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JAV prezidentas sveikina 
Lietuvos gynybos siekius 

Vilnius, liepos 17 d. (BNS) 
— JAV prezidentas George W. 
Bush atsiuntė sveikinimo 
laišką Lietuvos premjerui Al
girdui Brazauskui, kuriame 
sveikina naujosios vyriau
sybės ketinimus išlaikyti gy
nybos reformų tempą bei siek
ti pažangos, vykdant NATO 
Narystės veiksmų planą. 

„Amerikos žmonių vardu* 
sveikinu jus užėmus Lietuvos 
premjero pareigas. Man malo
nu, kad mes turime bendrą 
NATO narystės tikslą visoms 
Europos demokratinėms val
stybėms, kurios jo siekia ir 
yra pasirengusios bei pajėgios 
prisiimti NATO pareigas'*, 
rašoma antradienį gautame 
JAV prezidento laiške. 

Lietuva siekia gauti.pakvie-

rudenį Prahoje vyksiantį 
NATO viršūnių susitikimą. 

JAV prezidentas tikisi, kad 
vadovaujant A. Brazauskui, 
bus tęsiami svarbūs darbai 
gerų kaimynystės santykių, 
JAV investicijų ir privatizavi
mo srityse. G. Bush taip pat 
tikisi paramos Amerikos ener
getikos ūkio investicijoms, 
kurios, pasak jo, atneštų nau
dą abiejų valstybių energeti
kos strategijoms. 

Praėjusią savaitę A. Bra
zauskas gavo JAV Valstybės 
sekretoriaus Colin Powell laiš
ką, kuriame linkima sėkmės 
įjungiant Lietuvą į Europos įr 
transatlantines institucijas 
bei kuriant atviros rinkos 
ekonomiką, kuri užtikrintų 
visų Lietuvos žmonių gerovę. timą į NATO per kitų metų 

Liberalai nori įvesti amžiaus 
cenzą prezidentui 

Vilnius, liepos 17 d. (BNS) 
— Du Seimo Liberalų frakci
jos nariai parengė Konstituci
jos pataisos projektą, pagal 
kurį prezidentu galėtų būti 
ne vyresnis, nei 62 metų 
žmogus. Tokį projektą parengė 
liberalai Egidijus Skarbalius 
ir buvęs aplinkos ministras 
Henrikas Žukauskas, antra
dienį pranešė dienraštis „Res
publika"". 

E. Skarbalius tvirtina, kad 
ši idėja paremta tik noru har
monizuoti valstybės teisės sis
temą. Pasak liberalo, pagal 
neseniai pakeistą Valstybės 
tarnybos įstatymą valdininkų 
amžiaus „lubos" yra 62 metai. 
„Jei tai taikytina klerkams, 
kodėl neturėtų būti taikoma ir 
valstybes vadovui, kurio pa
reigos — ne kas kita, kaip 
aukščiausia valstybės tarny
bos forma?", retoriškai klausė 
Seimo narys. 

Konstitucijoje numatyta, 
kad valstybės vadovu gali būti 
renkamas žmogus, kuriam iki 
rinkimų dienos yra suėję ne 
mažiau kaip 40 metų. 

Tarp dabartinių politikų, 
kurie įvardijami kaip galimi 
kandidatai į prezidento postą 
— prezidentas Valdas Adam
kus, kirkščionių demokratų 
vadas Kazys Bobelis ir prem
jeras Algirdas Brazauskas — 
yra senokai perkopę 60 metų 

metai, A. Brazauskui — 68, K. 
Bobeliui — 78 metai. 

Tam, kad Konstitucijos pa
taisos projektas būtų pradėtas 
svarstyti Seime, reikia 35 Sei
mo narių parašų. 

Pasak „Respublikos'', libe
ralų vadovai kol kas gana pa
syviai vertina partijos kolegų 
idėją, nors kai kurie neslepia, 
kad ją būtų galima panaudoti 
kaip savotišką politinio žai
dimo elementą. 

Tuo tarpu socialdemokratai 
pareiškė, jog liberalų siūlymas 
yra „nepagarbos ir smulkme
niško kerštavimo prezidentui 
Valdui Adamkui pavyzdys"". 

„Socialdemokratinės koalici
jos frakcijos nuomone, liberalų 
frakcijos narių konstitucinė 
iniciatyva apriboti visuotinai 
renkamo valstybės vadovo 
amžių iki 62 metų yra nede
mokratiška ir neliberali, kaip 
ir daugelis kitų apribojimų", 
teigiama Lietuvos socialde
mokratų partijos (LSDP) In
formacijos centro vadovo Gedi
mino Kirkilo pasirašytame pa
reiškime spaudai. 

Socialdemokratų nuomone, 
„nesugebėję valdyti kraštą ir 
neįvykdę savo rinkimų įsipa
reigojimų, liberalai mėgina 
eliminuoti populiariausius po
litikus iš būsimosios preziden
to kampanijos", pabrėždami 
amžių, kaip tariamą trūkumą. slenkstį. V. Adamkui yra 74 

Internet'e — gyvuoja LDDP, 
A. Paulauskas kovoja su 

A. Brazausku 
Vilnius, liepos 17 d. (BNS) pateikiamas nedatuotas 

— Nors beveik prieš pusmetį 
susijungus Lietuvos demokra
tinei darbo partijai (LDDP) ir 
Lietuvos socialdemokratų par
tijai (LSDP), LDDP buvo pa
naikinta, taCiau ji vis dar eg
zistuoja „virtualioje realybė-
je". ' 

Tuo tarpu Naujosios sąjun
gos (socialliberalų) vadas, Sei
mo pirmininkas Artūras Pau
lauskas, jo partijai kartu su 
LSDP sudarius naują vyriau
sybę, Internet'o erdvėse vis 
dar „tebesikauna" su socialde
mokratų veikėjais. 

Socialliberalų Internet'o sve
tainėje ( www.nsajunga.lt) šių 
metų liepos 13 d. datuotame 
pranešime pasakojama apie 
tai, jog darbą pradėjo naujoji 
Algirdo Brazausko vadovauja
ma vyriausybė. Tačiau, pasak 
nuorodų, „07/10/2001" atnau
jintoje socialliberalų tinklala-
pio skiltyje ,.NS komentarai" 

^~J Tėvynėje pasižvalgius 

Vaikams ilgai nereikia ieškoti būdų kaip atsigaivinti nuo karščio. 

Lietuvą užplūdę karščiai dar 
nesiekia rekordų 

Paulausko kreipimasis į Lie
tuvos žmones, kuriame jis 
kritikuoja dabartinius social
liberalų bendrininkus LSDP, 
ragina rinkėjus balsuoti už 
Naująją sąjungą. 

,Ar galima patikėti vagimi, 
kad jis daugiau nevogs? Telie
ka apgailestauti, kad mano di
džiai gerbiamas Algirdas Bra
zauskas neatsiribojo nuo ne
švarių rinkimų kampanijos 
vedimo scenarijų'", teigiama 
pareiškime. Pasak A. Paulaus
ko, kartais kyla įtarimas, jog 
po „A. Brazausko socialde-* 
mokratinės koalicijos" skrais
te slepiasi senoji LDDP. „Jie 
teigia: 'veikime kartu'. Tačiau 
jų sąrašo nariai — Andriukai
tis, Juršėnas, Prunskienė, Kir
kilas ir kiti jau dirbo Seime ir 
prisidirbo tiek, kad turėjome 
rinkti konservatorius. Šie vei
kėjai atstovauja susikompro
mitavusiai politikai", teigia A. 

Vilnius, liepos 17 d. (BNS) 
— Kaip pranešė dienraštis 
„Lietuvos rytas", pagrindinė 
priežastis, dėl kurios pastaro
siomis dienomis Lietuvoje ter
mometro gyvsidabrio stulpelis 
kyla aukščiau 30 C (86 F) 
laipsnių ribos, yra Lietuvą pa
siekęs oras nuo Šiaurės Afri
kos bei skaisčiai plieskianti 
saulė. 

Šią vasarą karštų orų banga 
iš pietinių platumų Lietuvą 
pasiekia jau antrą kartą. 
Pirmąkart tai buvo daugiau 
kaip prieš savaitę. 

Sekmadienį Lietuvoje tvyro
jo maždaug 31-32 C (88-90 F) 
laipsnių karštis. 

Nepaisant alinančių karš
čių, iki absoliučių rekordų — 
36.8 C (98 F) laipsnių Va
rėnoje ir 37.5 C (100 F) laips
nių Zarasuose, kurie buvo 
1959 metais, dar toloka. Pa
naši temperatūra buvo ir 1994 
m. vasarą. 

Užplūdę karščiai gadina ir 
Lietuvos kelių dangą. Šiuo 
metu kelio dangos tempe
ratūra siekia apie 50 C (123 F) 
laipsnių. Kai kuriose vietose 
keliuose atsiradusios bitumo 
dėmės barstomos smėliu, sus
mulkinta skalda. Jie „suriša* į 
kelio paviršių išsiveržusį bi
tumą. 

Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos kelių priežiūros sky
riaus viršininkas Henrikas 
Jurkuvėnas dienraščiui sakė, 
kad įprastų sunkvežimių ar 

Paulauskas. 
Sausio viduryje vykusio 

LDDP ir LSDP susijungimo 
metu panaikintoji LDDP vis 
dar „veikia" Internet'e. LDDP 
tinklalapyje (www.lddp.lt) pri
statomas naujausias partijos 
istorijos momentas — pasiren
gimas 2000 m. spalį vyku
siems rinkimams, kuriuose pi
liečiai raginami balsuoti už A 
Brazausko socialdemokratinės 
koalicijos sąrašą, supažindina
ma su 1996-2000 m. kadenci
jos Seimo LDDP frakcija. Tin-
klalapis, pasak nuorodų, at
naujintas 2000 m. rugsėjo 27 
d-

Iš Seime atstovaujamų 15 
politinių partijų savo veikian
čius puslapius turi 11 politi
nių organizacijų. 

Bene operatyviausiai apie 
savo veiklą Internet'o pusla
piuose informuoja šiuo metu 
opozicija pasiskelbę Lietuvos 
liberalų sąjungos atstovai 
(www.lls.lt), kurių Internet'o 
svetainė paskutinį kartą buvo 
redaguota šių metų liepos 16 
dieną. 

vilkikų eismas artimiausiu 
metu dėl karščių nebus riboja
mas. H. Jurkuvėno teigimu, 
dabar neleidžiama važiuoti tik 
tokioms transporto priemo
nėms kurių apkrova vienai 
ašiai viršija 10 tonų arba svo
ris yra didesnis negu 40 tonų. 
Pakrautas įprastas vilkikas 
šių normų neviršija. Jo many
mu, draudimas sunkiasvo
riams vilkikams važiuoti 

Vilniaus oro uoste sėkmingai 
nutupdytas sugedęs lėktuvas 

Gedimino Žilinsko '.Eltai nuotr 

dieną nepadėtų, nes naktys 
šiltos ir trumpos. Pasak jo, pa
sienyje eilėse stovintys sunk
vežimiai pridarytų keliams 
daugiau žalos nei važiuodami. 

Nacionalinės vežėjų automo
biliais asociacijos „Linava" 
sekretorius Vidmantas Ado
maitis sakė, jog pirmadienio 
rytą jie buvo informuoti, kad 
trijose Lenkijos pietryčių vai
vadijose nuo 11 vai. ryto iki 
11 vai. vakaro draudžiamas 
transporto priemonių, sunkes
nių nei 12 tonų, eismas. 

Vilnius, liepos l f d. (BNS) 
— Pirmadienio vakarą Vil
niaus oro uoste bendrovės 
„Lietuvos avialinijos"" (LAL) 
lėktuvas „Saab 2000'' nutūpė 
su vienu išjungtu varikliu. 
Kaip pranešė LAL spaudos 
tarnyba, iš Helsinkio į Vilnių 
skridusiam lėktuvui „SAAB 
2000" pradėjus leistis į Vil
niaus tarptautinį oro uostą, 
suveikė dešinio variklio mini
malaus slėgio daviklis. Orlai
vio vadas priėmė sprendimą 
išjungti dešinįjį variklį. 

Anot pranešimo, orlaivyje 
skrido 12 keleivių. Remiantis 
„Skrydžių vykdymo vadovo" 
reikalavimais, įgula profesio
naliai atliko savo pareigas, 
tarp keleivių panikos nebuvo. 

Anot LAL, lėktuvo „Saab 
2000* konstrukcija numato 
saugų nusileidimą esant vie
nam išjungtam varikliui, todėl 
keleiviams pavojus negrėsė. 
Pranešime spaudai „Lietuvos 
avialinijos" atsiprašo savo ke
leivių dėl šio įvykio ir žada im
tis visų pastangų, kad tokie 
atvejai nepasikartotų. 

Tai jau ne pirmas LAL tu
rimų JSAAB 2000" incidentas. 
Gegužės viduryje Vilniaus oro 
uoste, leidžiantis iš Amsterda
mo atskridusiam lėktuvui, 
neįsijungė daviklis, rodantis, 
kad išsiskleidė priekinė va
žiuoklė, nors ji išsiskleidė ir 
lėktuvas buvo saugiai nutup
dytas. Pernai lapkritį panašus 
ipcidentas įvyko ir kitame to 
paties tipo „Lietuvos aviali
nijų" orlaivyje. Tąkart į Mask
vą skridusiame „Saab 2000" 
sugedus vienam iš priekinės 
važiuoklės mikrojungiklių, la
kūnai gavo klaidingą informa
ciją, jog važiuoklė neišsisklei
dę. Orlaivis grįžo į Vilnių, kur 
sėkmingai nusileido, keleiviai 
ir įgula nenukentėjo. 

„Saab 2000" yra Švedijoje 
pagamintas dvimotoris turbos-
raigtinis lėktuvas. LAL turi 
du tokius orlaivius ir taip pat 
du mažesnius „Saab 340 B" 
lėktuvus. 

Civilinės aviacijos inspekci
jos vadovas Alvydas Šumskas 
teigia, jog „Saab 2000" nu
tūpimas su vienu išjungtu va
rikliu — pakankamai rimtas 
incidentas. Pasak A. Šumsko, 
dešiniajame variklyje tepalu 
aušinamame kintamos srovės 
generatoriuje dėl slėgio iššoko 
vienas lizdų ir išbėgo tepalas. 
Išsihermetizavus tepimo siste
mai, variklis prarado nemažai 
tepalo, todėl įsijungė minima
laus slėgio daviklis, ir lakūnui 
teko išjungti variklį. Pasak A. 
Šumsko, išjungus vieną va
riklį, lėktuvo trauka sumažėjo 
maždaug perpus, todėl šį įvykį 
galima laikyti rimtu. 

* Tvarkant Klaipėdos 
uosto įplaukos kanalą, ne
trukus bus pradėtos kelti nu
skendusių laivų liekanos. Iš 
laivų jau surinktas ten buvęs 
kuras ir kiti teršalai, rašo 
dienraštis „Vakarų ekspre
sas". Esant palankioms gam
tos sąlygoms, bus pradėtos 
kelti laivų prie Šiaurinio molo 
liekanos. Tikrinimo metu na
rai apžiūrėjo laivų „Globė As-
simi", „Rudolf Breitcheid" bei 
keltuvo „SPK-15" liekanas ir 
tyrė, kiek juose yra užsilikusio 
kuro. Tvirtinama, jog išpum
pavus vandens ir kuro mišinį, 
nė viena teršalų dėmė nepate
ko į jūrą. Pradėjus kėlimo dar
bus, bus keliamos „Rudolf 
Breitcheid", kurio bendras 
metalo konstrukcijų svoris 
1,680 tonų, „Globė Assimi", 
nors ir labiausiai apiręs, sve
ria iki 5,000 tonų ir „SPK-15", 
sveriančio per 520 tonų, lieka
nos, i BNS i 

* Latvijos nusikaltėliai iš 
Lietuvos biudžeto bandė 
pagrobti daugiau kaip milijo
ną litų. Šią sumą jie ketino 
gauti neteisėtai atsiimdami 
pridėtinės vertės mokesčius. 
Suktybę atskleidę mokesčių 
policijos pareigūnai areštavo 
apie 1 mln. 100,000 litų, kurie 
Šiomis dienomis turėjo atitekti 
Latvijos nusikaltėliams. 

i LR, Eltai 

* Seimo pirmininką Artū
rą Paulauską netrukus gali 
palikti viena aktyviausių jo 
bendražygių. Apie pasitrauki
mą iš užimamų pareigų svars
to Seimo pirmininko sekreto
riato vadovė Rasa Razgaitie-
ne. Neoficialiai ji buvo vadina
ma Seimo vadovo „pilkąja 
kardinole". R. Razgaitienė ne
patenkinta Seime susidariusia 
naująja dauguma, kurią suda
ro socialliberalai ir socialde
mokratai. (KD, R. Eltai 

* Valdžios koridoriuose 
šnekama, kad artimiausiu 
metu iš pareigų gali būti at
leistas Muitinės departamento 
direktorius Valerijonas Va-
lickas. Seimo pirmininkui Ar
tūrui Paulauskui ir premjerui 
Algirdui Brazauskui įteiktame 
9 iš 10 teritorinių muitinių 
viršininkų pasirašytame pa
reiškime reiškiamas nepasi
tenkinimas Muitinės departa
mento vadovo .veikla. (R, Elta) 

* JAV verslovės „Wil-
liams" atstovai mano, kad 
įgyvendinus susitarimus, pa
gerėtų netgi Lietuvos įstojimo 
į Europos Sąjungą galimybės. 
Tuo tarpu nepalaiminus su
tarties su „Jukos", rugsėjį 
„Mažeikių naftos" susivieniji
mo nepasieks maždaug 600 
mln. litų įmonės modernizavi
mui numatytų lėšų, o tai baig
sis tuo, jog bendrovė negalės . 
gaminti ES reikalavimus ati
tinkančio benzino. Žinoma, iš
kiltų grėsmė ir naftos tieki
mui palankiomis sąlygomis. 
Visos šios spėlionės išsipildys 
arba neišsipildys, jei vyriausy
bė iki rugsėjo 30 d. parengs ir 
pasirašys galutines sutartis, 
sandorį palaimins kompeten
tingos institucijos, o Seimas 
priims reikiamas įstatymų pa
taisas. (KD. Elta) 

* Valstybės saugumo de
partamentui kol kas nepavy
ko nustatyti autoriaus, paren
gusio skandalingą neva Al
girdo Brazausko pranešimą, 
kuriame kritikuojama JAV 
bendrovės „Williams" ir Rusi
jos verslovės „Jukos" sutartis. 
Niekieno nepasirašytas doku
mentas pavadintas „A. Bra
zausko pranešimu". Socialde
mokratų vadovai A. Brazaus
kas ir Vytenis Andriukaitis 
kategoriškai neigia bet kokias 
sąsajas su šiuo dokumentu. 

<LŽ. Elta. 
* Tą pačią dieną, kai Sei

me prisiekė naujoji vyriausy
bė, laikinasis premjeras Euge
nijus Gentvilas atėmė įgalio
jimus iš signataro Arūno De
gučio tarpininkauti derybose 
dėl naftos tiekimo. Tokius įga
liojimus balandžio viduryje 
jam buvo suteikęs buvęs 
premjeras Rolandas Paksas. 
A, Degutis aktyviai tarpinin
kauja Rusijos naftos bendro
vei TNK, kuri nori pirkti „Ma
žeikių naftos" akcijų, mainais 
žadėdama 15 metų naftos tie
kimo garantiją. LR. Eltai 

* Šią vasarą apsilankęs 
Nidoje, gali pasijusti tarsi 
būtum išvykęs į kokį nors ra
mų prestižinį užsienio kuror
tą. Vokiečių kalba jau skamba 
ištisai — paplūdimyje, gatvė
se, kavinėse, restoranuose. Jų 
„okupuotos" „Auksinės ko
pos", „Nidos rūta", daugelis 
vaizdingų, gražiai suremon
tuotų namukų kurorto centre. 
Nemaža poilsiautojų — vadi
namieji nostalgijos turistai, 
turintys vienskių ar kitokių 
sąsajų su Neringa. >KD.EI»> 

* Liepos 14 d. Klaipėdoje 
inscenizuoto istorinio mūšio 
metu sužalotas 18-metis Kau
no karo istorijos klubo narys 
Ignotas Šalavėjus tebegydo-
mas Kauno medicinos univer
siteto Intensyvios terapijos ir 
reanimacijo8 klinikoje. Gydy
tojai atsisako suteikti bet ko
kią informaciją apie pacientą, 
nes taip pageidavo jo tėvai. 
Kaunietis apdegė 5 proc. kū
no, bet didžiausią rūpestį 
medikams kelia plaučių su
trenkimas, dėl kurio gali būti 
pažeisti ligonio plaučiai. Pra
ėjusį šeštadienį Klaipėdoje vy
kusiame inscenizuotame mū
šyje „Napoleono armijos pėsti
ninką" vaidinęs I. Šalavėjus 
valė patranką. Staiga iššovęs 
ginklas nubloškė vaikiną į ka
nalo vandenį. Žiūrovai įkritusį 
kareivį palydėjo plojimais, 
manydami, kad tai mūšio sce
narijaus dalis. Jaunuolis iš 
kanalo buvo greitai ištrauktas 
ir išneštas ant neštuvų. Mano
ma, kad karys susižalojo dėl 
patirties stokos, nes patranką 
pradėjo valyti dar jai neiš
šovus, ir užtaisas netrukus 
Sprogo. (BNS) 

* Socialdemokratai ruo
šiasi versti Artūrą Zuoką: 
valdžią Seime ir vyriausybėje 
perėmusi Lietuvos socialde
mokratų partija (LSDP), siek
dama atstatydinti Vilniaus 
merą liberalą A. Zuoką, rengia 
perversmą sostinės savivaldy
bėje. Socialdemokratų neten
kina A. Zuoko vykdoma savi
valdybės įmonių privatizavi
mo politika. Kairieji Vilniaus 
merą kaltina ir dėl nesėkmin
go „oranžinių dviračių" rengi
nio. (LŽ,Elta> 

* Iki šiol manyta, kad 
avarijos metu SPAB „Klai
pėdos vanduo" kanalizacijos 
tinkluose į Kuršių marias pa
teko 5,000 kubinių metrų ter
šalų. Patikslintais duomeni
mis, šis skaičius žymiai dides
nis — 11,000 kubų. rtCEiu) 

* Lietuvos nacionalinia
me radijuje ir televizijoje 
(LRT) sklando kalbos, kad ar
timiausiu metu bus atleista 
trečdalis darbuotojų. „Televi
zijos reforma daugeliui bus 
skaudi, bet, jei jos nedarysi
me, reikalai baigsis skaudžiai 
visiems", sakė LTV direktorė 
Rita Miliutė. (Lt Eita) 

* Lietuvos Internet'o var
totojų skaičius yra mažiau
sias Baltijos valstybėse, teigia 
firma „Taylor Nelson Sofres 
Interactive" (TNS). Jai prik
lausanti bendrovė ,3MF Gal-
lup Media" pranešė, kad Lie
tuvoje Internet'u naudojasi 9 
proc. gyventojų, tuo tarpu Es
tijoje jų yra 33 proc., Latvijoje 
— 13 proc. Tyrimo rezultatai 
rodo, kad 6 proc. estų perka 
Internet'u, tuo tarpu Lietuvoje 
ir Latvijoje — tik po 3 proc. 
Pagrindinė to priežastis— pro
duktus, esančius parduotuvė
se, žmonės mano esant sau
gesnius, juos pirkti lengviau ir 
įdomiau. IBNSI 

Sutrumpinimai: K — „Klaipėda". KD — 
„Kauno diena". LA — „Lietuvos aidas". 
LR — „Lietuvos rytas", L2 — „Lietuvos 
iinios". R — „Respublika" 

Naudotasi Lietuviu gntimo į tėvyne 
centro medžiaga 

KALENDORIUS 
Liepos 18 d.: Arnoldas, Eimante, 

Ervinas, Fridrikas, Gaudems, Kami-
lis, Milius, Tautvilas. 

Liepos 19 d.: Aura, Aurėja, Ga-
ligantas, Mantigailė. Sakalas. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG
http://www.nsajunga.lt
http://www.lddp.lt
http://www.lls.lt
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SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

FIL. JUOZO MILVYDO ATMINIMUI 
Juozo vadovaujamas drąsių 
vyrų būrys. Jie puolė rugių 
lauke pasislėpusius plėšikus. 
Kova buvo smarki, veik atvi
rame lauke. Vadovaujantį fil. 
Juozą kliudė kulka per kairę 
krūtinės ląstą. Jis buvo smar
kiai sužeistas. Operuojamas 
mirė ligoninėje. 

Užgeso šviesi asmenybė, tei
kusi daug vilčių atgimstančiai 
tėvynei. Birželio 27 d. buvo su
piltas naujas kapas Kauno ka
pinėse. Kaip tikras skautas, 
fil. Juozas žmonai Marijai sa
kydavo, kad jo pirmoji pareiga 
yra Dievui, Tėvynei ir paskui 
šeimai. Paskutiniai jo žodžiai 
ligoninėje buvo: „Aš žūstu dėl 
Tėvynės, o dar taip norisi gy
venti". 

Mums, palikusiems, fil. Juo
zo Milvydo pavyzdys ir auka 
privalo likti brangus prisimi
nimas ir pavyzdys — kaip 
mokslininkas, karys ir skau
tas atliko pareigą Dievui, Tė
vynei ir artimiems. Jo atmini
mui steigiamas fil. Juozo Mil
vydo vardo fondas, kurio tiks
las bus atrasti ir pažymėti 
jaunuolius gerai mokančius ir 
galinčius sėkmingai dirbti tė
vynės gerovei. Pirmąjį įnašą 
tam fondui atsiuntė žmona fil. 
Marija Milvydienė (200 dol.), 
antroji — sesuo fil. Marija 
Milvydaitė Ročkuvienė (2,000 
dol.). Sumanymą parėmė fil. 
Algirdas ir Laimutė Stepaičiai 
(200 dol.). 

Kviečiame visus prisidėti 
prie šio fil. Juozo Milvydo pa
minėjimo ir pagerbimo. Aukos 
siunčiamos: Vydūnas Youth 
Fund, Inc. 14911 127 St., Le-
mont, IL 60439. Aukas galima 
nurašyti nuo asmens pajamų 
mokesčio. 

V. M. 

Fil. Juozas Milvydas 

Šeši dešimtmečiai tarsi Ne
muno srovė nuplaukė istorijos 
užmarštin. Neužmirštami įvy
kiai liko atmintyje: masiniai 
tėvynainių trėmimai į Sibirą, 
prasidėjęs karas ir viltis at
gauti laisvę. Todėl į kovą stojo 
rinktiniai tautos sūnūs. Vie
nas jų buvo fil. inž. Juozas 
Milvydas, Vytauto Didžiojo 
universiteto statybos katedros 
vedėjas, Korp! VYTIS valdy
bos pirmininkas, daug žadan
tis mokslininkas ir visuome
nės veikėjas. Jam jau buvo su
kakę dvidešimt septyneri me
tai ir jis tik ką gimusios duk
rytės Dalytės tėvelis. 

Fil. Juozas nedvejodamas 
ėmė ginklą į rankas ir gynė 
Kauno radijo stotį, kad laisvę -
atgavusieji galėjo prabilti į tė
vynės gyventojus. Džiaugsmui 
nebuvo ribų. Laisva šalis, lais
va brangi Tėvynė! Bet Kauno 
priemiesčiuose dar siautėjo 
pasilikę raudonarmiečiai, plė
šė gyventojus ir juos teroriza
vo. Juos sutvarkyti pakilo fil. 

DRAUGAS 

Detroito ir Clevelando „Jaunos jėgos* skautų ir skaučių stovykloje, Dainavoje, žygin pasiruošę vilkiukai ir jų va
dovai. 

„JAUNOS JĖGOS" 
STOVYKLOJE 

Birželio 16-23 d. gražioje 
Dainavos stovyklavietės gam
toje, susirinko Clevelando ir 
Detroito skautės ir skautai 
„Jaunos jėgos" stovykloje. Da
lyvavo maždaug 130 sesių, 
brolių, vadovų ir tėvelių. 

Pastovyklių vadovai ir jų pa
dėjėjai paruošė programą, ku
ri buvo įvairi ir įdomi — lauko 
virtuvė, iškylos, plaukimas 
baidarėmis, pionerija, darbe
liai, patyrimų laipsnių progra
mos, akmenimis laipiojimo pa
šnekesys, sportas. 

Jaunų šeimų pastovyklei va
dovavo vyr. sk. Lina Anužie
nė, vilkiukams — sk. v. Rimas 
Matvekas, paukštytėms — s. 
Vilija Klimienė, skautams — 
sk. v. Paulius Jurgutis, skau
tėms — ps. Daiva Lukasie-
wicz, prityrusiems skautams 
— sk. v. Phil Moss, prityru
sioms skautėms — s. Alma 
Sventickienė. Vakarines pro
gramas vedė vyr. sk. Aleksa 
Moss. Slaugė — vyr. sk. Dalia 
Harp, šeimininkai — ps. Rita 
Kasputienė ir sk. v. Edmun
das Kasputis. Stovyklos virši
ninkė — v.s. Rasa Karvelienė. 

Stovyklos atidarymo metu 

Kovoje del Lietuvos Laisvės 1941 m. birželio mėn. Kaune žuvusiam fil. Juozui Milvydui skirtą Vyčio Kryžiaus 
ordiną Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus įteikė didvyrio žmonai Marijai Miivydienei ir duk
rai Daliai. 

SKAUTU STOVYKLOS 

Liepos 28 - rugpjūčio 4 
d. — LSS „Ąžuolo" vadovų ir 
„Gintaro" vadovių mokyklų 
stovykla „Romuvos" stovykla
vietėje. Kanadoje. 

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

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

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 

Liepos 22 d. — „Sietuvos" 
skautininkių ir vyr. skaučių 
draugovės Šeimų ir artimųjų 
gegužinė (12-5 val.p.p.) Ateiti
ninkų namuose. 

Clevelande 

Rugsėjo 23 d. — Skaučių 
židiniečių rengiama „Rudens 
lapų" madų paroda. 

Los Angeles 

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

Las Vegas, NE 

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

vilkiukų įžodį davė Audrius ir 
Aleksas Matvekai ir Romas 
Sonta. 

Skaučių įžodį davė Liana 
Butkūnaitė, Runa Giedraitytė, 
Diana Jankutė, Diana Karve
lytė, Monika Mikulionytė, Ka
rina Puškoriūtė, Kaitlyn 
Snowberger, Liana Šontaitė ir 
Daria Zubrickaitė. Sekmadie
nio vakare, jaukioje prityrusių 
skaučių pastovyklės aplinkoje, 
prityrusių skaučių įžodį davė 
Milda Chmiehausksitė, Milda 
Maciulevičiūtė ir Svaja Miku
lionytė. Savaitės pabaigoje, 
sėkmingai atlikę įvairius už
davinius ir reikalavimus, bro
liai Andrius Giedraitis, Algy-
tis Kasputis, Tadas Kasputis, 
Lukas Laniauskas, Gytis Mi-
kulionis ir Gytis Stapušaitis 
davė prityrusių skautų įžodį. 

Stovyklos tema „Jauna jėga" 
buvo parinkta pagal populia
rią televizijos programą JSur-
vivor" ir įtraukta į stovyklos 
programą. Savaitės pradžioje 
stovyklautojai buvo paskirsty
ti komandomis. Kasdien per 
popietinius užsiėmimus jie tu
rėjo atlikti įvairias užduotis 
(„challenges") — iš gamtos 

LSS „ĄŽUOLO" MOKYKLA 
KVIEČIA 

m 

LSS „ Ąžuolo* ir „Gintaro" 
jaunųjų vadovų ir vadovių la
vinimo mokyklų vasaros sto
vykla Š.m. liepos 28-rugpjūčio 
4 d. vyks „Romuvos" stovykla
vietėje, Kanadoje. 

Dalyviai — skautės nuo 16 
m. amžiaus, II prityrusių 
skaučių patyrimo laipsnio, 
vadovaujančios, ar norinčios 
vadovauti. Skautai nuo 17 m. 
amžiaus, I skautų, arba II pri
tyrusių skautų patyrimo laips
nio, jauni* vadovai arba turin
tys sugebėjimų vadovauti. 

Nors registracija jau pasi
baigusi, bet jei yra stovyklai 
kvalifikuojančių ir norinčių 
dalyvauti, nedelsiant kreip
kitės į „Gintaro* mokyklos va
dovą s.v.v.s.fil. Gintarą Plačą 
tel. 708-479-$293, arba e paš
tu PLACASA©AOL.COM 

Susisiekite dar šiandien ir 
gausite visą informaciją. 

Įsidėmėtina, kad stovykla 
bus užskaitoma tik dalyvavu
siems nuo pradžios iki pabai
gos. Pavėluoti atvykimai ir 
ankstyvos išvykimai nebus 
leidžiami. Transportą galima 
iš anksto atitinkamai sutvar
kyti. Negalintieji pilnai daly
vauti, neturėtų iš viso vykti. 

Toronto skautų ir skaučių 
stovykla vyks tuoj po „Ažuo-
lo7„Gintaro" stovyklos Romu
voje. Norintieji dalyvauti turi 
iŠ anksto susitarti su tenykš
čiais tuntininkais. 

Vadovas 

medžiagų padaryti puoduką, 
kuris laiko vandenį, ir juo pri
pildyti kibirą; surinkti kuo 
daugiau reikmenų išlikimui 
gamtoje, kuriuos „saugoja" va
dovai; sugalvoti kuo daugiau 
dainų su tam tikrais žodžiais; 
sukrauti ir uždegti laužą, kuo 
greičiau ir naudojant kuo ma-

! žiau degtukų; ir pan. Savaitei 
baigiantis, komanda, surinku
si daugiausiai taškų, laimėjo. 

Stovyklos nuotaika buvo 
puiki. Padėka visiems vado
vams, tėveliams ir jaunimui, 
kurie taip gražiai sugyveno, 
draugavo, dirbo ir skautavo. 
Iki pasimatymo kitą vasarą! 
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MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

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

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

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hfts, IL 
Tel. (708) 5964101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3306 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hite, IL 
1 mylia j vakarus nuo Karlam Ave. 

Tel. (708) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D.. &C. 
Specialybe - Vidaus 6gų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Av». St$. 5 ir6 

Chicago, IL 60638 - " 
Tel. 773-22MB66 

Valandospagal aaUilma 

ARAS ZUOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220' 

DR. PETRAS KISIELIUS 
INKSTŲ. POSLĖS. PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Center for HeaUh, 

1200 S. York, Elmhurst IL 60126 
630-941-2009 

BIRUTĖ LPUMPUTIS, M J). 
Fellow: American Acadmmy of 

Family P/acfice 
ŠEIMOS GYDYTOJA 

320W.81stAve. 
Hobart,IN 46342 Fwp18į 947-6279 

947-6236 

TERESĖ KAZLAUSKAS. M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravima PI.. Orland Park, IL 
Tel. 708-3494687. 

Priklauso Palos ir Christ ligoninėms. 
Nuolaida naujai atvykusiems. 

Dainavoje vykusios Detroitu ir ('levf-iri:i<)o skAutų ir skaučių „Jaunos jė
gos" stovykloje laužams ir vakarinėms programoms vadovavo sese Aleksa 
Moss. 

EI/GENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

4847 W. 103 St, Oak. L**n, IL 
Te!. 708-422-8260 

.Jaunos jėgos" Detroito ir Clevelando skautų ir skaudų stovykloje jlodį davusios ir saalegraių sparvos kakla
raiščiais pasipuošusios scsčs . Is k Kaitlyn Snowr*>rger. Rima Giedraitytė, Diana Karvelytt ir Liana Butko-
narte. 

http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com


LIETUVAREFORMŲ KELYJE 
LORETA POVILIONIENĖ 

Pavasarį Europos Komisuos 
vadovas Romano Prodi paskel
bė savo vadovaujamos bendros 
„Europos vyriausybės" prior-
tetus. Ypatingą dėmesį R. P* o-
di skyrė ne tik naujų technolo
gijų plėtrai, moksliniams tyri
mams, bet ir socialiniam vi
suomenės sluoksnių solidaru
mui. Manau, būtent visuome
nės solidarumo problema iiuo 
metu itin aktuali Lietuvai, ku
rioje akivaizdžiai bręsta so
cialinė krizė. Oficialus nedar
bas artėja prie 15 proc. Pra
ėjusių metų pabaigoje „Sodro
je" buvo užregistruota apie 
1,250 tūkstančių algas gau
nančių darbuotojų. Tiesa, sta
tistikos departamentas dir
bančių žmonių priskaičiuoja 
gerokai daugiau, tačiau tik 
registruotieji „Sodroje" yra le
galūs darbdavių partneriai 
darbo rinkoje. Deja, net ir pas
tarieji nesįjaučia saugūs ar 
užtikrinti dėl savo rytdienos 
— FAFO instituto (Norvegįja) 
tyrimai rodo, kad net 60 nuo
šimčių Lietuvos dirbančiųjų 
bįjo visai netekti darbo. Tai 
gerokai daugiau nei kitose 
Baltijos šalyse. Be to, Lietu
voje labai paplitęs laikinas 
darbas, tik 75 nuošimčiai dir
bančiųjų turi nuolatines darbo 
sutartis. Be abejo, dar nesau
gesni jaučiasi dirbantys nele
galiai. O pastarųjų vis dar 
nemažai — palyginus „Sodros" 
ir statistikos departamento 
duomenis, lieka tik spėlioti, 
pagal kokius susitarimus dir
ba kone trečdalis darbo jėgos. 
Šiaip ar taip, tenka pripažinti 
— eilinis pilietis Lietuvoje 
jaučiasi socialiai nesaugus. 
Lietuva antra Europoje pagal 
savižudybių skaičių. Ir nors 
ekspertų nuomonės šiuo klau
simu skiriasi, tačiau socialinis 
nesaugumas greičiausiai gali 
būti įvardintas kaip viena iš 
šio grėsmingo reiškinio postso
vietinėje erdvėje priežasčių. 
• Kiekvienas oficialiai dirban

tis-Lietuvos pilietis turėtų 
jaustis socialiai apdraustas. 
Bet, deja, realiai mąstantis pi
lietis tokiu jaustis niekaip ne
gali. Nes Lietuvos socialinio 
draudimo reforma, prasidėjusi 
dar 1994 m., užstrigo nevyku
sių įstatymų ir amžinų skolų 
rate. Dabartinis „Sodros" biu
džeto deficitas — pusė milijar
do litų. Jei viskas ir toliau te
kės įprasta vaga, dabartiniai 
trisdešimtmečiai, sulaukę 
pensinio amžiaus, pensijų ne
gaus. Nebent bus pakankamai 
savarankiški ir taupys pinigus 
patys. Tik, klausimas, kaip? 

1999 m. buvo priimtas Pen-
sįjų fondų įstatymas. Tačiau 
toks, kad norinčių tuos. fondus 
kurti neatsirado. Remiantis 
1997 m. skaičiavimais, pereiti 

prie naujos, kaupiamaisiais 
fondais pagrįstos tripakopės 
socialinio draudimo sistemos 
kasmet vidutiniškai reikia 
maždaug milijardo litų. Pini
gų nerasta (nes Privatizavimo 
fondo lėšos buvo skiriamos in
dėliams kompensuoti bei biu
džeto „skylėms" dangstyti), re
forma užstrigo. Kasmet vis la
biau mažėjant dirbančiųjų, 
mokančių socialinio draudimo 
mokesčius, „Sodros" galimybės 
išsikapstyti iš skolų mažėja. 
„Sodros" vadovybė dažnai kal
tinta — ir tebekaltinama ne
ūkiškumu, tačiau visos jos iš
laidos, lyginant su skolomis 
sudaro tokį menką nuošimtį, 
kad akivaizdu, jog problemos 
šaknys — ne čia, o politikų ak
centuojamas „Sodros" neūkiš
kumas greičiau vertintinas 
kaip priedanga tų politikų ne
sugebėjimui spręsti problemą 
iš esmės. Gal nesugebėjimui, o 
gal baimei. Todėl, kad niekam 
ne paslaptis, būtent pensinio 
amžiaus Lietuvos žmonės turi 
laiko — ir noro — burtis į mi
tingus, viešai protestuoti. Jie 
mato prasmę balsuoti per rin
kimus. Su Lietuvos pensinin
kų norais turi skaitytis kiek
vienas politikas. 

Ir Lietuvos politikai pabijojo 
ryžtingesnių žingsnių — ki
taip nei kaimyninėse šalyse. 
Estijoje radikalūs, bet būtini 
žingsniai šioje srityje buvo 
žengti jau seniai. Kaip ir vi
sose postsovietinėse valstybė
se, taip ir ten praėjusiame 
dešimtmetyje daugelis žmonių 
pasitraukė iš darbo santykių į 
verslą, neteko darbo, dar kiti 
emigravo ar dirba užsienyje. 
Mažėjant socialinio draudimo 
pajamoms, pradėta mažinti ir 
pensijas. Lietuvoje toks žings
nis visada vertintas kaip... so
cialiai neteisingas. Pusė mili
jono Latvijos gyventojų šią va
sarą irgi turės pasirinkti pa
lankiausią senatvės pensijos 
kaupimo variantą — pradės 
veikti Latvyoe įstatymuose 
numatyti trys pensijų siste
mos lygiai. O Lietuvoje? 

Praėjusių metų pabaigoje 
valdančioji koalicįja žengė pir
mą ryžtingesnį žingsnį sociali
nio draudimo reformos link. 
Tai sprendimas mokėti mažes
nes pensįjas dirbantiems pen
sininkams, keisti ligos ir moti
nystės pašalpų mokėjimo tvar
ką ir kt. Socialinės apsaugos 
ir darbo ministrės patarėjo 
Teodoro Medaisko tvirtinimu, 
buvo pasiremta nuostata, kad 
senatvės pensija nėra premija 
už sukakusį amžių, ji tik pra
rasto dėl senatvės ar negalios 
uždarbio pakaitalas. Todėl 
pensįja mokėtina tik tada, kai 
potencialus jos gavėjas iš tiesų 
netenka bent jau didelės da

lies savo pajamų. 
Jau praėjo keli mėnesiai nuo 

šio sprendimo, ir rezultatas 
vertinamas nevienareikšmiai. 
Viena vertus, įstatymo šali
ninkų skaičiavimais, kas mė
nesį sutaupyta po 8 mln. litų 
„Sodros" išlaidų. Kita vertus, 
nors po šio įstatymo priėmimo 
iš darbo pasitraukė 11,000 
pensininkų, jokio darbo rinkos 
pagyvėjimo nepastebėta. Grei
čiausiai, dalis pensininkų dir
ba toliau, tik jau nelegaliai, o 
dauguma likusių tuščių darbo 
vietų iki šiol neužimtos. Tad 
nenuostabu, kad opozicinė so
cialdemokratų frakcija Seime, 
siekdama panaikinti įstaty
mą, pakeitusi pensijų mokėji
mo dirbantiems pensininkams 
tvarką, sugebėjo surinkti 71 
parlamentaro parašą dėl krei
pimosi į Konstitucinį teismą. 
Tik po ilgų derybų valdančioji 
koalicija pasiekė kompromiso 
— buvo sutarta sudaryti dar
bo grupę, kuri iki balandžio 5 
dienos parengtų kai kurių 
Pensijų įstatymo straipsnių 
pataisas. Taigi, yra tikimybė, 
kad, praėjusiais metais žen
gus žingsnį pirmyn, šiemet at
gal nebus nužengti du... 

Manau, kalbant apie šią 
problemą, reikėtų pabandyti 
sugriauti bent keletą Lietu
voje itin populiarių mitų, ku
riais mirtingai naudojasi poli
tikai, siekdami aktyvių rinkė
jų palankumo. Tarkime, ieš
kant išeities iš beviltiškos Lie
tuvos socialinio draudimo si
tuacijos, buvo nuskriausti dir
bantys šalies pensininkai. Bet 
jie tikrai nevadintini mažiau
siai socialiai apsaugota, t.y., 
silpniausia šalies visuomenės 
grupe. Lietuvoje dirba vienas 
dešimtadalis pensinio am
žiaus žmonių. Tad likę devyni 
dešimtadaliai, ko gero, socia
liai yra pažeidžiami kur kas 
labiau. Būtent jie rizikuoja ne
tekti bet kokio pragyvenimo 
šaltinio, jeigu „Sodra" bankru
tuos. Sunku įsivaizduoti, bet, 
nieko nedarant, galų gale taip 
ir atsitiks. Jeigu „Sodros" sko
los bus pripažįstamos vals
tybės skola ir dengiamos iš 
biudžeto, pastarojo — jau da
bar vienų skylių — ilgam ne
užteks. 

Kita itin pažeidžiama socia
linė grupė — bedarbiai. Suti
kime, jų padėtis irgi gerokai 
liūdnesnė nei pensininkų. Tad 
kalbant apie pensijų reformą, 
reikėtų atskirti socialinį tei
singumą ir populistinę poli
tiką. 

Kiti du paminėtini Lietuvos 
politikų žingsniai reformų ke
liu — tai vadinamieji darbo 
sąlygų liberalizavimo įstaty
mai bei Bankroto įstatymo pa
taisos. Apie pastarąsias pa
kalbėti reikėtų plačiau. Iš tie
sų, viena iš didžiausių Lietu
vos darbo rinkos Juodųjų sky
lių" — niekaip negalinčios 
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PROVINCIJA IRGI JUDA 

Vilniuje liepos 13 d. draudimo ir bankinių informacinių technologijų rin
koje pirmaujantys „Lietuvos draudimas* ir UAB „Penki kontinentai" Lie
tuvos gyventojams pristatė pirmuosius Baltijos šalyse draudimo automa
tus, įrengtus dviejose Vilniaus vietose. Naudodamiesi informacinio kiosko 
bei bankomato funkcijas atliekančiais kompanijos „Wincor Nixdorf 
įrenginiais, gyventojai galės įsigyti vairuotojų civilinės atsakomybės 
draudimo korteles. ELTA nuotr 

bankrutuoti įmonės. Tad 
bankroto įstatymo pataisos, 
kurios, kaip tikimasi, pagrei
tins ir palengvins skausmingą 
bankroto procedūrą, buvo ne
išvengiamos, ir reikia tik 
džiaugtis, kad jos galų gale 
buvo priimtos. Bet tikrai — 
galų gale, ir, deja, neparuošus 
namų darbų... Mat, specialis
tai pranašauja, kad, paskel
bus naująjį įstatymą, bank
rotų padaugės apie pusantro 
karto, t.y., bankrutuos iki 
1,000, tiesa, daugiausia smul
kių Lietuvos įmonių. Šiuo me
tu bankroto procedūra vykdo
ma 864 įmonėse. Tad Lietuvos 
laukia dar viena — apie 
20,000 — bedarbių banga. 
Kur pasidės nekvalifikuoti ga
myklų darbininkai, kurių pro
testo akcįjoe — prisiminkime 
Kauno „Inkarą" — jau ir 
anksčiau stebino savo drastiš
kumu? Štai jums visa armija 
socialiai itin pažeidžiamų 
žmonių, š ių bedarbių atsiradi
mas, be abejo, pakoreguos ir 
jSodros", valstybės bei savi
valdybių biudžetus. O kas to
liau? Kol kas negirdėti, ar vy
riausybė yra parengusi kokias 
nors perkvalifikavimo progra
mas. Daug vilčių dedama į 
baigiamą parengti nacionali
nio užimtumo planą, bet, deja, 
planai dažnai taip ir lieka pla
nais. Ypač kai jie rengiami 
taip ir neatlikus namų darbų. 
Itin puikus to pavyzdys — 
JDrobės" fabriko Viečiūnų fi
lialas. Privatizavus akcinę 
bendrovę „Drobė", Viečiūnų 
verpimo fabrikas praėjusių 
metų spalio mėnesį buvo už
darytas. Lyg ir nedaug ten 
dirbo žmonių — apie 500. 
Tačiau darbas šiame fabrike 
buvo kone kiekvienos nedi
delės gyvenvietės šeimos pra
gyvenimo šaltinis. Kol kas tos 
šeimos gyvena iš išeitinių 
pašalpų. Kas bus, kai pinigai 
baigsis? Kalbama apie planus 
nuomoti buvusias fabriko pa
talpas ir privačiais pagrindais 

tęsti... iki tol buvusią nuosto
lingą veiklą. Tokie tai realūs 
būna planai. Jokie planai ne
bepadės Didžiasaliui, į kurį 
kovo mėnesį buvo uždaryta ir 
geležinkelio atšaka. Juk ne 
šiaip sau ten moterys gulėsi 
ant bėgių — miestelis jau vir
to juodąja socialine skyle, 
Jbomžų" priebėga. Žūsta Drus
kininkai. Kariauja Marijam
polė. Nežinia, kada uždary
sime Ignalinos atominę, bet 
jau dabar skaičiuokime — Vi
saginas. 

Kodėl mūsų krašte vis dar 
mirtinai bijoma reformų? Vis 
bijoma kažką nuskriausti — ir 
taip nuskriaudžiama dar la
biau. Šiuo metu bankrutuo
jančios įmonės vien valstybės 
biudžetui skolingos daugiau 
nei 3 milijardus litų. Jei mi
nėtos bankroto įstatymo patai
sos būtų priimtos anksčiau, ši 
skola galėjo būti kone dvigu
bai mažesnė. Gal tada biu
džetas nebūtų buvęs toks sky
lėtas, gal nebūtų taip skuba
ma jo lopyti. Juk pinigų yra 
tiek, kiek yra. Gabalėlį nu-
kirpdami nuo vienų (pavyz
džiui, pensininkų) ir pažadė
dami kitiems (pavyzdžiui, 
žemdirbiams) problemos 
sprendimą tik atitoliname, bet 
jos neišsprendžiame. Kas iš to, 
kad prieš rinkimus valstybė 
mestelėjo vieną kitą milijoną 
bankrutuojančiam „Inkarui"? 
Jis vis vien bankrutuoja, o jo 
darbininkai lieka bedarbiai. 
Ar ne geriau buvo tuos pini
gus skirti perkvalifikavimo, 
integracijos į darbo rinką pro
gramoms? 

Už interesų grupių kabliukų 
beviltiškai kliuvinėja ir pri
vatizavimas („Lisco", „Lietu
vos dujos", „Lietuvos geležin
keliai"). Sprendimai priimami 
ir atšaukiami, restruktūriza
vimo planai svarstomi, kaita
liojami ir atidėliojami. Žings
nis pirmyn, du atgal. Kažin, 
ar perspektyvus politikoje 
toks valsas... 

Panevėžys laukia 
karaliaus Mindaugo 

Panevėžyje rengiamasi sta
tyti karaliaus Mindaugo pa
minklą. Jam kurti skelbiamas 
antras konkursas. 

Anksčiau skelbtas konkur
sas pripažintas neįvykusiu. 
Mat jame savo projektą patei
kė vienintelis autorius — 
skulptorius Vytautas Tallat-
Kelpša. 

Paminklo statybos iniciaty
vinė grupė netrukus Lietu
vos skulptoriams išsiųs asme
ninius kvietimus dalyvauti 
konkurse. Be kitų, kurti pa
minklą karaliui Mindaugui 
buvo pakviesti visi Panevėžy
je gyvenantys skulptoriai. 

(ELTA) 

„Druskininkų vasara" 
žada naujovių 

Liepos 24 dieną Druskinin
kuose prasidės kasmetinis 
Lietuvos muzikos rėmimo 
fondo ir Druskininkų savival
dybės organizuojamas festi
valis „Druskininkų vasrra 
2001". 

Per aštuonias festivalio die
nas numatoma surengti 15 
koncertų, kuriuose pasirodys 
žinomi šalies atlikėjai, svečiai 
iš užsienio bei jaunieji meis
triškumo mokyklų dalyviai. 

Smuiko bei kamerinių an
samblių muzika skambės 
Druskininkų M. K. Čiurlio
nio memorialiniame muzieju
je, muzikos mokykloje, sana
torijose bei bažnyčiose. Šių 
metų meistriškumo kursų pe
dagogė Dalia Stulgytė Scnma-
lenberg pristatys rečitalį kar
tu su vienu žymiausių Lietu
vos pianistų Petru Geniušu. 

Kaip ir pernai, bus sureng
tas profesoriaus Raimundo 
Katiliaus atminimo vakaras, 
kuriame jo mokinys Darius 
Dikšaitis grieš kartu su pia
nistu iš Vokietijos Leonid 
Dorfman. 

Šią vasarą festivalyje veiks 
trys meistriškumo mokyklos. 
Joms vadovaus Lietuvos mu
zikos akademijos (LMA) do
centė Undinė Jagėlaitė, Drez
deno filharmonijos simfoninio 
orkestro koncertmeisterė D. 
Stulgytė Schmalenberg bei 
LMA Kamerinio ansamblio 
katedros vedėjas profesorius 
Petras Kunca. 

Šeštą kartą rengiama 
„Druskininkų vasara 2001" 
šiemet skirta muzikų rėmi
mo fondo dešimtmečiui. Šia 
proga organizatoriai ketina 
pateikti keletą intriguojan
čių naujovių. Viena iš jų — 
koncertas „Druskininkų sere
nados" liepos 28-ąją miesto 
muziejaus terasoje. (BNS) 

Turizmo informacijos 
centras Šilalėje 

Šilalės rajono savivaldybės 
taryba nusprendė įsteigti Tu
rizmo informacijos centrą. 

„Šilalės rajone turizmas 
yra apmiręs ir laikas jį atgai
vinti, — dalijosi mintimis Ši
lalės vicemeras V. Acas. — 
Mes turime apie 350 kultū
ros paveldo objektų — archeo
logijos, istorijos, architektū
ros, gamtos paminklų, o infor
macijos apie juos į rajoną at
vykę žmonės negali gauti". 
Padėti rajono svečiams orien
tuotis, gauti žinių apie pavel
dą, kitas lankytinas vietas ir 
bus svarbiausia Turizmo in
formacijos centro funkcija. 

Busimą Turizmo informaci
jos centrą ruošiamasi pavesti 
Šilalės kultūros centro admi
nistracijai. Iki rugsėjo pla
nuojama parengti reikiamus 
dokumentus, pakeisti Kultū
ros centro struktūrą. (ELTA) 

Klaipėdos Žvejų 
kultūros rūmai 

Klaipėdoje svarstoma gali
mybė sunkioje finansinėje pa
dėtyje esančius Žvejų rūmus 
perduoti besikuriančiai aukš
tesniajai mokyklai. 

Nuo rugsėjo 1-osios dvi 
aukštesniosios uostamiesčio 
mokyklos — Medicinos bei Pe
dagogikos — jungiasi į vieną 
kolegiją. Padidėjus studentų 
skaičiui, švietimo įstaigai sku
biai reikia patalpų. Susijun
gusios mokyklos planuoja 
priimti apie 2,000 studentų. 

Mokyklai įsikurti Žvejų kul
tūros rūmuose būtų patogu, 
tačiau kultūros namai turi 
skolų. (BNS) 

Dovanos Panevėžio 
bibliotekai 

Panevėžio apskrities G. Pet
kevičaitės-Bitės viešojoje bib
liotekoje surengta kasmetinė 
knygų paroda „Dovanos bib
liotekos skaitytojams". 

Joje eksponuojamos knygos 
anglų bei prancūzų kalbomis, 
gautos iš Britų tarybos, Britą 
ambasados, Prancūzų kultū
ros centro Vilniuje, Lietuvos 
ir Prancūzijos asociacijos Pa
nevėžio skyriaus. Nuo 1993 
metų bendradarbiaujama su 
Britų taryba, kuri jau yra pa
dovanojusi apie 700 egzemp
liorių knygų: metodinių, skir
tų mokytojams, mokomųjų, 
skaitinių. Kai kurios jų — su 
garso kasetėmis. 

Britų ambasados dovano
tuose tęstiniuose leidiniuose, 
kurių informacija kasmet at
naujinama, — šios šalies gy
venimas. (ELTA) 

VARTAI Į INDOKINIJĄ 
Nr.4 ALEKSAS VTTKUS 

Jie valgo tik du kartus per dieną. Gy
vena ii išmaldų, tikriau sakant — ii aukų. Kaip? Pa
matysime vėliau, atvykę į Chiang Mai. 

Budistų šventyklos, kurių kraite priskaitoma per 
30,000, nėra tiktai tik maldos namai. į jas gali įeiti, jei 
tinkamai apsirengęs ir nusiavęs batus, kiekvienas 
žmogus. Šventykla, vadinama „wat", yra ir renginio, ir 
socialinio bendravimo vieta. Kiekvienas kaimelis turi 
tokį „wat" kuris atstoja ir bažnyčią, ir mokyklą, ir net 
gydyklą, čia vaikai gali žaisti, čia rengiamos mugės, 
čia priglaudžiami pavargėliai, apnakvydinami netur
tingi pakeleiviai, čia vyksta ir vyriausio tos vietovės 
vienuolio vedamas teismas. 

„Wat" gali matyti žmones meldžiantis, kalbant, ge
riant arbatą, net rūkant, ar kaip kitaip praleidžiant 
laiką. Prisiartinant prie Buddhos stovylos ir prie jo 

i dvasios narvelio, matysi, pvz., senutę moterėlę 
klūpant ir nuolankiai sudėtus rankų delnus. 

Ji padeda uždegtą smilkalo pagalėlį, gal jazminų vai
nikėlį, ir judins lūpas. Turbūt tikisi perkalbėti dvasią, 
kad iiklausytų jos norą, sr tai turėti dar vieną anū
kėlį, ar gal nusipirkti laimingą loterijos bilietą, kuri 
čia labai populiari. 

Loteriją prisiminės, Sam mums uždavė mįslę. Pie
muo gano 100 žąsų. Praskrenda lėktuvas. Piemuo ir 

viso žąsys žiūrį į lėktuvą. Kiek akių yra žiūrinčių į 
lėktuvą? Ir mes ne visi atspėjom. Ar skaitytojas sutiks 
su atsakymu: „102"? 

Krikščionių Velykų šventės šįmet sutapo su budistų 
Naujais metais, kurie švenčiami visą savaitgalį. Jo 
metu gatvėse pasirodyti yra pavojinga. Įsivaizduok, 
žingsniuoja nerūpestingas turistas gatve, jau netoli 
savo viešbučio, tik staiga atsidaro gretimos krautu
vėlės durys, išbėga dvi jaunos gražios Thai merginos, 
ir šliūpteli į tave pilnu kibiru šalto vandens. Kažką 
linksmai suklykusios (turbūt palinkėjusios „suk san 
want Songkran" — linkim laimingos Songkran die
nos), jos vėl dingsta. Mus Sam jau buvo perspėjęs, kad 
tai vaikigalių tradicga Naujų metų proga apipilti pra
eivius vandeniu. Tai vadinama jaunimo populiari 
Songkran šventė, kasmet prasidedanti balandžio 13, ir 
besitęsianti tris dienas. Vietiniai tomis dienomis nedė
vi gerų rūbų, foto aparatų ar bet ko kitko, ką vanduo 
gali sugadinti. Ką padarysi, buvau ir be to suprakaita
vęs, ir vis tiek keisdavau marškinius 3-4 kartus į 
dieną. O šiandien viską reikėjo keisti. Nubėgau į kam
barį kuo greičiau persirengti. 

Rytojaus dieną dar blogiau. Miestas pavirto tikra 
karo zona. Pasirodė tuk-tuk ar ir jaunimo prisėdę 
sunkvežimukai, apsiginklavę vandenį švirkičiančiais 
automatais, ar net paprastais kibirais. Jie siuvo gat
vėmis pirmyn ir atgal ir, pamatę praeivį ar ir auto
mobilį su pravirais langais, paleisdavo vandens 
švirkštus. Ačiū Dievui, kartais begarsiais nuolankiais 
maldaujančiais rankų mostais man pasisekdavo tuos 

vandens entuziastus apeiti nesušlapus. Gal vaikai žilą 
plauką gerbė? Kad tai darosi gana rimta problema, 
skaičiau laikraštyje, kad tos Songkran šventės savait
galyje Tailande žuvo 636 žmonės ir 49,543 sužeisti. 
Kaip ir Amerikoje, gal ir Lietuvoje, problema yra ta 
pati — girtumas. Dauguma žmonių žūva kelių avari
jose. Kai 1990 metais Tailande buvo tik 3 milijonai au
tomobilių, pernai jau buvo registruota 21 milijonas 
mašinų. 

Reikėjo priprasti ir prie tailandietiško valgio. Nors 
pusryčiaudavome vakarietiškos virtuvės stilium: kava, 
apelsinų sultimis, dribsniais su pienu, kiaušinienę su 
keptom bulvėm, dešrelės, kumpis, vaisiai ir 1.1., pietūs 
ir vakarienė bodavo tipiški Thai. Paprastai pradeda
ma su įvairiausių skonių sriuba. Po to beveik visuo
met yra kelių rūšių mėsa ir žuvys. Aišku, prie kiekvie
no valgio paduodamas ryžių dubuo, ant kurio dedami 
visokie prieskoniai, padažai. Mėgstantys „prisvilinti" 
gomurį, įsideda ir stipraus „curry" ar ankštinių pipirų. 
Stebėtina, kad ne visi jų valgiai yra su kvapą užiman
čiais prieskoniais. Todėl galėdavome lengvai pasirink
ti mums prieinamą patiekalą, nes dažniausiai valgė
me šeimos stiliumi. Paprastai į stalą nešdavo vieną po 
kito patiekalą, tik su trumpom pertraukėlėm, taip, 
kad netrukus pradėjome Thai pietus vadinti: „devyni 
valgiai per tris minutes". 

Ne visus patiekalus galėjom atskirti, ir dažnai tik 
spėliodavom, ką valgom. Vieną kartą mums padavė 
keistai atrodantį, bet skanų, lyg mėsos gniutulį apvy
niotą ant kažkokių stiebelių. Teiravomės, ar jis irgi 

valgomas. Sam užtikrintai atsakė, kad „taip", ir tik 
paskui pridėjo: „Bet valgo tik drambliai". Pasirodo, 
kad tai buvo mūsų neatpažintas pilnaviduris cukrinių 
nendrių vamzdelis. 

Ne taip, kaip Thai stiliaus restoranuose Amerikoje, 
čia „chopsticks" nenaudoja, nebent užsisakytum tikrus 
kinietiškus makaronus. Užuot naudoję mums įprastą 
peilį ir šakutę, čia greitai pripratom prie jų stiliaus: 
šakute kairėje rankoj sustumi maisto kąsniukus ant 
šaukšto, o iš ten — tiesiai \ burną. Labai patogu. Kai 
kuriuose restoranuose pasiūlydavo ir aštunkojo, mo
liuskų, net krokodilo mėsos. Pastarojo nedrįsau pa
bandyti. Turguose teko matyti ir keptų ar išrūkytų 
žiurkių. Sako, kad Bangkoko restoranuose jų nerasi, 
bet kaimo žmonės, ūkininkai jas valgo su pasi
gardžiavimu, prisimindami, kad kitaip tos žiurkės 
ėstų jų auginamus ryžius. Kaimuose nematyti nei 
šunų, nei kačių, nes ir tie, atrodo, tinka prie tailan-
diečio stalo. 

Pastebėjome, kad restoranuose, be turistų grupių, 
dažniausiai pamatysi vietinių vyrų grupeles. Savo 
žmonas ar merginas palikę, jie smaguriauja, ir, po 
kelių gero Singha ar Mekong alaus bokalų, pagal mū
sų gidą, jie eina į naktinį klubą žiūrėti šokančių go-go 
merginų ar pailsėti geros masažistės tvirtose rankose. 
Teko ir mums tų tvirtų rankų patirti, tik ne nakties 
klube, bet savo viešbučio kambaryje. 

Bus daugiau 

. i 
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PENKTOJI „GIJOS" GEGUŽINĖ 
Liepos 14 d. Cleveland, prie 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
veikiantis „Gijos" klubas buvo 
surengęs gegužinę, jau penk
tąją (Beachland Park gegu
žinių vietoje). Klubo įkūrėjas 
ir variklis iki šių dienų yra 
naujosios bangos lietuvis Dai
nius Zalensas, kuriam tal
kina žmona Onutė Pučkoriūtė 
Zalensienė ir Amerikoje gimęs 
Linas Johansonas. Ši nepa
kartojama trijulė Cleveland 
veda paskui save gražų kolek
tyvą, kurio kviesti praėjusį 
sekmadienį atėjo abiejų kartų 
lietuviai, taip pat svečiai -
Lietuvos Respublikos garbės 
konsule Cleveland, OH, Ingri
da Bublienė, viešnios iš 
Čikagos - JAV Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros tarybos 
pirmininkė Marija Remienė ir 
narė Aušrelė Sakalaitė, JAV 
LB Cleveland apylinkės pirmi
ninkė Milita Nasvytienė su 
vyru Vytautu, Dievo Motinos 
nuolatinės pagalbos parapijos 
kleboną pavaduojantis kun. 
Leonas Zaremba, naujojo sa
vaitraščio .Amerikos lietuvis", 
leidžiamo Čikagoje, redakto
rius Bronius Abrutis, dailinin
kai keramikai iš Lietuvos, 
viešintys viename iš Cleve
land universitetų, Rytas Jaki
mavičius ir Dalia Laučkaitė 
Jakimavičienė, „Draugo" ko
respondentai Cleveland Aure
lija Balašaitienė ir Vacys Ro-
ciūnas ir kt. Šventė vyko la
bai gražioje vietoje - ant Erie 
ežero kranto. 

Gegužinės dalyviai rinkosi 
grojant akordeonistui Broniui 
Mūrui iš Čikagos. Organizato
riai Lietuvoje buvo pagaminę 
proginį 5-osios (jubiliejinės1.) 
gegužinės medalį (autorius 
Robertas Kavoliukas), kurį 
prisiminimui gavo kiekvienas 
dalyvis. Pavėsinės sienos buvo 
išmargintos stendais su visų 
penkių gegužinių prisimini
mais nuotraukose (nepavydė
tinas darbas tuos stendus pa
daryti). Ant stalų radome 
užkandžius amerikietiškai, o 
ant pievelės įsitaisę jauni vy
rai ant iešmų jau vėrė lietu
viškais tapusius šašlykus. Ir 
apskritai buvo labai smagu 
visur matyti daug jaunimo, 
besisukiojančio ir aplink puo
dus, ir prie įėjimo į gegužinę, 
ir prie mikrofono, ir prie 

. svečių stalų. Kadangi šiame 
renginyje dalyvavo ir daug vy
resniosios kartos lietuvių, 
klivlendiečiai galėtų būti pa
vyzdžiu, kaip skirtingų kartų 
išeiviai gali sutilpti vienoje 
bendruomenėje. Ir labai sim
boliška buvo šių eilučių auto
rei, 90-mečio „Draugo^ atsto
vei, gegužinės loterijoje lai
mėti naujųjų lietuvių laik
raščio „Amerikos lietuvis" 
metinę prenumeratą. Jdo-
miausia šiame atsitikime buvo 
tai, kad loterijos bilietėlius jai 
padovanojo JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė Marija Re
mienė. Taigi net „ženklai" 
skatina dirbti kartu ir tarsi 
laimina būsimiems darbams. 

Šventės kulminacija tikriau

siai galima laikyti išradingą 
lėlių teatro spektaklėlį „Un
dinėlė" pagal H. K. Andersen 
pasaką. Šio lėlių teatro ir 
režisierė, ir vienintelė aktore 
- Onute Pučkoriūtė Zalen
sienė, buvusi Vilniaus lėlių 
teatro aktorė (lėles pagamino 
žinomi dailininkai Lietuvoje 
Vega Vaičiūnaitė ir Algirdas 
Pakalniškis, muziką sukūrė 
komp. Faustas Latėnas . 
Spektaklį šiltai prieme ne tik 
vaikai, bet ir suaugusieji. 

Linksmybės - loterija, šokiai 
ir žaidimai vyko iki išnaktų. 
Kitą dieną JAV LB Kultūros 
tarybos ekipažą iš Čikagos 
perėmė globoti JAV LB Cleve
land apylinkės pirmininkės 
Militos Nasvytienės šeima, ap
gyvendinusi jaukiuose savo 
namuose. Dalyvavome šv. 
Mišiose puikioje, skoningai 
įrengtoje šiuolaikinėje Dievo 
Motinos Nuolatinės pagalbos 
parapijos bažnyčioje, kurią 
statė pokarinės kartos lietu
viai ir kuri Cleveland lietuvių 
bendruomenei iki šios dienos 
yra tarsi įprasminta mažytė 
Lietuva, o jos ilgametis klebo
nas Gediminas Kijauskas -
tos Lietuvos žynys. 

Šv. Mišias aukojo kun. Leo
nas Zaremba. Po Mišių para
pijiečiai (bet jau tik vyresnio
sios kartos) rinkosi į čia pat, 
parapijos namuose, veikiančią 
kavinę pabendravimui, kur 
buvo galima įsigyti knygų Da
lios Staniškienės vedamame 

S K E L B I A I 

•Jaunosios artistes. 

knygynėlyje. O šalia, kad būtų 
patogu lankytojams, nedi
delėje patalpoje veikė „Tau
pos" bankelis, kuris, kaip tą 
rytą skelbė Cleveland lietuvių 
radijas „Tėviškės garsai", ne 
tik aptarnauja lietuvius, bet ir 
remia lietuvišką veiklą. 

JAV LB Cleveland apy
linkės pirmininkė Milita Nas
vytienė neišleido viešnių, ne
parodžiusi dar vienos lietu
viškos įžymybės - Lietuvių 
namų su lietuviška svetaine 
..Gintaras", kur surengė pie
tus su cepelinais, kugeliu ir 
vėdarais. 

Iš Cleveland į Čikagą par
sivežėme daug gražių įspū
džių, susipažinome su dauge
liu nuostabių žmonių, todėl 
viename trumpame repor-
tažėlyje nebuvo įmanoma vis
ko papasakoti, todėl sakome: 
iki kitų susitikimų Cleveland. 

Audronė V. Škiudaitė 

Onute Pučkoriūtė Zalensipn<> lėliu -p* kt.ikl'o .l'ndinele" metu. 

JAV LB Kultūros tarvUis pirmin nk>' M.irij.i Rimiene Cleveland labai 
laukiama I* kai ros • Nbrija Romiem-, fhiuto ir Dainius Zalensai, Dalia 
Puskoncne 

Kokia gegužinė b* lietuvtftkų vaiaių I* kaires JAV LB Clovobud apvlinkes pirmininko Milita Nasvytienė, LR 
konsule Cleveland Ingrida Bublienė. JAV LB Kultūros tnryho« naro Ausrole Snkaiaitė ir Dievo Motinos Nuola
tinė* pagalbos parapijos namu vadovė Nijolė Korsnauskaito Dainiaus Zalenso nuotr. 

NORĖČIAU PRISISTATYTI 
Esu Marius Petrušonis. 

Džiaugiuosi turėdamas gali
mybę ir garbę šiandien atsto
vauti JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdybai, kaip vice
pirmininkas naujųjų atvykėlių 
reikalams. Gimiau ir užaugau 
Kaune. Baigęs vidurinę mo
kyklą turėjau galimybę va
žiuoti studijuoti į Jungtines 
Amerikos Valstijas. Studija
vau DuPage kolegijoje Čikago
je, vėliau DePauw universite
te Indianoje politinius moks
lus, vėliau įgijau magistro 
laipsnį George Washington 
universitete, kur studijavau 
tarptautinius santykius ir Eu
ropos integraciją. Būdamas 
JAV, įsijungiau į lietuviško 
jaunimo veiklą. Čikagoje šo
kau tautinių šokių grupėje 
„Grandyje", DePauw universi
tete buvau vienintelis lietuvis, 
bet atvykęs į Vašingtoną ta
pau Vašingtono/Baltimorės 
jaunimo sąjungda valdybos na
riu. Džiaugiuosi, kad mums 
pavyko suburti nemažą jauni
mo būrį ir tapti aktyvia grupe, 
vienijančia vietinį ir trečios 
bangos jaunimą.'' Po X Pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso 
Australijoje buvau išrinktas į 
JAV Lietuvių jaunimo sąjun
gos valdybą. Šiuo metu dirbu 
JAV ambasadoje Vašingtone 
ir Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės visuomeninių reika
lų įstaigoje. 

Kaip mano veiklos pavyzdį 
norėčiau pateikti 2001 metų 
Kovo 11-os savaitgalį, kada 
man teko galimybė kartu su 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjun
gos Vašingtono/Baltimorės 
skyriumi ir Lietuvos ambasa
da surengti tradicinį lietuvių 
jaunimo sąskrydį. Jauni žmo
nės susirinko JAV sostinėje 
aptarti jiems rūpimų klausi
mų ir pabūti drauge. Dviejų 
dienų trukmės programoje da
lyvavo jaunimas iš Floridos, 
Yutta, Georgia, Pennsylvania, 
New York, Illinois, bei Wa-
shington ir Baltimorė apylin
kių. Sąskrydžio programa pra
sidėjo kovo 10 dieną, šešta
dienį, kada George Washing-
ton universitete buvo sureng
tos diskusįjos dviem temomis: 
1. Pasaulio lietuvių jaunimo 
organizacijos: Ar norime bur
tis? 2. Studijos JAV: realijos, 
dilemos ir perspektyvos. 

Pirmojoje diskusijų dalyje 
buvo pasikeista nuomonėmis 
apie galimybes rasti bendrą 
kalbą tarp tradicinių lietuvių 
jaunimo organizacijų, trečio
sios bangos lietuvių imigran
tų, studentijos ir kitų. Man ir 
Vašingtono/Baltimorės LJS 
pirmininkui Andriui Čižiūnui 
moderuojant, buvo aptartas 
naujai atgijusios JAV Lietuvių 
Jaunimo sąjungos vaidmuo ir 
jos galimybės tapti centrine 
jaunimo organizacija, jungian
čia skirtingas, bet tarpusavyje 
aktyviai bendraujančias ir be
sikeičiančias informacija or
ganizacijas. Dauguma išreiškė 
viltį, kad jaunimui pavyks 
tapti aktyvesniais ir vienin-
gesniais. 

Antroji diskusijų dalis pasi
žymėjo dalyvių aktyvumu ir 
informacijos gausa bei kokybe. 

Marius Petrušonis 

Diskusijas moderavę Colgate 
universiteto studentas Arnol
das Pranskevičius ir ambasa
doje dirbanti konsultante 
mokslo reikalams Lina Zen-
kienė turėjo galimybę prista
tyti Birutę Mockienę, Studijų 
vertinimo centro Lietuvoje di
rektoriaus pavaduotoją. B. 
Mockienė perskaitė informa
tyvų pranešimą apie pokyčius 
Lietuvos švietimo sistemoje, 
pastangas kurti aukštojo 
mokslo programų ir institucijų 
akreditavimo principus, kurie 
ne tik užtikrintų studijų koky
bę, bet ir suteiktų pagrindo 
studijų JAV, Europoje bei Lie
tuvoje palyginamumą ir kvali
fikacijų pripažinimą. | sąskry
džio dalyvius taip pat kreipėsi 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
vicepirmininkas mokslo reika
lams dr. Stasys Bačkaitis. Jis 
pranešė apie ruošiamą leidinį, 
kurio pagalba bus siekiama 
parodyti tiesesnį ir lengvesnį 
kelią norintiems studijuoti 
JAV. Studijomis besidomintis 
jaunimas turėjo galimybės at
virai ir tiesiai išsakyti savo 
problemas ir ieškoti jų spren
dimo būdų. 

Diskusijų garbės svečiais 
buvo JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos pirmi
ninkas Algimantas Gečys ir 
Teresė Gečienė. A. Gečys tarė 
sveikinimo žodį, palinkėjo jau
nimui aktyvumo, žadėjo ben
druomenės paramą ir kvietė 
bendradarbiauti. Diskusijų 
metu taip pat dalyvavo iš 
Philadelphia atvykęs JAV Lie
tuvių Bendruomenės Krašto 
vicepirmininkas jaunimo rei
kalams Vidmantas Rukšys. 
Vakare koncertavo garsus Lie
tuvos muzikantai: dainininkas 
Gytis Paškevičius ir Eugeni
jus Jonavičius. Gausiai publi
kai Gytis Paškevičius pirmą 
kartą viešai atliko dainas iš 
ką tik pasirodžiusio savo nau
jo albumo. Sekmadienį, kovo 
11-ą jaunimo programa pra
sidėjo 2 valandą po pietų šv. 
Mišiomis, kurias ambasadoje 
aukojo kunigas Sigitas Žilys. 
Po' Mišių į jaunimą kreipėsi 
naujai paskirtas Lietuvos am
basadorius Jungtinėms Ame
rikos Valstijoms ir Meksikai 
Vygaudas Ušackas. Manau, 
2001 m. Kovo 11-osios savait
galis buvo smagus ir naudin
gas lietuviškam jaunimui. 

Naudodamasis galimybe, 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMC«ua NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 We*t95th Street 

Tol. (706) 424-8654 
(773)581-8654 

GREIT PARDUODA 

R£/MAX 
^REALTORS 
WK.(773) 23» • $ttl 

• (7M) 425 - 71J0 
.17731! 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 
Window VVashers Necded! 

40,000 per ycar Wc need 100 crews 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's licensc and trans-
portation Mušt be fluent in English. 
LA. McMahon Wlndow Washing. 
Tel. 800-820-6155. 

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

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

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams -

nuolaidos. 3800 W. 79 St 
Tel. 773-582-0183,773-582-0184. 

Kalbame lietuviškai. 

*** Bolingbrook parduodamas 
9 kambarių, 4 miegamųjų, 1.5 
vonios, labai gražiai 
suremontuotas namas (pakelta 
„ranch"). 
*** VVestmont parduodamas 12 
kambarių, 6 miegamųjų, 2 
virtuvių namas su galimybe 
išnuomoti. Yra žemės sklypas. 
O'Flaherty Realtors & Build-
ers, Ine Tel. 706-430-1000; 708-
598-6501 (lietuviškai). 

Ieškome vaikams aukles 
Čikagos priemiesčiuose, kuri 

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

MTCI siūlo: 
2 mėn stomatologo padėjėjo 

kursus tik sekmadieniais, 
praktiką atliekant Amerikos 

biure, kuriame dirba skirtingų 
specialybių stomatologai, 

jums patogiu laiku. 
Išmoksite dirbu kompiuteriu. 

sudaryti autobiografiją 
(reziume) ir daug kitų dalykų. 

Daugiau informacijos 
tel 847-392-8080. 

Susikalbėsite rusiškai. 

52 metų moteris ieško darbo 
prižiūrėki senelius. Skaniai 

gamina maistą, kerpa plaukus, 
daro klasikini masažą. 

TeL 773-416-5758. 

STASYS CONSTRLJCTION 
Staliaus darbai, rusių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai: 
keramikos plytelės; 'sidings*, 

"soffits". "decks". "gutters", plokšti 
ir "shingie" stogai: cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetts, tel. 630-202-6874; 

i 630-241-1912. , 

Parduodu 1990 m. automobili 
Audi 80. 

5 pavaros, visi privalumai. Kaina 
$1,700. Tel. 773-376-0774, 
skambinti po 7 vai. vakaro. 

Housekeeper and caregiver 
fulltune. 

Mušt communicate in 
English. Mušt have good 

references. Gold coast loeation. 
TeL 312-255-1197 or 

312-2SS-1919. 

KURIA LIETUVOS ŠVIETIMO 
INFORMACINĘ SISTEMĄ 

Informacinių technologijų 
bendrovė „Sintagma" tęsia 
Lietuvos švietimo informa
cinės sistemos „IS Mokykla'' 
kūrimo ir diegimo darbus. 

„IS Mokykla" sistemos kū
rimo darbai pradėti 1998 me
tais. Šiuo projektu siekiama 
sukurti Lietuvos švietimo in
formacinę sistemą ir sudaryti 
galimybes kiekvienam Lietu
vos besimokančiajam naudotis 
informaciniais ištekliais, besi
remiančiais naujausiomis in
formacinėmis technologijomis. 

UAB „Sintagma sistemos" 
projektuoja „IS Mokykla" in
formavimo posistemę, kurią 
sudaro valstybės ir švietimo 
žinybiniai registrai bei duo
menų bazės. Lietuvos švietimo 
sistemos registrų ir duomenų 
bazių informacija bus pateikta 
internete, „IS Mokykla" sve
tainėje. „IS Mokykla" turės su
kaupti visus švietimo sričiai 
aktualius duomenis. Pabaigus 
kurti šią sistemą vienoje viep
toje galima bus rasti pagrindi
nę informaciją apie švietimo 
ištaigas, mokymo ir studijų 
programas, leidimus mokyti, 
išsilavinimo pažymėjimus, 
profesini mokymą ir suvesti
nius duomenis apie mokslei
vius ir pedagogus. Sistema 
leis gauti ir įvairiais pjūviais 
rūšiuoti švietimo sistemos sta
tistiką. Svarbu, kad visa ši in
formacija bus prieinama inter-

norėčiau pakviesti taip vadi
namosios „trečios bangos" jau
nimą įsijungti i lietuviško jau
nimo veiklą Amerikoje. Visų 
„bangų" jaunimą vienija viena 
savybė — lietuvybė. Galime ir 
turime burtis, tapti aktyviais 
ir siekti bendrų tikslų. 

Marias Petrušonis 
JAV Lietuvių Jaunimo 

sąjungos naujųjų atvykėlių 
vicepirmininkas 

neto svetainėje , — sakė UAB 
„Sintagma sistemos" valstybi
nių projektų direktorius Albi
nas Klasauskas. 

„IS Mokykla" projektas 
turėtų sukurti švietimo infor
macinės sistemos infrastruk
tūrą, telekomunikaciniais ir 
informaciniais ryšiais sujungtą 
švietimo ištaigas, savivaldy
bių bei paskirčių administraci
jas bei Švietimo ir mokslo 
ministeriją. Lietuvos švietimo 
informacinė sistema bus var
totojams atvira nekomercinė 
visų lygmenų švietimo duo
menų bazė. Besimokan
tieji čia galės rasti infor
maciją apie mokomąją me
džiagą ir konkrečias kompiu
terizuotas dalykų programas. 
Norintieji pasirinkti profesiją, 
gaus informaciją apie Įvairias 
mokymosi galimybes ir moky
mo institucijas. Darbdaviai 
galės sužinoti apie valstybės 
pripažintas švietimo ištaigas 
ir studijų institucijas bei jose 
įgyjamą išsilavinimą. Švieti
mo politikos srityje dirbantys 
tarnautojai ras informaciją 
apie bendrąją švietimo padėti. 

Viena didžiausių užduočių 
— susieti tarpusavyje naujai 
diegiamus sistemos registrus 
ir jau veikiančius valstybės 
registrus. „IS Mokykla" kuria
ma integruojant ją i bendras 
šalies informacines sistemas. 
Siekiame sukurti tokią sis
temą, kuri leistų patogiai pa
teikti vartotojui suderintos 
struktūros duomenis. Inter
nete bus pateikiami tflc nau
jausi duomenys, todėl čia nei-
kils informacijos aktualumo 
klausimas", — sakė A. Kla
sauskas. (Bui 

* Lietuvos bendratie vi
daus produktas pirmąjį šių 
metų ketvirti, palyginti su tuo 
pačiu 2000 m. laikotarpiu, pa
didėjo 4.4 proc. (Ut. R. nui 



KAUNE PAMINĖTAS 
PULKININKAS JUOZAS VĖBRA 
Balandžio 28 dieną šv. Mi-

šiomis, kurias aukojo Kauno 
įgulos kapelionas T. Karklys, 
Sv. Arkangelo Mykolo (Kauno 
įgulos) bažnyčioje prasidėjo 
renginys, skirtas Nepriklauso
mybės kovų savanorio, pulki
ninko, inžinieriaus, mokslinin
ko, vieno iš 1941 m. birželio 
22-28 d. sukilimo Lietuvoje 
vadovų Juozo Vėbros 100-
osioms gimimo metinėms. 

Po šv. Mišių renginio daly
viai — J. Vėbros artimieji, 
1941 m. birželio mėn. sukilė
liai, Lietuvos atsargos kari
ninkų sąjungos nariai, Kauno 
įgulos kariškiai, šauliai, Kau
no aukštųjų mokyklų vadovai, 
visuomeninių organizacijų at
stovai, miesto gyventojai rin
kosi į Kauno technologijos uni
versiteto Chemijos technologi
jos fakulteto rūmus, kur prie 
buvusio J. Vėbros kabineto 
buvo atidengta memorialinė 
lenta. 

Lentos atidengimo ceremo
niją pradėjo KTU akademinių 
reikalų prorektorius dr. R. 
Šiaučiūnas. Jis KTU rekto
riaus prof. R. Vancevičiaus ir 
senato vardu padėkojo 1941 
m. birželio 22-28 d. sukilėlių 
sąjungai ir jos pirmininkui A. 
Žaldokui, skulptoriui S. Žirgu
liui ir visiems, kurie prisidėjo 
prie vieno iškiliausių moksli
ninkų ir visuomenės veikėjų, 
pulkininko Juozo Vėbros at
minties įamžinimo. Jis kal
bėjo: „Jeigu ne pulkininko J. 
Yfebros iniciatyva — pastatyti 
pirmąją Lietuvoje cheminių 
tyrimų laboratoriją, kažin, ar 
šiandien Lietuvoje chemijos 
mokslas būtų tarp pačių stip
riausių, nes buvp pastatyta 
pati moderniausia visoje Euro
poje tyrimų laboratorija. Čia 
dirbama beveik 70 mėtų. Iš 
šitų rūmų išėjo visos Lietuvos 
chemikų mokyklos. Tai vis dr. 
J. Vėbros nuopelnai ir paliki
mas Lietuvos mokslui". 

Vėliau kalbėjo buvęs šios 
katedros vedėjas prof. R Balt-
rušis. „Pulkininkas Juozas 
Vėbra pasižymėjo kaip iškihjs, 
visa savo esybe atsidavęs Lie
tuvai kariškis ir mokslo vyras. 
Jis ankstyvoje jaunystėje, dar 
nebaigęs gimnazijos, patrioti
nių jausmų vedinas, stojo į be
sikuriančios Lietuvos kariuo
menės savanorių gretas. Tapo 
aukšto rango karininku — 
pulkininku, po to — moksli-
ninku-tyrinėtoju ir universite
to dėstytoju. Cia norėtųsi pa
stebėti, kad J. Vėbrai, turint 
galvoje jo mokslo laipsnį ir pa
siekimus, neabejotinai turėjo 
būti suteiktas profesoriaus 
vardas. Lemtis buvo nepalan
ki jam. Vokiečių okupantų sui
mamas, išvežamas į svetimus 
kraštus ir tenai dirbo kaip 
mokslo tyrėjas. 

Pulkininkas J. Vėbra buvo 
vienas iš 1941 m. birželio 22-
28 d. sukilimo prieš sovieti
nius okupantus vadovų. Jam 
vadovaujant, grupė studentų 
ir bendradarbių birželio 23 d. 
rytą užėmė Kauno radijo stotį. 
9 vai. 28 min. suskambo jo 
žodtiai: „Čia kalba Nepri
klausomos Lietuvos Kauno ra

dijas". 1941 m. birželio mėne
sio sukilimas, organizuotas 
tautos ir remiamas lietuvių 
aktyvistų fronto, buvo apėmęs 
visą Lietuvą. Vokiečiams ir so
vietams besigrumiant mūsų 
žemėje, buvo trumpam atkur
ta Lietuvos Nepriklausomybė. 
Šventai atlikęs savo pareigą 
Tėvynei, pulkininkas J. Vėbra 
sudarė sąlygas radijo bango
mis visam pasauliui pranešti 
apie Lietuvos Nepriklausomy-
be'. 

Po to kalbėjo memorialinės 
lentos autorius, vienas žy
miausių Kauno skulptorių S. 
Žirgulis, Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektorius prof. V. Ka
minskas, prisiminimais dalijo
si bendražygis, 1941 m. sukili
mo dalyvis dim. vyr. Įeit. G. 
Ruzgys, pik. J. Vėbros sūnus, 
Aplinkos ministerijos departa
mento direktorius E. Vėbra. 

Kauno technologijos universitete 
atidengiant atminimo lentą pulk. 
Juozui Vėbrai kalbėjo 1941 m. suki
limo dalyvis dim. vyr. ltn. G. Ruz
gys. Jono Ivaškevičiaus nuotr 

Minėjimas tęsėsi KTU 
Elektrotechnikos ir automati
kos fakulteto salėje. Po įspū
dingo sakralinės muzikos mo
kyklos merginų choro pasto
ralė" ir KTU dainų ir šokių 
ansamblio „Nemunas" koncer
to susirinkusiems apie pulki
ninko J.Vėbros gyvenimą, bio
grafijos vingius, mokslo pasie
kimus, nepriklausomybės ko
vas, karininko karjerą, vaid
menį 1941 m. birželio 22-28 d. 
sukilime ir kt. kalbėjo duktė, 
švietimo ir mokslo viceminist
re V. Vėbraitė, sūnus E. Vėb
ra, 1941 m. birželio 22-28 d. 
sukilėlių sąjungos pirminin
kas A Žaldokas ir dr. Z. Be
resnevičius. Minėjimo metu 
buvo perskaitytas Lietuvos 
Respublikos prezidento V. 
Adamkaus sveikinimas. 

Juozas Vėbra gimė 1901 m. 
balandžio 20 d. Zarasų (tuo
metinio Novo Aleksandrovsko) 
apskrityje, Jūžintų valsčiuje, 
Gentynės vienkiemyje. Buvo 
vienas iš vienuolikos vaikų, iš 
kurių užaugo tik trys. 1915 m. 
įstojo į pradėjusios veikti lie
tuviškosios Panevėžio gimna
zijos trečiąją klasę. 1919 m. 
pradžioje, dar nebaigęs gimna
zijos, drauge su keliais bend
raklasiais įstojo savanoriu į 
Lietuvos kariuomenę, į besi
kuriantį Panevėžio apsaugos 

būrį ir dalyvavo mūšiuose su 
bolševikais prie Ramygalos. 
1919 m. kovo mėnesį buvo nu
siųstas mokytis į Kauno karo 
mokyklą — jis vienas iš 89 
Karo mokyklos pirmosios lai
dos karininkų. J. Vėbrai buvo 
suteiktas leitenanto laipsnis. 
Tarnavo haubicų baterijoje. 
1919 m. gruodį dalyvavo mū
šyje Dauguvos fronte, po to — 
mūšiuose su lenkais: ties Sei
rijais 1920 m. rugsėjo 21-27 
dienomis, ties- Lazdijais — 
1920 m. rugsėjo 27-spalio 6 
dienomis, ties Vieviu-Rykan-
tais — 1920 m. spalio 6-gruo-
džio 1 dienomis. Už šias kovas 
vėliau jis buvo apdovanotas 
Lietuvos kariuomenės kūrėjo 
savanorio medaliu. 1921 m. 
lankė Aukštuosius karininkų 
kursus ir tų pačių metų lap
kričio mėnesį, laimėjęs kon
kursą, buvo išsiųstas studijuo
ti į Prancūzijos Fontaineblau 
artilerijos karo mokyklą. 1923 
m. ją baigė. Spalį buvo paskir
tas į Aukštuosius DLK Vytau
to Didžiojo karininkų kursus 
lektoriumi. Dėstydamas J. 
Vėbra pats dar studijavo Lie
tuvos universiteto vakariniuo
se kursuose, įgijo bendrosios 
chemijos sertifikatą. 

1924 m. J. Vėbra slaptais 
tarnybiniais reikalais siunčia
mas į Italiją. 1925 m. kovo 26 
d. jam suteikiamas kapitono 
laipsnis. 1925 m. išsiųstas mo
kytis chemijos į Tulūzos uni
versitetą, kartu klausė pa
skaitų ir literatūros fakultete. 
1926 m. kovo 26 d. suteiktas 
majoro laipsnis. 1928 m. gegu
žės 15 d. apdovanotas Lietu
vos Nepriklausomybės meda
liu. Baigia Tulūzos universi
tetą antruoju iš 85 chemikų. 
J. Vėbra Tulūzos universiteto 
apdovanotas inžinierių-chemi-
kų draugijos medaliu už nuo
pelnus mokslui. 1930 m. J. 
Vėbra dar įgijo gamtos-mate
matikos licenciato (magistro) 
diplomą, o tų pačių metų lie
pos 18 d. apgynė disertaciją ir 
gavo chemijos moksjų daktaro 
diplomą. J. Vėbra atliko įvai
rius pirotechnikos ir sprogs
tamųjų medžiagų tyrimus, 
vėliau pagamino pirmąsias 
lietuviškas raketas, kurios bu
vo sėkmingai išbandytos kari
niuose manevruose. 

1930 m. kovo 26 d. J. Vėbrai 
suteiktas pulkininko leitenan
to laipsnis. Birželio 1 d. per
keltas į Ginklavimosi valdybą, 
paskirtas valdybos Chemijos 
karo dalies viršininku. Iškėlęs 
idėją įkurti Ginklavimosi val
dybos tyrimų laboratoriją, ku
rioje būtų atliekami cheminiai 
ir fizikiniai medžiagų tyrimai, 
buvo komandiruotas į užsienį, 
kur susipažino su geriausio
mis Prancūzijos, Vokietijos, 
Šveicarijos, Belgijos, Ispamjos 
laboratorijomis. Grįžęs į Lie
tuvą, parengė moderniausios 
tuo metu ne tik Baltijos ša
lyse, bet ir Šiaurės bei Rytų 
Europoje laboratorijos pro
jektą. 

1932 m. kovo 25 d. už ypa
tingus nuopelnus Lietuvai ap
dovanotas DLK Gedimino 3-
ojo laipsnio ordinu. 1933-1936 
m. ne kartą komandiruotas į 
įvairias Europos šalis labora
torijos statybos reikalais. 1934 
m. lapkričio 23 d. jam suteik-

A. A. BRONĖ ŠPOKIENĖ DRAUGAS, 2001 m. liepos 18 d., trečiadienis 

Rudenėlis palydėjo 
Netekties heliais. 
Tiek mylėjus, tiek kentėjus, 
Niekad nepareis! 
Atrodo, dar buvo tiek laiko, 

teta Brone, džiaugtis gyveni
mo rudeniu, bet likimo ranka 
Tau lėmė išeiti jam vos pra
sidėjus. Mes bejėgiai prieš lai
ko tėkmę, prieš visatos sli-
dybės galią. Anksčiau ar 
vėliau visus mus pasišauks 
didysis Gyvybės Kūrėjas, pa
sakęs lemtingą: .Žemėje gy
venti Tau pakaks". 

Noriu pradėti, Teta, atsi
sveikinimo kalbą nuo Tavo 
žodžių pasakytų prieš gerą 
mėnesį mudviejų paskutinio 
susitikimo metu. .Jaunystė 
mano buvo nelaiminga, bet 
Dievas man davė daug. Nuos
tabų vyrą, kuris taip pasiau
kojančiai dabar mane slaugo. 
Išauginau gerus ir dorus vai
kus. Tai ko daugiau norėt. At
lyginta už jaunystes vargus". 

Tikrai, juk Tavo jaunystę 
aptemdė tremtis. Į Sibiro šaltį 
buvo išvežti šviesus ūkininkai 
tėvai, brolis, seserys. Likai 
viena jaunutė našlaitė moky
toja, skausmingai besiilginti 
artimųjų, nuolat persekiojama 
tarybinių šnipų, pamokose vir
panti dėl sakomo žodžio, saki
nio, nes nežinojai kas tave 
seka klasėje. Reikėjo keltis iš 
vienos vietos į kitą, keisti pro
fesiją (juk taip norėjai būti 
mokytoja), darbovietes. Kad 
tik nepatirti raudonojo budelio 
rankos kirčio. O tas amžinas 
tėviškės ilgesys. Tokie gražūs 
dideli namai su baltomis lan
ginėmis ir gėlių darželiu po 
langais. Nieko nebeliko tik 
plynas žemės laukas gimtojoje 
Beržytėje. 

Tačiau ir sunkiausiais mo
mentais mokėjai, Teta, išlikti 
tvirta savo įsitikinimais, nie
kad jų neišdavei, nepardavei. 

Menu Tavo džiaugsmą pir
maisiais „Sąjūdžio" metais. Tu 
šitaip tikėjai, kad laisva tė
vynė suklestės. Gaila, kad ji 
dar blaškosi varguose, kad ne
sulaukei jos klestėjimo metų. 
Juk jie tikrai ateis. 

Žavėjo Tavo begalinis rū
pestis vaikų gyvenimu, jų liki-

Bronė Špokienė 

mu, didele meile anūkams. 
Nebuvai niekad abejinga savo 
vyresniems broliams ir sese
rims. Šiandien jau nė vienas 
nebegalėjo atvykti Tavęs pa-
skutinėn kelionėn palydėti, 
nes visi jau Anapilyje. Taip jau 
buvo Aukščiausiojo sutvarky
ta, kad jauniausioji turi atgul
ti Žemelėn paskutinė. 

Ačiū Jums, teta Brone už 
šiltus provaikių priėmimus. 
Tavo namai buvo visada sve
tingi, atviri. Net gulėdama 
mirties patale, Tu klausinėjai 
apie visų gyvenimus, likimus. 
Tu niekad nemokėjai veidmai
niauti, apsimetinėti, sakei 
tiesą į akis. 

Ačiū, Teta, kad mano akade
miniais studijų metais, pati ne 
ką turėdama, priglausdavai 
mane savo namuose, sočiai pa
maitindavai, pasidalindama 
motinišku reiklumu, šiluma, 
meile. 

Šiandieną paskutinį kartą 
sakydami Tau sudiev, norim 
prašyti,' kad paliktum mu
myse tą didelį gyvenimo 
džiaugsmą, optimizmą, kuriuo 
buvai apdovanota. 

Atsiminsime Tave nuolat 
besišypsančią, belaukiančią, 
mylinčią. 

Tegul niekad neužžels take
lis ir nenuvys gėlės prie Tavo 
kapo. 

Žemele rudenio, 
Tu motina geroji, 
Priimki Ją jau amžinai 

glėbin. 
Nors liūdesio melodija 
Šiandieną groja, 
Bet josios atminimas 
Nenukeliaus juk užmarštin. 

Liūdinti dukterėčia 
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Jono Ivaškevičiau* nuotr 

tas pulkininko laipsnis. 
1936 m. kovo 25 d. J. Vėbra 

paskirtas tyrimų laboratorijos 
viršininku. J. Vėbra daug pri
sidėjo projektuojant, statant ir 
komplektuojant Linkaičiuose, 
netoli Radviliškio, ginklų dirb
tuves. 1935-1939 m. buvo Lie
tuvos kariuomenės arsenalo 
Linkaičiuose techninis pata
rėjas. 

1938 m. buvo ir kariuome
nės teismo narys. 

1938 m. rugsėjo 8 d. J. Vėb
ra apdovanotas Vytauto Di
džiojo 3-iojo laipsnio ordinu. 

1940 m. rugsėjo 21 d. Gink
lavimo valdybos tyrimų labo
ratorija buvo perkelta į Kauno 
VDU Technologuos fakultetą. 
Į universitetą buvo perkeltas 
bei paskirtas Organines che-
nujos katedros vedėju ir J. 
Vėbra. Jam suteiktas docento, 
profesoriaus vardai. 1940-
1944 m. jis skaitė organinės 
pramonės chemijos kursus, at
liko chlorofilo sintezes ir kitus 
mokslinius tyrimus. Šalia dar
bo universitete J. Vėbra buvo 
plačiai žinomos vaistų gamyk
los Kaune „Germano" techni
nis patarėjas. 

1940 m. įkūrus Lietuvių ak
tyvistų frontą, jis tapo jo štabo 
nariu, aktyviai dalyvavo 1941 
m. birželio 22-28 d. sukilime, 
buvo vienas iš sukilimo orga
nizatorių ir vadų Kaune. Vo
kietijai okupavus Lietuvą, įsi
jungė į antinacinę veiklą — į 
Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvi
nimo komitetą. Būdamas VLI-
Ko karinio sektoriaus vadovu, 
su keliais kariškiais parengė 
Lietuvos mobilizacijos planą ir 
reikalingų ginklų sąrašą še

šioms divizyoms apginkluoti. 
Tačiau VLIKo siųstas žmogus 
į Švediją ginklams pirkti buvo 
Gestapo susektas ir suimtas. 
Netrukus beveik visa VLIKo 
vadovybė buvo Gestapo išaiš
kinta, ir J. Vėbra su keliais 
LAF štabo ir VLIKo nariais 
nacių slaptosios policijos su
imtas ir apkaltintas valstybės 
išdavimu. Artėjant frontui, 
išvežtas į Vokietiją, pateko į 
kalėjimus Insterburg, Allens-
tein, Landsberg an der Warte, 
Berlin Tegel, Bayreuth. Suim
tas nacių buvo verčiamas dirb
ti vokiečių mokslui, tačiau jis 
šį darbą sabotavo. 

1945 m. balandžio mėnesį 
JAV kariuomenė J. Vėbrą iš
laisvino iš Bayreuth kalėjimo. 
Jis persikėlė gyventi pas 
prieškario draugus į Pran
cūziją. 1946-1949 m. dirbo 
„Ambra" laboratorijų techni
niu vadovu 'ir vyriausiuoju 
chemiku, užsiėmė įvairių aro
matinių ketonų ir carbinolų 
sinteze, įvairių tarpimų jungi
nių ir kvepalų gamyba. 1949 
m. diplomato dr. S. Bačkio re
miamas, jis išvyko į JAV, 
Čikagą. Netrukus jam pavyko 
įsidarbinti chemiku-tyrėju. 
1951 m. liepos mėnesį J. Vėb
ra pradėjo dirbti sprogstamų
jų medžiagi tyrėju V/inches-
ter gamykloje, o nuo 1952 m. 
rugsėjo — Olin tyrimų centro 
laboratorijoje. 

Juozas Vėbra — Lietuvių re
zistencinės santarvės išeivųo-
je steigėjas, 1951-1956 m. bu
vo aktyvus „Santarvės* žurna
lo redakcinės kolegijos narys. 
Daug prisidėjo leidžiant „Lie
tuvių enciklopediją" Bostone. 

Tebūna Tau 
Amžinybės sapnas gražus... 
Mylėjai Dievą, Tėvynę ir Artimą. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A . t A . 
VLADAS PAŽIŪRA 

1912.10.1 — 1991.7.24 
Šv. Mišios už a.a. Vladą bus aukojamos 
Amerikoje: liepos 22 d. — Los Angeles Šv. Kazimiero 
bažnyčioje; 
liepos 23 d. — J.E. vysk. P. Baltakis, O. F. M.; 
liepos 24 d. — kun. L. Musteikis; kun. dr. K. Trimakas; 
kun. J. Vaišnys; S.J., L.A. Šv. Kazimiero bažnyčioje; 
Šv. M. Marijos N.P. Seselių vienuolyne, Putnam. 
Lietuvoje: liepos 24 d. — kun. dr. G. Grušas; kun. Vyt. 
Griganavičius; kun. A. Saulaitis, S.J.; mons. L. 
Vaičiulionis; mons. K. Vasiliauskas; kun. dr. A. Žygas 
ir Ukmergės Šv. Trejybės bažnyčioje. 
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Vladą maldoje. 

Liūdi žmona Alfonsą ir sesers šeima — Janina 
ir Vytautas Čekanauskai, Daiva, Rita, Vida ir jų 
šeimos. 
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A . f A . 
ANTANUI JONAIČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnums LEONARDUI 
ir RAYMONDUI, dukrai RAMUNEI ir jų šeimoms bei 
artimiesiems. 

Amerikos Lietuvių Tarybos St. Petersburg skyriaus 
valdyba 

A. t A. -

VYTENIUI ANDRIUI 
PETRUŠIUI 

Baltimorėje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame mūsų 
mieliems draugams, jo broliui VITALIUI, brolienei 
KUNIGUNDAI, jų vaikams MIKUI ir TINAI su vyru. 
Taip pat gili užuojauta motinai, žmonai AUDRONEI, 
dukrai ir sūnui su šeimomis bei visiems artimiesiems. 

Grafiną ir Leonas Traškąs 

Marytė ir Rimtis Tallat-Kelpšos 

Dalia ir Algis Urbučiai 

Aktoriui ir dailininkui 

A.tA. 
• 

JONUI KELEČIUI 
mirus, gilią užuojautą reiškiu žmonai aktorei STASEI, 
sūnums LINUI ir MARIJUI su šeimomis ir kartu liūdžiu. 

Saulius Šimoliūnas 
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Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 
DRAUGĄ a t m i n k i m e s a v o t e s t a m e n U 

Draugų buvo pagarbiai vadi
namas „vaikščiojančia enciklo
pedija". Daug metų J. Vėbra 
buvo VLIKo tarybos narys, 
1976-1977 m. — jos pirminin
kas. 

J. Vėbra yra parašęs kelioli
ka chemijos mokslų veikalų ir 
vadovėlių, patentavęs 13 
naujų organinių junginių bei 
kitų išradimų chemijos pramo
nei, atrado bornilo ir izoborni-
lo esterių kompleksinius jun
ginius. 

Norisi paminėti, kad jis bu
vo ir didelis literatūros my
lėtojas, ir sodininkas. Didelę 
laisvalaikio dalį skyrė medžių 
auginimui ir tyrimui. Išvedė 
keletą obelų veislių, jo vardu 
įrašytų į Lietuvos pomologiją. 
Ir Lietuvoje, ir JAV jveisė di

delius vaismedžių sodus, re
tesnių pasaulio medžių gi
raites, medelynus ir vynuo
gynus. 

J. Vėbros svajonė — sulauk
ti ir pamatyti nepriklausomą 
Lietuvą išsipildė. Jis dukart ją 
aplankė (1991 ir 1993 metais), 
tačiau grįžti nuolat gyventi 
tėvynėje jam nebuvo lemta. 
Mirė 1994 m. vasario 9 d. Dur
nam, Connecticut valstijoje. 
Vykdant jo valią, palaikai bu
vo pervežti į Lietuvą ir palai
doti Antakalnio kapinėse Vil
niuje. 

Pulkininkas Juozas Vėbra 
tautos istorijoje išliks kaip to
bulo karininko, mokslininko, 
tyrinėtojo ir Lietuvos patrioto 
pavyzdys. 

Stasys Ignatavičius 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Dainavos s tovyklav ie tė 
ir š įmet ruoš ia Li thuanian 
Heritage s tovyklą silpnai 
lietuviškai kalbantiems ar vi
sai lietuviškai nemokantiems 
lietuvių kilmės vaikams. Sto
vykla vyks nuo š.m. liepos 29 
iki rugpjūčio 5 d. Kviečiamas 
jaunimas nuo 7 iki 16 metų 
amžiaus. Informacijai skam
binkite vakarais tel. 630-257-
2022. 

L ie tuv i škos interneto 
naujienos: 

Europos judėjimas Lietuvoje 
(asociacija) 
http://www.intergracija.lt 

Migracijos departamentas 
prie Vidaus reikalų ministeri
jos - vizos, pilietybės klausi
mai http://www.migracija.lt 

Viešųjų pirkimų tarnyba 
prie vyriausybės 
http: f I www. vpt.lt 

Vaikų, sergančių smegenų 
vandenlige (higrocefalija), aso
ciacija http:/1 
www.geocities.com I vandenelt 

Informacinių leidinių plati
nime centras 
http://www.knygynas.lt 

Kelionių agentūra - visos 
paslaugos' (anglų kalba) 
http:/1www.visitlithuania.net 

Lietuvos futbolo federacija, 
A lyga, rinktinė, klubai, tvar
karaštis naujienos 
http: / J www. futbolas, lt 

Bitės, jų ligos ir priežiūra, 
medus ir kiti produktai, recep
tai 5 2 
http: 11 www.free-ho8ting.lt I 
bitininkas 

Elena i r P e t r a s Spukas , 
gyvenantys Glen Ellyn, IL, 
mums aukoja 40 dol., kuriuos 
siunčia kartu su „Draugo" po
kylio laimėjimų bilietėliais. 
Nuoširdžiausiai dėkojame! 

Irena ir Juozas Polikai-
čiai iš Lemont, IL, atsilygin
dami už „Draugo"' rudens 
šventės laimėjimų bilietėlius, 
mums dar paaukojo 50 dol. 
Tariame didelį ačiū. 

Nauja „Žalios kortelės" 
loterija prasidės š. m. spalio 
1 dieną ir baigsis spalio 31 d. 
Tikslius reikalavimus dėl pa
raiškos JAV Valstybės depar
tamentas paskelbs truputį vė
liau. Daugiau informacijos ra
site http:11shusterman.com 

Roma Chandler, gyvenanti 
Memphis, TN, pratęsdama 
„Draugo" prenumeratą, lietu
viško dienraščio paramai pa
aukojo 100 dol., už ką nuošir
džiausiai dėkojame. 

Miiita ir Aleksas Laurai
čiai , gyvenantys Palos 
Heights, IL, Stasio Džiugo 
fondui dovanojo didelį skaičių 
vertingų knygų ir leidinių lie
tuvių kalba. Aleksas Lauraitis 
daugelį metų turėjo nuosavą 
American Service kelionių 
agentūrą (9439 S. Kedzie, 
Evergreen Park, IL) ir visiems 
mielai patarnavo. Šiuo metu 
kelionių biuro savininkas yra 
jo sūnus Vytautas, kuris sėk
mingai jam vadovauja. Alek
sas Lauraitis tuo pačiu adresu 
dar veda apdraudos biurą, są
žiningai padeda visiems įsigy
ti įvairiausios sumos apdrau-
dą - mašinoms ir nekilnoja
mai nuosavybei. Tel. 708-422-
3000. 

J. Kasciukas, gyvenantis 
Chicago, IL, mums siunčia 50 
dol., kuriuos pridėjo prie 
„Draugo" šventės laimėjimų 
bilietėlių. Ačiū už dėmesį ir 
dosnumą! 

Dr. A l b i n a s i r O n a G a r ū -
na i , gyvenantys \Villowbrook. 
IL, grąžindami ..Draugo"' po
kylio laimėjimų knygelę, mū
sų laikraščio paramai pridėjo 
100 dol. Dėkojame už dosnu
mą ir l inkime, kad pasisektų 
t raukiant laimikius! 

Talman D e l i k a t e s s e n , Či
kagos Marąue t te Parke turėję 
didelį Lietuvos ir išeivijos 
spaudos kioską, užsidarė 2001 
m. liepos 1 dieną. Parduotuvė
je buvo p la t inamas ir .Vals
tiečių laikraštis". Jo atstovas 
JAV ir Kanada i Bronius Juo
delis, 239 Brookside Lane. 
Willowbrook. IL 60514. tel. 
630-986-1613. kviečia visus 
„Valstiečio lairaščio" pirkėjus 
toliau laikraštį skaityti , jį už
siprenumeruojant per atstovą 
Bronių Juodelį . 

Bil ie tus i t ea t rą galite įsi
gyti pusę kainos, jei tą pačią 
vaidinimo dieną juos pirksite 
,,Hot Tix" ofisuose. Cia atvy
kę pigesnius bilietus galėsite 
įsigyti ne t ik į 125 Čikagos ir 
jos apylinkių t ea t rus , bet ir bi
lietus (visa k a i n a ' į „Tičket-
master"' renginius , teatro bi
lietų sert if ikatus '.,gift sertifi-
cates"), kur ie pri imami dau
giau nei 75 Čikagos teatruose, 
ir miesto pasą („CityPass"), su 
kuriuo už vieną pigesnę kainą 
galima patekt i į šešis Čikagos 
muziejus ir k i tas vietas. Štai 
„Hot Tix" vietos: Čikagoje -
78 W. Randolph St. ir Water-
Works Visitor Center , 163 E. 
Pearson St.: Skokie - North-
Shore Center for the Perfor-
ming Arts , 9501 Skokie Blvd. 
bei visos „Tower Records" par
duotuvės, kur ių adresus pagal 
savo gyvenamąją vietą galite 
susirasti telefonų knygose. 
Pirmose trijose anksčiau iš
vardintose „Hot YvC vietose 
bilietus gali te pirkti naudoda
mi kredito kortelę, tačiau vi
suose ..Tovver Records" sky
riuose už bilietus reikia atsis
kaityti t ik grynais . 

Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai atsisveikindami su mokykla gavo suvenyrinius marškinėlius. Iš kai
rės: Rasa Miliūnaitė, Algis Bielskus, Lina Dovilaitė, Audra Brooks, Julius Griauzdė, Milda Plioplytė. Alina Mei-
lytė, Jonas Gencius, Kristina Badaraitė ir Jonas Dusevičius. Dalios Badarienės nuotr 

• Li thuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas padėti šelpti 
tuberkulioze (TB)sergančius 
l igonius Lietuvoje. Aukojo: 
$400 Eugenia Bartkus, Bloom-
field, CT; $ 3 0 0 Jul ius Vil-
tiauskas, Waterbury, CT; $175 
Jonas ir Gražina Miller, Chip-
ley, FL; $50 dr. Rozalija Šom-
kaitė, S.Orange, NJ. Dėkojame 
už aukas! Li thuanian Mercy 
lift, P.O. Bos 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel . 773-238-1536. 
TaxID#36-3810893. 

• A-a. Koste* Mikužienės 
a tminimą pagerbdami, perjos 
laidotuves draugai ir pažįstami 
aukojo Lithuanian Mercy Lift 
padėti šelpti sunkiai sergančius 
ligonius Lietuvoje. Aukojo: $35 
Vida ir Algis Jonušai, Palos 
Park, IL; $25 Virginia ir Aleks 
Rimeikai, New Lenox, IL, Erin 
ir Kevin Bethard, Joliet, IL, 
Vacys ir Viktorya Šauliai, Le
mont, IL, kurie aukojo Švėkš
nos „Saulės" gimnazijos labo
ratorijų įrangai. Reiškiame 
gilią užuojautą velionės arti
miesiems. Nuoširdžiai dėko
jame aukotojams. Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights. IL 60463. Tel . 773-

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas šelpti sunkiai 
sergančius ligonius Lietuvoje. 
Aukojo: $100 G. Klimas, Little 
Falls, NJ; $75 Albina Gizzarelli, 
Barrington, RI; $50 Eglė ir 
Marius Laniauskai, Mentor, 
OH, Anselmo ir Agnės Kudulis, 
St. Pete Beach, FL. Dėkojame 
už aukas!Lithuanian Mercy 
lift, P.O. Bos 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel . 773-238-1536. 
Tax ID#36-3810893. 

• AM L. Insurance Agen-
cy praneša, kad nuo 2001 m. 
liepos 30 d. įsikuria naujose 
patalpose — Balzeko muziejuje, 
adresu 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629, n aukš
tas. Tel. 773-581-4030. 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja Jurgiui ir Gražinai 
Sirusas, Flemington, N.J., už 
$500 auką, kurią paskyrė Drus
kininkų Pirminės sveikatos 
centrui. Dėkojame už auką! 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Bos 88, Palos H e i g h t s , IL 
60463. Tel. 773-238-1536. Tas 
ID#36-3810893. 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

l.V> S U S a l l t «2W< Chiratro. II.ISIKM! . 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
TeL 773-284-0100. 

Tel. 630-267-0200, Lemont, IL 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulaslb Rd., Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos parai susitarimą 

NEMURA GIEDRIUS PENCYLA 
Attorney at Law 

Member.Federal TriaJ Bar 
Former Aaat. States Attorney, 

DuPage County 
Criminal, Family and Chril Law 

Houra by Appoitment 
9 South Van Buren 

Batavia, DlinoU 80610 
Asaodate offices in Clarendon Hilla, 

Rolling Meadowa and Chicago 
(Old Town Area) 

TeL SSO-tOS-SSOO F u . 83O-40M8OT 

Advokatas 
Jonas Gibait is 

Cmlinė* ir 
kriminalinė* bylos 

6247 S. Kedsie Avenue 
Chicago, n, 60629 
Tel. 773-776-8700 

E-mail: Gibaitin0aol.com 
Toli free 24 hr. 888-7764742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v 
ftoAtad. 8 v.r iki 1 v.p.p 

http://www.intergracija.lt
http://www.migracija.lt
http://vpt.lt
http://www.geocities.com
http://www.knygynas.lt
http://www.visitlithuania.net
http://www.free-ho8ting.lt
http://shusterman.com
file:///Villowbrook
http://Gibaitin0aol.com


MAŽOSIOS LIETUVOS 
DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 

Mažosios Lietuvos fondo valdybos ir tarybos nariai. Iš kaires I eilėje: prof. dr. Vilius Peteraitis, Ieva Jankutė, 
henn Andruškevičiene. Jurgis Anysas, ML fondo valdybos pirmininkas, Jeva Adomavičiene, Vilius Trumpjonas, 
ML fondo tarybos pirmininkas. Jurgis Lampsatis. II eilėje: Gytis Šernas. Ramūnas Buntinas, Irena Šernaite-
Meikiejohn. dr. Martynas Buntinas, Ernestas Steponas ir kun. Valdas Aušra. Vytauto Jasinevičiaus nuotr. 

MLR sąjūdžio pirm. Algis 
Regis savo žodyje džiaugda
masis Mažosios Lietuvos en
ciklopedijos I tomą palygino 
su biblijiniu Lozorium. Šis 
monumentalus veikalas iš am
žių glūdumos atšaukia gyveni-
man mirusią tautos dalį su 
jos kultūra, papročiais, dar
bais ir istoriniais įvykiais. Dė
kojo dr. V. Pėteraičiui už di
delį pasišventimą ir ištvermę, 
davusią ateities kartoms ne
marų veikalą, atskleidžiantį 
pasauliui Mažosios Lietuvos ir 
jos žmonių didingumą ir juos 
ištikusią baisią tragediją. 

Gytis Šernas, kaip buvęs 
ML fondo pirmininkas, pateikė 
detalią šios enciklopedijos I 
tomo išleidimo finansinę dalį 
ir iškėlė numatytų sekančių 
jos tomų finansavimo reika
lus. 

Dėkojo visiems šios knygos 
išleidimo rėmėjams, mecena
tams ir darbuotojams. Didelė 
padėka pareikšta Lietuvių 
fondui, išleidimą parėmusiam 
28,000 dol. suma. Lietuvių 
fondo tarybos pirmininkui dr. 
Antanui Razmai pareikšta pa
dėka ir įteiktas Maž. Lietuvos 
enciklopedijos pirmas tomas 
per Lietuvių fondo atstovą 
Stasį Barą. 

Priėmęs padėką St. Baras, 
gražiai įvertindamas šios ver
tingos enciklopedijos leidimą 
pareiškė, kad ir ateityje tiki
masi sklandaus bendradarbia
vimo. Padėka ir pagarba buvo 
pareikšta ir „Draugo" vyr. re
daktorei Danutei Bindokienei 
už palankumą Maž. Lietuvos 
reikalams ir enciklopedijos 
įvertinimą. Iš dr. Viliaus Pė-

;Pabaiga) 
Mažosios Lietuvos 

enciklopedijos 
I tomo pr is ta tymas 

Sekmadienį, birželio 10 d., 1 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejaus „Gintaro" sa
lėje vyko Mažosios Lietuvos 
Enciklopedijos I tomo prista
tymas ir ML fondo dr. Vydūno 
mokslinės-literatūrinės premi
jos įteikimas. 

Susirinkus artipilnei salei 
žmonių, 1:15 vai. p.p. susirin
kimą atidaręs Gytis Šernas 
paskelbė, kad vakar vykusia
me trimetiniame susirinkime 
ML fondo valdybos pirminin
ku išrinktas dr. Jurgis Any
sas, o tarybos pirmininku — 
Vilius Trumpjonas. 

Čikagos lietuvių visuomenei 
pristatydamas Mažosios Lie
tuvos enciklopedijos I tomą, 
jos iniciatorius dr. Vilius Pe
teraitis plačiai papasakojo 
apie šešerių metų daug pa
stangų ir ištvermės pareikala
vusį darbą: medžiagos ir lėšų 
telkimą, kvalifikuotų darbuo
tojų radimą ir kt. susijusius 
reikalus. Lietuvoje ši enciklo
pedija buvo entuziastingai su
tikta. Iš 4,000 egz. tiražo par
duota daugiau negu 3,000 egz. 
900 egz. Lietuvos Švietimo 
ministerija nupirko Lietuvos 
mokyklų bibliotekoms. Dar 
600 mokyklų norėtų gauti šią 
enciklopediją, bet nėra lėšų. 
Būtų gera, jei užsienio lietu
viai sponsoriautų jų įsigijimą. 
Dr. Pėteraičio žodžiai buvo pa
pildyti Irenos Šernaitės-Meik-
lejohn sklandžiai perskaitytu 
Klaipėdos universiteto docen
to Alberto Juškos straipsniu, 
ir Irenos Andruškevičienės 
perskaitytu mokslininkės Ma
rijos Purvinienės reportažu. 

Vilius Trumpjonas. naujasis Mažo
sios Lietuvos fondo tarybos pirmi
ninkas 

teraičio priėmusi Maž. Lietu
vos I tomą, gerb. redaktorė 
linkėjo sėkmės ir neišsenkan
čio optimizmo. 

Po trumpos pertraukos ML 
fondo Dr. Vydūno mokslinės/ 
literatūrinės premijos vertini
mo komisijos pirm. Gyčiui 
Šernui susirinkusiems pri
stačius premiją laimėjusią 
muzikologę dr. Daivą Kšanie-
nę, premijos skyrimo aktą per
skaitė Irena Šernaitė-Meikle-
john. ML fondo Dr. Vydūno 
premiją (5,000 dol.) įteikė pats 
jos mecenatas dr. Vilius Pete
raitis. 

Gražiai įvertinusi premijos 
jai paskyrimą, dr. Daiva Kša-
nienė skaitė paskaitą „Mažo
sios Lietuvos ir Klaipėdos 
krašto muzikinės kultūros 
ypatumai". 

4:30 vai. p.p. Mažosios Lie
tuvos enciklopedijos pirmojo 
tomo šventė ir ML fondo narių 
suvažiavimas buvo baigtas 
Mažosios Lietuvos himnu. 

Pusvalandžiui likus iki su
važiavimo baigimo vakarie
nės, visi dalyviai turėjo progos 
apžiūrėti Viliaus Trumpjono 
išstatytą Karaliaučiaus krašte 
remiamų mokyklų ir kultūri
nių įvykių nuotraukų parodė
lę, ir įsigyti ML fondo gražiai 
išleistas vertingas knygas. 

5 vai. vak. Gyčio Šerno pa
kviesti visi susėdo už gražiai 
padengtų vaišių stalų. Prieš 
vaišes meninę programą atli
ko muz. Ričardo Šoko vado
vaujamas Moterų ansamblis. 

Prie puikiai paruoštų vaišių 
porą valandų maloniai paben
drauta, pasidžiaugta sėkmin
gu suvažiavimu, padėkota 
įvairius rengimo darbus atli
kusiems Ramūnui ir Lilei 
Buntinams. Viliui ir Danutei 
Trumpjonams. Jie ne tik patys 
buvo visur įsijungę, bet talkon 
subūrę savo šeimų narius ir 
artimuosius. Ačiū!!! Vyriau
siai šeimininkei Lilei Bunti-
nienei Gyčio Šerno visų vardu 
gražia gėlių puokšte išreikštai 
padėkai visi dalyviai pritarė 
gausiais plojimais. 

Saulutei leidžiantis pradėta 
atsisveikinti tikintis kitame 
suvažiavime vėl visiems susi
tikti ir gal jau sveikinti ir 
antrąjį Mažosios Lietuvos en
ciklopedijos tomą. 

Ir. Regienė 

Dr Jurgis Anysa*-. ML fondo nau
jos valdybos pirmininkas 

I šio susirinkimo prezidiumą 
buvo pakviesti prof. dr. Vilius 
Peteraitis, Lietuvių fondo Či
kagoje atstovas Stasys Baras 
ir dr. Vydūno premijos laurea
te muzikologe dr. Daiva Kša-
nienė. Irena Andruškevičienė 

„Draugo" vyr. redaktorė Danutė Bindokienė džiaugiasi dr. Viliaus Pėte
raičio jai įteiktu Mažosios Lietuvos enciklopedijos pirmuoju tomu. 

V. Jasinevičiaus nuotr. 

I )t Vydūno nvikslines-literatūrinea premijos laureatė muzikologė dr. Dai-
. i Kalinčiu; ir u premiją įteikęs dr Vilius Peteraitis 

V. Jasinevičiaus nuotr 

Lietuvių fondo atstovas Stasys Baras <kairėje) iš dr. Viliaus Pėteraičio 
priima padėką Lietuviu fondui už paramą ir LF tarybos pirm dr Antanui 
Razmai skinamą Mažosios Lietuvos enciklopedijos pirmąjį tomą 

Vytauto Jasinevičiaus nuotr 


