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Lietuva pasirengusi
pirmajam derybų su ES ratui

Studentija protestuoja prieš
universitetų uždarymą
Klaipėda, kovo 29 d. (Elta) dentų iš visų Lietuvos aukš— Trečiadienį, protestuoda- tųjų mokyklų teigė esą nepamas prieš dviejų Lietuvos tenkinti, kad jų žinių sąskaita
aukštųjų mokyklų uždarymą, bandoma sutaupyti, o aukšuniversitetinis jaunimas Klai- tasis mokslas nelaikomas pirpėdos autobusų stotyje su mine sritimi.
rengė viešą paskaitą „Per 10
Lietuvos studentų sąjungos
nepriklausomybės metų — prezidento Svajūno Jakučio
prie uždarytų universitetų".
teigimu, šiuo metu dauguma
Viešą paskaitą autobusų sto studijuojančiųjų pasiekė tokią
ties laukimo salėje skaitė būseną, kai reikėtų verkti, ta
Klaipėdos universiteto prorek čiau ima juokas. Susirinkusie
torius docentas Vaidutis Lau ji plojimais ir švilpimu pritarė
rėnas. Pasak jo, šioje ne sąjungos prezidento nuomo
įprastoje vietoje svarstomas nei, kad valdžia turi pripa
itin svarbus klausimas, ar Lie žinti negalinti garantuoti ne
tuvai reikia studentų bei tik nemokamo, bet ir kitokios
raštingų žmonių, suvokiančių formos aukštojo mokslo, o
kas vyksta aplinkui. Šiuo pertvarkoma švietimo sistema
metu, anot prorektoriaus, vis atsidūrė aklavietėje.
kas priklauso nuo pačių stu
Iš visos Lietuvos į Klaipėdą
dentų ir nuo tų žmonių, kurie
dviem
didžiuliais autobusais
žada gyventi Lietuvoje. Tai,
suvažiavę
studentai prie krū
kas nutiko su Klaipėdos ir
Kauno universitetais, veda tik tinių prisisegė juodus kaspi
link to, kad po kelerių metų nus ir po paskaitos patraukė
jaunimas nebenorės ateities ir uostamiesčio universiteto rek
torato link, kur išreiškė už
keiks ją.
uojautą mirštančiai aukštajai
Gausiais susirinkusių stu mokyklai.
dentų aplodismentais sutiktas
Klaipėdos universitetas dėl
V. Laurėnas pažymėjo, kad vi
sas jaunatviškas
studentų lėšų stygiaus savaitei užda
polėkis ir energija turi būti rytas nuo pirmadienio. Vi
panaudota tikslingai, sakant suose jo fakultetuose nuo kovo
vieną svarbų sakinį — studi 17 dienos nutrauktas šil
jos turi būti normalios, o dymas. Dar viena aukštoji mo
dėstytojai — gauti atlygini kykla — Lietuvos žemės ūkio
universitetas (LŽŪU) — dėl
mus.
J protesto renginį uostamies tos pačios priežasties uždaryta
tyje susirinkę apie 300 stu- mėnesiui.

Nuotr^ Žemdirbiai savo automobiliais

B r i u s e l i s , kovo 28 d. (EltaJ nėtų skyrių. G a v u s atsakymą,
— Pirmajame derybų susiti derybas bus g a l i m a sėkmingai
kime su Europos Sąjungos tęsti per kitą vyriausiųjų dery
(ES) valstybių ambasadoriais bininkų susitikimą, k u r i s n u 
ir už plėtrą atsakingais Euro matytas gegužės 25 dieną.
pos Komisijos pareigūnais vy
Pasak Užsienio reikalų mi
riausiasis derybininkas dėl nisterijos spaudos s k y r i a u s , V.
Lietuvos narystės ES Vygau- Ušackas pabrėžė, k a d Lietuva
das Ušackas pažymėjo, k a d nemažai nuveikė šiuos aštuo
Lietuvos vyriausybė tikisi de nis skyrius apimančiose sri
rybose pasiekti sparčios pa- tyse derindama savo teisę prie
. žangos ir iki šių metų vidurio ES teisės ir s t i p r i n d a m a ins
baigti derybas bent jau dėl pu titucijas bei t ę s d a m a b ū t i n a s
sės iš aštuonių skyrių.
reformas, kurių t i k s l a s — a t 
Vyriausiasis Lietuvos dery naujinti Lietuvos ūkį, stiprinti
bininkas, užsienio reikalų vi ekonomiką.
ceministras Vygaudas Ušac
Svarbus k l a u s i m a s , į kurį
kas Europos Sąjungos atsto atkreipė dėmesį vyriausiasis
vams antradienį įteikė ir pri derybininkas, y r a t a s , k a d Lie
statė Lietuvos derybų nuosta tuva norėtų išsaugoti laisvo
tas dėl aštuonių derybų sky sios prekybos s u t a r t į s u Latvi
bei žemes ūk.10 tethi•:.•« užtvėrė greitkelio atkarpą Marijampolės rajone.
rių.
Gintaro Kandroto (Elta) nuotr
j a ir Estija t u o atveju, jeigu
Lietuvos atstjvas pareiškė Baltijos valstybės E S n a r ė m i s
nustatyta kompensavimo už viltį, kad Europos Sąjungoje taptų ne t u o pačiu metu.
produkcijos pristatymą tvarka pirmininkaujant kitoms vals Todėl Lietuva sieks pereina
tybėms, narėms pavyks išlai mojo laikotarpio dėl šios s u 
šiems metams.
Tačiau šiuo metu negali bū kyti a r netgi padidinti derybų tarties.
jos p a s t a t u s , o prie derybų stati patenkintas pageidavimas tempą, kuris bus įgytas šį pus
lo.
Briuselyje V. U š a c k a s pri
Žemės ūkio bei Finansų padidinti bendrąją balto cuk metį ES pirmininkaujant Por
mine
Lietuvos n u o s t a t ą dery
tugalijai.
ministerijoms pavesta iki ba raus gamybos kvotą, nes tam
bas
dėl
n a r y s t ė s E S baigti
Antrąjį
2000
metų
pusmetį
landžio 15 d. nustatyti tvarką, reikia didelių valstybės biu
2002
metais
ir pažymėjo, k a d
pagal kurią su žemdirbiais bū džeto išteklių. Be to, tenka at ES pirmininkaus Prancūzija.
2004
m.
sausio
1 d. Lietuvoje
Įteikęs Lietuvos derybų
tų atsiskaityta už jų patirtus sižvelgti ir į tai, kad šiuo metu
laikoma
d
a
t
a
,
n
u
o kurios vals
nuostolius
transportuojant sandėliuose yra susikaupę nuostatas, vyriausiasis derybi
tybė
turi
būti
pasirengusi
pri
praėjusių metų derliaus cukri 110,600 tonų d a r neparduoto ninkas pažymėjo, jog Lietuva
siimti
narystės
E
S
įsipareigo
laukia atsako į j a s — t a i yra,
nius runkelius. Taip p a t b u s cukraus.
ES derybų nuostatos dėl mi jimus.

Suvalkijos žemdirbiai užtvėrė
dar vieną greitkelio ruožą
Vilnius, kovo 29 d. (Elta)
— Nepatenkinti esama situa
cija ir negaudami laiku pinigų
už pateiktą produkciją Suval
kijos zonos cukrinių runkelių
augintojai išplėtė savo protes
to zoną. J i e su savo technika
ne tik tebestovi greitkelyje
ties Ąžuolų Būda, bet apie po
rą šimtų ūkininkų užtvėrė ki
tą kelią Marijampolės rajone
ties Igliškėlių sankryža.
Suvalkįjos žemdirbiams
nepriimtinos AB „Marijampo
lės cukrus" nustatytos 22,000
tūkst. tonų balto cukraus kvo
tos apimtys — tokia nuostata
pareikšta vyriausybei ir Že
mės ūkio ministerijai trečia
dienį perduotame pareiškime.
Kaip teigė žemės ūkio mi
nistras Edvardas Makelis,
kvotų paskirstymas, kitos ga
mybinės problemos turi būti
sprendžiamos ne tveriant ke
lius, apskrities administraci-

Patvirtintas „Mažeikių naftos"
derybų s u rusais planas

Lietuva i r NATO n u o monologo
perėjo p r i e dialogo

Vilnius, k#ro 29 d. (BNS) lentinas Milaknis.
Ūkio ministerija šią savaitę
— Lietuva, siūlydama Rusijos
B r i u s e l i s , kovo 29 d.
naftos tiekėjams pirkti susi patvirtino „Mažeikių naftos"
(Elta) — Paruošusi pasirengi
vienijimo „Mažeikių nafta" ak pasiūlytą derybų su Rusijos
strategiją. mo narystei NATO programą.
cijų, nori gauti ilgalaikio naf naftos tiekėjais
Varšuva, kovo "29 d. (BNS) tykiais su lietuviais. „LietuLietuva su Šiaurės Atlanto są
tos tiekimo garantijų ir ge „Mes pranešėme, kad paskir— Lietuvos lenkų politiniai viai m u s nuskriaudė, mūsų
junga
nuo abipusių monologų
sime deryboms savo įgaliotą
resnę jos kainos formulę.
veikėjai Lenkijos spaudoje ap- nemyli ir okupantais vadina, o
perėjo
prie nuoširdaus ir koky
„Mes norime iškelti jiems ki žmogų. Artimiausiu metu jis
kaltino Lietuvą lenkų tautinės Želigovskiu akis bado", tikino
biško
dialogo,
komentuodamas
tokias sąlygas, kurių vykdymą turėtų būti patvirtintas vy
mažumos teisių suvaržymu.
laikraščio atstovą Lietuvos
Premjero
Andriaus
Kubiliaus
kontroliuotume. J o s bus labai riausybės potvarkio", teigė V.
„Lietuva įgyvendina intelek- lenkai.
susitikimų
su
a
u
k
š
t
a
i s NATO
susietos su ilgalaikio naftos Milaknis.
Kiti mano, kad tai „lietu
tualinio ir materialinio lenkų
pareigūnais rezultatus, sakė
Lietuvos vyriausybė Rusijos
tiekimo garantijomis", trečia
išnaikinimo scenarijų", tikina viško būdo charakterio bruo
nepaprastasis ir įgaliotasis
naftos
tiekėjams planuoja par
dienį
sakė
ūkio
ministras
Važas",
nes
j
i
e
patys
vieni
kitų
Lietuvos Seimo narys J a n
ambasadorius prie NATO Li
duoti iki 10 proc. „VVilliams
Senkevič populiaraus Gdans nemyli, kai padvesia kaimyno
nas Linkevičius.
International" valdomos „Ma
ko laikraščio „Dziennik Bal- karvė — džiaugiasi, nors iš to
Pasak ambasadoriaus,
žeikių naftos" akcijų.
tycki" priede. Pasak jo, „Len jokios naudos neturi".
sprendžiant iš NATO parei
„Dziennik Baltycki" pastebi,
Tačiau jei atsirastų du in
kija yra perdaug nuolaidi Lie
Anot S. Slavicko, didžiau vestuotojai, pasak V. Milak- gūnų vertinimų, Lietuva yra
Vilnius, kovo 29 d. (BNS)
tuvai ir pasiruošusi atleisti jai kad „lietuviai negali dovanoti
antilenkiškas nuodėmes var lenkams, jog, kai buvo spren — Seimo Ekonominių nusikal sius nuostolius valstybė pati nio, dėl akcijų paketo dydžio
dan gerų kaimyninių santy džiamas respublikos likimas, timų tyrimo komisijos pirmi ria dėl oficialių dokumentų galėtų būti svarstoma iš nau vimo žarna, nė vieno naftos iš
kai kurie iš jų pasisakė ne už ninkas Sigitas Slavickas tei klastojimo, pardavimo ir pa jo. Kol kas nėra galutinio siliejimo į Baltijos j ū r ą nepa
kių".
įBRS)
sprendimo, koks jis galėtų stebėta.
Parlamentarui antrina Lie nepriklausomą Lietuvą, o no gia, kad dėl dokumentų klas naudojimo.
*
V
o
s
s
p
ė
j
u
s
i
s
u
s
i
k
urti
Seimo
narys
sakė,
k
a
d
ofi
tojimo
valstybė
pernai
prara
rą
likti
sovietų
imperijoje".
būti.
tuvos lenkų sąjungos pirmi
b
u
v
u
s
i
o
p
r
e
m
j
e
r
o
Gedimino
cialių
dokumentų
klastojimo
do
apie
4.5
mln.
litų.
„Mažeikių
nafta"
dėl
ilgalai
Laikraštis pasakoja apie
ninkas Ryšard Maciejkianiec,
tel
Spaudos konferencijoje tre atvejų ypač daugėja Vilniuje. kio bendradarbiavimo ir gali Vagnoriaus šalininkus
pasak kurio, „Vilnius prisuka Lietuvos lenkus, kurie sėk
Lietuvos lenkams varžtus, jei mingai įsijungia į valstybę, gy čiadienį jis sakė, kad pernai Anot jo, dažniausiai klastoja mybės parduoti akcijas jau de kianti Nuosaikiųjų (konserva
vena pasiturinčiai. Būtent to buvo įregistruoti 1,898 nusi mi asmens dokumentai, vai rasi su Rusijos naftos bendro torių) frakcija pradėjo byrėti
gu Varšuva leidžia".
ruotojų ir automobilių, išsila vėmis „Jukos" ir „LUKoil". — iš jos pasitraukė Seimo na
Kitokios nuomonės yra Vil kie lenkai tvirtina, kad ne kaltimai, susiję su dokumentų
vinimo
cenzi dokumentai, a p  Oficialiai nepatvirtintomis ži re Jadvyga Dunauskaitė. Kon
niuje transliuojančios radijo reikia užsidaryti lenkiškame klastojimu ir padirbinėjimu.
skaitos
dokumentai, brandos niomis, „Jukos" siekia gauti servatorių frakcijos seniūnui
„Tai
158
nusikaltimai
per
stoties „Znad Wilii" savinin gete, o būtina su lietuviais
atestatai,
kasos išlaidų orde 12.5 proc. „Mažeikių naftos" Arvydui Vidžiūnui parlamen
mėnesį,
arba
per
5
nusikalti
kas Česlav Okinčic, kuris bendradarbiauti ir juose maty
riai,
banko
mokėjimų pavedi akcijų ir vietą valdyboje. Susi tarė paaiškino nenorinti prisi
mus
per
vieną
dieną",
pa
sako, jog „iš Lenkijos į Lietuvą ti ne priešus, bet bendrinin
mai, įgaliojimai, muitinės de vienijimas per Būtingės termi dėti prie premjero Andriaus
stebėjo
jis.
kus".
atvykę lenkai į vietinius len
klaracijos, pmigai. J o teigimu, nalą kasmet eksportuotų 2.5 Kubiliaus vyriausybes kritiku
kus žiūri kaip į aborigenus ir
ypač daug žalos padaroma dėl mln. tonų, o Mažeikių gamyk bei nenorinti skaldyti Akme
duoda pinigų folkloriniams
pridėtinės vertės mokesčio lai patiektų 1.7 mln. tonų nės Konservatorių skyriaus.
ansambliams". „Tačiau mes
(PVM) grob-tymo. S. Slavic naftos. „LUKoil", neoficialiais Tuo tarpu likusiems naujosios
norime būti europiečiais", sa
Klaipėda, kovo 27 d. (BNS). vestuotojams bus siūloma teri kas sakė pateikęs vyriausybei duomenimis, norėtų valdyti frakcijos nariams kilo pašali
kė Č. Okinčic, manantis, jog Japonijos tarptautinės pagal torija netoli jūros, Klaipėdos
pasiūlymą atsisakyti šio mo maždaug trečdalį „Mažeikių nimo iš Konservatorių partijos
„norint turėti įtakos įvykiams bos organizacija Lietuvoje ieš apskrityje.
kesčio grąžaimo ir sukurti naftos" akcijų ir dalyvauti jos grėsmė, mat naujos frakcijos
Lietuvoje, reikia mokytis lie ko galimybių statyti celiu
Įmonei reikia 130-150 ha že
užskaitos sis'emą.
valdyme. Susivienijimas ga kūrimas vertinamas kaip vei
tuvių kalbos ir dirbti valsty liozės ir popieriaus fabriką.
mės sklypo netoli geležinkelio,
rantuotų 6 mln. tonų naftos kimas prieš partiją.
Parlamentaras
mano.
kad
'E'^1*
binėse įstaigose".
Pirmadienį su Klaipėdos elektros energijos tiekimo lini dokumentų oadirbinėjimo at tiekimą per metus.
* Kovą baigiasi t e r m i n a s ,
Visą laikraščio puslapį uži apskrities viršininku susitiko jos ir vandens telkinio. Nu
vejų
sumaž<
tų,
Lietuvoje
įve
kai
i š D a n ė s u p ė s turi būti
mančiame reportaže Gdansko šios organizacijos konsultan matomi įmonės pajėgumai —
dus
tarptautinius
reikalavi
išplukdyta
vienu iš uosta
• Būtingės naftos termi
dienraštis supažindina su Lie tai iš Švedijos. Pasak jų, fabri 500,000 tonų produkcijos per
mus atitinkančius dokumen nalą naudojanti „Mažeikių miesčio simbolių tapusi bartuvos lenkų padėtimi, jų san- ko statybai numatoma skirti metus, tam panaudojant 2.5
tus.
nafta" neprisiima atsakomy kentina ..Meridianas". Nepai
mln. kubinių metrų lietuviš
~~*
Vokietija Lietuvai apie 1 mlrd. JAV dolerių.
bės
dėl pastaruoju metu pajū sant to, pagrindiniai laivo ak
Švedų konsultantų teigimu, kos medienos. Celiuliozės ir riaus gamybos statyba taptų
n e a t l y g i n a m a i perduos 67
ryje
vis dažniau randamų iš cijų savininkai nesiruošia vyk
JAV gamybos šarvuotus auto galimybių studijos rengimą fi popieriaus gamybai reikėtų reali, j a neabejotinai susido mestų naftos produktų ir tei dyti specialios Klaipėdos mero
mobilius
„M-113".
Pasak nansuoja Japonijos tarptauti daug vandens — beveik mėtų žalieji.
Pajūryje galioja nemažai ap gia tinkamai pasirūpinusi ter potvarkiu sudarytos komisijos
Krašto apsaugos ministerijos nė pagalbos organizacija. Tiki 90,000 kubinių metrų per pa
minalo saugumu. Būtingės sprendimo ir žada laukti, kol
atstovų, vokiečių dovanojami masi rasti įmonei tinkamą že rą. Numatomas nuotekų kie linkosaugos reikalavimų, sau terminale perkraunama ir sudomintos institucijos kreip
šarvuočiai yra nenauji, bet ge mės sklypą, atsižvelgiant į ap kis — 50,000 kub. metrų už gant nepakartojamą gamtą.
teršto vandens per parą, kuris
Švedijos konsultavimo ben sandėliuojama tik neperdirbta sis j teismą. J a u anksčiau nu
rai suremontuoti. Lietuva juos linkosaugos reikalavimus.
nafta. Pernai liepą pradėjus statyta, kad ..Meridiane" bet
būtų
valomas
įmonės
valymo
drovės atstovai pastebėjo, jog
gaus iš Vokietijos be ginkluo
Pasak studijos rengėjų, Lie
naudoti terminalą, j a u aptar kokia veikla yra pavojinga, be
įrenginiuose.
Lietuvos vadžia vis dažniau
tės. Lietuvos kariškiai didžią tuvoje tokių vietų rasta 10, ta
nauti 25 laivai. Nepaisant vie to. pavojus kyla ir upes kran
Apskrities
viršininko
Lais
taiko Europos Sąjungos rei
ją dalį automobilių apgink čiau dėl patogaus transporta
nos nelaimės, kai prie plūduro tinėms, prie kurių yra pririš
luos, o kitus paliks atsargi vimo celiuliozės ir popieriaus vūno Kavaliausko nuomone, kalavimus aplinkosaugos sri jūroje nutrūko naftos pumpatas burlaivis.
.Eitai
tyje.
nėms dalims.
.BNS> fabrikui statyti galimiems in- jei tokios celiuliozės ir popie-

Lietuvos lenkai mato lenkų
„išnaikinimo scenarijų"

Dėl dokumentų klastojimo
valstybė p r a r a n d a milijonus

Japonai nori statyti
popieriaus fabriką Lietuvoje

teisingame kelyje
į Šiaurės
Atlanto sąjungą.
NATO
vertina
Lietuvos
indelį palaikant g e r u s santy
kius su kaimyninėmis valsty
bėmis ir bendrą j o s indėlį į
viso regiono saugumą, sakė L.
Linkevičius. J o teigimu, NA
TO gyrė konkrečius Lietuvos
veiksmus
prisidedant
prie
NATO taikos palaikymo ope
racijų ir dalyvaujant tarptau
tinėse misijose Bosnijoje ir
Hercegovinoje bei Kosove.
J Briuselį vizito išvykęs
A. Kubilius bei jį lydintys val
stybės pareigūnai per trečia
dienio susitikimus su devynio
likos NATO valstybių ambasa
doriais bei generaliniu sekre
toriumi Georg Robertson iš
girdo, kad iš Lietuvos nereika
laujama neįmanomų dalykų
ar pagal konkrečius terminus
nepagrįstai greitinti stojimą į
sąjungą.
Premjero atstovo spaudai
Audriaus Bačiulio teigimu,
NATO y r a susirūpinęs, kad
dol Rusijos ekonominės krizės
poveikio Lietuva
neįvykdė
savo įsipareigojimo padidinti
karines išlaidas iki 1.5 proc.
bendrojo vidaus produkto. A.
Kubilius NATO atstovus už
tikrino, kad dėl griežto taupy
mo plano Lietuva negalėjo
tam skirti reikiamų pinigų,
tačiau įsipareigojimas išlaiky
ti išlaidas gynybai 1.7 proc. ly
gio yra realus.
Premjeras a u k š t u s NATO
pareigūnus informavo
apie
tai, kad Lietuvos žmones jau
dina staigiai didėjančios išlai
dos gynybai, lyginant su išlai
domis kitose srityse, todėl vie
šoji nuomonė dėl integracijos į
NATO kinta n e į gerąją pusę.
NATO generalinis sekretorius
G. Robertson čia pažadėjo sa
vo paramą.

KALENDORIUS

"

Kovo 30 d : Marijonas, Zosimas,
Danuhs. Medą
Kovo 31 d.: Benjaminas. Korneli
ja. Ginas. Vartvile
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATKŪRIMO DEŠIMTMETIS
Detroito lietuviai šeštadienį,
kovo 18 d., iškilmingai pa
minėjo Kovo 11-sios — Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo dešimtmetį. Minėjimą ruo
šė JAV LB Detroito apylinkes
valdybos pirm. Ramutė Petru
liene, talkinama visos valdy
bos ir kitų tam pakviestų as
menų. Susirinko daugiau ne
gu 250 asmenų, kas šiais lai
kais Detroite būna gana retai.
Minėjimas pradėtas 6 vai.
vakaro dailininko
Vytauto
Ogilvio meno kūrinių parodos
atidarymu. Dail. V. Ogilvį su
sirinkusiems apibūdino Ra
mute Petruliene. J i trumpai
apžvelgė dail. V. Ogilvio gyve
nimo istoriją bei meninės kū
rybos kelią.
6:30 vai. vak. visi buvo pa
kviesti vakarienei į Dievo Ap
vaizdos Kultūros centro didž.
salę prie gražiai papuoštų sta
lų. Susirinkusius sveikinda
ma, pirm. R. Petruliene pri
minė, kad susibūrėme Kovo
11-sios — Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo dešimtme
čio sukakties proga, kai Lietu
va, paskelbusi nepriklausomy
bę, kelią į laisvę praskyrė vi
sai Vidurio ir Rytų Europai.
Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos klebonas kun". Aloyzas
Volskis buvo pakviestas šia
proga palaiminti visus čia su
sirinkusius ir valgius, kuriuos
gauname iš Dievo malonės. Po
kun. A. Volskio invokacijos.
visi sėdosi vakarienei. Verta
pastebėti, kad buvo vaišinama
ne įprastomis dešromis su
kopūstais, o salotomis, ryžiais,
skaniai pagaminta vištiena,
pyragaičiais ir gėrimais. Pasi
vaišinus buvo trumpa 10 mi
nučių pertrauka.
7:30 v.v. Kovo 11-sios minė
jimo akademija.
Ramutė Petrulienė pradėjo,
supažindinimu su svečiais,
pakviesdama atsistoti: Dievo
Apvaizdos lietuvių parapijos
kleboną kun. Aloyzą Volsk;.
Detroito lietuviams priešvelykiniam susikaupimui vadova
vusį Šiaulių vyskupijos vys
kupą Eugenijų Bartulį, buvusį
Dievo Apvaizdos kleboną kun.
Viktorą Kriščiūnevičių, Šv.
Antano
lietuvių
parapijos
kleboną, kun. Alfonsą Baboną.
Lietuvos Respublikos ambasa
dos Vašingtone patarėja Kes;utį Jankauską, minėjimo garoės svečią inž. Vytautą Kutkų.
pagrindinį kalbėtoją advokatą
Povilą Žumbakj. PLB pirmi
ninką Vytautą Kamantą ir jo
žmona Gražiną Kamantienę.
PLB vykdomąjį vicepirminin
ką — Algį Rugieniu. -JAV LB
Michigan apygardos pirminin
kę Liudą Rugienienę. Dievo
Apvaizdos lietuvių parapijos
tarybos pirmininkę Janiną
Udriene. Andrių ir Alytę Butkūnus.

jos pirmininkas, buvo pakviestas supažindinti su amerikie
čiais garbės svečiais. Jam bu
vo pavesta pasirūpinti, ameri
kiečių svečių kvietimu bei jų
proklamacijų gavimu. Nuošir
džiam Lietuvos reikalų rėmė
jui senatoriui Spencer Abraham negalint dalyvauti buvo
pristatyta j a m atstovavusi jo
asistentė Patricia Wierzbicki;
ji prieš minėjimą įteikė sena
toriaus kovo 7 d. pasisakymus
JAV Senate. .Pristatęs JAV
Atstovų rūmų nario Joe Knollenberg atstovavusį asistentą
Steven Betr, Jonas Urbonas
priminė, kad senatorius Spen
cer Abraham ir Kongreso na
rys Joe Knollenberg. svarbūs
Lietuvos reikalų rėmėjai, š.m.
lapkričio men. rinkimuose vėl
kandidatuoja į senatą ir Kon
gresą. Ragino juos remti, nes
Lietuva reikalinga gerų drau
gų. Kovo 11-tos proga, prokla
macijos ir sveikinimai gauti iš
Michigan gubernatoriaus —
John Engler, Michigan valsti
jos Senato ir Atstovų rūmuose
priimtos rezoliucijos ir iš
Southfield miesto mero Donald Fracassi pranešimą, kad
Kovo 11 -toji skelbiama Lietu
vos Nepriklausomybės atkūri
mo dešimtmečio diena South
field mieste. Gauta Congressional Resolution senatoriaus
Abraham ir Kongreso atstovo
Joe Knollenberg sveikinimo
laiškas. Baigdamas dėkojo, se
natoriui ir kitiems už Lietuvos
rėmimą.

Advokatas Povilas Žumbakis

Pasibaigus svečių pristaty
mui, pirmininkė pakvietė pag
rindinį minėjimo kalbėtoją ad
vokatą Povilą Žumbakį. Kal
bėtojas prabėgo Lietuvos isto
rinę raidą, prasidėjusią su
Lietuvos valstybės įkūrimu ir
tebesitęsiančią iki šių dienų.
Kvietė nenusiminti, nors šis
šimtmetis Lietuvai gali būti
daug pavojingesnis. Kvietė su
burtomis jėgomis jungtis pa
galbon Lietuvai, kuri jai labai
reikalinga. Savo kalbą užbai
gė Amerikos lietuvių, Lietuvos
laisvę atgavus, dovanotame
Laisvės varpe iškaltais žo
džiais: „Skambink per amžius,
Jonas Urbonas. Amerikos vaikams Lietuvos, kas negina
lietuvių respublikonu fėderaci- laisvės, tas nevertas jos".

Š.m. kovo 18 d. Detroite v y k u s i a m e Kovo 11-sios. ..ittuvos nepriklausomybes atkūrimo dešimties metų sukakties
minėjime inž. Vytautui Kutkui, uz j o nuopelnu- Lietuvai, buvo įteiktas L. K. Gedimino ordinas. Iš k. ordiną
įteikęs Lietuvos Respublikos a m b a s a d o s VaSin-rone patarėjas Kęstutis J a n k a u s k a s , ini. Vytautas Kutkus ir
Gavėnios susikaupimui Detroito l i e t u v i a m s vadovavęs Š i a u l i ų vyskupijos vysk. Eugenijus Bartulis.
Nuot<«. J o n o U r b o n o

Po to buvo pristatytas iš Lie
tuvos Respublikos ambasados
Vašingtone patarėjas Kęstutis
Jankauskas, atvykęs įteikti
LDK Gedimino ordiną inž. Vy
tautui Kutkui ir jį pasveikinti.
Kęstutis Jankauskas yra kar
jeros diplomatas. Užsienio rei
kalų
ministerijoje
pradėjo
dirbti 1991 metais, o nuo 1999
m. dirba Lietuvos ambasadoje
Vašingtone. Yra atsakingas už
politinius Lietuvos ir JAV san
tykius, visų pirma Lietuvos
integraciją į NATO. Po to pa
kvietė Liudą Rugienienę, pri
statyti, inž. Vytautą Kutkų.
Liuda Rugienienę plačiai ap
tarė inž. Vytauto Kutkaus, vi
suomenininko, bendruomenininko veiklos kelią. J i s visą
savo gyvenimą buvo paskyręs
visuomeninei veiklai, Lietuvių
Bendruomenei ir Lietuvai.
Baigdama sveikino ir džiaugė
si, kad dar jam gyvam esant,
jo darbai įvertinami. Garbė
jam ir visiems Michigan lietu
viams.
Tada prie podiumo atėjo
Kęstutis Jankauskas. Jis svei
kino inž. Vytautą Kutkų, per
duodamas sveikinimus n u o
Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus, Lie
tuvos ambasadoriaus Vašing
tone Stasio Sakalausko ir per
skaitė prezidento V. A d a m 
kaus dekretą: „dekretas dėl
apdovanojimo Lietuvos vals
tybės ordinu ir medaliu Min
daugo karūnavimo Lietuvos
valstybės dienos proga, 1999
metai, liepos 1-oji dieną"... už
jo nuopelnus Lietuvai, apdova
nojamas inž. Vytautas Kut
kus. L.D. K. Gedimino 4-to
laipsnio ordinu ir medaliu.
Perskaitęs dekretą, Kęstutis
Jankaukas prisegė inž. Vytau
tui Kutkui medalį ir įteikė
Prezidento dekretą. Po to pa
dėkos žodį tarė inž. Vytautas
Kutkus. Jis sakė tokio įver
tinimo visai nesitikėjęs. Dėko
jo visiems Michigan, o ypač
Detroito su juo kartu dirbu
siems, nes be jų talkos vienas
nedaug būtų pasiekęs. Baigė
žodžiais: „Tegyvuoja laisva ir

nepriklausoma Lietuva". Vy
t a u t u i Katkui buvo įteikta
gėlių pučiste. J a m t a proga
a t s i ų s t u s sveikinimus
per
s k a i t ė Mykolas A b a r i u s , Lie
t u v o s Šaulių sąjungos išeivi
joje vadai Po to d a r inž. V.
K u t k ų sveikino PLB-ės valdy
bos vardu p i r m i n i n k a s inž.
V y t a u t a s ' Kamantas ir PLB-ės
vykdomasis vicepirm. Algis
Rugienius įteikdami sveiki
n i m ą ir PLB-ės Vyčio ženklelį,
išleistą RLB-ės Antrosios val
dybos pirmininko J u o z o Bačiūno. Piie mikrofono grįžęs
— K ę s t u t i J a n k a u s k a s , svei
kino v i s u t Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo dešimtme
čio proga. Dėkojo visiems už
pagalbą L:etuvai, kvietė ir to
liau stovėti Lietuvos laisvės
sargyboje. P r i m i n d a m a s , kad
Lietuvos Jaisvės p a d ė t i s gana
trapi.
Michigan valstijos guberna
t o r i a u s John Engler deklara
ciją, Southfield miesto mero
Donald Fracassi proklamaciją,
Michigan valstijos Senato ir
Atstovų rūmų rezoliucijas, su
sirinkusiems pristatė Virga
Šimaityte ir Valdas Piesys, su
glaustai jas
apibūdindami.
Pastebėtina, k a d Senato rezo
liuciją parėmė 33 senatoriai
(iš 38-nių o Atstovų r ū m ų re
zoliuciją — 45 atstovai (iš
110), kurios abi buvo priimtos
kovo 8 d. Minėjimas baigtas —
visiems sugiedant — Lietuvos
himną.
Po to vyko iškilių solistų iš
Lietuvos <oncertas. Su solis
t a i s supažindino LB Detroito
apylinkės valdybos n a r ė — Bi
r u t ė Sverienė.
Koncerte programą atliko:
solistė — Judita Leitaitė, so
listas — Vadimiras Prudniko
v a s , jiem? akompanavo mu
zikė Nijole Ralytė. J i e atliko
šešiolika Įvairių lietuvių ir ki
tataučių karinių.
T a i buvo išskirtinas minėji
m a s . Sveikintina LB-ės Det
roito apylinkės valdyba toki
įspūdingą ir įvairų minėjimą
suruošusi.
Jonas Urbonas
LB D E T R O I T O
APYLINKĖS
SUSIRINKIMAS

Visuotinis Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės susirinki
m a s Dievo Apvaizdos Kultū
ros centre š a u k i a m a s sekma
dienį, balandžio 2 dieną, 12
vai. vidudienį. S u s i r i n k i m e
b u s valdybos ir Kontrolės ko
misijos pranešimai,
naujos
valdybos ir kontrolės komisi
jos rinkimai. Siūlomus kan
d i d a t u s i aldybą ir kontrolės
komisiją prašoma
pranešti
Elytei Butkonienei, tel. 248477-8475 Praneša ir v i s u s da
lyvauti metiniame Lietuvių
Bendruomenės
susirinkime
i • • • ! - . ! I >. -f i-' = !».«• .vk;, -..im«- -lail Vyl.tuto O-jilvio dailės kurinių
kviečia pirmininkė R a m a Pet
Gilvydis. Memenąs, P Oobis, dail Vyt Ogilvis, paroda atidariusi LB
rulienė.

Kovo 11 -si')> '!•
; ..
parodos atidarymr. iš k M Petruliene, J.
Detroito apylinkes pirmininkė Rainute Petrulienė. J. Pečiūrienė ir kt

Nuotr J. L ' r b o n o

KANDIDATAI I L B
TARYBA I R P L B SEIMĄ
Lietuvių Bendruomenės 16tos tarybos ir X Pasaulio Lie
tuvių seimo kandidatai turi
būti pasiūlyti iki kovo 31 d.
Michigano apygardos rinkimų
komisijai — dr. Romualdui
Kriaučiūnui, 1816 Tumseh River Drive, Lansing, Michigan
48906. Tel. 517-321-0091.
„Lietuviškų melodijų" radijo
valandėlė iki kovo 25 dienos
patyrė, kad į Michigano apy
gardos rinkimų sąrašą iš Det
roito kandidatuoja į JAV ta
rybą ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimą: Jonas Ur
bonas ir Narimantas Udrys.
Į Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimą — Jonas Svera.
GAVĖNIOS
S U S I K A U P I M O MINTYS
R A D I J O PROGRAMOSE
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Vengianskas ir kiti atstovai
dalyvavo Lietuvos Šaulių są
jungos įkūrimo 80 metų su
kaktyje, Kaune. Minėjimas
gražiai praėjo. Pernykščiai
metai buvo sukakčių metai.
Buvo svarbūs Lietuvos ir išei
vijos šauliams: 1999 m. gegu
žės 11 d. — Lietuvos Respub
likos Seime buvo priimtas
Šaulių sąjungos įstatymas,
pakeitęs 1997 m. liepos 2 d.
priimtąjį.-1999 m. rugsėjo 11
d. — neeiliniame suvažiavime
sąjungos vadu buvo patvirtin
tas pulkininkas Jonas Gečas.
J i s buvo paskirtas Krašto ap
saugos ministro Č. Stankevi
čiaus; 1999 m. gruodžio 31 d.
Lietuvos vyriausybės nutari
mu priimtas Šaulių sąjungos
ginklų ir šaudmenų įsigyjimo,
registravimo, saugojimo ir lai
kymo įstatymas; 2000 m. sau
sio 12 d. — Lietuvos vyriau
sybė patvirtino Šaulių sąjun
gos statutą.

EUGB1E C. DECKER, DOS, P.C.
4647 VV. 103 St., Oak. Lawn, IL
Pirmas apyt su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys danus

už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel 708-422-8280
DR. JOVITA

KERELIS

D A N U I GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hfcfcory Huto, IL
Tel. (708) 596-8101

Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.

Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
DR. L PETREIKJS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd, Hfckory Hite, IL
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ave.

Tel (708)598-4056
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS V&NAS, AtD, S.C.
„Lietuviškų melodijų" radijo
Specialybė - Vidausfigųgydytojas
Vadas pranešė, kad Lietu
valandėlės laidose antradie
i S *
""
*
niais, 4 vai. p.p., iš radijo sto vos Šaulių sąjungos išeivijoje
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Crieaflo, IL 60638
ties WPON AM 1460 trans 15-as visuotinis dalinių atsto
Tel. 773-229-»966
vų
suvažiavimas
š.m.
gegužės
liuojamos Gavėnios susikaupi
Vatendos pagal sussjsirną
mui temos, perduodamos kun. 6-7 vyks Vytauto Didžiojo
Alfonso Babono. . Programos rinktinės Šaulių namuose, Či ARAS2UOBA.M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
galima klausyti ir Interneto kagoje. Oficialioji dalis vyks AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
adresu www.wpon.com Detroi šeštadienį. Bus išrinkta nauja
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
centro valdyba. Vakare vyks Naperville, IL 60563
to laiku.
iškilmingas pokylis ir šokiai, Tel. (630) 527-0090
o
sekmadienį, iškilmingos šv. 3825 Highland Ave.,
IŠVYKA l T U L P I Ų
Tovver 1, Suite 3 C
Mišios Švč. M. Marijos Nekal Downers Grove, IL 60515
GĖLYNUS
to Prasidėjimo
bažnyčioje Tel. (630) 435-0120
Dievo Apvaizdos Krikščio Brighton Parke. Po Mišių, pa
niškos tarnybos
komitetas bendravimas ir atsisveikini
LINAS SIDRYS, M.D.
antradienį, gegužės 9 d., ruo mas su svečiais Vytauto Di
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
šia išvyką į Holland, Michi džiojo rinktinės Šaulių na
Chicago Ridge, IL 60415
gan, tulpių gėlynus. Autobu muose. Ragino centro valdy
Tel. 708-636-8622
sas iš Kultūros centro išvyks 9 bos narius ir kuopų atstovus
4149W.63rd.St
vai. r. Atgal į Kultūros centrą dalyvauti suvažiavime. Suva
Tel. 773-735-7709
sugris 5 vai. p.p. Norintieji žiavime dalyvaus ir Lietuvos
vykti prašomi registruotis pas Šaulių sąjungos vadas pulki
Nariai pasiryžę veikti kiek
Danutę.
i,,, ninkas Jonas Gečas.
gali. Gyvena broliškai. Rūpi
nasi surengti išvykas į Lietu
Vado pavaduotojas Juozas vą. Laiko ryšius su vadu Aba
L Š S I C E N T R O VALDY
Mikulis pranešė, kad šaulių rium. Vadas Abarius pasveiki
BOS METINIS POSĖDIS
veikla reiškiasi minėjimų ren no Edmundą Vengianską jo
Lietuvių Šaulių sąjungos gimu. Dalyvauja su vėliavo
garbaus 80 metų amžiaus su
išeivijoje centro valdybos me mis kai būna pakviesti. Su
kakties proga.
tinis posėdis šeštadienį, kovo rengė Jūros dieną. Gretos re
Ūkio tiekimo vadovas Juo
25 d., vyko vado Mykolo Aba tėja. Dabar turima 36 narius.
zas
Kinčius pranešė, kad dar
riaus namuose, Livonia, Mi Vado pavaduotojas laiko ry
turi
įvairių knygų ir žemė
chigan. Dalyvavo 9 centro val šius su vadu.
lapių.
Reikia kepurėms ženk
dybos nariai iš Čikagos, De
Iždininkas Leonas Petronis lelių. Vadas Abarius, Centro
troito ir Union Pier.
pateikė iždo stovį. Šių metų
valdybos vardu pasveikino
P r a d ė d a m a s posėdį vadas Saulių sąjungos centro valdy
Juozą Mikulį ir Juozą Kinčių
Abarius pakvietė kapelioną bos pinigai laikomi taupomoje
neseniai praėjusių vardinių
kun. Alfonsą Baboną su kasoje ir einamojoje sąskai
proga.
kalbėti maldą. Praėjusių metų toje.
Spaudos informacijos vado
protokolą perskaitė spaudos
Vyriausias kapelionas kun.
vė
Regina Juškaitė-Švobienė
informacijos vadovė Regina Alfonsas Babonas pranešė,
pranešė,
kad dalyvauja susi
Juškaitė-Švobienė.
kad, kiek sąlygos leidžia, da
rinkimuose,
minėjimuose,
Vadas
Mykolas
Abarius lyvauja renginiuose, minėji
renginiuose. Aprašo rengi
sveikino visus už nuoširdų at muose, pagerbimuose ir susi
nius, siunčia korespondenci
siliepimą ir dalyvavimą po rinkimuose, aukoja šv. Mišias
j a s ir nuotraukas išeivijos
sėdyje. Po to pranešė apie sa ir pasako pamokslus.
laikraščiams, perduoda žinias
vo veiklą. Vado kadencija bai
J ū r ų šaulių vadovas Ed vietinėms lietuviškoms radijo
giasi š.m. gegužės 6 d. Padė mundas Vengianskas pranlšė,
valandėlėms.
kojo už trejų metų bendradar kad yra penki daliniai. Gene
2000 m. 15-asis visuotinio
biavimą. Kiek jėgos leido, rolo Daukanto kuopa dalyvau
stengėmės ir dirbome kartu. j a minėjimuose, šventėse su Šaulių sąjungos dalinių suva
Praėjusią vasarą, vadas, Cent kuopos vėliava. Kuopa turi 40 žiavimas vyks 2000 m. ge
ro valdybos sekretorė Onutė narių. Per praėjusius trejus gužės 6-7 Čikagoje.
Abarienė, Centro valdybos jū metus 5 jūrų šauliai iškeliavo
Regina Juškaitė
rų šaulių vadovas Edmundas amžinybėn.
Švobienė
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ISTORIJOS RAŠYMAS,
REMIANTIS REPRESINIŲ
STRUKTŪRŲ DOKUMENTAIS

Danutė

Stebuklų belaukiant,
neišvengiama
nusivylimo

DR. ARVYDAS ANUSAUSKAS
Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento
direktorius
Totalitarinėje valstybėje pa1997 m. UNESCO specialisgrindinių režimo ramsčių ir tų buvo apibrėžtos tos žmonių
įrankių funkcijas atlikdavo teisės, kurios susijusios su
slaptosios arba, kitaip tariant, represinių režimų archyvų egrepresinės tarnybos. Slapto- zistavimu: tai ne tik teisė
sios-represinės tarnybos buvo sužinoti dingusių giminių li
ne tik prasiskverbusios į pa kimą, teisė į politinių kalinių
čias įvairiausias visuomenės amnestiją, aukų teisė gauti
gyvenimo sritis, bet ir pati to kompensacijas ir nuosavybės
talitarinė valstybė tą patį teisių restitucija, teisė sužino
„slaptumą" įprasmino totaliai, ti, kokia informacija laikoma
visose gyvenimo srityse. Per apie asmenį, bet ir žmonių
spėjimai: „visiškai slaptai", teisės turėti rašytinę atmintį,
„slaptai" dengė svarbius vals teisė nustatyti už režimų nusi
tybės valdymo ir visuomenės kaltimus atsakingus asmenis
įtakojimo elementus. Informa bei teisė į mokslinį ir istorinį
cijos slėpimas, o po to sekda tyrimą. Tuo pačiu UNESCO
vęs ir informacijos dozavimas išskyrė represinių institucijų
skirtingoms valstybėms, vi archyvų kategorijas. Tai sau
suomeninėms ar politinėms gumo tarnybų, sukarintų tar
institucijoms, iš tikrųjų labai nybų, specialiųjų tribunolų,
komplikuoja totalitarinių vals koncentracijos stovyklų, spetybių, Lietuvos atveju — Vo oialiųjų kalėjimų, psichiatri
kietijos ir Sovietų Sąjungos — nių „perauklėjimo" centrų ar
okupacijų istorijos suvokimą. chyvai. Taip pat išskyrė toliau
Bet teigčiau, kad be represi tebeveikiančių struktūrų tebe
nių — slaptųjų tarnybų ar formuojamus archyvus: tai ka
chyvų panaudojimo istorijos rinių pajėgų, vidaus reikalų
rašymo galimybes dar labiau sistemos, civilinių teismų, ki
susiaurėja. Vienu sunkesnių tų civilinės administracijos in
uždavinių yra slaptųjų tar stitucijų archyvus. Jeigu, Vo
nybų įtakos visuomenėje vy kietijos atveju, mes galime
kusiems procesams, atski kalbėti, kad jokių tebeformuoriems įvykiams bei atskirų jamų archyvų nėra jau dauistorijos subjektų veiksmų mo- giau kaip penkiasdešimt metyvacijai atskleidimas. Paga tų, tai Sovietų Sąjungos atve
liau svarbu identifikuoti tik ju — priešingai: dauguma nu
ruosius slaptųjų
tarnybų rodytų archyvų, kaip karinių
veiksmus ir tikslus, nustatyti ar saugumo pajėgų, toliau te
jų galimybių ribas. To nenu beformuojami Rusijos ir yra
stačius — tiesus kelias į slap neprieinami istorijos tyri
tųjų tarnybų visagalybes, jų mams.
paliktų dokumentų „tikslumo"
Beje, skirtingos pasaulio
mitų sukūrimą.
valstybės labai įvairiai spren
" Be abejo, pirmoji problema, dė represinių struktūrų ar
kuri iškyla, tai represinių chyvų likimą. Ispanijoje iš da
struktūrų slaptumo perspėji lies, o Graikijoje visiškai buvo
mais pridengtų dokumentų sunaikinti represinių struktū
patikimumo problema. Vie rų archyvai. Šiuo metu istori
naip ar kitaip, ne istorikų, bet niams tyrimams represinių
platesnių visuomenės sluoks struktūrų archyvais platesniu
nių, ši problema nuolat spren mastu naudojamasi tik Vokie
džiama: demaskuojant tikruo tijoje, Portugalijoje, Lietuvoje,
sius ar tariamuosius KGB Latvijoje, Estijoje, iš dalies —
agentus, nagrinėjant KGB pa Rusijoje ir Ispanijoje. Šiuo ke
likimą, vykdant su antisovie- liu pradeda žengti ir Lenkija.
tiniais opoziciniais judėjimais Bet, siekiant garantuoti pi
susijusius istorinius tyrimus, liečių teises, Ispanijoje yra 50
vykdant holokausto vykdytojų metų, Portugalijoje ir Rusijoje
paieškas ir t.t. Kartais Šios 75 metų slaptumo terminai,
problemos sprendimas gana apribojantys minėtų archyvų
aktualus: nuo to priklauso ats panaudojimą. Be tokių apribo
kirų politikų karjera, politinio jimų apsieina tik Vokietija ir
klimato skaidrumas, kurioje Lietuva, kaip turinčios, pagal
nors posovietinėje šalyje. KGB savo valstybes, itin didelius
į savo archyvų panaudojimą represinių struktūrų archy
dažniausiai žiūrėjo, kaip į ga vus. Vokietijoje saugumo tar-,
limybę vykdyti ideologinį vi nybos Stassi bylų liko 202 km,
suomenės apdorojimą arba o Lietuvoje — 2,5 km (apie
tam tikros visuomeninės nuo 300,000 įvairių bylų). Slaptu
monės formavimą. Dabar rep mo perspėjimų neišvengė Lat
resinių struktūrų archyvų vija (67,000 KGB bylų) ir gero
pats egzistavimas daro povei kai mažiau — Estija (82,000
kį žmonėms, nepriklausomai KGB bylų), kaip turinčios tik
nuo to, buvo jie tiesioginės re mažesnę dalį tokių archyvų.
žimų aukos, ar nebuvo.
Kokios galimybės yra istori-

KETVERI BAIMĖS IR
PASIAUKOJIMO METAI
BIRUTĖ STRAUPYTĖ-JEREMINIENĖ
(Tęsinys)
Nr.6 Teta žiūrėjo į visus nustebusi ir, nieko nesu
prasdama, paklausė:
— Kas jums nutiko, bene iš proto būsit išsikraustę?
Tėvelis papasakojo tetai, kaip viskas buvo, kaip „nu
mirė" Libutė.
Iš nuostabos teta tik tiek begalėjo pasakyti:
— Davė tau Ponas Dievas galvelę geriems darbams
daryti, švogerėli!
Pirmoji krata
Saulėta 1942 metų vasaros diena. Sekmadienis. Sė
dėjome šeimyninėje prie ilgo stalo ir pietavome.
Šeimyninė erdvi, šviesi, pro langus matėme į mūsų
sodybą einantį kelelį, senų kapelių, vadinamų „Kaminskio kapales" kalnelį, apsodintą pušelėmis, o jo
viršūnėje senas, žaibo perskeltas, pakrypęs medinis
kryžius.
Mūsų namas stovi ant kalvos, tad pro langus toli
matyti. Valgydama sėdėjau prieš langą ir pažvelgusi

Bindokienė

Praėjusį savaitgalį Rusijoje Europos Sąjungos ir NATO
prezidento rinkimus laimėju plėtimąsi, įjungiant naujas
sio Vladimir Putin laukia ne nares, esančias prie pat Rusi
lengvas uždavinys, todėl jis jos sienų (kaip, pavyzdžiui,
jau pradeda kalbėti, kad Lietuva ar kitos dvi Baltijos
„tauta nesitikėtų greitų ste valstybės;? Jau nekalbant
buklų". Kaip kiekvienas politi apie Rusijos vidaus politiką,
kas, kuriam gyventojai patiki statomą ant labai siūbuojan
atsakingas ar net vadovau čių ekonomijos pelkių, priau
jančias pareigas, ilgainiui pa gusią korupcijos erškėčių, nu
mato — lengviau padaryti sikalstamumo dagių ir tautos
priešrinkiminius pažadus, ne nusivylimo usnių.
gu juos įvykdyti. Juo daugiau
Vladimir Putin prezidentu
žadama, tuo sunkiau išpildo bus prisaikdintas tik gegužės
ma. Kitaip tariant: juo dau mėnesį, nors jau pamažu kau
giau žmonės tikisi, tuo labiau pia žmones ir planus, kad jo
nusivilia.
nelengvas
prezidentavimo
Kadangi mes esame labai darbas sklandžiau
vyktų.
jautrūs Lietuvos politinio ir Kaip minėta, jis atsargiai per
kasdieninio gyvenimo vin spėja tautą, kad „nesitikėtų
giams, tuos sprūdžius tarp stebuklų", nes, ir prie geriau
tautos vilčių ir tikrovės ryš sių norų, jie užims nemažai
Plakatas, garsinantis išeivijos dailės paroda, prie Radvilų rūmų Vilniuje. Nuotr. Pranės Šlutienės
kiai matome. Dar aštriau juos laiko. Jau prieš rinkimus Pu
jos tyrimams, remiantis buvu požiūris į KGB bylų medžiagą aplinkybė, kad Rusija išsivežė jaučia Lietuvos gyventojai, tin pradėjo į savo artimiausią
siu KGB archyvu, kuris liko gali sąlygoti klaidingas išva KGB darbuotojų asmens bylas todėl per dešimtį nepriklauso štabą kviesti buvusius KGB
Lietuvoje? Yra likusi 85,000 das, skaudžias moralines pa (1,400 vnt.), 5,000 agentų by mybės metų nuolat puldinėja žmones, atremdamas kritiką
vnt. abėcėlinė baudžiamųjų sekmes. Visų bylų medžiagą las (dar 36,000 sunaikino), iš dešinės į kairę, vėl į dešinę, teigimais, kad ,jis tuos žmo
bylų kartoteka, padedanti su reikia lyginti su dar gyvų liu 100 susirašinėjimo su komu ieškodami, „kurioje tvoros pu nes pažįsta, su jais yra dirbęs,
rasti tyrimams reikalingas by dininkų parodymais, atsimini nistų partijos centro komitetu sėje žalesn J žolė".
todėl ir pasitiki". Be to, jie turi
las. Tarp baudžiamųjų bylų: mais, visais kitais šaltiniais. bylų, 16,000 stribų bylų, ne
Antra vertus, tas „puldi patirties, kovojant su nusi
1,887 bylos, sudarytos asme Tik taip galima nustatyti leidžia įgyvendinti UNESCO nėjimas", atrodo, pasireiškia
nims i.acistinės okupacijos KGB bylų patikimumo laipsnį specialistų apibrėžtų žmogaus ne vien Lietuvoje, bet kone vi kaltėliais. (Deja, buvusioje so
metais tarnavusiems lietuvių bei išspręsti kitas iškilusias teisių, kurios susijusios su sose tautose, pusę šimtmečio vietų imperijoje tie „nusikal
tėliai" dažniausiai buvo visi,
savivaldos institucijose, vokie problemas.
represinių režimų archyvų eg priverstose gyventi po raudo nenorėję paklusti dusinančiai
čių baudžiamosiose struktūro
Nors buvusiame KGB archy zistavimu — teisės nustatyti nojo komunizmo padu. Beveik
se, 309 bylos antinacinių orga ve kai kuriuose fonduose buvo už režimų nusikaltimus atsa visur valstybės valdžia tuoj po komunizmo doktrinai arba pa
vergtų tautų patriotai, troškę
nizacijų nariams (LF, LLKS, sunaikinta iki 90 nuošimčių kingus asmenis bei teisės į nepriklausomybės
atkūrimo laisvės. Lietuviai gerai atsi
LLA..), 515 bylos tarnavu bylų, be čia saugomų doku mokslinį ir istorinį tyrimą. buvo patikėta dešiniesiems, o
siems savisaugos daliniuose, mentų būtų buvę sunku rašyti Rusija pasisavino ir su užsie patyrus, kad jie ne stebukla mena, kaip KGB „įgavo tą
87 bylos Vietinės rinktinės ka rezistencijos istoriją. 26 fon niu susirašinėjusių žmonių dariai, nemoka lauko akme savo patirtį".)
Išrinktasis prezidentas jau
rininkams ir net 2,000 1941 duose likusios 8,000 slaptos abėcėlinę kartoteką, kurioje nėlių paversti bandelėmis ir iš
spėjo
susitikti su buvusiuoju,
m. Birželio sukilimo dalyvių raštvedybos bylos teikia tam buvo apie 0,6 mln. pavardžių, dirvonuojančiuose
plotuose
galbūt
pasitarti apie kabineto
bylų.
tikras galimybes tirti nacių tuo pažeisdama šių žmonių įsiveisusio varpučio prikulti
sąstatą,
pasidalinti rūpesčiais
Kokias galimybes tai teikia nusikaltimus Lietuvoje, sovie teisę sužinoti, kokia informa kviečių, kad žmonėms reikia
ar
būsimų
darbų planais. Pu
ir kokie pavojai tame slypi? tinio saugumo kovos su lietu cija buvo apie juos kaupiama ir pakentėti, ir patiems stver
tin,
be
abejo,
supranta, kieno
tis
savosios
ateities
kūrimo
KGB
archyve.
Pasisavintas
Pirmiausia reikia atsižvelgti į vių pogrindžiu metodus. Šie
svarbią šių, daugiausia poka dokumentai padėjo atkurti agentų bylas, sekamų žmonių darbų, rinkimuose grįžta prie dėka jis šiandien gali vadintis
rio metais sudarytų, bylų ypa partizanų vado generolo Jono bylas ir kartotekas ji perdavė senosios nomenklatūros. Bet Rusijos prezidentu, todėl Bo
tybę: karo tribunolų teistų Žemaičio, vyskupo V. Borise- KGB teisių paveldėtojams — ir čia laukia nusivylimas, nes ris Jelcin, nors netiesiogiai,
žmonių kaltei įrodyti užteko vičiaus, arkivyskupo M. Rei savo slaptosioms tarnyboms. žmonės jau spėjo pamiršti, gali ir toliau Kremliuje vaidin
vien kankinimais išgautų pa nio, prezidento A. Stulginskio, Tuo pažeisdama šimtų tūks kad ir tos nomenklatūros ti tam tikrą vaidmenį. Tas
rodymų, dažniausiai nebuvo 1941-1942 m. GULAGo lage tančių Lietuvos piliečių teises, „pirštai yra tik į save riesti". teikia paguodos ir Vašingkviečiami liudininkai, o jei bu riuose sušaudytų 500 Lietuvos Rusija teigia taip „sauganti" Negaunant nurodymų iš Mas tonui, kuris buvusiam prezi
vo kviečiami — tai pasitenkin piliečių likimus. Galimybes žmogaus teises kaimyninėse kvos, ji savarankiškai veikti dentui rodė daug palankumo
nemoka, neturi patirties dary ir laikė jį Rusijos demokratijos
davo stribų ir sovietinei val tirti istoriją padidina ir šiame valstybėse.
tėvu.
džiai lojalių žmonių parody archyve saugomi originalūs
Galima teigti, kad, nepai ti svarbius sprendimus, o de
mais. Parodymai iš kaltinamo dokumentai. Vien tik J. Že sant dalies archyvų sunaikini- mokratinė santvarka — jiems
Nepaisant Vladimir Putin
jo buvo išplėšiami, remiantis maičio byloje galima surasti mo'ir išgabenimo į Rusiją, ga „nežinomoji žemė".
praeities, jo pasisakymuose
agentų pranešimais, kitų su VLIKo dokumentų, Lietuvos limybės tirti okupacinių reži
Vakariečiai atidžiai stebi vis tik aidi susirūpinimas Ru
imtųjų parodymais. Šiais šal Laisvės kovos sąjūdžio statu mų istoriją yra pakankamos. porinkiminius Vladimir Putin sija: ir jos dabartimi, ir atei
tiniais pagrįstos informacijos tą, įvairius projektus, dieno Bet taip gali būti realizuota ėjimus. Stebi su viltimi, kad timi. Taip pat jo pažiūros Va
neigimas grėsė tardomajam raščius. Be abejo, iki šiol dar tik viena iš daugelio žmogaus jis ves Rusiją „Boris Jelcin karų (ar demokratijos) atžvil
naujais kankinimais. Todėl nebaigtas archyvo informaci teisių, kurios susijusios su pėdomis, tiesiai į tvirtos de giu nėra per daug kraštutinės,
suimtieji, žinodami savo li nio aparato kūrimas, t.y. kata represinių tarnybų archyvų mokratijos glėbį", stebi su tuo kaip, sakykim, Žirinovskio ar
kimą, pripažindavo visus kal logų, žinynų, rodyklių, doku egzistavimu.
pačiu nepasitikėjimu, kuris Ziuganovo, todėl galima tikė
tinimus, neigdami tik tuos, už mentų apžvalgų sudarymas.
Pranešimas, skaitytas LR Seimo buvo ryškus nuo to laiko, kai tis ir „susišnekėjimo". Atrodo,
kuriuos grėsė mirties bausmė. Ne kiekvienas, besinaudojęs ir JAV LB atstovų komisijos posė Putin pirmą kartą išėjo į Rusi kad ir Lietuvos politinėje pa
Pastaruosius kaltinimus pri slaptųjų tarnybų dokumen dyje Vilniuje š.m. kovo 8 d.
jos politinę areną, prezidento dangėje pradeda švysčioti
mesdavo žuvusiems, nepažįs tais, yra pasirengęs šiam dar
Jelcin pakviestas ministru pir žirinovskiško modelio meteo
tamiems arba okupantui ne bui. O žmogus, nepakankamai
mininku. Kokius žmones jis rai, kaip galima spręsti iš kai
prieinamiems asmenims (pasi pasirengęs darbui su šiomis
kurių asmenų, savivaldybių
• Pernai gruodžio pabai pasirinks savo artimiausiais
traukusiems iš Lietuvos). To bylomis, nežinodamas represi
rinkimus laimėjusių Kaune,
bendradarbiais?
Kaip
užbaigs
goje Vilniaus etnines veiklos
dėl, tiriant okupacijų istoriją, nių tarnybų veiklos metodų ir
pasisakymų... Tikėkime, kad
karą
Čečėnijoje?
Ar
bus
sukal
centro iniciatyva įvyko Bluko
greta dokumentų patikimumo, terminologijos, gali padaryti
Lietuvoje
balsuotojai ateityje
šventė. Renginį režisavo etno bamas, iškilus branduolinių
labai svarbia tampa išdavys tik žalą istorinės tiesos atsta
bus
apdairesni
ir nejuokins
loge Zita Kelmickaite. Mieste ginklų sumažinimo, apriboji
tės problema. Paviršutiniškas tymo procesui. Pagaliau ir ta
pasaulio
savo
pasirinkimais.
mo klausimams? Kaip žvelgs į
sudeginti 1999 blukai

pamačiau, kaip prie kapalių sustojo du vežimai. Lš jų
iššokę žmonės pasileido bėgti — vieni į vieną, kiti į
kitą pusę, link mūsų namų.
— Žiūrėkit, kas ten! — surikau.
Tėvelis pakėlė galvą, pažiūrėjo pro langą ir tik tiek
bepasakė:
— Vokiečiai, jau kas nors įskundė, aš bėgsiu į rugius
pasikavoti, jūsų gal per daug nekutavos, o jei mare
paims — gyvam kailį nudirbs, kad tik prisipažinčiau,
kur žydus slepiu. Tylėkit kaip žemė, kad ir ką darytų
ar sakytų, jei ne — visi pražūsma.
Tėvas per gonkas ir sodą išbėgo į netoliese esantį ru
gių lauką. Mama paskubomis įmetė tėvelio bliūdelį ir
šaukštą į pamazgų katilą, pati atsisėdo į jo vietą, liepė
visiems valgyti. Ant kelių laikė trečius metus einantį
broliuką Juozelį, šalia glaudėsi šešiametė sesutė Jadzytė, man dešimti — aš jau didelė, buvau šeimos
„akys ir ausys" — viską matydavau, viską girdėdavau,
jei pasirodydavo, kad mūsų „didžiajai paslapčiai" gre
sia pavojus, tuoj įspėdavau tėvus ar babūnelę.
Babūnelė tada man atrodė labai sena, sakėsi, bai
gianti aštuntą dešimtį.
Šeimynos tą dieną namuose nebuvo — jiems išei
ginė; visi išsivaikščiojo — kas tėvų aplankyti, kas į Že
maičių Kalvariją.
Pietavome toliau, jei tai būtų galima vadinti pietavi

mu. Negalėjau nulaikyti šaukšto — rankos drebėjo,
dantys kalenosi iš baimės. Mama sėdėjo stalo gale
išbalusi, kaip popierius, glausdama prie savęs Juozelį.
Šautuvo buožės trenksmas į duris. Visi pašokome
nuo stalo, mano bliūdelis nukrito ir sudužo, sriuba iš
sitaškė po aslą. I šeimyninę įpuolė keturi rudmarškiniai, pro langą buvo matyti kieme jų daugiau.
— Kur gaspadorius? — paklausė vienas lietuviškai.
— Išvažiavo į malūną, — kiek galėdama ramiau at
sakė mama.
— Straupiene, rodyk greičiau kur slepiat žydus, jei
ne — išpyškinsim visus, o namus supleškinsim, — gra
sino, prie mamos prišokęs ir ją purtydamas rudmarškinis.
— Ką jūs čia šnekat, patys matot, kad nėra jokių
žydų, matyt kas iš piktumo priskundė..— drebančiu
balsu aiškinosi mama.
- - Na, jei geruoju nesakai, tai patys surasim, tada
tai jau nė persižegnoti nebespėsit, — piktai suriaumo
jo rudmarškinis, griebė mamą už rankos ir išstūmė iš
trobos.
Babūnelė, apsikabinusi iš baimės klykiančius ma
žuosius, verkdama susmuko ant suolo. Išsekiau iš pas
kos, kol kas į mane niekas nekreipė dėmesio.
Rudmarškiniai narše visą sodybą, durtuvais bade
daržinėje sukrautą šieną, išlandžiojo tvartus, kietį, pa

šiūres, malkinę, kamaras — žodžiu, visur, kur tik bu
vo galima tikėti esant paslėptus žydus.
Ėjau iš paskos ir vis patyliukais kartojau:
— Gerasis Dievulėli, padėk, kad nerastų, pasigailėk
mūsų... — kitus maldos žodžius iš baimės užmiršau.
Einant per sodą pro agrasto krūmą, po kuriuo buvo
bunkeris, rudmarškiniai vedę mamą lyg ir stabtelėjo.
Man pasirodė, kad jie kažką pastebėjo. Vos nerikte
lėjau iš siaubo, bet jie kažką suburbuliavo vokiškai ir
praėjo pro tą nelemtą agrastų krūmą.
— Kad tik neitų į vištidę, lyg vinis į smegenis smigo
siaubą kelianti mintis. Bet kur tau...
— Daryk duris, ką čia laikot, turbūt žydus. — suri
ko piktasis rudmarškinis.
O jie čia buvo, aš tai žinojau... Iš išgąsčio ir baimės
linko kojos, susmukau ant didelio akmens prie vištininko durų ir laukiau, kada ateis rudmarškinis ir nu
šaus... Lyg per sapną girdėjau mamos žodžius:
— Čia vištininkas, galit įeiti, patys pamatysit, kad
čia jokių žydų nėra.
Pro plačiai atvertas duris į kiemą kudakuodamas
išlėkė pulkas vištų. Vokiečiai apžiūrėjo visas patalpas,
durtuvais badė grindis, bet po vištų laktomis, kur
buvo daug išmatų, nelindo, o ten kaip tik ir buvo bun
keris, kuriame sulaikę kvėoavima. tūnojo šeši žmonės.
(B.d.)
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NEGRIAUKIME, KAS SUNKIU
DARBU PASTATYTA
A L G I M A N T A S S. GEČYS
Atidžiau skaitantys mūsų
spaudą, negali nepastebėti j a u
kuris laikas atsiradusią įtampą Lietuvių fondo ir JAV LBnes vadovybių santykiuose,
įtampos
zenitas
pasiektas
š.m. vasario mėnesį JAV LB
XV tarybai, santykių 2:1, atsi
sakius patvirtinti
pereitais
metais balandžio 24 d. Lietu
vių fondo metiniame suvažia
vime p r i i m t u s Lietuvių fondo
įstatų pakeitimus. LF vadovų
reakcija buvusi žaibiška. Vos
keturioms dienoms praėjus
nuo J A V LB tarybos prezidiu
mo įvykdyto balsų suskaičiavimo, LF tarybos pirm. Algir
das Ostis ir LF valdybos pirm.
Povilas Kilius vasario 23 d.
LF n a r i a m s išsiuntinėtame
laiške teigė: „JAV LB-nes va
dovybė yra nusiteikusi prieš
daugiau teisių J u m s suteiki
mą... Lietuvių fondo vadovybė
į spaudą nežada eiti ir skaldy
ti visuomenę, ypač kai šis tik
rumoje yra Jūsų, LF narių —
tikrųjų LF šeimininkų reikalas"\ Toliau laiške kvietė LF
narius ruoštis įstatų pakeiti
mus įgyvendinti ir be JAV LB
tarybos patvirtinimo, jei būsi
mame LF narių suvažiavime
bus perbalsuota su 75 pro
centų balsų persvara.
T r u p u t i s istorijos

tinęs mokyklas, mokslo siekiantį jaunimą,
spausdintą
lietuvišką žodį. lietuvių organizacijas ir draugijas. Dr. Raztuos gabumai burti skirtingų
pažiūrų
asmenis
bendram
darbui, pakanta kitaip mąs
tančiam ir organizaciniai ta
lentai išugdė sėkmingą LF in
stituciją. Sėkmingomis inves
ticijomis, geru visuomenės in
formavimu, tvarkingai veda
ma LF įstaiga gali lygintis
su kitataučių panašaus pobū
džio fondais.
LB-nės b ū t a g e r u
partneriu
JAV LB-nės būta darbščiu
LF partneriu, fondą ugdant. Ir
jai priklauso daug nuopelnų,
kad šiais metais LF peržengė
10 milijonų dolerių suaukoto
pagrindinio kapitalo ribą, o
lietuvybės darbams per 38 me
tus pajėgta išdalinti arti 8 mi
lijonų dolerių. Kai, dar stu
dentu būdamas, darbavausi
Filadelfijos LB apylinkės val
dyboje, prisimenu mums pir
mininkavusį prof. dr. Joną Puziną. Vaikščiojo jis nuo lietu
vių prekiavietės iki šermeni
nės, nuo viengungio iki šei
mos, įtikinėdamas svarbą tap
ti LF nariu. Jis pareiga laikė
JAV LB Krašto valdybos Fila
delfijai skirtą 15,000 dol.
duoklę LF išpildyti. Šios
„duoklės" būta ypač didelės
prieš 35-rius metus. Prof. Puzinas ištesėjo, taip. kaip ište
sėjo keli šimtai kitų LB-nės
darbuotojų, rinkusių fondui
lėšas įvairiuose lietuvių telki
niuose. Tad tebūna leista LF
šiandieniniams vadovams priminti, jog JAV LB pagrįstai
Lietuvių fonde gali jaustis
stambia dalininke, jei ne vie
na šeimininkių. Kampininke ji
neturėtų būti laikoma.

Po minėtu LF pareiškimu
pasirašę asmenys nėra vieni
LF pirmūnų. Stebina laiško
konfrontacinis tonas ir dėl to
kyla klausimas, ar per maž
daug keturias dienas buvę at
siklausti visi LF tarybos bei
valdybos nariai? Prieš plačiau
gilinantis į fondo įstatų klau
sima,
pravartu
prisiminti,
kaip kūrėsi Lietuvių fondas.
Apie 1960-sius metus išeivi
jos spaudoje pasirodė siūlymai
įsteigti fondą, kurio palūkanos
būtų
naudojamos
lietuvių
švietimo bei kultūros rėmimui
JAV-se. ..Geležinis" fondas bu
vo puoselėjamas LB-nės, o
..Lietuvių fondas" — idėją pa
skelbusio ir veiklos rėmus su
formulavusio dr. Antano Raz
mos. Laimingu sutapimu, bu
vo rasta bendra kalba, LB-nė
atsisakė „Geležinio" fondo stegimo ir bendromis jėgomis
ryžtasi kurti Lietuvių fondą.
Plačių pažiūrų to laiko visuo
menininkai nusprendė kuria
mą Lietuvių fondą surišti su
JAV LB-ne idėjiniu ir teisiniu
požiūriu. Pagal tebegaliojanėius LF įstatus (JAV LB tary
bos patvirtintus 1962 m. kovo
14 d.), JAV LB ir Lietuvių fon
das skiria po tris atstovus į LF
pelno skirstymo komisiją, o
JAV LB taryba tvirtina gyve
nimo bei laiko iššauktus LF
įstatų pakeitimus, {štatuose
įteisintą
bendradarbiavimą
žurnalistas Vladas BūtenasRamojus yra pavadinęs „gy
vuoju ryšiu", „... nes LF yra ne
kas kita, kaip tik gyva ir ža
liuojanti LB-nes medžio šaka".
i Leidinys „Lietuvių fondas",
psl. 53. 1983 m.)
Sėkmingų pastangų
kūrinys
Dvi plačiai mąstančių asme
nų išeivijoje subrandintos idė
jos rado dirvą už Lietuvos ri
bų. Pirmoji, 1949 m. VLIKo
paskelbta Lietuvių Charta.
įkūrusi
Pasaulio
Lietuvių
Bendruomenę, pasisakiusi už
tautinį solidarumą, savosios
tautybes ugdymą, svarbą Lie
tuvių Tautos gyvybę perduoti
ateities kartoms, „kad amži
nai gyventume". Antroji, tai
:r Razmos mestas iššūkis
•ii^t! LF. kurio palūkanos
suteikti] galimybę puoselėti
Lietuvių Chartoje iškeltą tau'.!.(• k.iitura. remtu lituanis

ir sekretoriato pristatymas".
O kodėl ne „Prezidiumo ir sek
retoriato rinkimas""? Vel dar
botvarkėje įrašyta „Komisijų
pristatymas". Kodėl prisibijoma komisijas rinkti? Darbo
tvarkės priėmimas visai ne
įrašytas. Kodėl nesuteikiama
galimybė metiniame suvažia
vime dėl darbotvarkės pasisa
kyti, ją pakeisti, papildyti, su
keisti svarstymo eigą? Juk
fondo metinis suvažiavimas,
pagal LF įstatus, yra vyriau
sias fondo organas. Jis ne
turėtų būti pažabojamas tary
bos padiktuotos darbotvarkės.
Nemaloniai nuteikia 1999 m.
LF metinio suvažiavimo dar
botvarkė, į kurią buvo sąmo
ningai neįtrauktas prieš me
tus sudarytos „narių įgalioji
mų teisėtumui aiškinti komi
sijos" pranešimas. Pranešimui
nesuteikus eigos, komisijos
nariai (Viktoras Naudžius,
pirm., Bronius Nainys, sekr. ir
Pranas J u r k u s ) protesto ženklan apleido salę. Komisijos ra
portas galėjo nepatikti LF ta
rybai, bet vis- tik jį reikėjo
pristatyti komisiją išrinku
siam vyriausiam organui —
metiniam suvažiavimui.
L i e t u v i ų . . . lietuviams

Lietuvių fondo kūrėjai, pa
rinkdami vardą, jo esme laikė
tai, kad tai bus „lietuvių fon
das lietuviams". Taip fondo
paskirtį suprato ir su savo
įnašais į LF įstoję asmenys.
Įnašai į LF nėra investicijos, o
tautinio patriotizmo padiktuo
ta auka.
Kad įnašo į LF esama au
kos, pamiršti neturėtų asme
nys, esantys LF vadovybėje.
LF narys vertas kitokio trak
tavimo negu asmuo, investa
vęs į amerikiečių
finansinę
instituciją. Kartą į LF įstojęs,
savo indėlio iš jo išsiimti nega
li, o sau palūkanų taip pat ne•
' pelno. Taigi vadovų nesiskai
tymui su kitų nuomonėmis
ne vieta. Su arogancija susi
dūrė JAV LB tarybos nariai,
privalėję tvirtinti 1999 m. me
tiniame suvažiavime priimtus
LF įstatų pakeitimus. Į pra
Problemos
šymą
patvirtinimui pristatyti
š a l i n t i n o s iš L F
taisykles, kaip bus praveda
Paprastai bėdos, užplūstan mas tiesioginis balsavimas
čios finansines institucijas, su „asmeniškai ir paštu", LF ta
sietos su nesėkmingomis in rybos pirm. atsakyta: „Taisyk
vesticijomis ar sukauptų fon lės nėra LF Įstatų dalis ir
dų išeikvojimu. Per 38-rius joms JAV LB tarybos pritari
veiklos metus ant LF nekrito mo nereikia" (citata iš 1999.
joks šešėlis, galintis sukelti VI.23 laiško). Praleidus LB
abejones dėl netinkamo apsi vadovams daug laiko, aiški
ėjimo su sutelktu kapitalu. LF nant, jog LF įstatų pakeitimai
vadovai už tai pelno mūsų pa neišmąstyti, skubotai priimti,
garbą.
esama nevienodumų anglų ir
Esama tačiau fonde erzi lietuvių kalbos terminologi
nančių problemų, kurias būti joje, nustebimą kelia LF va
na nedelsiant šalinti. Jau ku dovų kovo 10 dienos pareiš
ris laikas visuomenėje formuo kimas fondo nariams: „Negali
jasi nuomone, kad LF taryba me suprasti kokia galvosena
bei valdyba yra tapusi „užda nukreipė jų (JAV LB tarybos,
ru
klubu".
autokratiškai A. Gč.) nutarimą. Spėjame,
sprendžiančiu LF reikalus. Su kad tai buvo rezultatas dezin
nepasitikėjimu stebimas „mu formacijos, kuri buvo JAV LB
zikinių kėdžių" žaidimas, kur tarybai pateikta". Tai, kas va
veik tie patys asmenys rotaci dinama „dezinformacija", yra
niu būdu periminėja LF valdy šešių buvusių ir esamų JAV
bos, tarybos, pelno skirstymo LB Krašto valdybos pirminin
komiteto pirmininkų pareigas. kų pareiškimas, rekomenda
Prieš kelerius metus spaudoje vęs JAV LB tarybos nariams
pradėti kelti priekaištai dėl įstatų netvirtinti. Pareiškime
skaidrumo stokos LF meti detaliai išdėstyta priežastys,
niuose suvažiavimuose naudo kodėl specifiniai įstatų para
jamų narių įgaliojimų iproxy), grafai nepriimtini.
išryškino faktą, jog įgaliojimai
Konfrontacijos būtina
yra tapę tarytum priemone
vengti
drausminti ar net iš pareigų
išbalsuoti LF tarybos narius,
Šio straipsnio pradžioje pa
nepaklususius daugumos no teiktoje LF vadovo citatoje do
rams. Demokratija opozicijos rybe laikoma pažiūra neiti į
buvimą laiko teigiamu reiški spaudą ir tuo būdu neskaldyti
niu. Tuo tarpu fonde „pūtimas visuomenės. Tai pažiūra, ne
į vieną dūdą" laikomas do atitinkanti gyvenamam kraš
rybe.
tui ir dabarčiai. Spauda yra
Nemažesnį rūpestį kelia LF demokratijos apraiška Laisva
metiniuose
suvažiavimuose spauda laiduoja valstybių ir
veikiančių
institucijų
banoymas apeiti demokratiš jose
veiklos
skaidrumą,
gina pa
kuose kraštuose įsipilietinusias susirinkimo vedimo tai grindines piliečių/narių teises.
sykles. Š.m. kovo 10 d. fondo Spaudos nereikia vengti ar bi
nariams išsiuntinėta būsimo joti.
Visuomeninėje veikloje kon
metinio suvažiavimo darbo
tvarke tai atspindi. Darbo frontacija tačiau vengtina. Ne
tvarkėje įrašyta „Prezidiumo pelno tikslu veikiančios insti-

S K E L B I M A I
ELEKTROS
[VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą
Dirbu užmiesty Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBUO. NAMŲ. SVEIKATOS.
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Otl Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK 2APOLIS
3208 1/2 Wost 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-6654

Vilijai Klimienei tkairėje) dėkoja JAV LB Švietimo tarybos narė Vida Brazaitytė už įnašą mokytojų darbo konferencijoje, vasario mėn. vykusioje
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Nuotr. Viktoro Kučo

ŽAIDŽIAME „MONOPOLY"
JONAS PABEDINSKAS

co.tm.
VELYKINIAI SIUNTINIAI Į
LIETUVA LĖKTUVU
Priimami iki balandžio 12 d. kasdien
7289 8. Harlem Ave., Bridgeview, IL
60465
Tel. 1-800-SPARNA1; 1-8O0-772-7624
1554 Carmen Drive, Eik Grove
Village. IL 60007
Tel. 1-800-AMBER XP;
1-800-262-3797
Skambučiai į Lietuvą 8 c/min.

Window Washers Needed!
40,000 per year. We nced 100 crews.
No cxp. necessary. Will train. Mušt
have vahd driver's liccnse and transportanon. Mušt be fluent in English.
LA. McMahon Window VVashi «g.
TeL 800-820-6155.

GREIT PARDUODA
«M%

RE/MAX
REALTORS

0FrC(773)S«
MUK (7M142S - 71M
FMOKTMIttS-ttlt

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
Parduodamas vienos Šeimos
namas: 7 kambariai, 3 miegamieji,
2 prausyklos, priglaustas 2 auto
mobilių garažas, mažo judėjimo
gatvė, arti lietuvaičių vienuolyno
Putnam, CT. TeL 860-928-7434 po
6 v.v. arba vienuolyno raštinė
860-928-7955.

23*00

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VlfVYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL 773-585-6624

kuoti. Gal šiek tiek laiko, pas
tangų, įdomumo, malonumo
— panašiai, kaip žaidžiant. 40 metų lietuvė gydytoja, turinti
Moteris ieško darbo. Gali
Nereikia kitų Lietuvoje įtikin (rekomendacijas, nori prižiūrėti
atlikti namų ruošą,
ti, priversti atsakingai dirbti, pagyvenusius žmones ar vaikus,
prižiūrėti
seną žmogų.
perkalbėti, kad būtų dalykiš gali suleisti vaistus, atlikti namų
Tel.
773-434-2742
po 6 v.v.
kai atliekami projektai. Daug [ruošą. Tel. 708-924-1644. w»
kartų pasiliekama prie kalbų,
užtenka tik eiti per susirinki pinigais, kaip tai daro ne vie dimas priklauso nuo tarybiško
mus, suvažiavimus, o svar nas politikuojantis išeivis — stiliaus piktų tarnautojų, nuo
biausia — posėdžius, kurių ei be rizikos pralaimėti, su gali žodžio nesilaikančių amati
ga ir idėjos , žinoma, tinkamai mybe kada tik nori pasitrauk ninkų, nuo kyšių laukiančių
užrašomos ir reklamuojamos.
valdininkų , ar nuo slegiančios
ti.
Šitoje mūsų pusėje, kad ir
Netikėtai mažai išeivių su biurokratijos.
retas, įdedame didelių pas grįžo į Lietuvą ir nusipirko
Kiti mes, kurie tik vykstame
tangų, kad surinktume pi butus. Dar mažiau pasiliko patarinėti, pamokyti, papoliti
nigų, įvairiems tikslams Lie ten nuolat gyventi. Todėl tik kuoti, paposėdžiauti, o ne kon
tuvoje. Vis dažniau parodo tie, kurie mėnesį po mėnesio krečiai ką nors patys įrengti
Kai šiandiene pasižiūri į mas susirūpinimas, kaip kon ten patiria kasdienybės nege ir dirbti, kad kas nors tikrai
mūsų užjuriečh. visuomeninę krečiai tie doleriai panaudoja roves, gyvena realybėje. Tik įvyktų ir būtų tinkamai atlik
veiklą, Lietuvie, ji dažnai mi, nes praeityje ir dabar yra tie, kurių problemos išspren ta, žaidžiame tik „Monopoly".
primena „Monipoly" žaidimą. buvę nemažai tokių aukų piktNuvyksta mūsiškiai į Vilnių ir naudojimo. Tie, kurie iš užjū
KALBA — STIPRIAUSIAS TAUTINIS
pataria, kaip įs:eigti pelningą rio tik pasiunčia aukas, o tie
RYŠYS
žemės ūkio vier.etą, bet į tokį siogiai nėra įtraukti į jų konk
neinvestuoja. S.ūlo, kad būtų retų panaudojimą, irgi lyg
Šių metų vasario 27 d. Pa.Konferencijai
vadovavusi
perskaitė
nupirkti ir aug.nami galvijai, lošia „Monopoly". Jaučia pa šaulio lietuvių centro Bočių Vida Brazaitytė
bet jiems šalto;; žiemos metu reigą bei malonumą surinkti menėje įvyko JAV LB Švieti JAV LB Krašto valdybos-pirm.
išeiviams nereikia nešti šie pagalbą ir pasitenkinimą, jog mo tarybos tradicinė mokytojų Reginos Narušienės sveiki
no. Rekomenduoja, kad val visgi galima turėti vilčių, kad darbo konferencija, kuri pra nimą ir linkėjimą toliau nepa
džia greit užmokėtų pažadėtas Lietuvoje kas nors iš to gaus sidėjo šv. Mišiomis Palaimin ilstamai dirbti lietuvybės la
žemės ūkiui subsidijas, bet naudos. Tikri doleriai, bet or tojo Jurgio Matulaičio misi bui, auklėjant ir mokant jau
joje. Konferencijos pagrindinis nąją kartą. Žodžiu buvo per
Seime nedaro spaudimo, kad ganizacinis žaidimas.
tas
įvyktų.
Apgailestauja
Yra buvę atvejų, kada išei tikslas buvo pasidalinti peda teiktas sveikinimas PLB val
spaudoje, kad .ėra užtektinai viai, atvykę į Lietuvą, kalba gogine patirtimi, kaip vaiką dybos pirm. Vytauto Kamaneksportuojama žemės ūkio ga apie didžius ir mažus projek įvairiapusiškiau mokyti lietu to.
minių, bet pav.s išeiviai net tus. Jie duoda visokius patari vių kalbos, nes kalba yra stip
Viešnia iš Clevelando Vilija
nemėgina ar nemoka kam mus, išdėsto galimybes. Tada riausias tautinis ryšys — lie Nasvytytė Klimienė perskaitė
nors jų įsiūlyti įžsienyje. Kal mūsų tėvynainiai galvoja, jog tuviui mokėti ją, yra garbė. pranešimo apžvalgą „Kaip pa
basi su aukštiį i mokyklų pro uzjūriečiai įdės tikrą pas Atsakinga misija — auklėti įvairinti dėstomą programą
fesoriais apie u s a u l i o rinkas, tangų pinigą ir tikrus dole vaikus sąmoningais lietuviais, trečio ir ketvirto skyriaus mo
bet nereikala;. a, kad pasta rius, o, pasirodo, kad ne vie galinčiais kalbėti, skaityti ir kiniams", įdomiai ir išsamiai
rieji paruoštų aunimą, kuris nas asmuo, ir ne viena organi rašyti lietuviškai yra patikėta atskleidė galimybes ir būdus,
dalykiškai irr.^si globalinės zacija tokiais atvejais tik lošė mokytojams, konferencijos ati kaip dirbti su skirtingų ga
rinkodaros dano. Skaito viso „Monopoly" su netikrais pini daromame žodyje pareiškė Re bumų ir skirtingo lietuvių kal
gina Kučienė.
kių institutų įmantrius rapor gais.
bos žinojimo lygio vaikais.
tus apie užsier o valiutos svy
Konferencijoje dalyvavo gra Pranešime akcentuojamas di
Žinoma, ir Lietuvoje labai
ravimą, kuris įkriausiai ma moka žaisti tokį „Monopoly". žus būrys mokytojų '47). Be džiulis dėmesys emociškam
žai galėtų pavt kti žemės ūkio Ten galime užtikti didelio su Čikagos lit. mokyklos bei Mai medžiagos perteikimui, nes
vaikai naują medžiagą gali
gaminių kaina s užsienyje, o gebėjimo šios srities specia ronio lit. mokyklos mokytojų,
įsisavinti, pajungdami įvairius
nereikalauja, k id mūsų įvai- listų. Dažnai vyksta aukšto ly dalyvavo viešnios iš Clevelanjutiminius
organus (klausą,
rūs institutai i - universitetai gio posėdžiai, suvažiavimai ir do: Vilija Nasvytytė-Klimienė,
skonį,
lytėjimą,
regėjimą). Di
dirbtų realybėj ;: atrastų gali konferencijos. Ten padaromi Nomeda Vucianienė ir Danutė
džiulį
vaidmenį
vaiko
mokyme
mybes auginti r perdirbti to nutarimai, paraginimai, pla Januškytė-Tuljak. Iš St. Pevaidina teigiamos emocijos,
tersbargo,
FL,
atvyko
„Saulės"
nai
ir
programos,
bet
kadangi
kius produktus kuriuos leng
kurias padeda sukurti įvairūs
viau eksportuo i. Tie patys in nėra užtektinai tikrų pastan lit. mokyklos mokytoja Vida
mokomieji žaidimai. Mokytoja
Meiluvienė.
Taip
pat
dalyvavo
gų,
galimybių
bei
litų,
tai
stitutai, atrodo irgi žaidžia ne
Vilija
pademonstravo moko
gyvenimišką, ne realų, o val daug kas pasilieka žaidimo buvę LB Švietimo tarybos pir
mųjų
žaidimų
ir vaizdinę me
džios pinigais finansuotą „Mo plotmėje. Žaidimo, kuris pre mininkai Jonas Kavaliūnas ir
džiagą,
kuri
padeda
3-4 sk.
nopoly" žaidimu, kur per daž tenduoja, lyg kažkas vyksta, Juozas Plačas, Pedagoginio li
vaikams
lengviau
įsisavinti
lyg gali vykti, lyg iš tikrųjų tuanistikos instituto direktorė
nai realybė ign ruojama.
lietuvių kalbą, susipažinti su
Daug kur vyksta lyg koks kas nors bus įvykdoma. Tam Stasė Petersonienė, Religinių Lietuvos geografija, istorija.
reikalų
tarybos
pirm.
seselė
Lietuvos
vyriausybė
kartais
„Monopoly" žaidimas. Nerei
Emociškai suvokta ir priimta
kia tikru darbi, rankų susitep net duoda tikrų litų, kad kon Margarita Bareikaitė, vetera medžiaga ilgesniam laikui už
nai
mokytojai
Marija
Plačienė
ferencijose
ir
institutuose
at
ti, nereikia nu ko rimta rizirodytų, jog našus darbas vyk ir Jadvyga Penčylienė. Išskir sikoduoja vaiko atmintyje.
tinai buvo pagerbta pedagogų
Pasistiprinus pietumis, tęsė
tucijos yra įpareigotos mode- sta, arba gali vykti.
Užjūreiviai, atrodo, noriai šeima — Marija ir Juozas me darbą. Savo patirtimi dali
ruoti
iškilusias
skirtingas
Plačai, kurie nuo atvykimo į nosi Čikagos lit. mokyklos mo
nuomones, nesislėpti po dema skaito apie politiką Lietuvoje.
JAV
„mokė vaikus rašyti lietu kytoja Zita Dubauskaitė. J i
goginiais kitu Kaltinimais. Tai Rašome visokius straipsnius
viškai
be klaidų iki pavasa taip pat akcentavo teigiamą
gerai įsiminė Lietuvių fondo su nesibaigiančiais patarimais
rio..." taip pajuokavo Marija. emocinę-jutiminę
medžiagos
ir
pastabomis.
Tai,
kaip
tame
pradininkai dr K. Ambrazai
Atskirai savo pirmąją moky pateikimo ir įsisavinimo for
lošime:
lengva
rizikuoti
netik
tis, dr. G. B a l d a s , dr. F. Kau
toją pasveikino buvusi moki mą, vaikų darbą mažose gru
nas, dr. Jonas Valaitis, ir eilė rais pinigais — nereikia dėti
nė, vėliau mokytoja, Švietimo pėse.
kitų su dr. A. Razma prieša tikrų pastangų į realią aplin
tarybos vicepirmininkė Vida
Konferencijos metu buvo su
kyje. Būtų visuomenei naudin ką. Politikuojantys Lietuvoje Brazaitytė, perskaitydama Ja
dirba
realybėje,
kurioje
gali
pažindinta
su naujai išleistais
ga, jei jie i tatų klausimą
ninos Degutytės eilėrašti ^Mo
tave
išrinkti
arba
pasilikti
už
vadovėliais.
Mokytojai galėjo
įsikištų. Negi i ūkime, kas per
politinių durų. Ten nežaidžia kytojai" ir įteikė ouokštę gė- įsigyti mokomosios medžiagos.
dešimtmečius
beveik ketur.
mą dirbtiniais politinės arenos lių.
Ramute Lukoiiūtė
buvo statoma

Ne vienas esame žaidę, ar
matę „Monopoly". Tai verslo
gyvenimo imitacija su t a m iš
spausdintais pir.igais, galimy
be nusipirkti n jais 'namą'
arba 'viešbutį', pirkti ir par
duoti turtą. Žoįiiu, laimingai
išmetus kauliu^;* ir tinkamai
rizikuodamas tais žaislo pini
gais, gali pasidfcryti to lošimo
turtuoliu. Amerikiečiai net sa
ko, kada kalba f na apie ne vi
sai rimtą pinigu sumą: „Mo
nopoly money"; 3et žaisti įdo
mu, nes nieko tortingo nerizi
kuoji, priverčia :.e tik „biznie
riškai" galvoti, t.t įdomu, kas
laimės.
,

LIETUVOS MUZIKOS
PEDAGOGAI KELIAVO PO JAV
MOKYKLAS

DRAUGAS, 2000 m. kovo 30 d., ketvirtadienis

Kelionę s u o r g a n i z a v o A J » J \ L * E . b e n d r i j a
ir JAV valdžia
Jungtinėse Valstijose lanko
Lietuvos pedagogai į JAV at
si Lietuvos muzikos pedagogų vyko kovo mėn. pradžioje, dar
grupė, kuri šiuo metu keliauja prieš prasidedant oficialiai
po JAV rytinio pakraščio kelionei po Amerikos mokyk
miestus, susipažįsta su ameri las. Mat, buvo neeiline proga
kiečių pradinių ir vidurinių jiems dalyvauti JAV muzikos
klasių muzikos auklėjimo pro pedagogų 57-toje valstybinėje
gramomis ir muzikos peda konferencijoje (angį. Music
gogų ruošimu Amerikos aukš Educators National Conventosiose mokyklose.
tion), kurią k a s dvejus metus
Kelionę suorganizavo ben rengia Valstybinė muzikos pe
drija ^Amerikos pedagogų tal dagogikos draugija (angį. Na
k a Lietuvos švietimui" žinoma tional Association for Music kalbos klases mokiniais ir mokytojais. Kairėje mok. Lainiii Zcmgulienė. Dešinėje — mok. Jonas Glinskis.
angį. santrumpa A.P.P.L.E. Education). Tai didžiausias
(„American Professional Part- Amerikos muzikos pedagogų P.L.E. bendradarbe dr. Beth „Aukštesnio
rango mąsty
Sovietų vykdytą antireliginę
nership for Lithuanian Educa- suvažiavimas, kuriame daly M. Bolton, kuri sausio mėnesį mas"). Taip pat įvyko susitiki politiką Kryžių kalno atžvilgiu
tion"). Kas vasarą A.P.P.L.E. vavo apie penki tūkstančiai lankėsi Lietuvoje su paskaito mas su A.P.P.L.E. valdyba ir apibūdino A. Streikus. Pasak
ruošia kvalifikacijos kėlimo mokytojų ir pagalbinių sričių, mis apie muzikos specialistų kitais nariais — Connecticut prelegento, pirmąjį dešimt
kursus Lietuvos pedagogams, profesionalų iš visų 50 JAV rengimą.
valstijoje yra šios bendrijos metį sovietų valdžia elgėsi
o mokslo metu siunčia aukštos valstijų.
Baigdami kelionę pedagogai šaknys ir čia gyvena daug prieštaringai. Buvo išlikę pa
kvalifikacijos specialistus \
A.P.P.L.E. vasaros kursuose nuvyko į Hartford miestą A.P.P.L.E. bičiuiiu Svečiai ke kankamai neuždarytų bažny
Lietuvą su paskaitomis ir ki yra dėstę nemažai Amerikos (Connecticut), kur susipažino lionę baigė kov.) 23 d. New čių, tikintieji gausiai tebetais būdais talkina Lietuvos muzikos mokytojų ruošimo su darbu pradinėje menų mo Yorke, iš kur ir išskrido namo lankė religinės raiškos cen
mokytojams.
specialistų. Bendrijos pakvies kykloje. Taip pat vyko į Hart į Lietuvą.
trus, tarp jų ir Kryžių kalną.
Praeityje A.P.P.L.E. bendri ti, jie kreipėsi į suvažiavimo ford universiteto Muzikos fa
Antrojoje
6-ojo dešimtmečio
Visur, k u r lankėsi Lietuvos
j a yra padėjusi paskiriems vadovybę, prašydami sudaryti kultetus, („The Hartt School"), muzikos pedagogai, jų laukė pusėje pradėta vykdyti antire
Lietuvos mokytojams stažuo sąlygas Lietuvos pedagogams klausėsi paskaitų muzikos pe ne vien gausūs susitikimai ir liginė kampanija, pavadinta
tis JAV aukštosiose mokyk dalyvauti konferencijoje be dagogikos studentams. Lietu intensyvus bendravimas su „buldozeriniu ateizmu". Kry
lose. Tačiau pirmą kartą jos registracijos mokesčio. Suva vos pedagogais čia be kitų kolegomis amerikiečiais. Be žių kalnas buvo smarkiai su
pastangomis į JAV vienu žiavimo rengėjai sutiko ir su rūpinosi ir Hartt mokyklos veik be išimties jie buvo apdo niokotas du kartus: 1961 m.
metu atvyko aštuoni Lietuvos darė galimybes Lietuvos pe profesorius dr. Clarke Saun- vanojami knygomis bei įvairia (tada buvo sunaikinti 2,179
pedagogai. Šią kelionę įgalino dagogams nemokamai naudo ders, kuris jau kelis kartus pedagogikos literatūra, kuri kryžiai) ir 1973 m. Būta ir
JAV valstybinė s a v a n o r i ų tis visomis suvažiavimo daly y r a dėstęs A.P.P.L.E. kur bus naudinga, stiprinant mu daugiau įvairių bandymų nai
svečių programa" (angį. „Vo- vių teisėmis. Tokiu būdu, sve suose Lietuvoje.
zikos pedagogiką Lietuvoje. kinti šią tikintiesiems reikš
lunteer Visitors Program"), čiai galėjo nemokamai arba už
Buvo susitikę ir su Connec Tai ir buvo šios kelionės tiks mingą vietą. Tačiau kryžiai
kuriai yra skirta sudaryti są smarkiai sumažintą kainą įsi ticut valstijos Menų tarybos las, kuris įgyvendinamas dėka slapta labai atkakliai buvo
lygas kitų šalių profesiona gyti įvairios muzikos pedago nariais, švietimo skyriaus dar Amerikos valstybinių įstaigų, statomi visą laiką.
lams susipažinti su kolegų gikos literatūros, o taip pat buotojais. Čia buvo susipa A.P.P.L.E. bendrijos ir gerano
Brolis Paulius Vaineikis,
darbu Amerikoje, kurti profe dalyvauti visuose keturių die žinta su šioje' valstijoje iš riškų lietuvių bei nelietuvių OFM, kalbėjęs apie kryžiaus
sinius ryšius, gilinti žinias. nų suvažiavimo renginiuose, puoselėtu novatorišku valsty A.P.P.L.E. bičiulių bendradar kaip tikėjimo simbolio reikš
Prie šios kelionės taip p a t klausytis mokslinių prane binės mokyklos modeliu, pava biavimu.
mę, Kryžių kalną apibūdino
daug prisidėjo JAV ambasa šimų.
dintu santrumpa HOT (angį.
kaip ilgametį lietuvių tautos
dos Vilniuje darbuotojai ir
R o m a s S a k a d o l s k i s vargų ir kovų liudytoją. Jis
(Vieną pranešimą — apie „Higher Order Thinking", liet.
JAV Valstybės departamento įvairių kultūrų pučiamuosius
priminė, kaip praėjusio šimt
pareigūnai, kurie prižiūri kul liaudies instrumentus — skai
mečio antrojoje pusėje a n t šio
tūrinius mainus.
TARPTAUTINE KONFERENCIJA
kalno pasirodžiusi Marija su
tė A.P.P.L.E. dėstytoja dr.
Kūdikėliu ant rankų paragino
Pagal .Savanoriu svečių pro- Cherie Stellaccio ir A i \ P . L . E .
KRYŽIAUS KALNO TEIGIA
statyti kryžius. „Akivaizdu, —
gramą" r kelionę į JAV apmoka valdybos pirmininkė, MaryVasario 24-25 D. Šiauiiuose dą (D. Mačiulis), Kryžių kalną teigė br. Paulius, — kad lietu
patys atvykstantys svečiai ar lando universiteto muzikos pe
ba institucijos, kuriose jie dir dagogikos doktorantė Emilija vyko tarptautinė konferencija kaip kultūros fenomeną (prof. viai neliko abejingi šiam Die
ba, o Amerikos valstybinės Sakadolskienė. Be kitų instru „Kryžių kalno istorinė raida ir habil. dr. V. Rimkus . kalbėta vo Motinos raginimui, taip pat
įstaigos finansuoja didžiumą mentų, buvo aptarti ir lietu jo išlikimo problemos", kurioje apie asociatyvinius krašto ir Jono Pauliaus II kvietimui
dalyvavo prelegentai iš Lietu vaizdžius Rusijoje (prof. habil, rodyti Kryžių kalną visam pa
išlaikymo JAV, apmoka tarp viški skudučiai.)
vos,
Latvijos, Lenkijos, Rusi dr. J. A. Vedenin), kultūrinio sauliui".
miestinių kelionių išlaidas,
Suvažiavimo dienomis Lie
jos
ir
kitų šalių. Konferencijos kraštovaizdžio apsaugos pro
samdo vertėjus.
Po konferencijos buvo su
tuvos
pedagogus
globojo
A.P.P.L.E. bendrija pasiūlė AP.P.L.E. bendrijos bičiuliai pradžioje sveikinimo žodį tarė blemas Lenkijoje (magistras rengta diskusija, kurios metu
atsikviesti Lietuvos muzikos ir Vašingtono lietuviai, kurie Seimo pirmininkas prof. V. M. Swiatkowski) ir pan. Šiau pateikta konkrečių pastabų ir
pedagogus, padėjo atrinkti teikė nakvynes, padėjo su pra Landsbergis, taip pat Šiaulių lių universiteto doc. dr. G. pasiūlymų. Konferencijos pri
kandidatus, o, bendradarbiau gyvenimo išlaidomis. Kadan vyskupijos generalvikaras mons. Mažeikis savo pranešime „Gy imtoje rezoliucijoje teigiama,
dama su Valstybės departa gi kelionė sutapo su Kovo K Jakaitis. Pranešėjai anali vų tikėjimų simbolių konflik kad Kryžių kalnas — unikalus
mentu Vašingtone ir JAV am 11-tosios švente, pedagogai zavo Kryžių kalno — J u r  tai" bandė nušviesti šių laikų mūsų tautos dvasinės raiškos
basada Vilniuje, sudarė trijų taip pat dalyvavo priėmime gaičių piliakalnio archeologi visuomenėje galinčią kilti ti fenomenas. Čia jau pusantro
savaičių programą.
Lietuvos ambasadoje šv. Mišių nių tyrinėjimų (B. Salatkienė), kėjimo simbolių konfliktų pro amžiaus nevaldomai ir nere
glamentuojamai rpiškiami tiLietuvos muzikos pedagogų aukoje Kovo 11-tosios proga jo kraštovaizdžio istorinę rai blemą.
grupę sudaro: Šiaulių univer Amerikos katalikų bazilikos
siteto Muzikos katedros ve koplyčioje, k u r giedojo lietu
dėjas profesorius ir daugelio viškas giesmes, kartu su ki
A STAd A
muzikos vadovėlių autorius tais dalyvavo apeigose Šiluvos
dr. Eduardas Juozas Balčytis; Marijos koplyčioje.
Klaipėdos universiteto muzi
Kovo 13 d. Lietuvos pedago
kos
pedagogikos
katedros gai pradėjo dešimties dienų
vedėja dr. Stanislava Jarec- pažintinę kelionę po JAV mo
kaitė; Lietuvos muzikos moky kyklas. Iš pradžių aplankytos
tojų sąjungos pirmininkas, Vašingtono kaimynystėje esan
Klaipėdos universiteto Menų čios valstybinės ir privačios
fakulteto prodekanas Algirdas švietimo institucijos, kurios
Šumskis; Muzikos švietimo pasižymi sustiprintu muzikos
centro Vilniuje ugdymo pro auklėjimu. Svečiai iš Lietuvos
No one makes roundhub. And whether
gramų vadovė, mokyklos „Ga taip pat lankėsi Vašingtono
tnp travel to Lithuania
ma" muzikos mokytoja ir konservatorijoje ir Marylando
you fly Business Oass
A.P.P.L.E. kursų
dėstytoja valstybiniame
easier and more convenieni
universitete.
Econony Oass, you can De
Laima Sirutienė; Lietuvos mu Marylando un-te buvo susiti
than SAS. From Chicaco. we
sure our service will be vvorid-dass.
zikinio pedagoginio žurnalo kimai su Muzikos fakultetų
offer daily service to Vilnius with
and will allovv you to arnve rested and
„Gama" vyriausioji redaktorė Muzikos pedagogikos katedros
Laimutė Ligeikaitė-Grubevi- vadovybe ir dėstytojais, kurių
just one hassle-free connection
refreshed - all for a reasonable fare.
čienė; Klaipėdos vidurinės mo keli yra dalyvavę AP.P.L.E.
through Stockholm. Our 4:30 p.rr
Find out what a worid of (Mfere'ce
kyklos muzikos
mokytoja, kursuose Lietuvoje, Edukolo
departure gwes you a relaxed mornSAS can make for your next tnp.
Klaipėdos universiteto dokto gijos fakultetų atstovais, susi
r>g arnva) for busmess or pieasure
rantė Rūta Girdzijauskienė; pažinta su universiteto muzi
Just call your Travei Agent or SAS
Lietuvos muzikos akademijos kos biblioteka ir archyvais.
When you're ready to retum, you'»
at 1-800-221-2350 For rrore MferPedagogikos katedros docentė, Šiame universitete yra viena
enjoy šame day travel back to
mation and speaal offers. visit
Fortepijono ir muzikologijos didžiausių muzikos literatūros
Chicago through our Copenhager
our vvebsife at www.f'ysas com.
fakulteto
dekanė
Ramunė saugyklų Amerikoje.
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jungė ir Lietuvos mokytojų studįjos pamokas ir menų
kvalifikacijos kėlimo instituto gimnazijos pamokas. Taip pat
informacijos skyriaus darbuo apsilankė garsiame Temple
toja bei A.P.P.L.E. vasaros universiteto Muzikos fakul
kursų
talkininkė
Vilniuje tete, kur dėsto garsus Ameri
Anelė Biliūnaitė, šiuo metu kos pedagogas-mokslininkas
dr. Edwin Gordon. Temple
besilankanti Vašingtone.
taip pat profesoriauja A.P.-

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

'

me leidinyje sakoma, kad Da
nijos bendradarbiavimas su
Lietuva, Latvija ir Estija vyks
ta a u k š t u lygiu. Toliau bus
tęsiama parama bendriems
Baltijos valstybių projektams
— batalionui BLATB.VT. mininių laivų eskadrai BLATRON.
oro erdvės stebėjimo sistemai
BALTNET, gynybas kolegijai
BALTDEFCOL.
Danijos
bendradarbiavimo
su rytų ir Vidurio valstybėmis
88 proc. tenka Baltijos val
stybėms. Šiemet iš viso joms,
įskaitant bendrus projektus,
ketinama skirti apie 15 mln.
JAV dolerių.
Lietuvos ir Danijos gynybos
Bažnyčios žinios, 2000 m. Nr. 5 ministerijos dvišalę bendra
darbiavimo sutartį pasirašė
1994 metais. Kasmet bendra
DIDINA K A R I N E
darbiavimo planuose yra apie
PARAMĄ L I E T U V A I
60-70 bendrų projektų ir ren
ginių.
V i l n i u s , kovo 5 d. ( B N S ' —
Šiemet Danija beveik tris kar
t u s padidins savo k a r i n ę pa
* Nevv Y o r k e l e i d ž i a m a s
ramą Lietuvai ir toliau rems ž u r n a l a s ,,Global Finance"
trijų Baltijos valstybių vykdo paskelbė, kad geguže išspaus
mus projektus.
dins kylančių rinkų valstybių
Dai.ijos a m b a s a d a pranešė. geriausių bankų sąrašą ir jų
kad 2000 metais Lietuvai nu apžvalgų. J tą sąrašą tarp kitų
matoma skirti apie 2.9 mln. bankų įrašyti ir Estijos „Hansapank", Latvijos ..Umbanka".
dolerių.
Danijos Gynybos ministeri Lietuvos „Vilniaus b a n k a s ' ,
jos parengtame informacinia Lenkijos ,.Pekao'" bankai. <ou)

kinčiųjų religiniai j a u s m a i ir
mintys. Toks t a u t o s savaimi
nis dvasines kultūros vyk
smas ir yra Kryžių kalno
esme. Tai ir labiausiai saugo
tina vertybė. Pasauliui Kryžių
kalnas tuo ir įdomus, kad čia
aiškiausiai galima
įžvelgti
mūsų tautos dvasingumą ir
kiekvieno žmogaus tiesioginio
bendravimo su Dievu poreikį.
Rezoliucijoje taip pat akcen
tuota, kad visi Kryžių kalno
aplinkos planavimo ir tvarky
mo darbai turi turėti tik vieną
kryptį — pabrėžti a r b a bent
išlaikyti esamą paties Kryžių
kalno
dominavimą jo aplin
Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos Čikagoje pirmininko.- Vilius Trumpjonas (antros eil. viduryje), lankyda
mas Karaliaučiaus srities lietuvius, 1999 tu gruodžio (
tiko su Ragainės 11 vidurines mokyklos lietuvių koje.

<

A. t A.
JOSEPHINE SODAT BRAZIS
BACEVICE
Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. Mirė
2000 m. kovo 27 d., sulaukusi 96 metų.
Gimė 1 9 0 3 m . g e g u ž ė s 15 d. Lietuvoje, Šakių
apskrityje, Lukšių k a i m e .
Nuliūdę liko: d u k t e r y s Virginia Bell, žentas John ir
Ruth Speakman, mirusio David žmona; anūkės: Monica
Muhs, jos v y r a s J o h n ir Vanessa La Sota, jos vyras
Leon; proanūkės: A m a n d a Muhs, Sara Muhs ir Leigh
La Sota; Lietuvoje brolis Joseph Bacevice su žmona
Aldona; t a i p p a t d a u g dukterėčių, sūnėnų ir pusbroliu
bei pusseserių.
Velionė buvo žmona a.a. Anthony Sodat ir a.a. Telos
Brazis, sesuo a.a. J o h n , a.a. Peter Bacevice ir a.a. Onos,
a.a. Marijonos, a.a. P e t r ė s ir a.a. Magdelės.
A.a. Josephine pašarvota penktadienį, kovo 31 d. nuo
3 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S.
California Ave.
Laidotuvės šeštadienį, balamdžio 1 d. Iš laidojimo
namų Velionė b u s atlydėta į Švč. Mergeles Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčią 9:30 vai. ryto. Šv. Mišios
už jos sielą bus atnašaujamos 10 vai. ryto Po Mišių
a.a. Josephine b u s palaidota Šv. Kazimiero lietuviu
kapinėse.
N u o š i r d ž i a i k v i e č i a m e g i m i n e s , d r a u g u s ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: d u k t e r y s , anūkės, p r o a n ū k ė s ir
kiti g i m i n ė s .

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTYS

A. t A. KAZYS
BEIGA

A. t A. JONAS
AMBRIZAS

1999.3.31

1999.4.3

Liūdėdami su skausmu prisimename juos ir metinių
proga kviečiame visus pasimelsti už Velionis šv.
Mišių aukoje. Šv. Mišios bus aukojamos 2000 m
b a l a n d ž i o 1 d. 8 vai. ryto P a l a i m i n t o j o J u r g i o
Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont, IL
L i ū d i n t i Beigų š e i m a .

A. t A.
IRAMARKS
mirus, netekties valandoje j o žmoną, kultūrinio
g y v e n i m o p u o s e l ė t o j ą dail J A N I N Ą , s ū n u s
D A N I E L I Ų . P E T R Ą . P O V I L Ą ir jų š e i m a s ,
giminaičius giliai ir nuoširdžiai u/jaučiame.
Marytė ir Kazys
Aleksandra

Ambrazaičiai

ir Jurgis

DfBtgvilai

Ada

Sutkuvienė

Ieva ir Vytautas

Kasniūnai

\

*

)
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DRAUGAS, 2000 m. kovo 30 d., ketvirtadienis

„Draugui" reikia seno, ne
Vyskupas
Eugenijus
rieta, kurios rusai nedrįso tik
VAIZDAJUOSTĖ APIE ŠVĖKŠNĄ
šiojamo ("laptop"> korrtpiuteno B a r t u l i s iš Šiaulių ves reko
rinti. „Varpo" laikais dr. J. RuČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 386 arba 486 - IBM compati- lekcijas Švc. M. Marijos Ne Kovo 22 d., trečiadienio vy Platerių rankose — kol buvo gis
Puvo lyg ir varpininkų
ble su "floppy drive". Svarbu, kalto Prasidėjimo bažnyčioje. resniųjų lietuvių popietėje bolševikų viskas nusavinta. atstovas Žemaitijoje.
kad butų DOS; W95 nereika Kovo 31 d., penktadienį, 5 „Seklyčioje" buvo rodoma vaiz 1732 m. Švėkšną ištiko gais
1909 m. mirė grafas Adomas
lingas. Šio kompiuterio pagal val.p.p. vyks šv. Mišios ir pa dajuostė apie Švėkšną (iš ciklo ras, kurio metu sudegė ir Plateris, ir dvarą paveldėjo
ba „Draugas" kasdien atsiran mokslas. Šeštadienį, balan „Mūsų miesteliai*), kurią ren bažnyčia. 1742 m. prelatas grafas Jurgis Plateris, jo sū
da jūsų namuose.
džio 1 d., šv. Mišios ir pamoks ginių vadovei E. Sirutienei Antanas Vaina su parapijie nus (tuo metu jis buvo Rusijos
Gyventoju surašymo - las vyks 8 va. r. Po to mokyk parūpino Jaunimo centro ad čiais pastatė naują bažnyčią, o karo atstovu Paryžiuje, bet
apie 1803 m. kun. Hurčinas greit pasitraukė iš tarnybos ir
Census 2000 Lemonto sky los salėje rengiamas pabend ministratorė S. Miglinienė.
pastatė didesnę bažnyčią, ku apsigyveno Švėkšnoje). 1911
ravimas
prie
kavutės.
Sekma
Švėkšnos
miestelis
yra
prie
riaus biuro darbuotojai atvyks
į Pasaulio lietuvių centrą dienį, balandžio 2 d., šv. Mi nedidelio Švėkšnales upelio, rios šventorius puošia ir da m. jis susituokė su grafo Alek
(14911 W. 127th Street, Le- šios ir pamokslas vyks 10:30 50 km į šiaurės vakarus nuo bartinę bažnyčią. 1898-1937 sandro Platerio dukterimi iš
mont, IL), kur balandžio 9 d., val.r., o po jų - numatoma Tauragės. Savo vardą Švėkš m. Švėkšnoje klebonavo prel. Vilkenų dvaro. Per I pasaulinį
sekmadienį, nuo 10 vai. iki 2 skautų ruošiama kavutė, kur na gavo nuo to upelio, kuris Julius Maciejauskas. Per be karą Marijona Platerienė bu
val.p.p. aiškins ir atsakinės į ir vėl bus galima pasikalbėti buvo dažnai minim^g kryžiuo veik 40 klebonavimo metų šis vo įsteigusi dr. J. Rugio vado
visiems rūpimus klausimus. su Jo Ekselencija. Be to, siūly čių XIV amžiaus kelių į Lie vyras yra išvaręs didelį barą vaujamą karo ligoninę. Vokie
Dalyvaus ir vertėjas. Atvyks tume, kad penktadienį auto tuvą aprašymuose. Švėkšna visose Švėkšnos gyvenimo sri čiams Švėkšną užimant mies
tantiems siūloma kartu su sa mobilius paliktumėte bažny buvo vadinama Swexte arba tyse. Žmonės jį vadindavo telis nedaug tenukentėjo, tik
vimi atsinešti užpildymo for čios kieme arba gatvėje, nes 7 Sveiksna vardu. Pati Švėkšna „Viešpačiu''. Atvykęs į Švėkš buvo sunaikintas garsusis
val.v. vyks rekolekcyos ispa tuose aprašymuose neminima. ną netrukus (1901 m.) pradėjo dvaro „Žvėrynas": išbėgo žvė
mą, kurią gavote paštu.
statyti naują mūrinę bažny
„Septyni Kristaus žo nų kalba, ir į jas atvažiavu Matyt, kad jos tada ten ir ne čią, kurios statybą gausiai rys, ir buvo nušauti paukščiai.
sieji
gali
užstatyti
automobi
buvo,
tačiau
apylinkės
(tai
pa
džiai" — Teodor Dubois reli
1925 m. Švėkšną ištiko di
rodo archeologinės iškasenos) rėmė visi švėkšniškiai. Grafai
ginė kantata bus atliekama lius.
džiulė
nelaimė — sudegė be
Adomas
ir
Aleksandras
Plate
buvo gyvenamos nuo seniau
balandžio 2 d. Pasaulio lietu
Cicero Jurų šaulių kuo sių laikų. Yra aptikta VII-VIII liai paaukojo 50,000 rb., davė veik visas miestelis su centru
vių centre, Lemonte. Progra pos „Klaipėda" metinis na
miško medžiagą, o dvaro ply (iš viso apie 300 trobesių).
Kitą sekmadienį per „Margučio II" metines šventes programą vaidins (iš moje jungtinis choras, solistai, rių susirinkimas įvyks balan amžių skalvių genčių laidoji
tinės išdegino plytas. Pinigų Apie tą nelaimę vaizdajuostėje
mo
liekanų.
Iš
jų
nustatyta,
kaires): Dalia Vaisaite, Edita Malakauskaite, Viktoras Jašinskas, Viole palyda vargonais ir orkestru.
džio 9 d., sekmadienį, 12 vai. kad Švėkšnos apylinkėse gy statybai neužtenkant prel. J. labai plačiai ir įdomiai pasa
ta Drupaite ir Giedrė Gillespie.
Pietūs — 12 vai. centro di Šv. Antano parapijos raštinių
venę skalviai mokėjo pasiga Maciejauskas išvyko į JAV, kojo gaisrą pati mačiusi Ona
Dar nesate girdėję šmaik
Nedaug žurnalų išeivijoje džiojoje salėje, o koncertas — namo žemutinėje patalpoje minti puikių ginklų, kalavijų kur rinko aukas lietuvių emi Vytuvienė. Ji taip pat papasa
štaus Juozo Erlicko žodžio?! švenčia auksinius jubiliejus. 1:30 vai. p.p. Lietuvių fondo (1510 S. 49thCourt; įėjimas iš ir pentinų.
grantų tarpe. Statyba buvo kojo, kaip 1941 m. bolševikų
Balandžio 9 dieną per „Mar „Laiškų lietuviams" žurnalas, salėje. Bilietus galėsite įsigyti šono). Susirinkime visų kuo
aktyvistai buvusiame dvaro
Švėkšna galėjo atsirasti ir baigta 1905 m. Bažnyčia yra
gučio II" šventę turėsite pro beveik visą laiką (išskyrus prie įėjimo. Kviečiame pasi pos narių dalyvavimas yra bū
parke sukūrė laužą, kuriame
dviaukštė
(jos
bokštai
75
m
gos išvysti trumpą programą išvykimą į Kanadą) redaguoja naudoti reta proga ir išklau tinas, nes be einamųjų reikalų išaugti po Melno taikos (1422 arba 230 pėdų), neogotiško sti sudegino senąjį Švėkšnos dva
bus renkami atstovai į LŠS m.), pasibaigus lietuvių ka liaus. Vidus gražiai išpuoštas ro archyvą su kelių šimtų
„Blinkuvos poeto pagerbi mas kun. J. Vaišnio, 50 metų syti religinį koncertą.
mas", pastatytą pagal J. Erlic sulaukė šių metų vasario mė
„Buvau sujaudinta Jūsų išeivijoje dainių atstovų suva rams su kryžiuočiais. Pirmas iš Tirolio atgabentais medžio metų dokumentais, dvaro bib
ko humoristinį tekstą. Vaidins nesį. Šį sekmadienį, balandžio "atvirukų iš tėviškes'. Ir Jūsų žiavimą. Po susirinkimo bus autentiškas dokumentas, ku darbo altoriais ir sakykla. Ki liotekos knygas, Italijoje įgy
ris ne tik mini, bet ir aprašo
Viktoras Jašinskas (Poetas 2 d., Jaunimo centre bus šven nuoširdumas išgyvenimų ap pabendravimas.
tus meno kūrinius ir kitą ver
Švėkšną yra 1509 m. gegužės tus įrenginius padarė nagingi
Blinkevičius), Violeta Drupai čiama auksinio jubiliejaus rašyme, ir tikrovės pajutimas,
tingą medžiagą.
„Židinio" pamaldos, ku 20 d. bažnyčios įkūrimo aktas, žemaičiai. Visa statyba ir
te (Blinkevičienė), Vaidas Šul šventė. Vilija Kerelytė, akom ir stilius - viskas - nuosta
įrengimai
atsiėjo
apie
200,000
1941 m. grafas Jurgis Plate
nius (Garnevičius), Eglė Juod- panuojant Algimantui Bar- bu...", - taip apie Nijolės Jan- riose dalyvap ir Šiaulių vys rašytas ir pasirašytas Paša- rb. Si suma įrodė žmonių pri
ris
buvo ištremtas (mirė Ko
kupas
Eugenijus
Bartulis,
karnių dvare Mikalojaus Jovalkė (Garnsekretorė), Giedrė niškiui, giedos per šv. Mišias, kutės-Užubalienės
kelionių
sirišimą prie savo tikėjimo ir mijoje po pusmečio nuo ištrė
įvyks
šeštadienį,
balandžio
1
navičiaus
Kesgailos,
Žemaičių
Gillespie (Kolegė), Edita Ma kurios bus aukojamos tėvų jė pasakojimus rašė Alė Rūta.
Dievo namų.
mimo — badu, palaidotas Siklakauskaite (Panelė Sprindy- zuitų koplyčioje 3 vai. p.p. 4 Visai neseniai šie kelionių at d., 4 val.p.p^ :ėvų jėzuitų kop seniūno. Bažnyčia gavo šv.
lyčioje,
Čikagoje.
tivkaro
mieste). Į JAV pasi
Jokūbo
vardą.
Kęsgailą
pasi
Lietuvių tautinis atgimimas
tė) ir Dalia Vaisaite (Studen val.p.p. didžiojoje Jaunimo virukai sugulė į knygą, kurios
žadėjo
aprūpinti
bažnyčią
li
traukė
švėkšniškiai:
grafas dr.
Švėkšnoje ir apylinkėse pra
te), jiems vadovaus aktorė centro salėje rengiama oficia pristatymas įvyks šį penkta
Naujai atvykusiųjų dė
turginiais
drabužiais
ir
indais,
Aleksandras
Broel
Plateris,
dėjo
reikštis
XIX
a.
antroje
Audre Budrytė. Muzikinę lioji dalis; 5 val.p.p. vyks me dienį, kovo 31 d., 7 val.v. Jau mesiui! Šį sekmadienį, balan
taip
pat
atidavė
klebono
val
inžinierius
Jonas
Rugis,
Alici
pusėje.
Pirmuoju
lietuvybės
..Margučio II'" šventės dalį at ninė programa, kurią atliks nimo centre. Pagrindinė vaka džio 2 dieną, po 10:30 vai. r.
džion
10
valstiečių
su
jų
šei
ja
Rūgytė,
Jonas
ir
Janina
Rū
žadintoju
buvo
klebonas
kun.
liks naujai susikūręs „Govi- Ričardo Šoko vadovaujamas ro kalbėtoja bus Aldona šv. Mišių Š^c. M. Marijos Gi
momis
ir
žeme
bei
žemės
kle
gytė
Račkauskai,
Stasė
VanaStaškauskas,
nes
jis
rūpinosi
jos" folklorinis ansamblis ir jo moterų ansamblis, 5:30 val.p. Šmulkštienė, vakarą ves Joa mimo (Marcįiette Parko) para
vadovė Jūratė Lukminienė. p. ruošiama vakarienė. Bilie na Krutulienė. Čia ir knygą, ir pijos salėje iavutės metu da bonijos ūkiui. Iš buvusių parapijiečių švietimu ir moks gaitė-Petersonienė Ir' kt." Jie
Atvykite į šią linksmą šventę, tus užsisakykite, skambinda autorės autografą įsigysite!
lyvaus Čikagos miesto advo Švėkšnoje 12-kos smuklių, linimu, rūpinosi spaudos plati visi aktyviai reiškėsi lietuviš
klebonui buvo pavestos trys.
nimu, t.y. knygnešyste (rusų kame veikime (ypač daug nu
vyksiančią Jaunimo centre 4 mi tėvams jėzuitams tel. 773Tradicijos, papročiai — katas Diego Bonesatti, kuris
1624 m. Švėkšną nupirko polirija kratydavo žmones ir iš sipelnė A Rūgytė).
vai.p.p.! Bilietų
ieškokite 737-8400.
kalbės
imigracijos
ir
kitais
tei
tai didelis mūsų tautos turtas.
jų atimdavo knygas). 1886 m.
„Seklyčioje".
Nepriklausomybės
metais
Daumanto-Dielininkaičio Tęskime jas ir toliau. Velykų siniais klausimais. Ši infor Pajūrio tįjūnas Jeronimas kan. Staškauskas atsikvietė į
macija bus ypač naudinga Krišpinas, kuris dvare įsteigė
Švėkšnoje buvo: gimnazija,
jaunųjų
ateitininkų
kuo
stalas
ruošiamas
balandžio
30
Petras Vilutis, gyvenantis
naujai atvykusiems. Vertėjaus stiklo gamyklą, taip pat ir po Švėkšną gydytoją dr. Juozapą dvi pradžios mokyklos, etno
Toronte, Kanadoje, Draugo pos susirinkimas Ateitinin d., Atvelykio sekmadienį, 12 Birutė Jasaitienė. Visi kvie pieriaus dirbtuve. Popierius, Rugį, kuris čia pradėjo plates grafijos bei numizmatikos mu
fondo pavasario vajui atsiuntė kų namuose, Lemonte, vyks vai. Pasaulio lietuvių centro čiami dalyvauti.
kaip tada visur buvo daroma, niu mastu varyti tautinio atgi ziejėlis, o 1940 m. elzbietiecių
500 kanadietiškų
dolerių. sekmadienį, balandžio 2 d., didžiojoje salėje. Stengiamės,
buvo gaminamas rankomis. mimo darbą, suorganizavo vienuolių rūpesčiu ir.Švėkšnos
tuoj po 9 vai. r. šv. Mišių Pal. kad ir šių metų stalas būtų
Atsiust J
n.ttninvti
Anksčiau yra parėmęs Draugo
Švėkšniškis popierius buvo ge draudžiamos spaudos platini visuomenei remiant, pastatyta
J. Matulaičio misijoje. Susirin įvairus maisto pasirinkimu,
fondą 125 JAV doleriais. Už
ras, nes stiprus ir baltas. Jį mą, o žandarams susekus dr. 50 lovų ligoninė, kurioje slau
„Nemokame
išrinkti
val
kimo mintis — „Atidarykime puošnus ir patrauklus akiai.
paramą iš kaimynės Kanados
naudojo
Žemaičių pilys ir J. Rugio veiklą, jis buvo nu gėmis dirbo 15 vienuolių.
džios,
o
kaip
galime
tai
pada
duris Dievui ir Jo gražiam pa Reikia iš anksto užsisakyti
labai dėkojame.
žemės
teismai
bei kitos Že matytas ištremti į Rusijos gi
ryti,
jeigu
ji
tokia
kaip
mes?",
sauliui". Visi dėvime unifor stalus ar pavienes vietas,
Visi žiūrovai, kurių tarpe
lumą, bet jį išgelbėjo grafo
„Sopulingoji Motina" — mas, išskyrus Pranckevičiaus skambinant Aldonai Palekie- - savo straipsnyje „Kovo 11- maitijos įstaigos. XVIII šimt Adomo Platerio autoritetas. Il buvo ir švėkšniškių, labai įdė
Verbų sekmadienio religinės ir Čyvo būrelių narius, kurie nei tel. 708-448-7436. Velykų osios dešimtmetis" rašo Ed metyje Vilniaus vaivada M. K. gainiui tie du vyrai taip susi miai žiūrėjo į nuostabų Že
muzikos koncertas įvyks ba prašomi apsirengti darbo dra stalą ruošia PLC renginių vardas Gudavičius. Žymaus is Oginskis* Švėkšną pardavė draugavo, kad lietuviška maitijos miestelį, o po to dar
toriko, populiariosios knygos V/ilhelmui Jonui Plateriui
landžio 16 d. 3 vai. p.p. Švč. bužiais.
komitetas.
ilgai kalbėjosi ir dalinosi prisi
„Lietuvos istorija" autoriaus (drauge su visais savo ūkiais spauda iš Prūsų į Švėkšną
M. Marijos Gimimo bažnyčioje
JAV Lietuvių jaunimo
buvo atgabenama ne tik knyg minimais.
Čikagos Lietuvių moterų
Marąuette Parke. Programoje: sąjunga balandžio 8 d. Pasau klubo nares 1963 m. pradėjo straipsnis spausdinamas tre ir vaitystėmis Žemaitijoje). nešių, bet ir grafo Platerio ka
Emilija J. Valantinienė
G. B. Pergolesi „Stabat Ma- lio lietuvių centre ruošia suva skirti stipendijas lietuvių kil čiajame šiu metų „Kultūros Nuo to laiko Švėkšna išbuvo
barų"
numeryje,
kuriame
skai
ter", G. Rossini „Stabat Ma- žiavimą, kuris prasidės 9 vai. mės jaunimui, siekiančiam
ter". Atlikėjai: Ričardo Sokp r.Čikagos jaunimas (18-35 m.) aukštesnio mokslo. Tas yra tę tytojas taip pat atras ir Jono LAISVĖS KOVLI PAMINKLUI REIKIA REMONTO no skirstymo komisijai. Pra
šymą pasirašė komiteto pirmi
vokalinis moterų ansamblis, yra raginamas gausiai daly siama ir dabar. Gavusių fi Juškaičio eilėraščius, Vytauto
Lietuvos Laisvės kovų pa skyriaus pirmininkė, šaulių —
Kubiliaus t rinėjimus „Litua
ninkė. Paminklo remonto rei
parapijos mišrus choras ir so vauti. Daugiau informacijos, nansinę paramą
studentų nistika prie/artų metais", po minklas, stovintis Jaunimo J. Šidlauskas, Vytauto Di kalu nutarta kreiptis į staty
listai. Muzikos vadovas — Ri skambinant Nidai Bichnevi- skaičius siekia arti šimto. Šį
kalbį apie dainų ir šokių an centro rūmų sodelyje, yra vi džiojo šaulių rinktinės vadas. bos autoritetą architektą Al
čardas Šokas.
čiūtei tel. 630-852-0460.
met yra skiriamos dvi stipen samblio ..Lietuva" likimą, sų lietuvių tautinė šventovė. L pasitarimą buvo kviestas ir bertą Kerelį, buvusį ilgametį
tūlių sąjungos vadas M.
Lionginas Pliūra, Draugo
Kun. V. Baliūnas, SJ, ves dijos po 1,000 dol. Naujai įsto- Inos Pukelytės straipsnį „Ak Čia vyksta tautinės valsty
Čikagos miesto architektą, ir
fondo įgaliotinis Racine. WI. priešvelykines rekolekcijas tė jantieji ar toliau pažengę stu- torius 2000-aisiais" ir kt. binės iškilmės: sakomos pa Abarius, gyvenantis Detroite, prašyti jo patarimo, kaip tu
lankantys "Kultūros barų redakcijos adre triotinės kalbos, uždegamas bet dėl nuotolio negalėjo daly rėtų būti vykdomas remontas,
kovo 28 d. atsilankė Draugo vų jėzuitų koplyčioje balan dentai-studentės,
universitetus
Illinois
valstijoje sas: Latako g. 3, 2001 Vilnius, aukuras, giedamas Lietuvos vauti. Šie visi išvardinti asme kokia medžiaga naudojama.
fonde ir įteikė surinktus 280 džio 13, 14, 15 d. Išpažintys
ir
ieškantys
finansinės
para Lietuva; žurnalas taip pat turi himnas. Prie paminklo deda nys ir sudarė paminklo re Ir, žinoma, patį remonto dar
dolerių šio pavasario vajui. Jis bus klausomos nuo 6 vai. v.
su žmona Felicija patys auko Mišios ir susikaupimas — 7 mos, gali kreiptis į ČLMK sti ir savo atstovę JAV - Mariją mas vainikas, gėlės, skirtos monto darbo vykdymo komi bą reikėtų atiduoti profesio
jo 100 dolerių vajui, prie anks vai. v. Rekolekcijų užbaigia pendijų komiteto nares — Bi Paškevičiene, kurios adresas: tautos didvyriams pagerbti, — tetą. Komiteto pirmininke naliam kontraktoriui.
tyvesnių 305 dol. įnašų. Šiais mosios Mišios bus sekmadienį, rutę Zalatorienę tel. 708-788- 306 55th P.., Dovmers Grove, kovojusiems, žuvusiems už išrinkta birutininkė Z. Juške
Paminklo remonto darbas
Lietuvos laisvę. Čia vyksta ir vičienė. Suprantama, norint
metais norint užbaigti mili balandžio 16 d. Po Mišių Jau 2781, Ireną N'orbutienę tel. IL 60516.
bus
pradėtas, kai bus išs
organizacijų
suvažiavimų
iš
kad
paminklo
vykdomasis
joną Draugo fonde, jo visų nimo centro kavinėje įvyks 708-974-2946 — ir gauti pa
pręstas
finansinis klausimas:
kilmės.
darbas
botų
reikiamai,
profe
reiškimo
formas.
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S / < o / / » # t f t . f i
įgaliotinių pastangos labai rei priešvelykiniai pusryčiai, ku
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parama iš
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Paskirtos
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bus
Iškilo problema, nes nusta
kalingos. Už jas dėkojant L. riuos ruošia Jaunimo centro
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Dr.
Vladas
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u
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fondo
ir
surengtas
fi
Pliūrai. tikimės, kad jos tęsis moterų klubas. Visus kviečia įteiktos 36-ojo Gintaro pokylio Clearwater FL, remia Lithua- tyta, kad paminklo pamatas teks artimai kooperuoti su V.
nansinis
vajus.
Tad,
kaip
ma
Momkum ir statybos autori
metu birželio 18 d.
M.K.
per visus metus.
me dalyvauti.
nian Mercy Lift pastangas yra stipriai apgriuvęs ir jau tetų prašyti nurodymo, patari noma, paminklo remonto dar
kelia
pavojų
pačiam
pamink
teikiant vis- keriopą medicininę
mo, kaip darbas privalėtų bū bas yra gana sudėtingas, ir
pagalbą sunkiai sergantiems lui. Jaunimo centro adminis ti padarytas ir paminklo re įsipareigojusiems
žmonėms,
ligoniams Lietuvoje. LML nuo tratorius V. Momkus, pamatęs montas tinkamai atliktas.
komitetui
ir
V.
Momkui
teks
širdžiai de-ioja dr. Kaupui už šitokią grėsmingą paminklo
gerokai
padirbėti.
Bet
tai
te
Paminklo remonto komite būnie lietuvybės išlaikymo la
$300 auka
mtno būklę, nedelsiant kreipėsi į šio
paminklo fundatorių atstovus,
• Petras P l u t a , neseniai juridinius šio paminklo savi tas dalykiškai aptarė reikalą bui!
atplaukės ^ Palangos, prasi ninkus, kurie yra: LKVS, Ra ir priėmė konkrečius nutari
Pasitarimas įvyko š. m. kovo
mus.
tarė taip ,Nėra skanesnės movė, LDK Birutės draugija ir
5 d. Lietuvių karių muziejuje,
Pirmiausia buvo rūpestingai Jaunimo centre.
lietuviško- duonos šiapus At Lietuvos šaulių sąjunga išei
aptartas
finansinis reikalas.
lanto, km;, Racine!" Ir Petras vijoje. Šių iSvardintų organi
Z. Juškevičienė
V.
Momkau8,
patyrusio admi
įvertina, k: 1 Racine Bakeryyra zacijų pirmininkai ir buvo
Di.)ii<)<i
h ny<iy rn Įyjr
nistratoriaus, teigimu, šių die
atidarytu dienas savaitėje. pakviesti į pasitarimą pa
J u s t e Dauivardienės su
nų kainomis skaičiuojant, re
R a c i n e Hakery & Delica- minklo remonto reiklu. Pasita
monto darbas gali kainuoti ne darytoje receptų
rinktinėje
tessen, tel. 773-681-8500.
rime dalyvavo: trys ramovė- mažiau kaip šešis tūkstančius anglų kalba „Popular Lithua• Namams pirkti pasko nai. dimisijos majoras E. Ven- dolerių. Tad nutarta skelbti fi nian Recipes" - apie 157 re
los duodamos mažais mėnesi gianskas, centro valdybos pir nansinį vajų, prašyti aukų. ceptai. Knygelėje taip rašoma
niais įmokėjimais ir prieina mininkas J. Mikulis, Čikagos Nutarta kreiptis ir į Lietuvių apie tradicinius Velykų ir Kū
mais nuo-meiais. Kreipkitės į skyriaus ramovėnų pirminin fondą, prašyti finansinės para čių valgius, jų gaminimo pas
M* tin* r — u l i n lietuvių centro narių susirinkimo dalyviai Iš kaires sėdi: Jone Valaitiene, Lile Juzėmene, LeM u t u a l F e d e r a l S a v i n f s , kas karininkas J. Gradinskas, mos paminklo remontui. Tad laptis. „Popular Lithuanian
• Maskalitinas, Nijolė Maskaliuniene. Jolanda Mikūnienė, Sigute Užupiene ir Juozas Užupis. Stovi: Pra
2212 West C e r m a k R o a d . birutininkių atstovė Z. Juš čia pat ir buvo surašytas recipes" kainuoja 10 dol., su
nas J,ir'kus. Jonas Valaitis, Vytautas Mikunas, I-aima Stepaitiene ir Algirdas Stepaitis.
Tel. (773) 847-7747.
wi«e kevičienė, draugijos centrinio prašymas Lietuvių fondo pel persiuntimu -13.95 dol.
Nuotr Vytauto J a s i n c v i c i a u *

