, PLB X 
seimo rezoliucijos ir kt.) tikrai 
buvo naudinga. Naudinga ji ir 
dabar, grįžus namo, nes tai 
gana išsamus užsienio lietu
vių dokumentų rinkinys. 

— Malonu girdėti, kad 
skaitėte dvi paskaitas ir 
pristatėte Studijų užsienyje 
informacijos centrą. Ar su
laukėte komentarų, pas
tabų, pritarimo? 

— Kalbėdama apie Lietuvos 
jaunimo veiklą ir siekius, 
stengiausi nupiešti tikrovišką, 
nepagražintą paveikslą, tad 
daugiausiai teko kalbėti apie 
jaunimą slegiančias proble
mas: nedarbą, sunkią ekono
minę padėtį, emigraciją ir 
pan. Po paskaitos kongresan
tai pasakojo, kad panašių 
sunkumų turi Pietų Amerikos 
jaunimas, kad Australijoje 
taip pat tenka ne kartą gyve
nime keisti profesiją. Pasiro
do, visur jaunimas susiduria 

Pasikalbėjimas su kongreso 
dalyve iš Lietuvos Rasa An
tanavičiūte, Studijų užsieny
je informacijos centro, įsikūru
sio Vilniaus universitete, kon
sultante. Vedė Isolda Požėlai-
tė-Davis, AM. 

— Kaip sužinojote apie 
Pasaul io lietuvių jaunimo 
kongresą Sydnėjuje? Koks 
buvo jūsų kelionės tikslas? 
Kodėl buvo svarbu daly
vaut i PLJ kongrese? Ar 
parsivežėte naudingos me
džiagos Jūsų tarnybai? 

— Apie X PLJK sužinojau 
atsitiktinai iš viešėjusių Aust
ralijos lietuvių Vilniuje. Anks
čiau buvau girdėjusi, kad to
kie kongresai vyksta, tačiau 
nežinojau, nei kada, nei kur. 
Gavusi kongreso interneto 
svetainės adresą, joje radau 
informaciją apie jo tikslus, dis
kusijų temas, įvykių datas ir 
vietą. Visa tai paliko didelį 
įspūdį ir labai sudomino, nes 
mūsų centras renka ir sklei
džia informaciją apie aukštą
sias mokyklas užsienyje ir 
Lietuvoje. Centras rūpinasi 
tiek Lietuvos skautais, tiek 
užsienio jaunimu, norinčiu 
studijuoti Lietuvoje. 

Svarbiausias PLJK tikslas 
— išlaikyti ir gaivinti lietuvy
bę užsienyje. Ne taip seniai at
siradusi galimybė laisvai mo
kytis Lietuvoje yra geriausias 
ir greičiausias būdas susipa
žinti su Lietuvos dabartimi, 
praeitimi, žmonėmis ir kultū
ra. Kaip tik tokie gyvi ryšiai, 
asmeninės pažintys ir kontak
tai padaro stipriausią poveikį, 
palieka giliausius įspūdžius. 
Pamaniau, kad kongresas bū
tų puiki proga informuoti už
sienio lietuvių jaunimą apie 
galimas studijas tėvynėje, pa
kviesti juos mokytis Lietuvoje. 
Lietuvos aukštosios mokyklos 
vis daugiau dėmesio skiria 
tarptautinėms programoms, 
rengia specialius lietuvių kal
bos ir kultūros kursus, skati
ną studentų judėjimą. Į kong
resą atsivežiau informacijos 
apie Lietuvos universitetus ir 
minėtas, užsieniečiams skir
tas, mokslo programas bei 
kursus. Ir džiugu, kad kongre
santai studijų galimybėmis 
susidomėjo. Kanados, JAV, 
Pietų Amerikos ir Australijos 
atstovai išsivežė po informaci
nių biuletenių rinkinį, kuriais 
galės naudotis visi besidomin
tys universitetais ir aukštuoju 
mokslu Lietuvoje. 

Kongreso metu gimė keli la
bai konkretūs projektai. Vie
nas jų — suorganizuoti pasi
keitimo programą tarp Lietu
vos ir Pietų Amerikos. Studijų 
užsienyje informacijos centras 
apsiėmė vieneriems metams 
išsiųsti ispaniškai kalbantį 
Lietuvos studentą į Pietų 
Ameriką, kur šis mokytų lie
tuvių jaunimą lietuvių kalbos 
ir tuo pačiu metu testų savo 
studijas vietiniame universi
tete. Vietinės lietuvių bend
ruomenės apsiimtų rūpintis 
atvykusio studento būsto ir 
pragyvenimu. Toks pat judėji
mas turėtų vykti ir priešinga 
kryptimi: lietuviai iš Pietų 
Amerikos vieneriems metams 
atvyktų į Lietuvą mokytis kal
bos ir kultūros, o kartu dės
tytų ispanų kalbą. Tokiu būdu 
studijos ne tiek daug kainuotų 
ir abi pusės gautų apčiuopia
mos naudos. Kaip teko supras
ti, būtent Pietų Amerikos lie
tuviams dabar labiausiai 
trūksta tiesioginių ryšių su 
Lietuva. Tačiau, jei šis projek
tas gerai veiks, galima jį pri
taikyti ir kitoms^alims. 

Savo tarnybai parsivežiau 
daug naujos informacijos apie 
Australuos universitetus. Čia 
man labai daug padėjo Lietu
vos garbės konsulas Melbour-
ne Andrius Žilinskas, surin-

Modernios lietuvaites,. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. 

su problemomis ir įmanoma 
jas spręsti ar bent jau aptarti 
kartu. 

Savo paskaitoje apie tau
tiškumą norėjau pasekti šio 
reiškinio istoriją nuo pirmo
sios nepriklausomybės laikų. 
Iš pradžių romantiškas(1918-
1940 m.), vėliau pogrindinis 
(sovietmetis) ir išpūstas (Są
jūdžio laikai) tautiškumas 
Lietuvoje galiausiai virto na
tūraliu ir santūriu patriotiz
mu. Tačiau šalia to yra Lietu
voje tam tikrų ir nacionalizmo 
apraiškų, ir abejingumo savo 
šaliai. Atrodo, kad Lietuvoje 
ne kartą lankęsi kongresantai 
ir svečiai pritarė mano min
tims. Kadangi man šis kongre
sas taip pat pirmasis, sunkiai 
įsivaizdavau būsimą audito
riją ir buvo šiek tiek neramu. 
Tiesą sakant, ruošdama pas
kaitas neatsižvelgiau į faktą, 
kad didelei daliai kongreso da
lyvių nelengva bendrauti lie
tuviškai ir sunku suprasti 
šiuolaikinį, dažnai tarptauti
niais žodžiais pamargintą lie
tuvišką tekstą. Tačiau iš gau
tų klausimų ir komentarų 
sprendžiu, kad mes radome 
bendrą kalbą. 

— Kokios paskaitos, dar
bo būreliai, veiklos projek
tai Jums geriausiai patiko? 
Kodėl? 

— Patiko, kad į kongresą 
buvo pakviesti Rytų Europos 
(Baltarusijos, Latvijos, Lenki
jos, Rusijos) atstovai — tai lei
do ne tik pasidalinti mintimis, 
bet ir provokavo apsvarstyti 
sunkiai apčiuopiamus, bet eg
zistuojančius Rytų ir Vakarų 
lietuvių skirtumus. Patiko dė
mesys naujiems emigrantams 
ir jų „viliojimo" į užsienio lietu
vių egzistuojančius bendruo
menių veiklos planus. Patiko 
blaivus kongreso dalyvių po
žiūris į lietuvybę ir provokaci
ja suabejoti Lietuvių chartos 
aktualumu (Andriaus Vaitie
kūno paskaita), praktiški dr. 
Antano Stepano patarimai 
užsienio lietuvių bendruome
nės nariams, norintiems pa
dėti Lietuvai ir kita. Manau, 
kad vaisingiausias darbas bu
vo būreliuose — ten kilo dau
giausiai konkrečių idėjų, veik
los planų, buvo aptarti ir jų 
įgyvendinimo būdai. Forma
liai kongreso eigai Siek tiek 
koją kaišiojo sudėtingas jo re-
guliaminas, kurį, manau, tik
rai galima supaprastinti. 

— Kaip rengėjų komite
tui sekėsi analizuoti pro
gramas ir kultūrinius bei 
turistinius renginius? 

— Rengėjų komitetas darba
vosi puikiai. Jei prieš atvyks
tant į kongresą aš šiek tiek 
griežiau dantį dėl informarijos 
stokos, tai kongresui prasi
dėjus viskas klostėsi sklan
džiai ir dėmesio kongresan-
tams tikrai netrūko. Pro
gramų ir renginių buvo tiek 
daug, kad kartais tik sva
jonėse likdavo noras numigti 
kur nors pievelėje po medžiu. 

— Studijų dienų metu 
buvo inicijuotos papildo
mos diskusijos, kuriomis 

bandyta atsakyti į klausi
mus: „Kodėl mes čia esa
me?" „Ar apskritai reika
lingas toks susibūrimas?" 
Iž įvairių salių atstovų pa
sisakymų paaiškėjo, kad 
jaunimas susirinko į Kong
resą pabendrauti, pasida
linti mintimis, susipažinti, 
pakalbėti lietuviškai ir to
kiu būdu atgaivinti ar sus
tiprinti savo lietuvybės 
jausmą. Kaip sakė buvęs 
PLJS valdybos pirminin
kas Rimas Baliulis, kongre
sas yra tarsi atominis reak
torius, kuriame dalyviai 
pasikrauna energijos atei
nantiems ketveriems me
tams. Manau, kad kongre
sai ir toliau sėkmingai gy
vuos — niekas negali pa
keisti tokio pasaulio lietu
vių jaunimo susibūrimo. 

Teko išgirsti nuomonių, 
kad PLJK turėtų vykti Lie
tuvoje. Juose galėtų daly
vauti daugiau kongresantų 
i i Rytų Europos kraštų, o 
silpnai mokantis lietuviš
kai galėtų ir kiek pramokti 
kalbos. Kita vertus, jauni
mui pravartu pamatyti pa
sauli. Kokia būtų Jūsų 
nuomonė? 

— Važiuodama į kongresą 
galvojau lygiai tą patį — jei 
renginio tikslas — puoselėti 
lietuvybę, geriausiai jį ruošti 
Lietuvoje. Dabar manau, kad 
yra ne visai taip. Lietuvoje 
vyksta daug renginių — dai
nų, tautinių šokių šventės, 
stovyklos. Be to, dauguma turi 
tėvynėje likusių giminių. Tad 
progų apsilankyti Lietuvoje 
netrūksta. O kongresas ypa
tingas kaip tik tuo, kad leidžia 
pajusti po platų pasaulį išsi
barsčiusių lietuvių vienybę. 
Lietuviškas jaunimas iŠ 13 ša
lių, susirinkęs į vieną krūvą 
kažkur Australijoje, pvz., Doo
kie koledžo stovykloje, yra 
geriausias tokios vienybės pa
vyzdys. Todėl gera yra po pa
saulį keliaujančio kongreso 
idėja. Žinoma, kartais jis turė
tų vykti ir Lietuvoje. 

— Kaip patiko Dookie 
koledžo stovykla? 

Stovykloje tebuvau tris die
nas, tačiau spėjau aplankyti 
vaizdingas Dookie apylinkes, 
pasimėgauti australietiškos 
saulės kaitra ir baseino vė
suma; dalyvauti vakaronėse ir 
improvizuotame skautų lauže; 
paragauti tikrai gero vietinio 
vyno tiesiai iš gamintojų ran
kų. Stovyklautojai, lankę įvai
rius būrelius, pasakojo, kad 
juose įdomiai ir prasmingai 
praleido laiką ir daug sužino
jo. Kaip tik stovykloje buvo 
galima artimiau susipažinti 
su kongreso dalyviais ir sve
čiais, pamatyti šiek tiek dau
giau Australijos. 

— Užbaigdama mūsų po
kalbi gal dar galėtumėte 
pakomentuoti, kaip Aust
ralijos lietuviai priėmė ats
tovus ir svečius, suplauku
sius i i įvairių kraštų? 

— Kaip tikriausiai ir kiti 
kongreso svečiai, aš buvau 
priimta nepaprastai nuošir

džiai. Susitikau daug nuosta
bių žmonių Sydnėjuje ir Mel-
boume. Jų dėka mačiau gra
žiausias šių miestų apylinkes 
— Mėlynuosius kalnus, pieti
nius ir šiaurinius Sydnėjaus 
paplūdimius, 12 Apaštalų į 
vakarus nuo Melbourno. Visur 
buvau sutinkama su šypseno
mis ir atviromis širdimis, ir į 
šaltą Lietuvos žiemą iš Aust
ralijos parsivežiau karštų pri
siminimų, kurie, tikiuosi, šil
dys manė iki pat pavasario. 

— Gal norėtumėte ką 
nors pridurti? 

— Noriu padėkoti visiems 
žmonėms, kurie taip maloniai 
mflrnra' rūpinosi. Taip pat 
kongreso organizaciniam ko
mitetui, kuris surizikavo ma
ne pasikviesdamas, o man su
teikė nepakartojamą progą 
dalyvauti X PLJK ir apsilan
kyti tolimoje Australijoje. 

— Ačiū už pokalbi. 

DRAUGAS, 2001 m. birželio 21d., ketvirtadienis 

TAUTOS FONDO 
PREMIJOS — 

KAUNIEČIAMS 

Birželio 14 d. Kauno miesto 
savivaldybės Švietimo ir ugdy
mo skyriuje šešiems kaunie
čiams abiturientams įteiktos 
Amerikos lietuvių Tautos fon
do premijos po 100 JAV dole
rių. Šiomis išmokomis siekia
ma paskatinti gabius moks
leivius siekti aukštojo mokslo. 

Kandidatūras premijoms 

f auti pasiūlė pačios mokyklos, 
vietimo ir ugdymo skyrius 

jas pateikė svarstyti Tautos 
fondo atstovams. Įvertinus šių 
mokinių siekį mokytis, atsi
žvelgus į sunkesnę jų šeimų 
materialinę padėtį, atrinkti 
šeši premijų verti kauniečiai 
abiturientai. 

Paskatinamosios premijos 
įteiktos A Timinskio viduri
nės mokyklos abiturientui 
Viktorui Kočeskovui, S. Da
riaus ir S. Girėno vidurinės 
mokyklos auklėtinei Ievai Li-
deikytei, .Versmės" vidurinės 
mokyklos abiturientei Indrei 
Lučinskaitei, „Purienų" vidu
rinės mokyklos dvyliktokei El
vyrai Jegelavičiūtei, Palemono 
vidurinės mokyklos abiturien
tei Jolantai Fankinai ir „Sau
lės" gimnaziją baigusiai Inesai 
Skietrytei. 

Tautos fondas palinkėjo 
jiems siekti vien kilnių tikslų, 
puoselėti taurias vertybes, 
dirbti atgimstančios tautos ge
rovei. (ELTA) 

A.tA. 
LEONORA PAKETURIS 

Mirė 2001 m. birželio 19 d., 7 v.r., sulaukusi 90 metų. 
Velionė gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, Lukšių kaime. 

Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: duktė Genė Paketuris, duktė Aldona ir 

jos vyras Algis Stankus, anūkai Vytas Stankus, Tomas 
Stankus, proanūkai Laurel, Nicole, Nicholas, Cristopher, 
brolis Zigmas Dailidė, sūnėnai Kęstutis ir Aras su 
šeimomis. 

A a . Leonora priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir 
Brighton Parko namų savininkų draugijai. 

Velionė pašarvota penktadienį, birželio 22 d. nuo 3 v.p.p. 
iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Cali-
fomia Ave. Laidotuvės šeštadienį, birželio 23 d. Iš laidojimo 
namų 9 v.r. velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji. 

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440. 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

Prieš dvidešimt metų išėjo j Amžinąjį gyvenimą mano 
brangioji Mama 

A. t A. 
GENOVAITĖ 
ŽEMAITIENĖ 

Jos šviesi atmintis tebelydi mano dienas. 
Šv. Mišios už a.a. Genovaitės sielą bus atnašaujamos 
liepos 7 d. Vienuolyno bažnyčioje, Putnam, CT. 
Ją prisimenantieji prašomi pasimelsti. 

Viktorija Zakarienė 

A. t A. 
ONAI KAŽEMĖKAITIENEI 

iškeliavus į kitą Pasaulį, skausmo prislėgtus — jos vyrą 
VIKTORĄ, dukrą RIMĄ bei artimuosius giliai 
užjaučiame. 

Antanina Vasiukevičienė 

Aldona Vasonienė 

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

No one makes round-trtp travel to Lithuania easier and more convenient than SAS 
From Chicago. we offer daity service to Vilnius wrth a hasste-free connection via 
Stockholm. When you're ready to return. you'll enjoy same-day travel back to 
CNcago through our Copenhagen hub. Find out wnat a vvorkJ of difference SAS 
can make for your next tnp. Just ca« your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visrt our websrte at www.scandinavian.net. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Dr. Algirdas ir Raminta Marchertai ne tik rūpinasi „Saulutės" siuntomis 
j Lietuvą (tol. 630-243-9488), bet ir šio Lietuvos Vaikų globos barelio ren
giniais — „Laumės juostos" labdaros koncerto susirinkusiuosius vaišino 
dešrelėmis. Baniutės Kronienės nuotr. 

Kviečiame į Jonines-ge-
gužinę, kuri įvyks birželio 24 
d., sekmadienį, 11:30 vai.r. po 
lietuviškų Mišių Brighton 
Parke (4420 S. Fairfield Ave.). 
Programoje dalyvaus Lietuvos 
Vyčių vaikų šokėjai, gros šo
kių muzikos grupė, dainuos 
estrados žvaigždės, veiks ba
ras, loterija, žaidimai, bus 
bendros dainos ir šokiai. Mais
tą gamins „Lithuanian Plaza" 
- bus šašlykų, cepelinų. 
Linksmybėms nebus galo, lau
kiame atvykstant! 

J o n ų ir Janinų laukia 
staigmenos per Amerikos lie
tuvių televizijos nuošiamas 
Jonines, kurios vyks šį sekma
dienį, birželio 24 d., nuo 12 iki 
8 val.v. Pasaulio lietuvių 
centro sodelyje (14911 127 
Str., Lemont). Bus Joninių 
tradicijos ir linksmybės, kon
certas, šokiai ir žaidimai, lote
rija, „mamos cepelinai", šašly
kai, balandėliai. Ilgiausią va
saros dieną praleiskime kartu! 

iš mrtl Ir f o / / 
„RO-KO-KO" 

KONCERTUOS 
PITTSBURGHE 

Vakarų Pennsylvanijos Lie
tuvių piliečių draugija, įsikū
rusi Pittsburghe, rengia žino
mo vaikų dainų ansamblio 
„Ro-ko-ko" iš Šiaulių pasiro
dymą liepos 15 d., sekmadienį. 
Koncertas vyks Šv. Pranciš
kaus Dievo globos seserų vie
nuolyne, lekcijų salėje, 3603 
McRoberts Rd., Whitehall apy
linkėje. Koncerto pradžia - 2 
val.p.p. Bilietai bus parduoda
mi prie įėjimo. Norėdami dau
giau informacijos arba sužino
ti, kaip važiuoti, skambinkite 
tel. 412-233-2764 ar atsiversk
ite interneto puslapį 

baltru 19@8gi. net 

sukibimai 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuoiimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings , 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

x Karaliaučiaus srities 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $50 —Genoveva Kauf-
manas, Dr. Jurgis Lukaitis; 
Adelė Sakalienė. $25 — Al ir 
Selma Bartkus. $10 — Wal-
ter Kasparaitis; Balys ir Elena 
Kondratai. Dėkojame visiems 
rėmėjams. „Karaliaučiaus 
krašto lietuvybei", 1394 
Middleburg, Ct, Napervil-
le, IL 60540-7011. (Skelb.) 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. TeL 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 

Anoniminių alkoholikų 
susirinkimai lietuvių kalba 
vyksta kiekvieną antradienį 
7:30 val.v. Lemonte. Skambin
kite Linui 630-533-0658 arba 
Matui 630-964-1826. 

LB WAUKEGAN/LAKE 
COUNTY APYLINKĖS 

RENGINIAI 
JAV LB Waukegan/Lake 

County apylinkės birželio mė
nesio žiniaraštis praneša apie 
svarbiausius bendruomenės 
organizuojamus renginius. 

Artimiausias įvykis - Šiau
lių vaikų ansamblio „Ro-ko-
ko" koncertas, kuris vyks 
birželio -29 d., penktadienį, 7 
val.v. Libertyville Civic Cen-
ter, 135 W. Church Street, Li
bertyville, IL. Informacija tel. 
847-293-5404. 

Liepos 14 d., šeštadienį, 
nuo 7:30 val.r. iki 10:30 val.v. 
organizuojamas Sporto šešta
dienis. Sporto diena rengiama 
Center Club, 200 West Golf 
Road, Libertyville, IL. Veiks 
baseinas, sauna, treniruokliai, 
bus galima žaisti krepšinį, 
tinklinį. Sudarykite krepšinio, 
tinklinio komandas ir užsire
gistruokite skambindami Ge
diminui Damašiui tel. 847-
362-8675. Norintys tos pačios 
dienos ryte žaisti golfą, skam
binkite Vilijai Sužiedėlienei 
tel. 847-973-1222. Tie, kurie 
golfo nežaidė nei karto, kvie
čiami pamėginti, nes bus mo
komi bet kurio amžiaus vyrai 
ir moterys. 

Liepos 15 d., sekmadienį, 12 
vai. Half Day Forest Preserve 
Parke („A" pavėsinėje) ruošia
ma gegužinė. Parkas yra prie 
Route 21 (Milwaukee Ave-
nue), 2 mylias į pietus nuo 
Route 60. 

Rudens pokylis vyks lapkri
čio 10 d. 6 val.v. County 
Squire, Grayslake, IL. 

JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės nariai taip 
pat klausia, ar būtų reikalin
ga lituanistinė mokykla jų 
apylinkėje? Kiek vaikų ją lan
kytų? Tėveliai prašomi atsi
liepti, skambindami Daliai 
Skripkauskienei tel. 847-356-

,, Draugo knygynėlyje 

Dar turime tokių knygų: 
Č. Rimkus, J. Sakalauskie

nė „Mokykimės suprasti ang
lišką tekstą" - 10 dol.; 

M. Schwob „Monelės knyga" 
-10 dol. 

I. Del Secco Cappeli „Mo-
net" - 1 3 dol.; 

P. Louys „Moteris ir paja
cas" - 8 dol.; 

A. Lindgren „Mūsų visų Ma-
dike" - 1 0 dol.; 

R. Razauskas „Mūzos šypso
si" - 1 0 dol.; 

L. Inis „Naktis su Mefistofe
liu" - 1 0 dol.; 

„Negirdėtos pasakos" - 10 
dol.; 

P. Cvirka „Nemuno šalies 
pasakos" - 1 2 dol.; 

R. Carlson „Nesigraužkite 
dėl smulkmenų darbe" - 8 
dol.; 

R. Carlson „Nesigraužkite 
dėl smulkmenų šeimoje" - 8 
dol.; 

R. Keturakis „Neverk, mano 
broli, neverk" - 10 dol.; 

M. Telksnytė, V. Račkaitis, 
„Nevėžiu ir jo pakrantėmis" -
5 dol.; 

W. Grant „Nuo 13 iki 19" -
8 dol.; 

R. Hilberg „Nusikaltėliai, 
aukos, stebėtojai (1933-1945)" 
- 1 5 dol.; 

P. Hagan „Orchidėjos mėne
sienoje" - 1 2 dol.; 

E. A. Ekeris, K. Slyje „Papa-
genas ieško Amadėjaus" - 8 
dol.; 

E. Fuksas „Papročių istori
ja. Buržuazinis amžius" - 10 
dol.; 

E. Fuksas „Papročių istori
ja. Galantiškasis amžius" - 13 
dol.; 

A. Puškinas „Pasaka apie 
carą Šaitaną" - 10 dol.; 

„Pasaka apie žvejį ir auksi
nę žuvelę" - 4 dol.; 

Liet. 1. pasaka „Pasakų pi
lis" - 1 0 dol.; 

D. Sabonytė „Pasaulio gar
senybės (Jaunimo Oksfordo 
enciklopedija) - 35 dol.; 

Prie kiekvienos knygos kai
nos prašome pridėti siuntimo 
mokestį - 3.95 dol. Jei užsako
te dvi ar daugiau knygų, tuo
met kiekvienos knygos siunti
mo mokestis padidėja 1 dole-
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Prie Partizano motinos paminklo PLC sodelyje. Gedulo ir vilties dienos minėjime Lietuvos Respublikos ambasa
dorius JAV Vygaudas Ušackas ir konsulai Giedrius Apuokas bei Stanley Balzekas padėjo gelių žuvusiųjų atmi
nimui. Visos nuotraukos - B a n i u t ė s Kronienės 

DU MINĖJIMAI PASAULIO 
LIETUVIŲ CENTRE 

Lietuvos Vaikų globos barelio „Saulutė" narės Aldona Rukuitienė, Marytė ČerniOtė, Ona Ruienienė ir sekre
torė Aušra Šaulienė ruoAė loterijos bilietukus „Laumes juostos" koncerto lėaų rinkimo proga. 

Baniutės Kronienės nuotr. 

Kai Lietuvoje minima Gedu
lo ir vilties diena, prisimenant 
vykdytą tautos genocidą, ma
sinius trėmimus į Sibirą, 
Amerikoje tuo metu švenčia
ma Tėvo diena, su sveikini
mais tėveliams, tevužėliams ir 
tėtukams. Amerika neturi ge
dulo dienos. Ji net nesupran
ta, kas yra genocidas, kas yra 
trėmimai, kas yra bado mirtis 
amžino įšalo žemėje. To nie
kad pačiam nepatyrus sunku 
ir patikėti, kad žmogus gali 
pasmerkti kitą žmogų kator
gai, bado ar sušalimo mirčiai 
be jokios kaltės. 

Tėvo, kaip šeimos galvos, 
diena yra labai suprantama, 
labai artima kiekvienai šei
mai, kiekvienam kraštui, nes 
tėvas yra šeimos ašis, apie 
kurią sukasi visos šeimos ge
rovė, rūpesčiai ar vargai. Gali
ma sakyti, kad 1940 metų bir
želio 14-15 d. trėmimai labiau
siai palietė tėvus bei kitus vy
rus, atplėšiant juos nuo šei
mų. 

Tremties prisiminimai 

Mes negalime pamiršti ar 
pateisinti mūsų tautos trėmi
mų vykdytojų ir jų padėjėjų. 
Tuos baisius įvykius mes mi
nime kiekvieną birželį 60 me
tų, pagerbdami žuvusius ar 
suluošintus mūsų tautos na
rius su viltimi, kad tos dienos 
niekad nepasikartos. 

Su ta viltimi birželio 7 d. vy
ko ir JAV LB Lemonto apy
linkės minėjimas Pasaulio lie
tuvių centre. Minėjimas buvo 
pradėtas sodelyje prie Partiza
no motinos paminklo pake
liant trispalvę, sugiedant Lie
tuvos himną. Prie aukuro žu
vusiems gėles padėjo: ambasa
dorius JAV Vygaudas Ušac
kas, generalinis konsulas Či
kagoje Giedrius Apuokas ir 
garbės konsulas Floridoje 
Stanley Balzekas. 

Pal. Matulaičio misijos baž
nyčioje šv. Miiias atnašavo 
kapelionas kun. Algirdas Pa
liokas, SJ, prel. dr. Ignas Ur
bonas ir iš Montrealio į Čika
gą (prie Jaunimo centro) per
keltas kun. Kazimieras Juo
zas Ambrasas, SJ. Jis pasakė 
tai dienai pritaikytą pamoks
lą, primindamas Dievo kūno 
švente, liūdną birželio trėmi
mų prisiminimą, sveikinda
mas visus tėvus jų dieną, pri
mindamas ir jų pareigas šei
mai, tautai ir valstybei. Misi
jos choras giedojo minėjimui 
pritaikytas giesmes. Pasibai
gus pamaldoms ir išnešus Os-
tyą, bažnyčioje tesėsi birželio 
trėmimų minėjimas. Jame da
lyvavo ir garbės svečiai: Vy
gaudas Ušackas, Giedrius 
Apuokas, Stanley Balzekas ir 
Vaclovas Kleiza. Juos pasvei
kinusi LB apylinkės pirm. Ni
jolė Nausėdienė priminė šio 
minėjimo reikime ir vadovauti 

pakvietė Gediminą Kazėną, 
kuris perskaitė iš Illinois gu
bernatoriaus gautą laišką. 

Tremtinio kelias 

Trumpai paskaitai buvo pa
kviestas buvęs partizanas, ka
linys, Vorkutos kasyklų trem
tinys ir laimingas Maskvos 
vergo retežių laužytojas (dar 
sovietmečiu atvykęs į JAV) 
Povilas Vaičekauskas. Jis 
prisiminė savo kančias kalėji
me, tardymuose, tremtyje bei 
kelyje į laisvąjį pasaulį (jo 
žmona yra JAV pilietė), kol 
pagaliau pasiekė dėdės Šamo 
žemę. Sovietinę okupaciją ir 
jos tarnus jis pavadino baisia 
žmogaus neapykanta kitam 
žmogui. Kalbą užbaigė viltimi, 
kad birželio (ir kitų trėmimų) 
dienos niekada nebepasikar
tos. 

Minėjimo meninę dalį atliko 
Genės Razumienės vadovauja
ma trijų kanklininkių grupė: 
Laima Žukienė, Aušra Bužė-
naitė ir Giedrė Elekšytė. Gra
žiai skambėjo Genės Razu
mienės ir Laimos Žukienės 
duetai, pritariant kanklėms. 
Jos padainavo „Alyvų šakos 
linko" ir „Ir tas dulkėtas trau
kinys". Atskirai kankliavo 
Aušra Bužėnaitė ir Giedrė 
Elekšytė. Sandra Markutė, 
kanklėms palydint, deklama
vo Vytauto Bložės eilėraštį. 
Trėmimų minėjimas buvo už
baigtas giesme „Marija Mari
ja", pritariant kanklėms. 

Tostas už tėvo sveikatą 
Po minėjimo misijoje visi 

rinkosi į PLC didžiąją salę, į 
Tėvo dienos šventę, kurią su
ruošė centro kultūrinių rengi
nių komiteto narės, vadovau
jant Bronei Nainienei. Gražiai 
papuošti stalai buvo nukloti 
vaišėmis ir buvo paruošta 
trumpa meninė programa. Jei 
mamos Motinos dieną būna 
puošiamos gėlėmis, tai per tė
vo dieną labai tiko šampano 
tostai už šeimos galvos svei
katą. 

Savo sveikinimais ir linkėji
mais tėvams, tėveliams ir tė
vukams šventę pradėjo pirm. 
Bronė Nainienė, jnvokacijai 
pakviesdama prel. dr. Igną 
Urboną. 

— Visa žmonija per amžius 
rėmėsi į tėvų pečius, — kons
tatavo prel. dr. I. Urbonas ir 
prašė Dievo palaimos visiems 
tėvams, gyviems ir Sibire mi
rusiems. 

— Į tėvų sveikatą! — pakilo 
tostai, buvo nešami skanūs 
pietūs. 

Šventės meninę dalį tėvų 
garbei atliko moterys. Pir
miausiai padainavo mama ir 
dukra — Agnė Gedvilaitė ir 
Dalia Gedvilienė, Jaunimo 
centro vaikų ansamblio (jų net 
30 dainininkų) „Lakštutė" va
dovė. Įrašų muzikai palydint 
jos atliko tris dainas. Jaunimo 
centrui nepasidavė Pasaulio 
lietuvių centro moterys-rengė-
jos. Jų penketukas su Stase 
Jagminiene ir muzikantais pa
dainavo penkias dainas, į dai
navimą įtraukdami visus. 
Programos atlikėjams įteikus 
gėlių, visiems ir visoms padė
kojo Bronė Nainienė. 

Bronius Juodelis 
* * * 

Pasaulio lietuviu centro 
gegužinė ruošiama PLC 
sodelyje (14911 127th St., Le
mont) liepos 8 d., sekmadienį, 
po šv. Mišių Pal. J. Matulaičio 
misijoje, apie 12 vai. Bus pro
grama ir vaišės. 

Tėvo dienos programoje 
nė ir AgnP Gedvilaite 

duetus dainavo mama ir dukra Dalia Gedvilie-

Tėvo dienos šventės rengėjos Pasaulio lietuvių centre atlieka programą, 
je su akordeonu). 

vadovaujant Stasei Jagminienei (kairė-

Per Tėvo dienos Šventę Domanskių šeimos stalas su svečiais iŠ Floridos - dr Jonu Šalna ir jo artimaisiais. 


