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Iš Naujosios sąjungos
tikimasi k o n k r e t a u s darbo
Vilnius, balandžio 26 d.
(BNS) — Prezidentas Valdas
Adamkua, susipažinęs su Naujocioa sąjungos (NS, socialliberalai) darbo savivaldybėse
principais, vertina ją kaip
rimtą politinę jėgą ir tikisi
konstruktyvių sprendimų.
Pasak prezidento atstovės
spaudai Violetos Gaižauskaitės, NS sėkmė Seimo rinki
muose tikrai nepakenktų val
stybės pastovumui.
Trečiadienio rytą V. Adam
kus prie pusryčių stalo pa
kvietė NS pirmininką Artūrą
Paulauską bei Telšių, Mažei
kių, Šilutės ir Šiaulių merus.
Teisininkas A. Paulauskas
buvo pagrindinis V. Adamkaus varžovas per prezidento
rinkimus 1998 metais.
A. Paulauskas sakė prista
tęs valstybės vadovui pirmą
sias naujųjų savivaldybių ta
rybų darbo savaites, NS po
žiūrį į žemės ūkį, smulkųjį ir
vidutinį verslą,
investicijų
skatinimą bei partijos pasiren
gimą Seimo rinkimams ru
denį. Pasak
socialliberalų
vado, jo ir V. Adamkaus po
žiūris į bosimojo Seimo sudėtį
sutapo — parlamente turėtų
dirbti profesionalus teisinin
kai, galintys kurti įstatymus.
NS sąraše jis norėtų ma
tyti kompetentingus, žinomus
žmones, galinčius deramai re
prezentuoti partyą.
A. Paulausko teigimu, Sei
me NS tikisi sudaryti koaliciją
su Centro sąjunga, taip pat
bendradarbiauti su liberalais.
Anot jo, NS turi savo kandida-

„Pučistas" atvyktų į teismą
Lietuvoje, bet bijo susidorojimo

tus į ministrus, o jei socialliberalai Seime gautų bent trečdalį vietų, A. Paulauskas sakė pagalvosiąs apie galimybe
tapti premjeru. Jo. nuomone,
ministro pirmininko kėdė yra
politinis postas ir jį turėtų
užimti rinkimus laimėjusios
partijos pirmininkas ar vicepirmininkas,
A. Paulauskas skeptiškai
vertina galimybe, kad naujieji
NS merai galėtų kandidatuoti
į Seimą, nes, jo teigimu, ge
riems darbams atlikti pus
mečio neužteks.
Susitikime su prezidentu
kalbėta ir apie Lietuvos
laisvės sąjungos (LLS) pirmininko
Vytauto Šustausko išrinkimą Kauno vadovu. Gali
mybė užimti šį postą V.
Šustauskui atsirado, kai savo
kandidatą į merus atsiėmė
NS, nutarusi paremti LLS
vadą.
Pasak A. Paulausko, V.
Adamkus teigė atidžiai stebįs
įvykius Kaune ir išreiškė nedi
delį nuogąstavimą, kad V.
Šustausko išrinkimas gali pa
kenkti užsienio investicijoms į
antrą pagal dydį Lietuvos
miestą. V. Gaižauskaitė sakė,
kad apie Kauno vadovą prezi
dentas spręs pagal jo darbą.
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Tai buvo jau trečiasis V.
Adamkaus pokalbis su pagrin
diniais savivaldybių rinkimų
laimėtojais. Jis jau priėmė
Valstiečių partijos ir Liberalų
sąjungos vadovus, o netrukus
ketina susitikti su LDDP ir so
cialdemokratų atstovais.

Būsimųjų Seimo rinkimų data
dar nežinoma
Vilnius, balandžio 26 d,
(Elta) — Vyriausioji rinkimų
komisįja (VRK) parengė pag
rindinius Seimo rinkimų orga
nizavimo tvarkaraščius tuo at
veju, jeigu Seimo rinkimai
vyktų spalio 1,8, 15 ar 22 d.
Tačiau, pasak VRK pirmi
ninko Zenono Vaigausko, jo
vadovaujama komisija neturi
įtakos busimų Seimo rinkimų
datai. Politinį sprendimą* tuo
klausimu turi padaryti Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus. Seimo rinkimų įstatymas
įpareigoja valstybės vadovą
nuspręsti iki gegužės 25 d.
VRK vadovo nuomone, rin
kimų organizavimo tvarkai
palankesnė būtų dar vėlesnė
negu spalio 22 diena. Tačiau
Konstitucija ir Seimo rinkimų
įstatymas įpareigoja surengti
parlamento rinkimus nuo rug
sėjo 25 d. iki *palio 25 d.
2. Vaigausko nuomone, jei* Lietuvoje turėtų atsi
rasti dar v i e n a partija, tvir
tina „Kauno diena" (04 22).
Nuosaikiųjų (konservatorių)
frakrijoa Seime seniūnas Ri
mantas Pleikys laikraščiui sa
kė, kad jau galutinai apsi
spręsta kurti naują partiją.
Steigiamaisiais veiksmais R.
Pleikys vadina partįjoa šali
ninkų telkimą, pavadinimo
parinkimą ir pasirengimą su
važiavimui, kuris galėtų įvyk
ti pačioje vasaros pradžioje,
tačiau R. Pleikys kol kas nesi
ryžta spėlioti, koks bus naujos
politinės organizacijos pavadi
nimas. „Viena aišku — tai bus
konservatyvios pakraipos partįja, nors dabar negalėčiau
teigti, kad pavadinime bus žo
dis 'konservatoriai' ar koks
nors panašus", sakė frakcijos
seniūnas.
-EIU,
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gu būsimojo parlamento rinki
mai būtų kiek įmanoma vėliau
nukelti į rudenį, tai būtų patogiau juos organizuoti. „Vasara
nėra dėkingas laikas rinki
mams rengti. Vyriausioji rin
kimų komisija įsitikino tuo
jau 1996 metais. Apygardų
rinkimų komisijas tektų suda
rinėti vasarą, kai dauguma
žmonių atostogauja", apgailes
tavo Z. Vaigauskas. Jis pri
dūrė, kad spalio mėnesį žmo
nės d a r dirba žemės ūkio dar
bus, o tai irgi turėtų neigia
mos įtakos rinkėjų aktyvumui.
VRK vadovo nuomone, va
sarą politikams būtų sudėtin
ga pradėti rinkimų kampa
niją, rengti partijų suvažiavi
mus. Be to, kaip pastebi Z.
Vaigauskas, Lietuvos televizi
j a turėtų problemų transliuo
dama agitacines laidas, nes
jos sutaptų su Olimpinių žai
dynių transliacija.
VRK pirmininkas sake, kad
surengus rinkimus anksčiau.
spalio pradžioje, dar iki Kalė
dų būtų suformuota naujoji

Nuotr.: Sermo pirmininke Vytauto Landsbergį:, \ ;eia ;:arl;imei..
•'.-.aJienį u/irip.ė moksleiviai, šu.-.nnke į pirmąja
moksleivių parlamento sesiją. Seimo vadovui teko garbė pradėti busimųjų Lietuvos politikų forumą.
K^stuCio Vanago-Elta.'nuotr

Parlamente šeimininkauja
pilietiški Lietuvos moksleiviai
Vilnius, balandžio 26 d.
(BNS) — Seime trečiadienį
pirmąją dviejų dienų sesiją
pradėjo Lietuvos moksleivių
parlamentas (LMP).
„Čia yra vieta, kur kuriami
valstybės pagrindai ir jie nuo
lat tobulinami", per sesijos
atidarymą sakė Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis.
Jis supažindino moksleivius
su Seimo veiklos principais,
palygino Lietuvos, Amerikos
ir Europos valstybių parla
mentarizmu tiauicijas Lei {Sta
tymų priėmimo tvarką.
Visuotiniai Lietuvos mok
sleivių parlamento rinkimai
įvyko kovo 24 dieną. Juose
dalyvavo 670 pagrindinių ir
vidurinių mokyklų.
Kaip trečiadienį
spaudos
* Vyriausybė s u d a r ė ko
misiją, kuri įpareigota pa
rengti teisės aktus, įgalinan
čius mokymo įstaigas finan
suoti pagal jas lankančių mok
sleivių skaičių. Vyriausybė pa
pildė nutarimą „Dėl švietimo
įstaigų steigimo, reorganizavi
mo ir likvidavimo nuostatų
patvirtinimo". Papildymai nu
mato, kad 11-toji klasė arba
gimnazijos 3-oji klasė kaimo
ar miesto, kuriame yra tik vie
na vidurinė mokykla (gimna
zija), lietuvių ar kita dėsto
mąja kalba, komplektuojama,
jeigu susidaro ne mažiau kaip
15 moksleivių. Ne mažiau
kaip trys 11-tosios klasės arba
trys trečiosios gimnazijos kla
sės komplektuojamos miesto
ar rajono centro mokykloje.
iElta>

vyriausybė. „Tačiau, ar šis ar
gumentas galėtų būti pakan
kamai rimta atsvara išdėsty
toms rinkimų organizavimo
problemoms, turėtų spręsti ša
lies prezidentas", mano Z. Vai
gauskas.

1
Nuotr.: Trečiadienį prezidentas Valda s Adamkus 'kairėje priėmė is JAV at
vykusi „I.ithuanian Mcrcv Lift" vadov ą .Inrin F^ndraitį

Dtojoi B.T-. vi.--- F!ta nuotr

konferencijoje
sakvienas
moksleivių parlarn .;:to kū
rėjų. Pilietinių iniciatyvų cen
tro direktorius Girv das Duoblys, „tai klasikine :. lietinei
visuomenei būdingi- - projek
tas", iškeltas 'iš apa. «', o ne
nuleistas 'iš viršau.-''

Viena projekto rėmėjų, švie
timo ir mokslo
viceminis
tre Gražina Paliokienė, vylėsi,
kad moksleivių
aktyvumas
padės spręsti sudėtingas j a u 
nimo nusikalstamumo, laisva
laikio, mokymosi problemas.
Viceministre linkėjo, k a d mo
ksleivių parlamentas nepra
ras savo tapatumo, „netaps
kitų valdžių šešėliu".

Švietimo pertvarka
vienuoliktokus verčia
apsispręsti
V i l n i u s , ba:L*is<... _'6 d.
(BNS) — Šviet imo ir mokslo
ministras Kornelijus Platelis
patvirtino
naujųjų
mokslo
metų Bendrojo lavinimo mo
kyklų ugdymo planus. Jų
esmė — vis didėjanti mokymo
si specializacija ir mokyklų
laisvė trimestru? keisti moky
mosi pusmečiais.
Nuo šių metų rugsėjo 1 die
nos 11 klasių moksleiviai
galės pasirinkti humanita
rinės (kuriose daugiau moko
ma lietuvių, ir užsienio kalbų
bei istorijos), realinės (susti
printas matematikos, informa
tikos arba gamtos mokslų
mokymas), menines (dailės,
muzikos, istorijos, kalbų mo
kymas meninio profilio mo
kyklose bei gimnazijose) bei
technologinės (profesinėse mo
kyklose — informacinės tech
nologijos, verslo, ekonomikos

pagrindai'- p a k r a i p :
„Vienų dalykų mokymui ski
riama daugiau valandų, kai
kurių dalykų moksleivis mo
kosi mažesniu k r ū v i u , o kai
kurių
dalykų, k u r i ų
jam
reikės pagal būsimą kryptį ir
profesinę veiklą, j i s mokosi
daugiau", sakė Švietimo ir
mokslo ministerijos pagrindi
nio ir vidurinio ugdymo sky
riaus vedėja Loreta Žadeikaitė.
Mokymosi p a k r a i p a s moks
leiviai turi pasirinkti
iki
gegužės 15 dienos.
Pasak L. Žadeikaitės, pa
tvirtintuose naujuosiuose ug
dymo planuose nustatyti mo
komieji dalykai ir valandų
skaičius, pateikti tam tikri
paaiškinimai, kaip mokyklos
turi organizuoti ugdymo dar
bą.
Nuo kitų
mokslo
metų
pačios mokyklos galės spręsti,
ar mokslo metus skirstyti tri
mestrais, kaip buvo iki šiol, ar
pusmečiais.

* Policija Lazdijuose su
laikė moksleivius, gaminu
sius ir platinusius padirbtus
litus, pranešė Policijos depar
Jaunieji „parlamentarai''
tamentas. Antradienį Lazdijų
nepatikliai ž i ū r i į
parduotuvėje, 7-tos
klasės
pertvarką
moksleivis bandė panaudoti
Trečiadienį surengtoje spau
netikrą 20 litų banknotą. Ti
skirtoje
riant įvykį nustatyta, kad šias dos konferencijoje,
parla
kupiūras pagamino 15-metis pirmajai moksleivių
aštuntokas. Šio nepilnamečio mento sesijai. įvairių Lietuvos
namuose pareigūnai rado ir mokyklų atstovai profilini'.
paėmė kompiuter;, kuriuo, mokymo įvedimą vertine pa
kaip įtariama, buvo gaminami kankamai skeptiškai.
netikri pinigai, disketes bei
„Aš ir mano bendraamžiai
keturias n e t i k i 100 litų reaguoja į profilinio monymo
kupiūras.
įvedimą skeptiškai ir netgi
* Šv. Velykų išvakarėse priešiškai", spaudos konferen
K a u n o meras V>'autas Šus cijoje sakė viena iš 95 Lietu
tauskas ir vicemeras Gedimi vos moksleivių parlamento
nas J a n k u s susitiko su Lietu narių Indrė Bardziliauskaitė.
vos Vyskupų K iferencijos Pasak jos, devintoje klasėje
pirmininku, Kauno arkivysku dar besiformuojančiam žmo
pu metropolitu, Kauno miesto gui sunku pasirinkti, tiksliai
garbės piliečiu Sietu Tamke- žinoti, ko jis nori. Kita, anot
vičiumi ir nuoširdžiai pasikal jos, blogybė yra t a . kad ne
bėjo apie miesto > vlvaldybės klausiama pačių moksleivių
ir arkivyskupijos iesni ben nuomonės.
„Dėdės tetos susėdę keičia,
dradarbiavimą. p;> :sdami so
;
kažką
daro, ar tai gerai pa
cialinės rūpybos. 'risikėlimo
tiems
mokiniams,
nėra klau
šventovės paramo- :ondo, Eu
charistinio kongn- organiza siama", sakė I. Bardziliau
vimo Kaune ir k' Jausimus. skaitė. Jai pritarė ir kiti mo
ksleivių parlamento nariai.
(Elta'

Maskva, balandžio 25 d.
(BNS) — Rusijos pilietis Sta
nislavas Mickevičius, nuteis
tas Vilniuje už dalyvavimą
1991 metų sausio antivalsty
biniame sąmoksle ir pabėgęs į
Rusiją, teigia esąs pasiryžęs
atvažiuoti į Lietuvą, kai bus
nagrinėjama apeliacija jo by
loje, jeigu Lietuvos valdžia ga
rantuos j a m saugumą ir ne
liečiamumą.
S. Mickevičius pirmadienį
BNS žinių agentūros padali
niui Maskvoje pranešė, kad jis
pasirengęs atvažiuoti į ba
landžio 26 dieną prasidėsiantį
Vilniaus apeliacinio teismo
posėdį byloje dėl 1991 metų
sausio įvykių, kurioje nuteis
t a s jis. taip pat SSKP Lietuvos
skyriaus vadai Mykolas Buro
kevičius, Juozas Jermalavičius bei d a r trys jų pagalbinin
kai.
Drauge S. Mickevičius nori
garantijų, kad j a m paskelbto
nuosprendžio vykdymas būtų
sustabdytas ir jis nebūtų su
imtas.
„Manau, jog aš, dalyvauda
mas teisme, padėsiu teismo
kolegijai objektyviai įvertinti
tai, kas vyko 1991 metų sausį,
ir priimti teisinga sprendimą",

pareiškė S. Mickevičius .Ta
čiau atvažiuoti į Vilnių ir da
lyvauti teisme galiu tik tada,
jeigu bus sustabdytas nuo
sprendžio, kurį rugpjūčio 26
dieną man paskelbė Vilniaus
apygardos teismas, vykdymas,
man bus užtikrintas saugu
mas Lietuvos teritorijoje bei
galimybė sugrįžti į Rusiją, jei
gu teismas priims man nepa
lankų sprendimą", pridūrė S.
Mickevičius.
S. ' Mickevičius sakė arti
miausiu metu išsiusiąs pra
šymus dėl tokių garantijų ape
liaciniam teismui ir Lietuvos
prezidentui Valdui Adamkui.
Kalbėdamas apie jam ir jo
draugams pateiktus kaltini
mus organizavus prosovietinį
sąmokslą, per kurį žuvo žmo
nių, S. Mickevičius priminė
neseniai Lietuvos spaudoje
rusų kalba paskelbtą buvusio
krašto apsaugos vadovo An
driaus Butkevičiaus ir vieno
Sąjūdžio vadovių Vytauto Pet
kevičiaus interviu, kuriuose
jie neva pareiškė, kad į žmo
nes prie Vilniaus televizijos
bokšto nuo gretimų namų
stogų neva šaudė krašto ap
saugos „savanoriai".

Biržų naftotiekio pareigūnai
įtariami sukčiavimu
B i r ž a i , balandžio 26 d.
(E 1 ta) — Bv*ž*.; rs*jcw nrokur a t ū r a iškėlė baudžiamąją by
lą dėl svetimo turto iššvais
tymo arba pasisavinimo stam
biu mastu „Mažeikių naftos"
Biržų padalinyje.
Dienraščio „Panevėžio ry
tas" teigimu, pagal Darbo įsta
tymą, kaip netekusios darbda
vio pasitikėjimo, iš darbo buvo
atleistos bendrovės
finansi
ninkė Liuda Jasaitienė, kasi
ninkė Birutė Totorienė bei bu
halterė Katerina Goštautienė.
Biržų prokuratūros darbuo
tojų teigimu, tyrimas buvo
pradėtas, kai į teisėtvarkos
pareigūnus kreipėsi „Mažei
kių naftos" atstovai.
Naftotiekio darbuotojų na
muose buvo atliktos kratos,
kurių metu, neoficialių šalti
nių teigimu, buvo rasta parei
gūnus dominančių dokumen
tų.
Spėjama, kad per praėju
sius metus buvo išgrobstyta
* Lietuvis, kuris balan
džio 22 d. n u š o k o n u o k e l t o
„Palanga" denio į jūrą ir buvo
išgelbėtas, kai buvo deportuo
j a m a s iš Švedijos į Lietuvą,
tęsia savo nuotykius. Antra
dieniu rytą bendrovės SAS
lėktuvu jis buvo a t s k r a i d i n t a s
iš Stokholmo į Vilnių. Nors
„Lietuvos r y t a s " (04.25) pra
nešė, kad šis asmuo, kurio as
menybė nežinoma, turi pavog
tą kėdainiečio Mariaus Šable
vičiaus pasą, Lietuvos pasie
nio pareigūnai jo nesulaikė.
Sukčiui, kuris Vilniaus oro
uosto pasienio kontrolės punk
te pateikė svetimą pasą,-buvo
leista eiti k u r nori.
IEIUI

1.5-3 mln. litų. Pagal padirbt»« sutartis per kitas verslo
ves buvo pervedami naftotie
kio pinigai, kuriuos dar nenu
statyti asmenys paimdavo ir
išsidalindavo. Gali būti, kad
pinigai buvo pervedami vamz
dynams atnaujinti, tačiau dar
bai nebuvo atlikti.
Bylą tiriantys pareigūnai
kol kas atsisako komentuoti
pradėtą tyrimą.
Antradienį įtariamieji dar
nebuvo sulaikyti, tačiau pro
kurorai patvirtino, kad tarp
įtariamųjų
yra
naftotiekio
bendrovės darbuotojų, susiju
sių su jos finansinės veiklos
tvarkymu.
Tikimasi, kad „Mažeikių
naftoje" atliekamas patikrini
mas išaiškins, ar nebuvo dau
giau panašių sukčiavimų.
* Vilniaus a p y g a r d o s
teismas antradienį pradėjo
nagrinėti kunigo Ričardo Mi
kutavičiaus nužudymo bylą.
Pagrindinis kaltinamasis 46
metų Kauno kolekcininkas
Vladas Beleckas teisme pripa
žino v:sus kaltinimus, išsky
rus nužudymą, teigdamas,
kad su kitais kaltinamaisiais
nebuvo tartasi dėl nužudymo.
Tuo tarpu du iš trijų jo bendri
ninku prisipažino dalyvavę,
nužudant R. Mikutavičių. Vie
nas jų — Ivanas Kvaskovas —
parengtinio tardymo
metu
sake, kad V. Beleckas už kuni
go nužudymą jam buvo paža
dėjęs 100,000 dol., tačiau gavo
tik apie 5,000 dol. Šią bau
džiamąją bylą turėjo nagrinėti
Kauno apygardos teismas, ka
dangi visus nusikaltimus tei
siamieji padarė Kaune. Tačiau
Kauno teisėjai nusišalino nuo
bylos nagrinėjimo, nes dau
gumą jų pratęsinėjo suėmimo
terminus suimtiesiems arba

Pasak jų, labai stinga infor
macijos apie švietimo reformą,
kai kuriose mokyklose moks
leiviai nesąmoningai renkasi nagrinėjo ju skundus. <BNSI
profiliuotą mokymąsi.
Moksleiviai taip pat abejojo,
KALENDORIUS
ar švietimo reforma yra pa
Balandžio 27. Anastazas. AuSra,
grįsta finansiškai, ar visi tėvai Aušrelė. Gotautas, Tertulijonas,
įstengs įpirkti savo vaikams Žydre
vadovėlius, ar pakaks auto
Balandžio 28 d §v. Petras Cha
busų kaimo vaikams atvežti į ne!. Rimgailė. Valerija, Vitalis, Vy
gantas
mokvklas.

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 27 d., ketvirtadienis

DRAUGAS

LIETUVIŲ TELKINIAI
velėmis Lietuvoje, paskui pe
D E T R O I T , MI
rėjo į dramą ir romaną. Vie
nas iš pagrindinių romanų
VISI DALYVAUKIME
buvo „Šventaragis". Detroite
L B RINKIMUOSE
gyvena žmona Irena ir sūnūs
Algis ir Gintas. Vytautas
Lietuvių Bendruomenės 16- Alantas palaidotas Petrašiūnų
tos JAV Tarybos ir X PLB Sei kapinėse, Kaune.
mo narių Detroito rinkimų
lm
komisiją sudaro: pirmininkas
VELYKOS ŠV. ANTANO
Andrius Butkūnas, tel. 248PARAPIJOJE
477-8475, nariai Vytas Petru
lis. Juozas Mikaila ir Kazys
Velykų sekmadienį, balan
Navasaitis. Komisijos nariai
budės Dievo Apvaizdos Kultū džio 23 d., Prisikėlimo šv. Mi
ros centre šeštadienį, balan šias Šv. Antano bažnyčioje au
džio 30 dieną, nuo 12 iki 1:30 kojo ir pamokslą pasakė kle
vai. p.p. ir sekmadienį po 9 ir bonas kun. Alfonsas Babonas.
10:30 vai. r. šv. Mišių. Šv. An Įspūdingai giedojo parapijos
tano parapijoje sekmadienį, choras, vadovaujamas muz.
balandžio 30 dieną, po 9 ir Stasio Sližio. Ypač pakiliai
„Linksma
diena
10:30 vai. r. šv. Mišių. Balsa skambėjo
vimo vokus galėsite grąžinti mums nušvito". Vyko procesi
paštu arba atnešti ir įmesti į ja aplink bažnyčią, kurioje
balsavimo dėžę, balsavimui dalyvavo aukų rinkėjai. Skai
skelbtose dienose. Balsavimo tinius skaitė Antanas Osteika.
Po Mišių parapijiečiai ir
lapai bus siunčiami paštu
tiems, kurie nepasiims jų as svečiai susirinko gražiai pa
parapijos
salėje.
meniškai. Rinkimo komisija puoštoje
prašo, kad kuo daugiau bal Spalvingi pavasario žiedai
suotojų pasiimtų balsavimo puošė stalus. Velykas švęsti
lapus, tuo sumažins išlaidas visuomet smagu. Net jei ir ne
namuose, net jei ne su arti
ir komisijos darbą.
mais žmonėmis. Dalyvių vi
suomet laukia Šv. Antano pa
KAIP IR KUR
GRAŽINTI BALSAVIMO rapija. O Antaninėje visuomet
smagu, linksma, visada gali
LAPUS
ma draugų arba bendramin
čių
susirasti. Ir šįmet Velykos
Negrąžinusieji balsavimo la
Antaninėje
buvo smagios. Šei
pų paštu, galės juos įteikti as
mininkė
Ona
Pusdešrienė ir
meniškai šeštadieniais, gegu
jos
talkininkės
buvo pasiruo
žės 13 d. ar 21 d.. Dievo Ap
šusios
daug
gardžių
patieka
vaizdos Kultūros centre nuo
lų.
Tai
buvo
klebono
vaišės.
12 iki 1:30 vai. p.p. Sekmadie
Parapijos
moterys
iškepė
tor
niais, gegužės 14 ar 21 d. po 9
tų
ir
pyragų.
Dalyviai
ir 10:30 vai. r. šv. Mišių. Sek
madieniais Šv. Antano parapi džiaugsmingai sveikino vieni
joje, gegužės 14 ir 21 d. po 9 ir kitus, daužė margučius ir vai
šinosi skaniais Velykų val
10:30 vai. r. šv. Mišių.
giais. Nuotaika pakili, šeimy
niška. Buvo linksma ir smagu
"- KAS KANDIDATUOJA
pabendrauti su parapijiečiais
ir draugais, taip, kad pora va
Į JAV Tarybą kandidacuoja:
landų labai greit prabėgo. At
Saulius Anužis, Vytautas Kasisveikinę, vieni ėjo pietų į
mantas, Gražina Kamantienė,
svečius, kiti — namo toliau
Algis Rugienius, Narimantas
švęsti Velykas. Visi dėkojame
Udrys ir Jonas Urbonas.
mūsų mielam klebonui kun.
(Renkami šeši kandidatai).
Alfonsui Babonui už jo nuo
I X Pasaulio Lietuvių seimą širdumą,
rūpestį,
skanius
kandidatuoja: Vytautas Ka- pusryčius, progą pajusti tar
mantas, Gražina Kamantienė, pusavio ryšį ir parapijos dva
Jonas Svėra, Liuda Rugienie- sią.
nė, ir Jonas Urbonas. (Renka
mi trys kandidatai)
Regina J u š k a i t ė
Švobienė
PRISIMINTAS
VYTAUTAS ALANTAS
Balandžio 23 d., „Lietuviškų
melodijų" radijo
valandėlė
paminėjo rašytojo, žurnalisto
ir publicisto a.a. Vytauto
Alanto 10 metų mirties su
kaktį. Vytautas Alantas gimė
1902 m. birželio 18 d., Sida
bravo bažnytkaimyje, Nauja
miesčio valsčiuje, Panevėžio
apskr. Mirė Detroite 1990 m.
balandžio 23 d. Visą gyvenimą
Vytautas Alantas skyrė rašy
bai. Rašė tautiniais, kultūri
niais ir politiniais klausimais
daugeliui lietuvių laikraščių
ir žurnalų. Literatūrine kūry
ba pradėjo eilėraščiais ir no

WORCESTER, MA
IŠLYDĖJOME
A A . MAGDELENĄ
ŠERMUKŠNIENE
Kovo 27 d. senelių slaugos
namuose Holden, Massachusetts, širdies ligos varginama
mirė Magdelena (Pauliukonytė) Šermukšnienė. Velionė
buvo 89 metų amžiaus.
Gimė Jurgežerių kaime —
Lietuvoje. 1944 m. karo aud
ros sūkury Šermukšnių šeima
pateko Vokietijon.
1949 m. atvyko į JAV. Ap
sigyveno North Dakota, bet
netrukus persikėlė į Worcester, MA. Pradėjo naują gyve-
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. Detroito lietuvių telkinio Dievo Apvaizdos parapuos metiniame susirinkime, s.m. balandžio 9 d., išrinktoji nauja
parapijos taryba. Iš k.: sėdi — Valentina Rauckiene, klebonas kun. Aloyzas Volskis, dr. Kastytis Karvelis, Ro
bertas Selenis ir Alma Butkunienė. Stovi — Juozas Orentas, Danutė Jankienė, Mykolas Abarius, tarybos pirmi
ninkė Janina Udrienė, Navasaitienė ir Rūta Mikulionienė. Parapijos tarybą sudaro keturi rinkti ir aštuoni
įvairių organizacijų nariai. Ši jau dvidešimt devintoji taryba.
Nuotr. Jono Urbono

nimą, naujame pasaulio že
myne. Magdelena dirbo dra
bužių siuvimo bendrovėje. Po
20 metų pasitraukė pensijon.
1968 m. Worcesterio priemies
tyje, Boylston, MA, įsigijo
gražų namelį, kuriame gyveno
iki mirties. Išaugino gražią
skautišką šeimą: tris sūnus ir
dvi dukteris. Išmokslino ir
išleido į gyvenimą. Magdelena
su savo vyru Adolfu Šermukš
niu džiaugėsi ne tik vaikais,
bet ir augančiais vaikaičiais.
1996 m. mirė mylimas vyras
Adolfas. Jo netektį skaudžiai
išgyveno, bet mylinčių vaikų
globoje leido gyvenimo saulė
leidžio artėjančias dienas, kol
ir ją mirties angelas pakvietė
palikti šį pasaulį.
Priklausė Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijai. ALRK Moterų
Sąjungos 5-tai kuopai. Lietu
vių Labdaros dr-jai. Nekalto
Prasidėjimo seserų vienuolijos
Putname Worcesterio rėmėjų
skyriui. Lietuvių skautų komi
tetui. VVorcesterio apylinkės
Lietuvių Bendruomenei.
Kovo 30 d. a.a. Magdelenos
Šermukšnienės kūnas iš Jono
Kazlausko laidojimo namų bu
vo nuvežtas į parapijos bažny
čią, kurioje už jos sielą šv.
Mišias koncelebravo parapijos
adm. kun. Antanas Nockūnas,
MIC, asistentas kun. Jonas
Petrauskas, MIC, ir Nekalto
Marijos Prasidėjimo seserų
vienuolijos kapelionas kun.
Antanas Diškavičius iš Putnam, CT. Buvo atvykusios ir
šios vienuolijos seselės provin
cijole Paulė ir ses. Oliveta. Per
Mišias giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas vargoni
ninkės Onos Valinskienės.
Anūkė Aldutė Shumway pa
giedojo močiutei „Ave Mana... .
Po Mišių kūnas nulydėtas į
amžino poilsio vietą Notre Dame kapinėse. Kapinių mauzo
liejuje maldas kalbėjo ir ant
karsto žiupsnelius žemės iš
mūsų -brangios Tėvynės Lietu
vos užtfajrė kun. A. Nockūnas,
MIC. Giedojome „Marija, Ma
rija...".
Palaidota šalia savo vyro,
a.a. Adolfo Šermukšnio, su ku
riuo kartu išgyveno 56 vedybi
nio gyvenimo metus.
Nuliūdę /liko trys sūnūs:
Jurgis (nevedęs). Zigmas ir
Julius Šermukšniai. Dukterys

Aldona Mhimway ir Gema vadovas — Aleksas Petraus
Danahar su šeimomis. Vienuo kis.
Ekskursantai
pietaus
lika vaikaičių, du provaikai „Seklyčios" restorane Čikago
čiai ir daug kitų giminių.
je.
MIRĖ JONAS MAŽETVA
Vasario 24 d. Vokietijoje mi
rė Jonas Mažeiva, Vandos Ra
monienės, gyvenančios Worcesteryje, brolis. Ten vyko ir
gedulingos pamaldos, po kurių
nuvežtas į krematoriumą. Ur
na su pelenais sesers Vandos
rūpesčiu ir pastangomis par
skraidinta i Worcesterį. Ba
landžio 1 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje, dalyvau
jant sesers Vandos giminėms,
šeimai bei jos draugams ir vie
tos lietuviams, už a.a. Jono Egidijus Marcinkevičius, Clevelan
do Lietuvių kredito kooperatyvo
Mažeivos sielą šv. Mišias au „Taupa" vedėjas.
kojo ir pamokslą pasakė para
pijos asistentas kun. Jonas
DIDYSIS KONCERTAS
Petrauskas. Giedojo parapijos
choras. Urna su pelenais pa
Po sėkmingų, gražiausių
laidota Šv. Jono kapinėse, Ma- spaudos atsiliepimų apie trijų
žeivų šeimos kape, kuriame chorų „Dainavos", „Exultajau ilsisi a.a. Vandos Ramo te" ir „Volungės" koncertų Či
nienės mamytė ir brolis. Ilsė kagoje ir Toronte, Clevelankis ir Tu, Bįielas Jonai, Vieš das, Akronas, Pittsburgas ir
paties ramybėje.
kiti aplinkiniai miestai „Gen
Sesuo Vanda Ramonienė su ties giesmes" dainas girdės
ruošė labai gražų a.a. savo Clevelande, institute/)f Music
brolio prisiminimą ir pagerbi —Kulas Hali salėje, 11021
mą šv. Mišių auka. Po jų visus East Blv. birželio 10 d. , 5 vai.
pamaldų dalyvius pakvietė į p. p. Bilietai po 25,15 ir 10 do
parapijos salę pasidalinti su lerių jau platinami Dievo Mo
ja, bendraujant prie kavos tinos parapijos svetainėje sek
puoduko, mintimis ir šiltu žo madieniais po lietuviškų šv.
džiu apie mylimą brolį.
. « , Mišių. Norintieji vykti į kon
certą galės vykti specialiu au
tobusu, o savo automobilius
CLEVELAND, O H
palikti Dievo Motinos parapi
jos
automobiliams
statyti
DAINA IR MUZIKA
aikštėse.
SKAMBĖS 80 M E T Ų
Visi ruoškimės šiam didžia
POKYLYJE
jam pavasario koncertui.
Clevelando lietuvių Ameri
V.R.
kos piliečių klubas kviečia vi
sus į iškilmingą pokylį, kuris, O M A H A , N E
minint 80 metų reikšmingo
darbo šiame telkinyje sukaktį,
KETURIOS DVASINĖS
įvyks š. m. balandžio 29 Lietu
ATGAIVOS DIENOS
vių namų didžiojoje salėje.
Omahos negausiame lietu
Nuo 6 v. v. veiks bufetas —
vių telkinyje buvo didelė 4 die
gėrimai ir užkandžiai nemoka
nų Gavėnios šventė, nes turė
mai, 4:45 v.v. meninė progra
jome iš Lietuvos atvykusius
ma— dainuoja Dariaus Polidu dvasios vadovus. Iš Klai
kaičio vadovaujamas „Daina
pėdos kun. Ladislovą Baliūną
vos" ansamblis iš Čikagos. Vi
ir Šiaulių vyskupijos vyskupą
są vakarą svečius linksmins
Eugenijų Bartulį. Omahos lie
dainininkas ir kompozitorius
tuvius tikrai nustebino iškil
Bronius iš Klaipėdos. Pokylyje
mingomis šv. Mišiomis ir turi
dalyvavimo kaina — 35 dol.
ningais
pamokančiais
paasmeniui.
asjasj i
?sr
Jau užsakyta dvidešimt sta
lų. Dėl pavienių vietų prašo
ma skambinti Danai Dundu
lienei — tel. 216-531-0284 ar
Albinai Bakūnienei tel. 440943-5948.
Lietuvių namų ir Piliečių
klubo direktorius Algis Penkauskas.
!!SBBBBBBBBMBB^
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Worcest«?r. M \. . ,-tineje šv. Kazimiero parapijos Šventėje dalis garbes svečių Iš k. William Hayward, MIC,
svečia;, iš Mananapolis, CT, Nekalto Prasidėjimo seserų vienuolijos provincijole Paulė Savickaitė ii Putnam, CT,
Šv Kazimiero parapijos adm kun Antanas Nockūnas. MIC, Marianapolio Tėvų marijonų vienuolyno viršininkas
brohs Hn.iti "..:., ,;-, MIC, Šv Kazimiero parapijos asistentas kun. Jonas Petrauskas, MIC, Marianapolio kole
gijos <lir.-k;<>n-..- K ,i ' miothy Roth, MIC. ir parapijos tarybos pirm Stephen Walin«ky, Jr
Nuotr. Carol Grigas

mokslais. Sekmadienį, 9 vai.
r. Švč. Marijos bažnyčioje bu
vo pirma komunija, tai klebo
nas Carl Sodoro pakvietė
vysk. Bartulį ir kun. Baliūną
dalyvauti iškilmingose Mišio
se, nes tarp pirmą komunija
priimančių buvo du lietuviai
vaikai iš mūsų parapijos. Tai
Algirdas Antanėlis ir Marty
nas Urbonavičius. Jiems vys
kupas įteikė pirmą šv. komu
nija. Reikia tikėtis, kad tiems
vaikams liks gyvenime ilga at
mintis. Tą patį sekmadienį, 10
vai. ryto po šv. Mišių, Šv. An
tano parapijos salėje buvo su
rengtas atsisveikinimas su
dvasios vadovais. Salė buvo
pilna žmonių, nes dar kartą
norėjo išgirsti dvasios vadovų
pamokančius žodžius. Jų at
sisveikinime dalyvavo klebo
nas Carl Sodoro ir Omahos
miesto administratorius, kuris
vyskupą Bartulį apdovanojo
Omahos miesto pažymėjimu.
Klebonas palinkėjo naujai
Šiaulių vyskupijai daug die
viškos palaimos, o vyskupui —
tapti kardinolu. Omahoje gy
venančių lietuvių vardu padė
kos žodį tarė A. Antanėlis ir
Moterų klubo vardu J. Povilaitienė. LB atstovė Nelė Sudavičiūtė mieliems svečiams
dovanojo bendruomenės marš
kinėlius. Darbu šiame svečių
priėmime daug prisidėjo Irena
Gartigaitė ir dr. G. Muraus
kas.
Mūsų dvasios vadovai turėjo
progą aplankyti šeštadieninę
lituanistinę mokyklą ir susi
pažinti su mokytojais ir vai
kais.
Mūsų dvasios vadovams bu
vo įdomu aplankyti 3 senelių
namus, kurie yra tarp geres
nių vyresnio amžiaus žmo
nėms. Jų savininkė yra Emili
ja Jonušienė.
Omahos lietuviai tikrai gra
žiai atsidėkojo negailėdami
stambiomis aukomis paremti
Šiaulių vyskupiją ir naujai
statomą bažnyčią Klaipėdoje.
Omahos „Aušros" ansamblio

EUGB4EC. DECKER, DOS, P.C.
4647 VV. 103 SL, Oak. Lnvn. H.
Pirmas apyt su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kabėti angliškai)
Tel. 706-422-6260

DR JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.TKh Ave., Htetory Hfc, IL

Tel. (706) 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 PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts RcL, Hk*ory H«s, IL

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (706) 586-4065
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, MJ)., &C.
Specialybe - Vidaus tgų gydytojas
Kalbame sstuviikaj

6918 W. Archer Avs.Sts. 5 ir 6
Cracaoo.IL 60636
TSJ.773-229-9M6
Valandos pagsj sussaUms,

ARASZUOBA.M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Naperville, IL 60563
Tel. (630) 527-0090
3825 Hkjhland Ave.,
Tower1,Suite3C
Downers G rovė, IL 60515
Tel. (630)435-0120

UNASSIDRYS,M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge. IL 60415
Tel. 706-636-6622
4149W.63rd. St.
Tel. 773-736-7709
šokėjai stropiai ruošiasi tauti
nių šokių šventei. Repeticijos
vyksta kas sekmadienį. Mie
liems šokėjams linkime lai
mingos kelionės į šokių šventę
ir laimingai grįžti į namus.
„Aušros" vadovė yra nepails
tanti Gražina Reškevičienė.
A. Antanėlis
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IŠVYKA l „TRAVIATOS'*
OPERA
Puikiu autobusu 42 dainos
ir muzikos mylėtojai gegužės
7 d. 6 vai. ryto iš Dievo Moti
nos parapijos automobilių pas
tatymo aikštes išvyks Čikagon
dalyvauti Lietuvių operos sta
tomame „Traviatos" spektak
lyje.
Išvyką ruošia Lietuvių pen
sininkų klubas, vadovaujamas
Henriko Pikturnos. Išvykos

Periodical claas postaga paid at Chicago, IL and additional mailius offices.
SukacnptiaD Ratas: $100.00. Foragn countries $115.
Postmaster Send sddraas changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street,
OucafO,IL60S2»-5S8».
MajjpdaaM jitė* BaaMaa, pakvitavimų ui prenumeratą naaiuo£iame Prie
peTardas ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata
galioja.
iii
DRAUGO pranuaaeratayr*
3m«n.
1/2 metų
Metams
$38.00
$60.00
JAV _
_
$100.00
$45.00
$65.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $115.00
Tik aofcadianio laida:
$33.00
$45.00
JAV
„
$60.00
$38.00
$60.00
Kana<k^n-kitar(U.S)
$66.00
Užsakant į Uetorą:
$250.00
Oro pasta
$500.00
$56.00
Reguliariu paJiu
$100.00
$85.00
Tik aarredienin laida oro pastų '"..'.... $160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu pastų $56.00
Vyriausia redaktore - Danute Bindottena
Administratorius - Valentinas Kmasplia
Moderatorius - kun. Viktoras Risasslis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8JO iki 4:00, snitariieniaii nedirba.
• Redakcija ui skelbimu, turini neatsako. Skelbimų kainos stshintify.
gavus prašymą, ką nors skelbti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsniu, nesaugo.
Siunčiant pi atome pasilikti kopiją.
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Denver. Colorado, lietuvių tautinių šokių grupes „Rota" šokėjai prie uikandtių stalo I* deainea: Audra
Riškute, Nijole Vidugiriene, Sandra Songailaite, Laima Jarasienė. Vida RiJkute-Keene. Vale Kalediene, Tadas
Mikelevičius Kairėje — EI vi na Ston6ene
Nuotr Ilonos DidibaUene*

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 27 d., ketvirtadienis

AR PUTIN PAVOJINGAS
LIETUVAI?

Danutė Bindokienė

ZENONAS PRŪSAS
Svarbesni įvykiai pas Lietu kuri būsianti paskelbta per in
vos didžiąją kaimynę — Ru auguraciją. Po to vyks mini
siją — turėtų dominti visus stro pirmininko paskyrimas ir
„Draugo" skaitytojus. J u k nuo kabineto sudarymas. Tikima
jų gali daug priklausyti Lietu si, kad tada bus galima geriau
vos likimas. Žinau, kad tai spėlioti, kur ir kokiais keliais
mane daugiau negu domina. jis bandys vesti Rusiją, kaip
Todėl beveik kasdien vietinio spręs Rusijos problemas, ku
universiteto bibliotekoje apie rių yra daugybė.
tai ieškau žinių ir retkarčiais
Pirmoje vietoje yra Rusijos
bandau jomis pasidalinti su ekonomija, kurios stovis labai
„Draugo* skaitytojais.
blogas, ne tik pagal krašto
Rusijoje labai svarbus įvykis ekonominius rodiklius, bet ir
buvo kovo 26 dieną: preziden dėl labai nevienodo turto pa
tiniai rinkimai. Kaip buvo siskirstymo. Yra tik dvi žmo
laukta ir spėliota, juos laimėjo nių klasės: turtingieji ir be
Vladimir Putin, praeityje bu turčiai, o vidurinės klases
vęs aukštu KGB pareigūnu. kaip ir nėra. Jelcin sėdėjo tur
Tarp 11 kandidatų jis gavo 53 tuolių, vadinamų oligarkų,
proc. balsų. Antroje vietoje kišenėje ir su gausiais biuro
buvo komunistas Ziuganov su kratais valdė Rusiją. Putin
29 proc. balsų, trečioje libera turės padaryti daugelį spren
las Javlinskij su 6 proc. ket dimų, pavyzdžiui, ar ir toliau
virtoje — Aman Tulajev su 3 dalintis valdžia su oligarkais?
proc. balsų, o kiti 7 kandidatai Kaip išnaikinti kyšius, korup
gavo po mažiau, negu 3 proc. ciją valdininkijoje? Kaip su
balsų. Du procentai pabalsavo kurti „teisės diktatūrą" ir su
už „prieš visus". Mums gera sodinti oligarkus į kalėjimus?
naujiena: lietuvių labai ne Kaip sudaryti sąlygas ekono
kenčiąs didelis ultranaciona- miniam išsivystymui ir pri
listas Žirinovskij tegavo tik traukti užsienio kapitalą?
2.7 proc. balsų. Kiek netikėtas Kaip atgaivinti žemdirbystę?
buvo neblogas Ziuganov pasi Kaip sumažinti žmonių mir
rodymas. Mat, prieš rinkimus tingumą? Juk dabar per me
galvota, kad jis gaus tik apie tus miršta beveik milijonu
20 proc. balsų, o gavo 29 proc. žmonių daugiau, negu gimsta.
Gal jam padėjo tai, kad Kaip išnaikinti alkoholizmą,
priešrinkiminė Putin propa kriminalines grupuotes? Kaip
gandos sunkioji artilerija buvo ištraukti Rusijos žmones iš
nukreipta ne į jį, o į demo ekonominės ir psichologinės
kratą Javlinskij, apie kurį depresijos? Dabar milijonai
buvo paskleista daug netiks rusų beveik badauja, ypač
lių, ar tiesiog melagingų, gan pensininkai.
dų, pavyzdžiui, kad jis esąs
Tiesa, paskutiniu laiku dėl
Amerikos CIA agentas.. Jav
labai pakilusių pasaulinių
linskij taip pat buvo pasisakęs
naftos kainų Rusijos ekonomi
prieš Čečėnijos karą. Atrodo,
ja rodė pagerėjimą ir krašto
kad Putin daugiau domino ne
biudžetas rodė perteklių. Dėl
komunistų, o demokratų -— re
to Putin galėjo daliai žmonių
formatorių balsai. Pastangos
grąžinti ilgai neišmokėtus at
buvo sėkmingos: už Javlinskij
lyginimus ir net mokytojams
balsavo — 6 proc. rinkėjų.
pakelti atlyginimus 20 proc.
Kas šiandien yra žinoma Tas jam padėjo laimėti rinki
apie Putin ir kokie jo planai? mus. Padidėjusios pajamos dėl
Iš žiniasklaidos atrodo, kad jis naftos pabrangimo taip pat
yra labai skirtingo bado, negu leido vesti Čečėnijos karą. Bet
Jelcirt. Jelcin yra daugiau dėl padidėsiančios naftos ga
jausmo žmogus, galima saky mybos arabų kraštuose naftos
ti, karštakošis. Greit užsidega kainos žada vėl nukristi. Ki
ir greit atvėsta, linkęs daryti tuose kraštuose nukritusi naf
staigius, gerai neapgalvotus tos kaina bus kompensuota di
sprendimus. Putin daugiau re desniais parduodamos naftos
miasi protu ir logika. Yra la kiekiais, bet Rusija to padary
bai atsargus, nesentimentalus ti negalės: ir dabar eksportuo
pragmatikas oportunistas, ne ja viską, ką tik sugeba iš
ideologas. Visai negeria alko žemės išsiurbti.
holio. Prieš rinkimus nepa
Šiuo metu Putin eina ne tik
skelbė jokios programos. Ka prezidento, bet ir ministro pir
dangi jo kadencija prasideda mininko pareigas. Turės būti
tik gegužės mėnesio 5 dieną, paskirtas ministras pirminin
kada jis priims išrinkto prezi kas. Dabar tas pareigas iš da
dento pareigas, Putin žada lies eina pirmasis pavaduoto
tarpinį laikotarpį panaudoti jas Michail Kasjanov. Atrodo,
savo programos sudarymui, kad jis yra Putin vertinamas,

PRIE SEDOS IR
BARSTYČIŲ: PRIEŠ
55 METUS
JUOZAS KUCKAILIS
NT.4

Tęsinys
Pievėnuose,
kur kaip tik buvo pradėta organizuoti Tėvynės apsau
gos rinktinė, salia bažnyčios, prie klebonijos pastato
buvo atidengta paminklinė lenta, bylojanti apie lietu
vių savanorių dalinių vadų nutarimą organizuotai
priešintis naujai bolševikinei okpacųai. Sedos kapi
nėse pašventintas paminklas, į kuri surašytos pavar
dės visų žinomų žuvusiųjų prie Sedos Tėvynės apsau
gos karių. likilmėse dalyvavo aukiti Krašto apsaugos
ministerijos, kariuomenės, savanorių pajėgų parei
gūnai. Būtent tądien buvo visuomenei oficialiai pra
nešta, kad naujajam Seimui priėmus teisingumą at
statančius įstatymus, pokario metų partizanai, 1941
metų sukilimo dalyviai, Tėvynės apsaugos rinktinės
kariai ir gen. P. Plechavičiaus Vietinės rinktinės ka
riai yra pripažinti tėvynės gynėjais su tokiomis pa
čiomis teisėmis, kaip ir aukitesniosios Lietuvos ka
riuomenės kariai, 1918-1920 metų savanoriai. Gaila,
kad, sulaukę mūsų dienų, Tėvynės apsaugos rinktinės
kariai, kurių tėra nedidelis būrelis išsibarsčiusių po
platųjį pasaulį, nesulaukė rimtesnių apdovanojimų. O
graži proga buvo.
1999 m. rugpjūčio 1-ąją Sedos miestelio aikštėje,
šalia bažnyčios, iškilmingai atidengtas ir pašven

Stengiantis erdvių
paslaptis atspėti
Astronomija — senas moks buvo padėti atskleisti pa
las. Galbūt tiek pat senas, slaptį: kiek sena yra visata,
kaip pati žmonija. Kas tie kokia buvusi jos pradžia, ko
šviesūs taškai, žibantys nak kia galėtų būti pabaiga
ties padangėje, žmogus (nuo (žinoma, į tai žvelgiant iš gry
primityviausio iki modernaus) nai mokslinės, ne religinės
spėliojo visais amžiais, o, ne sąvokos taško j, per savo veik
galėdamas atspėti, kūrė mi los dešimtmetį jis atliko daug
tus, legendas, pasakas... Juk daugiau, davė net nenumaty
žmogui buvo ir yra svarbu tos informacijos.
Hubble teleskopas visatos
pažinti ir savo artimąją ap
linką, ir tai, „kas už horizon amžių „pastūmėjo pirmyn į
to". Ne vien pažinti, bet su 12-14 milijardų metų laiko
tarpį", bet tai tik spėliojimai,
prasti, pavadinti vardais!
Kadangi mūsų akių žvilgs kurie gali tęstis, kol žmogus
nis toks ribotas, ieškota prie Žemėje gyvens. Nepaisant
monių, kurios padėtų pasiekti dažno sutrikimo, Hubble per
kuo gilesnius tolius. Galima dešimtmetį visatoje atrado
drąsiai sakyti, kad iki šiol 13,670 naujų objektų, atliko
pats veiksmingiausias tam per 271,000 stebėjimų, at
„įrankis" yra, prieš dešimt skleidė ne vieną, ilgai astrono
metį į Žemės stratosferą iš mus varginusią, paslaptį. Pa
vyzdžiui, buvo patvirtintas
keltas, Hubble teleskopas.
Jau atšilo — romantiškas pavasaris tėvynėje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus
Šios savaitės pirmadienį, spėliojimas, kad tarp žvaigž
ypač dėl jo išsiderėjimo, kad pov, buvęs labai žiauriu disi įtikinti eilinį Rusijos pilietį, balandžio 24 d., suėjo lygiai dynų ir galaktikų vis tik yra
trečdalis skolų Vakarų finan dentams ir nerusų tautoms. jog Rusija ekonomiškai neatsi- dešimt metų nuo Hubble tele vadinamosios Juodosios ma
sinėms institucijoms būtų Ru Kiekviena proga Putin jį giria, gaus tol, kol neatgaus „pra skopo — pirmosios observato sės skylės" — jų masė esanti
sijai dovanotos. Spėliojama, o per 85-tas jo gimimo sukak rastų" imperijos teritorijų, rijos, kurios „žvilgsnio" ne tokia tanki, trauka tokia stip
kad jis bus naujuoju ministru tuves iškilmingai ant jo kapo ypač Baltijos kraštų. Todėl gal trukdo Žemės atmosfera, tar ri, kad niekas jai negali atsis
pirmininku. Kadangi Kasja padėjo gėles. Antra vertus, linkėkime Vladimir Putin sėk šos ūkanos, miestų šviesų pirti. Tarp kitų Hubble tele
nov yra Jelcin klikos narys, Putin herojais yra ir buvęs mės per ateinančius 4 metus. atšvaitai. Sumanymas įtaisyti skopo atradimų ar paste
tuo atveju oligarkai ir toliau Prancūzijos prezidentas Char Juk soti, žuvų ar elnio mėsos teleskopą Žemės orbitoje, o bėjimų: galaktikos, nebulos,
Rusijoje turėtų daug galių.
les DeGaulle Prancūzijos išve prisiputusi, meška yra daug paskui tų planų įvykdymas „žvaigždės gimimas" (o gal tik
Kadangi Ziuganov komu dimo iš politinio ir ekonominio mažiau pavojinga, negu labai (Hubble sveria 12 ir pusę to sprogimas, jai mirštant), nuos
nos) jau kainavo milijardus tabūs kosminių dalelyčių de
nistų partija neblogai pasirodė chaoso po Antrojo pasaulinio alkana.
dolerių. Per dešimt metų tris besys, patvirtintas vidutinio
per Dūmos ir prezidentinius karo, ir buvusis Vokietijos fi
kartus Hubble teleskopo veiki dydžio žvaigždžių („brown
rinkimus, atrodo, kad Putin nansų ministras, vėliau kan
mas buvo sutrikęs — 1993, dvvarf stars"), arba pusžvaigžbandys ją padaryti savo jau cleris Ludvvig Erhard dėl jo
IR
VĖL
„DANGUS
1997 ir 1999 metais, tad džių buvimas — nors jau se
nesniuoju partneriu ne tik įvykdyto „ekonominio stebuk
GRIŪVA"
reikėjo prie jo nuskristi, pa niai tikėta, kad jos egzistuoja,
Dūmoje, bet ir Kremliuje, lo" pokario Vokietijoje. De
keisti susidėvėjusias dalis, bet tikrų duomenų neturėta
galbūt su jais sudarant koa Gaulle Prancūzijoje įvedė 7
Gegužės
5-16
d.
saulė
ir
įdėti naujus instrumentus ir — pačių seniausių visatos
metų
prezidentūrą,
kad
būtų
liciją prieš oligarkus. Ar pats
šešios
jos
planetos
susilygiuos
atlikti kitus darbus. Tai, be žvaigždžių suradimas ir pan.
pakankamai
laiko
pravesti
vi
Putin dar tebėra komunistas?
„eilute",
tad
įvairūs
„prana
abejo, ne sugedusio šaldytuvo
sas
reikalingas
reformas.
Gal
Visa tai sudaro vieną pro
Per rinkimus Javlinskij buvo
apkaltinęs, kad jis tebesąs dėl to Putin jau dabar pradeda šai" vėl baugina žemės dre ar automobilio pataisymas, duktyviausių astronomijos ty
„slaptas komunistas". Gal Jav kalbėti apie 7 metų preziden bėjimais, galimais mūsų pla nes astronautai turėjo atsi rinėjimų dešimtmečių. Tačiau
linskij ir nemeluoja. Priešin tavimo kadeftciją Rusijoje, jo 4 netos polių pakrypimais, arba plėšti iš Žemės traukos glėbio, žmogui ir to negana-: jis siekia
gai Jelcinui, kuris, būdamas metų terminui pasibaigus. Tai bent staigiais biržos kritimais palikti savo erdvėlaivio sau vis daugiau sužinoti, pažinti,
gumą ir beorėje erdvėje, apsi vis labiau įsigilinti į visatos
prezidentu, labai nemėgo ko jam duotų 11 metų Rusiją pa ir kitomis nelaimėmis.
Už
Saulės
„žąsele"
išsilyvilkus nepatogiais drabužiais, paslaptis. NASA jau planuoja
statyti
ant
kojų.
munistų, yra ženklų, kad Pu
giuos
Merkurijus,
Venera,
atlikti ypatingo kruopštumo naują, stipresnį, modernesnį
tin dar tebėra palankus komu
Ar per tą laiką Lietuvai
Žemė,
Marsas,
Jupiteris
ir
Sa
reikalaujančius pataisymus. erdvių teleskopą, kuris, mano
nistams. Pavyzdžiui, Krem grėstų Rusijos okupacija? Ga
liuje yra apsistatęs buvusiais lima tik spėlioti. Tuo laikotar turnas, deja, Žemės gyvento Paskutinį kartą tas padaryta ma, bus paleistas apie 2010
KGB darbuotojais. Jis Ameri piu Putin bus labai užsiėmęs, jai to negalės matyti dėl praėjusių metų gruodžio mė metus. Jo veidrodis būsiąs ke
kos žurnalistui Ted Koppel todėl abejotina, ar jis daug Saulės spindėjimo. Astrologai nesį. Todėl ne kartą šis daug liskart didesnis negu Hubble
televizijos programoje „Night- dėmesio galėtų kreipti carinės teigia, kad tuo išsirikiavimu kainuojantis projektas buvo teleskopo, kurio diametras yra
line" aiškino, jog tai esą tik Rusijos imperijos atstatymui. pasibaigs Žuvų (Pisces) laiko kritikuotas, ypač JAV Atstovų 7.9 pėdų.
dėl to, kad jie mažiau susitepę Greičiau jis tai paliktų savo tarpis ir prasidės Vandenio rūmuose, tvirtinant, kad tuos
Galbūt Hubble teleskopo
korupcija.
įpėdiniui. Dėl Putin didesnis (Aąuarius) metas, o tai jau pinigus juk būtų galima pa dešimtmetis ir apskritai jo
nieko gero nežada... (Chic. naudoti būtinesniems tiks svarba eiliniam žmogui ne
Taip pat, kai Putin tebebuvo pavojus gal būtų, jei Rusijos Trib.)
lams...
daug rūpi, tačiau tolimųjų
FSB (pakeitusios KGB) virši ekonominė krizė dar tebesininku 1999 metais, šios įstai tęstų prieš naujus preziden
Vis tik Hubble teleskopas erdvių vaizdai, kuriuos kartas
gos raštines tebepuošė Lenino tinius rinkimus 2004 metais i r
astronomijos mokslo akiratį nuo karto (tiesa, labai šykš
ir žiauriojo Dzeržinskio por skubiai reikėtų surasti Če
• Kaunas. Kovo 17-18 d. pastūmėjo toli į priekį. Tiki čiai) parodo televizijos laidos
tretai. Lenino ir Stalino statu čėnijos „pakaitalą", atseit, ta Kauno arkivyskupijos Jauni ma, kad Hubble yra pats svar ar nuotraukas išspausdina pe
los tebestovi Rusijos miestų riamą šių ekonominių bėdų mo centre buvo surengtas Lie biausias žmonijos pasiekimas riodika, kiekvienam turėtų
aikštėse ir neatrodo, kad prie kaltininką, kad per karinį tuvos jaunimo grupių, orga astronomijos srityje nuo to lai iššaukti nusistebėjimą tos vi
Putin jos bus pašalintos. Jo užpuolimą vel laimėtų rinki nizacijų, bendruomenių vado ko, kai Galileo 1609 metais satos Kūrėjo genialumu ir
herojumi yra buvęs Sovietų mus, kaip ir šiais metais. vų seminaras, kurio dalyviai pirmą kartą savo gamybos kokia vis dėlto yra nuostabi
Sąjungos KGB viršininkas ir Praėjusių trijų Rusijos rin supažindinti su pasirengimo primityvų teleskopą nukreipė privilegija būti tos kūrinijos
komunistų partijos generali kimų patirtis parodė, kad pre Lietuvos II Eurha' istiniam į nakties dangų. Nors Hubble daiimi — nors ir labai maža,
nis sekretorius Jurij Andro- zidentui Putin gal pavyktų kongresui medžiaga
teleskopo pirminis tikslas nors ir labai nereikšminga.

tintas paminklas žuvusiems Tėvynės apsaugos rink
mo reformų ir savivaldybių reikalų ministras Sigitas
tinės kariams atminti. Paminklo autorius, telšiškis
Kaktys, Seimo narys Antanas Stasiškis, tėvynėje tuo
skulptorius Osvaldas Neniškis, architektas — Aloyzas metu viešėjęs Lietuvos ambasadorius Pietų Amerikoje
Rimeika.
dr. Vytautas Dambrava, Lietuvos sąjūdžio tarybos pir
Į iškilmes suplaukė minios sediškių, mažeikiškių,
mininkas istorikas dr. Romas Batūra. Lietuvos šaulių
tolimesnių svečių. Miestelio centrinėje aikštėje vyko
vado pirmasis pavaduotojas Kęstutis Kerpauskas, kiti.
savanorių ir šaulių karinis paradas, skambėjo dainos, • Jie dar kartą prisiminė Tėvynes apsaugos rinktinės
muzika. Šv. Mišias Sedos Švč. Mergelės Marijos
formavimosi, nueitą kovos kelią, žūtbūtines kautynes
Ėmimo į dangų bažnyčioje už žuvusius ir gyvuosius
prie Sedos, Barstyčių, prilygindami tai žygdarbiui Lie
Tėvynės apsaugos rinktinės karius, už Lietuvos šei
tuvos laisvės vardan.
mas, už dabartinius Lietuvos karius aukojo Telšių vys
Paskui iškilmės persikėlė į senąsias Sedos kapines,
kupas Antanas Vaičius. Jis taip pat atidengė ir
kur palaidoti žuvusieji savanoriai. Tylos minute buvo
pašventino paminklą.
pagerbtas jų šviesus atminimas, o kalbose — jų gar
Iškilmių metu buvo išrikiuoti karių, savanorių, šau
bingas kovos kelias. Ypač dėmesingai buvo išklausytas
lių būriai. O garbingiausioje vietoje stovėjo pražilę, gy
Sedos kautynių dalyvio prof. Broniaus Vaškelio pasi
venimo žygių paženklintais veidais, buvę Tėvynės ap
sakymas. Pasak profesoriaus, toje vietoje, kur dabar
saugos rinktinės savanoriai. Jų į iškilmes atvyko pen
pastatytas paminklas, tą rytą stovėjo rusų tankas ir
kiolika. Penkiolika — iš beveik 6,000... Toks negai jiems besikeliant per Varduvą sėjo mirtį. Tada nebuvo
lestingas buvo jiems likimas, vedęs per belaisvių sto
klausimo kovoti ar ne, logiška tai daryti, kai nėra jo
vyklas, lagerius, tremtį į Vakarus ir į Rytus. Tad ir į Šį kios vilties laimėti, ar ne. Svarbiausia, p. B. Vaškelio
negausų būrelį jie 9usirinko iš pačių įvairiausių pa nuomone, buvo pasipriešinti, pasipriešinti, kad ir la
saulio kampelių — iš Jungtinių Amerikos Valstijų
bai beviltiškose situacijose, nes jau kautynės ėjo ties
Didžiosios Britanijos, Kanados, Australijos ir, žinoma, Šiauliais, kitur. Kaip kalbėjo profesorius, motyvus
daugiausia iš Lietuvos.
pasipriešinti geriausia atskleidžia Mariaus Katiliškio
Kartu su paukščiais į dangaus žydrynę (diena pasi knyga „Išėjusiems negrįžti". Visos knygos vedamoji
taikė labai puiki) kilo Klaipėdos dramos teatro akto mintis — niekuomet nepasiduoti. Štai ta žmogiškoji
riaus Aleksandro Šimanskio skaitomi Mariaus Kati vertybė, dėl kurios žuvo čia besiilsintys.
Sedos miestelio apylinkes (Žemaitija'. Nuotr. V- Kapočiaus
liškio (tikr. pavardė Vaitkus; jis taip pat šių kovų da
Pabaiga
lyvis) prisiminimai iš jo knygos „liejusiems negrįžti"
kaip tik Sedos kautynių epizodas. Nuoširdžius žodžius
iškilmių dalyviams tarė vysk. Antanas Vaičius, krašto
T H t
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apsaugos viceministras Edmundas Simanaitis, valdy
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JAV LB XVI TARYBOS
RINKIMŲ KANDIDATAI
Bostono apygarda
P L B s e i m a s — balsuojama
uz 3: 1. Mickūnas Česlovas, 2.
Navickienė Daiva, 3. Veitiene
Irena.
LB t a r y b a — balsuojama
už 5: 1. Buivydas Romas. 2.
Čepas Gintaras, 3. Mickūnas
Česlovas, 4. Navickiene Dai
va. 5. Veitiene Irena.
Connecticut a p y g a r d a
PLB s e i m a s — balsuojama
uz 2: 1. Karosienė Laima, 2.
Kriaučiūnas dr. Juozas.
LB t a r y b a — balsuojama
už 4: 1. Grajauskiene Danutė.
2. Karosas Jonas. 3. Kogelis
Vikteras-, 4. Pečiūraite Aukse

Audrone. 4. Skučas Donatas,
5. Skučienė Gina.
LB t a r y b a — balsuojama
už 6: 1. Bagdonavičius Vytau
tas. 2. Banionyte Asta, 3. Česonis Kęstutis, 4. Dantienė
Julija, 5. Gečienė Teresė, 6.
Gedeika Rimas, 7. Krusinskiene Roma, 8. Pakštienė
Audronė, 9. Razgaitis Kazys,
10. Skučas Donatas, 11. Stirbys Rimas.
Rajonas — II
PLB s e i m a s — balsuojama
už 2: Kandidatų nėra.
LB taryba — balsuojama
už 3: 1. Bitėnas Rimantas, 2.
Juškienė Rasa, 3. Mėlinis Va
lentinas, 4. Veblaitis Julius.
Vakarų apygarda

Floridos apygarda

PLB s e i m a s — balsuojama
už 3: 1. Leškys Gediminas M.
PLB s e i m a s — balsuojama 2. Nelsienė Angelė, 3. Vidugi
už 3: 1. Kožiciene Birutė. 2. ris Vytautas.
Šležas dr. Adolfas, 3. Ušackas
LB taryba — balsuojama
Stasys, 4. Vaškelienė Stasė.
už 6: 1. Leškys Gediminas M.,
LB t a r y b a — balsuojama 2. Milas Giedrė J., 3. Nelsienė
už 6: 1. Augūniene Dalia, 2. Angelė, 4. Polikaitis Antanas,
Aviža Violeta, 3. Čyvas kun. 5. Pupius Juozas, 6. Vidugiris
dr. Matas, 4. Garsys Algiman Vytautas.
tas. 5. Kožiciene Birutė, 6. Savaitienė Laima. 7. Snarskienė
Vidurio v a k a r ų apygarda
Regina, 8. Vienužienė Janina.
Michigan a p y g a r d a
PLB s e i m a s — balsuojama
už 3: 1. Kamantienė Gražina,
2. Kamantas Vytautas, 3. Rugieniene Liuda, 4. Svera Jo
nas. 5. Urbonas Jonas.
LB t a r y b a — balsuojama
už 6: 1. Anužis Saulius, 2. Ka
mantienė Gražina, 3. Kaman
tas Vytautas. 4. Rugienius Al
gis. 5. Udrys Narimantas, 6.
Urbonas Jonas.
N e w Yorko a p y g a r d a
PLB s e i m a s — balsuojama
už 2: 1. Adomaitis Edmundas,
2. Miklas Kęstutis.
LB t a r y b a — balsuojama
už 4: 1. Česnavičiene Ramutė,
2. Lukaševičiūtė Audrė, 3.
Miklas Kęstutis, 4. Sližys Rai
mundas.
Ohio apygarda
PLB s e i m a s — balsuojama
už 3: 1. Ardys Juozas, 2. Puškorienė Dalia, 3. Šilkaitis Rai
mundas, dr., 4. Žibąs Horstas.
LB t a r y b a — balsuojama
už 5: 1. Balčiūnienė Nijolė, 2.
Čepulis Algimantas, dr., 3.
Gedriene Irena, 4. Valaitis
Gintautas. 5. Žibąs Horstas.
Pietryčių a p y g a r d a
Rajonas —I
PLB seimas — balsuojama
už 3: 1. Dantienė Julija, 2.
Gečienė Teresė. 3. Pakštienė,

Rajonas I
PLB s e i m a s — balsuojama
už 4: 1. Budrienė J ū r a t ė , 2.
Jasaitienė Birutė, 3. Kisielius
dr. Petras, 4. Laukaitis Kazi
mieras, 5. Polikaitis Juozas, 6.
Remienė Marija, 7. Sakalaitė
Aušrelė.
LB t a r y b a — balsuojama
už 8: 1. Budrienė J ū r a t ė , 2.
Daulienė Salomėja, 3. Jasai
tienė Birutė, 4. Juodelis Bro
nius, 5. Kirkus Irena, 6. Kisie
lius dr. Petras, 7. Paužuolis
Antanas, 8. Polikaitis Juozas,
9. Remienė Marija, 10. Saka
laitė Aušrelė, 11. Šakenienė
Rita, 12. Vindašienė Birutė.
Rajonas II
PLB s e i m a s — balsuojama
už 1: 1. Vilutienė Birutė.
LB taryba — balsuojama
už 2: 1. Vilutienė Birutė.
Rajonas III
PLB s e i m a s — balsuojama
už 2: 1. Narušiene Regina, 2.
Pliūra Ramutis.
LB t a r y b a — balsuojama
už 3: 1. Damašius Gediminas,
2. Janušonis Vytautas, 3. Na
rušiene Regina, 4. Pliūra Ra
mutis. 5. Sužiedėlis Rimas.
Rajonas IV
PLB s e i m a s — balsuojama
už 1: 1. Antanėlis Algimantas,
2. Kuzminskas Mindaugas.
LB t a r y b a — balsuojama
už 2: 1. Antanėlis Algimantas,
2. Kuzminskas Mindaugas, 3.
Murauskas dr. Gediminas.
Albinas Karnius
Vyr. rinkimų komisijos
pirmininkas

LIETUVAI PAGRAŽINTI
DRAUGIJA
DONATAS SKUČAS
Kovo pradžioje teko būti Lie
tuvoje tris savaites. įskaitant
savaitę, stebint Lietuvos Res
publikos Seimo ir JAV Lietu
viu Bendruomenes atstovų komi.-ijos posėdžius. Komisijos
darbas buvo sudėtingas ir la
bai profesiniai atliktas. Komi
sijos posėdžiams pasibaigus,
buvo proga atnaujinti senas ir
sudaryti naujas pažintis.
Apskritai vaizdas Lietuvoje
buvo slegiantis, daugiausia
del blogėjančios ekonominės
padėties. Įmones bankrutuoja,
žmones praranda darbą, bado
streikai Kauno ir t t. Taip pat
pajutau, po daugelio metų aiš
ku antiamenkietiškumą. Ma
čiau prieš NATO, prieš JAV
„grafiti" ant sienų. Žmonės,

nusiteikė prieš Ameriką, nebi
jo išdėstyti sa*o minčių.
Tarp tų visų nemalonumų.
buvo viena labai maloni išim
tis. Du vakarus prieš išvyks
tant, „Gervėčių" klubo pirmi
ninkas Alfonsas Augulis nuve
žė mane į Lietuvos Pagražini
mo draugijos posedj 'toliau
LPG). Niekados nebuvau gir
dėjęs apie šią draugiją, bet ji
mane taip imponavo, kad no
rėčiau skaitytojus su ja supa
žindinti.
LPG buvo (kurta J. TumoVaižganto 192! m. ir gyvavo
iki sovietai ją uždarė 1940 m.
Atkurta 1995 m. birželio 23 d.
LPG tikslai yra „saugoti ir glo
boti Lietuvos gamtą, jos pa
minklus, miškus, vandenis.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOOUO.NAMU.SVQKATSe
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
JAV LB Vyriausioji rinkimų komisija, pravedanti XVI JAV LB tarybos ir X PLB seimo rinkimus S.m. gegužės
13-14 ir 20-21 d. Iš kaires; Albinas Karnius (pirmininkai . Loreta Kynienė, Angele Kamiene, Liutaveras Siemaška. N u o t r . J . Šulaitės

gyvenamąją bei gamybinę vie
tą" ir „Rūpirtis gamtinių ir is
torinių vietovių išsaugojimu
bei atkūrimu, žmogaus do
rovės ugdymu, jaunosios kar
tos gamtojautos ir pasaulė
jautos, besiremiančios lietuvių
etninės kultūros ir pagarbos
žmogui, tautai bei valstybei
tradicijomis, auklėjimu, pasitelkimt šeimą, mokyklą, Baž
nyčią . Garbės pirmininku yra
monsinjoras Kazimieras Vasi
liauskas, centro valdybos pir
mininkas yra Vilniaus urėdas
Juozas
Dingelis.
Draugija
reiškiasi aviem kryptim: 1. Vi
suomenes doroves ir dvasingu
mo ugdymu ir 2. Krašto aplin
kos tvarkymu bei apsauga.
Praktiškai tas reiškia ugdyti
dorovę per turtingą lietuvišką
kultūrą šeimoje, mokykloje ir
bažnyčioje, taip pat saugoti ir
švarinti aplinką
miškuose,
parkuose, draustiniuose, kai
muose, miesteliuose ir kapi
nėse.
Įvykdyti savo tikslus LPD
šiuo metu turi 36 skyrius, išsi
dėsčiusius po visą Lietuvą.
Draugija negauna jokių lėšų iš
valdžios, bet dirba iš pasiau
kojimo. Žinoma, ji yra nepoli
tinė ir nepriklauso nuo jokios
partijos. Tuo atžvilgiu ji pana
ši j daugelį savanoriškų organizcijų JAV-ėse. Kai draugija
negauna lėšų iš valdžios, sun
ku ją valdžiai kontroliuoti.
Tas nelabai patinka biurokra
tams. Iš viso susidarė įspūdis,
kad organizacija yra savaran
kiška, nekontroliuojama val
džios ir todėl ji gali tiek daug
pasiekti.

-.•••

Draugija sodina .medžius
• dažniausiai ąžuoliukus) —
žymiausias pasodinimas buvo
Vilniaus katedros kairiame
šone 1998 m. paminėti Lietu
vos nepriklausomybės 80-mečiui. dalyvaujant prezidentui
Adamkui, prof. Landsbergiui
ir tuometiniam
premjerui
Vagnoriui.
Kita veiklos šaka yra rinkti
medžiagą apie etninę-lietuvišką kultūrą. Cia ypač daug pa
sižymi prof. dr. Angelė Vyš
niauskaitė, kuri. nors jau su
laukus garbingo amžiaus, yra
pilna energijos ir užsidegimo.
Paskutinė jos parašyta knyga
yra „Lietuvio namai". Čia ji
aprašo 19-to šimtmečio ir
pirmų dviejų dešimtmečių 20to šimtmečio lietuviško kaimo
architektūrą, papročius ir gy
venimo būdą. Skaitant knygą
pajunti, kad skaitai istoriją —
kaip gyveno mūsų seneliai!

ruoti Lietuvoje lenkų kilmės
žmones į bendrą veiklą. Tai
pirmas kartas, kad Lietuvoje
susidūriau su tok a integraci
ja. Choras daug pasirodo ry
tinėje Lietuvos dalyje, kur yra
lenkų gyvenamos vietos, ir
kartais n u v y k s i į istorines
Lietuvos žemes Gudijoje, visa
da rodydamas etninę-lietuvišką kultūrą. Gaivindami lietu
vybę etninėse žemėse, jie kelia
tautiškumą ten, kur jis yra
labiausiai prislėgtas. LPD nu
vyksta į kaimus, apšvarina
žymias vietas, o caoras padai
nuoja senas liaudies dainas.
Su LPD dirba Lietuvos ka
riuomenės „Geležinio Vilko"
brigados vyrai, vadovaujami
pulkininko Žuko. Jie užsiima
istorinių paminklų, piliakal
nių, senkapių, kelių ir vieto
vių svarinimu. Labai įdomu,
kada valstybinė organizacija,
tokia, kaip „Geležinio Vilko"
brigada, yra integruojama ir
dirba kartu su nevalstybine
organizacija, kaip LPD. Pulki
ninkas Žukas yra centrinio ko
miteto narys. Vėl parodo, kad
daug galima pasiekti, dirbant
kartu bendram tikslui.
Aplinkos tvarkymo ir apsau
gos sekcija rengia „paukščių
dienas", kada pakeliami inki
lai, dalyvauja Žemės dienos
renginiuose, organizuoja ap
linkos valymo talkas su jau
minėta „Geležinio Vilko" bri
gada bei savivaldybių draugi
jomis, organizuoja paminklų
aplinkos tvarkymą, respublinio masto gyvenviečių apžiū
rą-konkursą ir t.t.
LPD daug dėmesio skiria
jaunimui. Kiek gali daugiau
įtraukia jaunimą į vykdomus
darbus — kaip sodinimą, sva
rinimą ir t.t. Ruošia vaikams
ir jaunimui ekologinius foru
mus, konkursus ir vasaros sto
vyklas. Neužmirštami ir ryšiai
su lietuviais gyvenančiais et
ninėse žemėse bei užsienyje.
Tai Alfonso Augulio sekcijos

darbas. Šiais metais Tilžėje ir
Gervėčiuose (Gudijoje), ruošia
mos konferencijos apie lietu
viškų kultūros vertybių paži
nimą ir ugdymą.
LPD išsilaiko iš nario mo
kesčio. Įstojamasis ir metinis
mokestis yra po 5 litus (1.25
dol.), moksleiviams, studen
tams ir pensininkams metinis
mokestis yra 1 litas (25 JAV
centai). Draugija turi savo
ženklelį, kurį centro komiteto
pirmininkas Juozas Dingelis
prisegė ir šių eilučių autoriui.
Labiausiai krito į akį LPD
panašumas į JAV savanoriš
kas organizacijas. Nesigirdėjo
Lietuvoje įprastų pasiteisini
mų, aiškinimų ir t.t., kodėl ne
galima ką nors padaryti. Kada
vienas Lietuvos
gyventojų
sluoksnis užsiima „grafiti" ra
šymu ant sienų, su prieš JAV
ir NATO užrašais, teršdami
ne tik aplinką, bet žmonių
dorovę ir kultūrą, LPD ramiai
rūpinasi Lietuvos išorės ir vi
diniu pagražinimu. Tas skir
tumas labai krito į akį.
Jeigu JAV lietuviai norėtų
prisidėti prie Lietuvos išorinio
ir vidinio pagražinimo, tai
LPD yra puiki organizacija,
verta mūsų visų paramos.
Nors centrinės valdybos nariai
nieko neužsiminė apie finan
sus, aiškiai pajutau, kad ribo
tos lėšos labai siaurina LPD
veiklą. Skatinu visus JAV lie
tuvius prisidėti prie šios orga
nizacijos veiklos, bent tam
pant jos nariais. Įstojinfo ir
metinis mokestis tikrai priei
namas visiems JAV-ėse gyve
nantiems lietuviams. Jeigu
įmanoma, paremkite
LPD
veiklą daugiau, kad ir kuklia
auka. Lankydamiesi Lietu
voje, užsukite į draugiją, ji vi
sada laukia lankytojų iš už
sienio. Draugijos adresas yra:
LPD, Smolensko g. 15, 2006
Vilnius, tel.: 011 (370) 2 260
928.

Iš p a r t i z a n ų istorijų (55)

REZISTENCIJOS PRADŽIA
PIETŲ ŽEMAITIJOJE
HENRIKAS KUDREIKIS

1944 m. rudenį ir žiemą
pradėjo veikti pirmieji, vad.
LLA, junginiai Iš jų pamažu
išaugo Kęstučio tpygarda. Pa
grindinė priežastis: Dubysos ir
Nemuno apylinkėse pradėjo
siausti pasienio ir reguliarios
Prof. Vyšniauskaitės vado NKVD formuotes — pulkai.
vaujama, sekcija ugdo dorovę, Spaudoje jie bandė aiškinti,
pagarbą gamtai, pilietiškumą, kad kariauja su LLA bandi
etninę kultūrą ruošia konfe tais. Iš karto į didesnius miš
rencijas apie aplinkos grožį kus nedrįso lįsti. J i e pradėjo
lietuvių etninėje kultūroje, deginti Burbin^s, Birbiliškės,
ruošia meno ir poezijos šventę Graužų, Volungiškių ir PamiVaižganto tėviškėje, kuria vi tuivo kaimų sodybas, žudė be
deo filmus apie pagarbą etno ginklius gyventojus, jų tarpe
kultūrai ir 1.1. Tai tik šių me senelius, moteris ir vaikus.
tų programa.
1944 m. gruodžio 6 d. gau
sios
čekistų pajėgos apsupo
Surištas su LPD yra folklori
Dičkaimį
(4 km nuo Betyga
nis ansamblis „Nalša'* pasiro
los).
Okupantai
reikalavo iš
dydamas su rytų aukštaičių
duoti
vienuolika
rusų karei
dainomis, šokiais ir pasakoji
mais. Nuvykus į repeticijų sa vių, kurie neva kaime paimti į
lę, jis labai gražiai padainavo nelaisvę. Du kartus čekistai
kuriems
tris. dar man negirdėtas, puolė partizanus,
aukštaičių daineles. Jdomu ir vadovavo nepriklausomos Lie
Mykolas
tai, kad chore yra trys lenkų tuvos karininkas
Dapkus.
Abi
atakos
sužlugo.
kilmes žmonės, kurie pritapo
Įniršę
rusai
pradėjo
šaudyti
prie lietuviško folklorinio an
padegamomis
kulkomis,
su
samblio. Pasirodo, kad, jeigu
yra gerų norų, galima integ deginę kaimą, pasitraukė. Au

kų skaičius nepraneštas.
Apylinkės miškuose jau lai
kėsi 200-300 partizanų. Jų va
dai nutarė okupantams at
keršyti. 1944 gruodžio an
kstyvą rytą 30 LLA karių,
vadovaujami ltn. Adolfo Eidimto,
užėmė
Seredžiaus
miestelį. Jie išvadavo politi
nius kalinius, sunaikino vals
čiaus dokumentus, pasiėmė

Agentas Frank Zapoto t Off. Mgr. Auksė
S. Karte kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
3206 1/2 W « t 9Sth Street
Tai. (706) 424-8664
(773)581-8654
Window VVasbers Necded!

40,000 per year. Wc need 100 crcws.
No exp. necessary. Will train. Mušt
ha ve valid dri ver' s license and transportaUon Mušt be fluent in English.
LA.McMahoaWlndowWashing.
TeL 896-820-6155.
TAISOME
SKALBIMO M A Š I N A S ,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-583-6624

Carlisle Staffing
350 E. Ogden Avenue
VVestmont, IL 60559
Temporary Employment Agency is
hiring without a fee in tbe companies
for temporary and permanent
assigments
Assembly positions are available in
Downers Grove. Three shifts. Very
good environment. Lots of overtime
and double time hours. Pay rate: $6.507.00 on start. Good benefits after 3
months No English secessary.
Machine operators and welders are
needed. Mušt read blueprints and instructions in English.
egal documents required.
Call: 630-920-0238. Ask for Halina
• r Marek. We speak English. Ponsh,
Knasian, Spanish, Gcrman.

42 metų gydytoja iš Lietuvos
ieško darbo. Gali prižiūrėti
senelius arba vaikus ir gyventi
kartu. Tel. 630-782-6906.

GREIT PARDUODA
w^0 RE^iAX
^REALTORS
OTcrmiiMHOK (701) 425 • 71H

nuorimi M* «MS

RIMAS L STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių Įkainavimas voltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

New VUon
12932 S. LaG range
Pato Para, IL 60464
Bm.: 708-361 -OMO
Vok* M a * 773«4-7t»
Pager: 70M92-2573
Faz: 706-361-961S

DANUTĖ MAYER
Dirba naujoje ištaigoje. Jei norite par
duoti ar pirkti namus mieste ar
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ
MAYER. Ji profesionaliai,
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

Išnuomojamas 3 mieg.
butas vyresnio amžiaus
žmonėms, be gyvuliukų.
Arti Harlem Ave. ant 84 St.
Tel. 708-430-7647.
Išnuomojamas 4 kamb. 2
mieg. butas Brighton Parko
apyl. vyr. amžiaus
g
nerūkantiems asmenims. §
Tel. 773-847-1695. Skambinti
po 3:30 p.p. arba šeštd. iš ryto.
Perkate automobili?

Turite kredito problemų?
Nėra kredito istorijos?
Pirmas automobilis?
Neilgai naujame darbe?
KĄ tik atvykot į JAV?
Ne problema!
Žemos automobilių kainos!
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Nėra pradinio mokesčio!
Galėsite sėst n i vairo šiandien!
(630)-234-8222

rašomąsias mašinėles, ant
spaudus ir dalį maisto pro
duktų. N u k a u t i 9 enkavedis
tai bei valsčiaus aktyvo nariai.

gyventojų, degindami sodybas
ir žudydami kaimiečius.
Didžiausia enkavedistų ope
racija
įvykdyta
apylinkėje
Seredžiuje j a u laikėsi 150
1945
m.
gegužės*
15
d., miš
enkavedistų įgula. To nepai
kuose
t
a
r
p
Pernaravos
ir Kra
sant, ltn. Vlado Bilkio —
kių.
„Šukuojant"
miškus,
oku
„Velnio" 60 vyrų „Žalgirio"
pantai
sudavė
didelį
smūgį
rinktinės būrys vidurnaktį vėl
puolė Seredžių ir privertė en Žemaitijos pasienio partiza
kavedistus pasitraukti į kitą nams. Žuvo beveik visas LLA,
Dubysos pusę. P a r t i z a n a i nu kpt. Vlado Pabarčiaus vado
kovė 12 enkavedistų ir stribų. vaujamas, dalinys — 22 vyrai.
Ir šį k a r t ą partizanai apsiėjo Pagal partizanų ir vietos gy
ventojų
pranešimus,
rusų
be aukų.
nuostoliai t r i s k a r t didesni.
Tų pačių 1944 m. gruodžio
N e p a i s a n t nuostolių, „Kęs
vidury LLA Lydžio
rinktinės
Pavidaujo būrys, vadovauja tučio" apygardos veikimas vis
m a s psk. Telesforo Kisieliaus, didėjo. A n t a n o Joniko — „Ro
užėmė Girkalnio miestelį. Šv. lando" būrys 1945 m. balan
Kalėdų dieną bandė išvaduoti džio 17 d. išvadavo Batakius.
Eržvilko politinius kalinius. Vėliau užėmė Gaurės bei
NKVD pradėjo naudoti naujus Girdžių miestelius. Padubysio
metodus. NKVD, lėktuvų pa rajone vėliau įsteigta Pri
galba surado Paliepių ir Lap- sikėlimo apygarda.
kalnio partizanų stovyklas.
Čekistai, su reguliarios Rau
donosios armijos tankų dali
* S o c i a l i n ė s a p s a u g o s ir
nių pagalba, apsupo stovyklas d a r b o
ministerija
siūlo
ir pradėjo puolimą. Kpt. Ku- naują išlaidų būstui kompen
rickos — „Dūdelės" vadovauja savimo tvarką. Piniginės so
ma rinktinė, per 200 vyrų ap cialinės paramos įstatymo pro
sikasė ir atrėmė visas oku jekte n u m a t y t a gyventojams
pantų baudėju atakas. Gar kompensuoti ne tik šildymo,
bingoje kovoje žuvo 16 parti karšto ir šalto vandens išlai
zanų. Čekistai neteko daugiau das, tačiau ir išlaidas už kitas
kaip 100. Pasitraukę išliejo komunalines paslaugas — du
pyktį ant aplinkinių kaimų jas, elektrą ir kt.
<EIU>

Donatas Skučas (sotli pirmasis iš kaires) su Lietuvos Gražinimo draugijos darbuotojais.
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TARP MŪSŲ KALBANT
DIDYSIS PABĖGIMAS

Kun. Kazimieras Pugevičius, 1999 m gruodžio 17 d. Lietuvos Respubli
kos ambasadoje, Vašingtone, po iškilmingo jam Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino 3-jo laipsnio ordino įteikimo. Nuotr. E. Vodopalienes

DVIEJŲ DEŠIMTMEČIŲ
SUKAKTIS
VYTAUTAS VOLERTAS
Garbingos atminties a.a.
kun. Kazimieras Pugevičius
(spaudoje pasirašinėdavo K.
Pūgos vardu) jį pažinojusius
stebino visu savo gyvenimu.
Kai kurie jo žingsniai nu
skambėdavo herojiškumu.
Jo ankstyvos
kunigystės
metu šian kraštan atsirito bu
vusių DP banga. Apie juos
tarp senųjų, čia įsigyvenusių
lietuvių ir jų vaikų sklandė
įvairios kalbos, ypač darbinin
kijos dominuojančiuose mies
tuose. Greta negausių ir entu
ziastingų naujai atsirandan
čiųjų globėjų vyravo ir nemaža
dauguma atsargiųjų. Ką žinai,
kas tie žmonės... Gal buvę
darbininkų išnaudotojai, gal
fašistai, gal vokiečių tarnai. Į

jus, nepykite". „Mergaitės"
ginčijosi ir nenusileido. Mes
truputį nustebome dėl jų
užsispyrimo.
Greitai tasai jaunas kunigas
tapo Šv. Alfonso, lietuvių pa
rapijos bažnyčios, vikaru. Su
sipažinome. Jis dažnai klau
sinėdavo ne tik lietuvių kalbos
žodžių, ' bet teiraudavosi ir
apie sakinių konstrukciją bei
atskirus išsireiškimus. Paste
bėjome, kad jo pamokslai lie
tuvių kalba rodė didelę pažan
gą, o po kelerių metų kun. K.
Pugevičius jau kalbėjo ir rašė
„dypukiškai".
Rodosi, 1959 ar 1960 m.
Čikagoje vyko kažkokios atei
tininkų iškilmės. Vienos pas
kaitos metu pamačiau kun. K.
Pugevičių susigūžusį ir tyliai
ir Bimbos pasekėjų) šmeižtus sėdintį paskutinėje
eilėje.
nebuvo kreipiama daug dėme Nustebau, jį čia sutikęs, ir
sio, tačiau ir jie negirdomis paraginau į patogesnę vietą.
nepraeidavo.
„Ne, ne, man čia nematomam
A. a. kun. K. Pugevičius, gerai — atsakė. — Pasiėmiau
troškęs pažinti pats save ir savo atostogas ir atvykau, kad
aplinką, savo gyvenimo tikslui patirčiau, kas tie ateitininkai.
ir veiklai klojęsis pagrindus, Todėl netrukdomas klausau
susidomėjo ir į Baltimorę at si". Pagalvojau: mažai yra ku
vykstančiais naujais lietu nigų, kurie savo atostogas su
viais. Tuo metu jis buvo vos naudotų tokiam tikslui.
22-23 metų amžiaus, tačiau
Jis turėjo pats gerai įsisą
žinojo savo negausios, mažai moninti, kas yra Lietuva, kas
pasireiškusios, gal net nuver jai nutikę, kas tie naujieji at
tintos tautos kilmę. Lietuvių vykėliai, kokios jų pažiūros,
inteligentų Baltimorėje buvo kokie siekiai. Įsitikinęs kokio
mažai, o atvykstantieji kalbėjo nors tikslo svarba ir nauda, ta
apie universitetus, literatūrą, linkme sunkiai dirbdavo ir au
muziką, kitus klausimus, jo kodavosi. Štai kodėl jau 1971
pažįstamų lietuvių tarpe be m. jis buvo Ateitininkų sąjun
veik neliečiamus. Tai
kas gos dvasios vadas, nuo 1961
tie žmonės, angliškai nemoką, m. bendradarbiavo „Drauge",
nuskurdusiai
atrodą, bet todėl 1976 m. paliko Baltiįmantriai savo tarpe šneką. morės vyskupijos radijo ir te
Inteligentai ar tik juos nuduo levizijos vadovo pareigas ir
da?
pradėjo Niujorke vadovauti
A. a. kun. K. Pugevičių pir Lietuvių katalikų religinei
mąkart pamačiau 1955 m. va šalpai. Šitai buvo svarbu oku
sarą, praėjus pusmečiui po at puotai Lietuvai, tuo pačiu ir
sikėlimo į Baltimorę ir pra jam.
Teko artimai su šiuo žmo
dėjus dirbti Westinghouse
bendrovėje. Apsikrovę mažais gum bendradarbiauti 1975vaikais, sekmadienį nusimu- 1976 m. Pasaulio eucharisti
šėme į Šv. Petro bažnyčią mi nio kongreso rengimo komi
šioms, nes į Šv. Alfonso bažny tete, 1981-1984 m. Laisvojo
čios mišias (tada ten klebona pasaulio lietuvių komitete,
vo kietos valios prel. L. Men- ruošiantis paminėti šv. Kazi
delis) su dviem rėksniais ne miero mirties 500 metų su
spėjome. Mišių metu maldi kaktį bei rūpinantis kai ku
ninkus giedoti ragino ir jiems riais JAV LB reikalais. Jis vi
dirigavo visiškai jaunas, tam sada būdavo tvirta atspara
sių plaukų, lieknas ir aukšto savo kūrybingumu, darbštu
kas kunigas. „Štai ko Kata mu ir ištverme. Kada nors, kai
likų Bažnyčiai reikia", pasi ramiau susiklostys Lietuvos
gyvenimas, kai bus įvertinti
kuždėjome su žmona.
Po mišių su savo mažąja išeivijos kultūrinio gyvenimo
liaudimi (2.5 ir 0.5 m.) skubiai turtai, a. a. kun. K. Pugeviiš maldos namų išsikraustyti čiaus monografija kam nors
nespėjome. O kai atsidūrėme pelnys daktaro laipsnį. Jo dar
lauke, tasai jaunas kunigas, bai neleis šio žmogaus pamirš
kuriuo stebėjomės, prie baž ti. Jie yra ne tik svarbūs, bet
nyčios lietuviškai aiškino ir įdomūs, o šio kunigo gyveni
dviem
jaunoms seserims, mas, visą amžių kenčiant ir fi
bažnyčioje dalyvavusioms be zinį negalavimą, tikrai nebuvo
jokio galvos apdangalo: ,,Gal lengvas. Jau šiandien reikia jį
Europoje tokio papročio nėra, įrašyti į mūsų tautos šventus
gal jis nereikalingas, bet dėl darbininkus.
žmonių, mergaitės... Žiūriu į
Čia prisiminsime vieną epi-

Pokario metais daug kartų
buvo rašyta apie Vakarų są
jungininkės karo aviacijos la
kūnų pabėgimą iš belaisvių
stovyklos. Pabėgėlių tarpe bu
vo Romas Marcinkus, Lietu
vos karo aviacijos kapitonas.
Jis, II pasaulinio karo pra
džioje buvo savanoriu įstojęs į
Britų karo aviaciją. Jo lėk
tuvas vieno orinio puolimo
metu buvo numuštas virš Vo
kietijos teritorijos. Įgulos na
riai, patekę į nelaisvę, buvo
laikomi stovykloje apie 60 km
nuo Berlyno. 1944 m. kovo 24
d. paslapčia iškastu tuneliu
pabėgo 86 belaisviai. Trims
pavyko pasiekti Britanijos
krantus. Kpt. R. Marcinkus ir
kiti buvo sugauti ir sušaudyti.
Britų karinio saugumo (MIS)
duomenimis Adolfo Hitlerio
parėdymu, visi buvo pasmerk
ti sušaudymui.
Kai kurie pabėgėliai buvo
suimti ir nedelsiant likviduoti.
Galutinai nepatvirtintomis ži-

tikimo prasmę. Sveikinimo
žodžius pasakė Belgijos LB
pirm. Stasė Baltus, Vokietijos
LB pirm. Antanas Šiugždinis,
Olandijos LB garbės pirm.
Mirga van Spanje-Augustaitytė, sąjungos Lietuva — Liuk
semburgas prez. Nerijus Paru
lis, ambasadorius, Lietuvos
misijos prie Europos Sąjungos
vadovas Romualdas Kalonai
tis. Minėjime savo prisimini
mais pasidalijo Kovo 11-osios
Akto signataras — Lietuvos
laikinasis reikalų patikėtinis
Belgijoje, Olandijoje ir Liuk
semburge Vladimiras Jarmolenka. Jis ilgametei Belgijos
lietuvių veikėjai Stasei Baltus
įteikė LR prezidento V. Adam
kaus apdovanojimą — DLK
ordino I laipsnio medalį.

DRAUGAS, 2000 m. balandžio 27 d., ketvirtadienis

A.tA.
ALINA JUREWICZ
JUREVIČIŪTĖ

niomis kpt. R. Marcinkus bu
vo sulaikytas prie Schneidemuehles,
netoli
Dancigo
(Gdansko). Bandant paspruk
ti, buvo policijos žandarų nu
Gyveno Čikagoje, Marųuette Parko apylinkėje. Mirė
šautas.
2000 m. balandžio 21 d. 11:35 vai. vakaro, sulaukusi 75
metų.
Britų surinktomis žiniomis,
Gimė Lietuvoje, Kėdainiuose. Amerikoje išgyveno 50
lakūnų pabėgimas sukėlė ne
metų.
mažą sąmyšį nacių Vokietijos
viršūnėse. Teigiama, kad
Nuliūdę liko sūnūs: Paul, Romualdas, marti Jennifer,
Adolfo Hitlerio sušauktame
Tomas, marti Karyn, Christopher; anūkai: Eric, Stephanie
posėdyje dalyvavo Lufbvaffe
ir Alya.
vadas maršalas Herman GoerAa. Alinos laidotuvės privačios. Atminimo šv. Mišios
ing, SS viršininkas Heinrich
trečiadienį, balandžio 26 d. 11 vai. ryto Švč. Mergelės
Himmler, maršalas VVilhelm
Marijos Gimimo bažnyčioje.
Keitei ir kiti žymūnai. Posė
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dyje, niekam neprieštarau
dalyvauti šv. Mišiose ir prisiminti a.a. Aliną maldoje.
jant, buvo nutarta sušaudyti
Vokietijos LB inform.
Nuliūdę: sūnūs, marčios, anūkai.
suimtus pabėgėlius. Tokiu bū
du tikėtasi atgrasinti kitus be
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.
laisvius nuo galimo pabėgimo.
Apie tai smulkiau pasakojo NAUJOVIŠKAS ŽODYNAS
Britų nelaisvėn pabėgęs vo
Šiuo metu daugiau ir dau
kiečių gen. rnir. Adolf VVest- giau žmonių keliauja po sveti
hoff. Jis buvo karo belaisvių mus kraštus, tad jie nuolat su
priežiūros viršininkas.
siduria ir su kalbos prob
Romas Marcinkus, gimęs lemomis. Nepaisant, kad dau
Mirė 2000 m. balandžio 25 d, sulaukęs 55 metų. Gyveno
1908 m. Jurbarke, buvo baigęs gelyje vietų jau galima susi
Berwyn,
IL. Gimė Čikagoje 1944 m. rugpjūčio 6 d.
Lietuvos karo mokyklos XI kalbėti angliškai, eilinis kelei
Nuliūdę
liko: motina Victoria Pasiskeyich Leone, gyv.
zodėlį, liudijantį apie kun. K. laidą. Lietuvių enciklopedijoje vis vis tik norėtų daugiau pa
Elmhurst,
IL,
brolis Kenneth Leone, jo žmona Suzanne,
Pugevičiaus dėmesį ir parei rašoma, jog jis pasižymėjo galbos šioje srityje. O toji pa
gyv.
Northbrook,
IL ir sūnėnai — Richard, David, Matgingumą savo kilmei. Retas kaip gabus lakūnas ir para galba — naujoviškas „žody
thew
Leone.
kunigas būtų sutikęs šiame šiutininkas. Su gen. Antano nas" — AT&Ts Picture Guide
Velionis Lee buvo JAV pašto tarnautojas.
įvyky reikštis, ypač kad jo visa Gustaičio konstrukcijos lėktu — kuris remiasi ne žodžiais,
A a. Lee buvo sūnus a.a. Leo Leone.
bet
paveiksliukais,
arba
tarp
prigimtis buvo rami. Kalbėsi vu, ANBO kartu su kitais la
Velionis pašarvotas penktadienį nuo 3 iki 8 v.v.
tautiniais
simboliais,
vaizduo
me apie 1980 m. liepos 18 d. kūnais, vadovaujant gen. Gus
Ahlgrim
laidojimo namuose, 567 S. SpringRd., Elmhurst,
jančiais
ligonines,
viešbučius,
jaunų žmonių efektyvią de taičiui, aplankė kone visas
IL.
valgyklas,
transportacijos
monstraciją Vašingtone, JAV Europos valstybių sostines. II
Laidotuvės privačios Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
sostinėje. Nuo to įvykio štai pasaulinio karo pradžioje sa priemones ir kt.
šeštadienį,
balandžio 29 d. po religinių apeigų laidojimo
Yra
pateikiamos
instrukci
vanoriu
įsijungė
į
britų
karo
jau baigia praeiti du dešimt
namuose
9
vai.
ryto ir po šv. Mišių 9:30 vai. ryto, Visitajos,
kaip
tuos
simbolius
su
aviaciją.
R.
Marcinkus
buvo
mečiai. Pradėkime nuo „The
tion
bažnyčioje,
779 S. York Rd., Elmhurst.
VVashington Post" laikraščio didelis sporto mėgėjas. Vado jungti, kad būtų galima gauti
Vietoje
gėlių
prašoma
aukoti šv. Mišioms.
vavo LFLS futbolo sekcijai ir platesnių informacijų. Kadan
(1980. 07.19) ištraukos:
Nuoširdžiai
kviečiame
gimines, draugus ir pažįstamus
„Greitai vykdoma, nustebi buvo LFLS valdybos narys. gi leidinėlis paruoštas tele
dalyvauti
šv.
Mišiose.
nusia taktika protestuotojai Daugelį kartų atstovavo Lie fonų bendrovės, duodami pa
pastatė aštuonis automobilius, tuvai tarptautinėse futbolo tarimai, kaip susisiekti su
Nuliūdę: motina, brolis, sūnėnai ir kiti
galas prie galo, dviejuose lini rungtynėse, žaisdamas centro įvairiomis įstaigomis ir na
giminės.
jose skersai 16th St. prieš am saugu. Buvo Lietuvos futbolo mais. Susidomėjusieji gali
Ahlgrim Funeral Home. Tel. 630-834-3515.
gauti nemokamą
knygelę,
basadą (sovietų — V.V.) 9:55, rinktinės kapitonas.
skambindami
1-800-435-0812
Kpt. Romo Marcinkaus gy
užblokuodami judėjimą, kol
policija gatvę atidarė maž venimo aprašymui ypač apie arba www.att.com/traveler
Knygelės yra labai populia
daug po 20 minučių. Visi 18 jo tarnybą britų aviacijoje ir
rios,
jų laidos greitai išsi
nelaisvėje,
stinga
išsamesnių
protestuotuoju buvo apkaltinti
baigia,
bet AT&T žada nuo
duomenų.
1944
m.
pavasarį
nusižengę federaliniam įstaty
mui, draudžiančiam demon lakūnų suorganizuotas pabėgi lat leisti naujas ir jas papildy
struoti arčiau kaip 500 pėdų mas iš JBtalag Luft m " sto ti.
prie bet kurios užsienio atsto vyklos yra įamžintas filme
išėjus į Amžinuosius Viešpaties Namus, giliame
* Marijampolės taryba
vybės. Grupė, kuri sakė esanti „The Great Escape". Šis filmas
liūdesyje čia likusias jo mylimas sesutes — dr.
Amerikos lietuvių Jaunimo buvo rodytas kino teatruose ir meru išrinko LDDP narį
JANINĄ JAKŠEVIČIENĘ ir MARIJĄ MARKEVidmantą Brazį. 54-erių metų
Sąjunga, protestavo prieš kartotas televizijos laidose.
V.
Brazys
yra
Žemės
ūkio
koo
LIENĘ bei visus jo artimuosius Lietuvoje nuoširdžiai
olimpiados atidarymą Mask
Petras Petrutis
peratyvo
„Suvalkijos
cukriniai
užjaučiame.
voje, Afganistano inaviziją ir
runkeliai" valdybos pirminin
Lietuvos okupaciją po II Pa
Birutė ir Juozas Briedžiai
kas, kuris beveik visą kovo
KOVO 11 MINĖJIMAS
saulinio karo.
mėnesį
buvo
Suvalkijos
NATO BŪSTINĖJE
Tarp protestuotojų buvo sen.
Stasė Semėnienė
žemdirbių atstovas derybose
Schweiker tarnautojas (L. Ko Lietuvos Respublikos misija
su vyriausybe.
<BNS>
jelis — V.V.), katalikų kuni prie Šiaurės Atlanto Sutarties
gas (K. Pugevičius), inžinie organizacijos ir Vakarų Euro
rius, keletas mokytojų, 'gra- pos Sąjungos š.m. kovo 10 d.
duate' studentų ir Simas Ku paminėjo Lietuvos Nepriklau
Cf jr**MAM»*«
dirka, buvęs Sovietų prekybos somybės atkūrimo 10-ąsias
laivyno narys, kurio bandy metines NATO vyriausiojoje
mas pabėgti į JAV 1972 (!? — būstinėje Briuselyje. Į minėji
V.V.) sukėlė tarptautinį inci mą suvažiavo gausus būrys
dentą.
lietuvių (200) iš Vokietijos,
Protestuotojai policijai pasi Belgįjos, Nyderlandų ir Liuk
davė taikiai, net juokaudami. semburgo. Minėjimą NATO
'Ar jūs esate viena iš protes būstinės JLuns Theatre Hali"
tuotojų?', paklausė vienas po — toje pačioje, kur paprastai
licininkas jauną grupės mo NATO generalinis sekretorius
terį. *You bet I am, don't forget ir pasaulio valstybių vadovai,
No one makes roundhu;. And wr>ether
premjerai bei ministrai rengia
me\ atsakė moteris.
tnp trave) to Lithuania
you 'iy Business Oass
Įvykis sukėlė didelį atgarsį įvairius susitikimus, spaudos
konferencijas
—
atidarė
LR
amerikiečių spaudoje. Kodėl
easier and more convenient
or Ec:*iorry Oass. you can De
čia dalyvavo kun. K Pugevi ambasadorius prie NATO ir
than SAS. From Chicago. we
sure our seriae Hfl oe wcrW-ciass.
čius ir S. Kudirka? Aiškinsi WEU Linas Linkevičius, pa
offer daily service to Vilnius with
and wi': aliovv \M to amve -esteri and
mės
truputį
vėlesniame sveikindamas susirinkusiuo
sius
ir
nušviesdamas
šio
susi
just one hassle-free connection
refres'ied - a' tor a reasor-abi? fare
„Draugo" numeryje.

A.tA.
LEE S. LEONE, JR

A.tA.
VACLOVUI BORTKEVIČIUI

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

Mylimam Uošviui

A.tA.
PRANUI GAIGALUI
mirus, Lietuvių Skautų Brolija reiškia gilią užuojautą
v.s. fil. VYTAUTUI JANUŠKIUI, Skautų Brolijos
vadijos nariui, jo visai skautiškai šeimai ir kitiems
artimiesiems, netekusiems pirmosios Tautinės
stovyklos Palangoje stovyklautojo ir veiklaus skautų
veikėjo.
LS.B. Vyriausias Skautininkas ir Vadijos nariai

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ

«H

through Stockholm. Our 4:30 p.m.

Fmd Otf wrat i world of difference

departure gwes you a rciaxed inorn-

SAS can rrake tor your next tnp.

mg arrival tor business or pleasure.

Just cal' y c -r Travel Agent or SAS

When you're ready to return. you'll

at 1-800-/21-2350. For more infor-

enjoy same-day travel back to

mation and speoa! offers, visit

Chicago through our Copenhagen

our we^s te at www.fiysas com.
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ČIKAGOJE

IR

M i n i n t a.a. Violetos Kar o s a i t ė s mirties vienuoliktą
sias metines, kartu prisime
nant jos tėvus a.a. Vytautą ir
Oną Karosus, šv. Mišios bus
aukojamos balandžio 30 d.,
sekmadienį, 10 vai.r. tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Visi kviečia
mi dalyvauti arba bent pasi
melsti už mirusiuosius.
D a i l i n i n k o Vlado Vijeikio
pagerbimas ir jo atliktų darbų
paroda rengiama gegužės 12
d., sekmadienį, 7:30 v.v. Čiur
lionio
galerijoje.
Jaunimo
centre. Rengia ir kviečia Li
tuanistikos tyrimo ir studijų
centras. Lituanistikos institu
tas, Čiurlionio galerija, talki
ninkaujant skautams, tauti
ninkams, vyčiams ir kt.
Vilius T r u m p j o n a s , Ma
žosios Lietuvos Lietuviu
d r a u g i j o s Čikagoje pirmi
n i n k a s , neseniai iankęsis Ka
raliaučiaus srityje ir susitikęs
su ten veikiančių lietuviškų
mokyklėlių mokytojais, pada
rys platesnį pranešimą apie
lietuvybės išlaikymą šiame
rusų vis dar tebevaidomame
krašte. Visi susidomėję lietu
vybe Karaliaučiaus krašte,
kviečiami sekmadienį, balan
džio 30 d. atsilankyti į Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
vyksiantį Maž. Lietuvos Lietu
vių draugijos susirinkimą ir
pietus. Pradžia 12:30 vai. p.p.
J a n i n a G a i g a l i e n ė , gyve
nanti Oak Lavvn. IL, pagerb
dama savo vyro a.a. P r a n o
Gaigalo atminimą, jam mirus
balandžio 14 d. po 64 metų
vedybinio gyvenimo. Draugo
fondui atsiuntė 1.000 dolerių
ir tapo g a r b ė s
nariais.
Laiške ji rašo: „Su gilia pagar
ba ir dėkingumu nuo 1950
metų skaitome tokį mielą ir
laukiamą dienraštį 'Draugą'.
Jį jau 30 metų užprenumeruojam dukters šeimai Le
monte". Už tokį mielą laišką
„Draugui" ir didelę paramą
Draugo fondui nuoširdžiai dė
kojame ir reiškiame užuojautą
netekus brangaus gyvenimo
draugo.
Naujojo
tūkstantmečio
m a d o n a Lemonte viešes visą
savaitę: nuo balandžio 29 d.
ryto iki gegužės 7 d. ryto. Lie
tuviškai maldai skirta valan
da prasidės pirmadienį, gegu
žes 1 d.. 2 vai. p.p. Malda: va
dovaus kunigai John Kuzinskas ir Algirdas Paliokas. Pra
šome lietuvius atvykti pasi
melsti. Statula bus pastatyta:
Mt. Assisi Academy, 13860
Main St.. Lemont.

APYLINKĖSE\

Prel. d r . J u o z a s P r u n s kis, jaa sulaukęs 92 m.
amžiaus, gyvena Šv. Šeimos
slaugymo viloje. J i s gavo ir
tebegauna daug Velykų svei
kinimų, todėl, dėkodamas už
prisiminimą bei linkėjimus,
pats sveikina visus tuos gera
darius.
Birutė P a u l a u s k a i t ė
ir
Regimantas
Beržanskis,
aukštos klasės šokėjai iš Kau
no, pirmą kartą Amerikoje
šoks Vienos valso pokylyje,
kuris vyks šį šeštadienį, ba
landžio 29 d., 8 val.v. PLC Lie
tuvių fondo salėje. Taip pat
gros Virginijus ir Eimis Šva—
bai. dainuos dvi dainininkės iš
Kauno Loreta L'mbrasienė ir
Audra Simanonytė. Svečiai
prašomi nesivėluoti - Vienos
pokylis prasidės lygiai 8 vai.
v.!

G u b e r n a t o r i u s G e o r g e H.
R y a n kartu su Illinois valsti
jos Atstovų rūmų pirmininku
Micheal Madigan žada daly
vauti Pietvakarių apylinkių
organizavimo projekto suva
žiavime, kuris įvyks šeštadie
nį, gegužės 6 d.. 10 v.r. Maria
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje (6727 S. California
Ave.>. Čikagos ir apylinkių lie
tuviai kviečiami
dalyvauti
kartu su Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos parapijiečiais.
Parodykime, kad mums rūpi
mūsų lietuvių parapija, ir gau
siai dalyvaukime šiame suva
žiavime.
ALTo m e t i n ė darbo kon
ferencija ruošiama balandžio
29 d., šeštadienį ALTo centro
patalpose, Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago). Konfe
rencijos atidarymas - 10 vai.r.

Violeta D r u p a i t ė - aktyvi
lietuviškosios
bendruomenės
narė. Ji - ir JAV LB Kultūros
tarybos sekretorė, ir „Žaltvyk
slės" teatro aktorė, ir renginių
Moksleiviu
ateitininkų
vedėja, ir skaitovė. Violeta
vasaros stovykla Dainavoje
taip pat ir piešia. Jos pirmoji
vyks š.m. liepos 3-11 d. Sto
tapybos darbų paroda „Eski
vyklautojų registraciją tvarko
zai" rengiama šį penktadienį,
Pranutė Domanskienė. 4236
balandžio 28 d., 7:30 val.v.
Hampton. Western Springs,
J a u n i m o centro Čiurlionio ga
IL 60558. tel. 708-246-0049,
lerijoje. Parodos atidarymo
Fax 708-246-1839. Platesnė
metu pamatysite ir naujausias
informacija
bus
skelbiama
Viktoro Jašinsko kompiuteri
šeštadieniniame ,,Iš ateitinin
nes fotografijas „Sustabdytos
kų gyvenimo" skyriuje.
'Žaltvykslės' akimirkos", o taip
S m a g i g e g u ž i n ė vyks šį pat sutiksite
„Žaltvykslės"
sekmadienį, balandžio 30 d., sambūrio narius. Kviečiame!
12 vai. Šaulių namuose (2417
Dr. R a i m u n d a s R e n e c k i s
W, 43 St., Chicago). Ją rengia
iš
K a u n o , dėdės Algio Regio
Vytauto Didžiojo Šaulių rink
l
y
d
i m a s , balandžio 25 d.
tinė. Gros K. R a m a n a u s k o or
lankėsi
„Drauge". Svečias su
kestras, bus laimes šulinys,
sipažino
su redakcija, domė
loterija. Visus kviečiame pasi
josi
dienraščio
istorija, daugy
linksminti!
be sukauptų metinių „Drau
Elitą B e n d e r , Westchester, go" komplektų, ant sienų ka
IL, a t n a u j i n d a m a „Draugo" bančiais portretais, palaimin
prenumeratą, pridėjo 100 dol. to Jurgio Matulaičio, Maironio
auką. Nuoširdžiai dėkojame!
ir kt. paveikslais. Stebėjosi
„Traviatos"
s p e k t a k l i o gausia įvairių lietuviškų kny
r e p e t i c i j o s Morton aukštes gų pasiūla laikraščio adminis
niosios mokyklos scenoje, Ci tracijoje, susipažino ir su šv.
cero, nuo d a b a r j a u vyksta vi Jurgio statula, arti šimto me
siems d a i n i n i n k a m s susirin tų stovėjusia altoriuje dabar
kus. Kartu su Lietuvių operos j a u nugriautos Šv. Jurgio lie
parapijos
bažnyčios
choru ir vietiniais solistais į tuvių
bendrą darbą įsijungė ir sve Bridgeporte. Gėrėjosi gražiai
čiai dainininkai. Iš Lietuvos tvarkoma spaustuve. Po neil
atvyko solistai Sigutė Stonytė, gos viešnagės Čikagoje, sve
Audrius Rubežius, Arvydas čias šį penktadienį jau grįžta
Markauskas. Kęstutis Alčaus- tėvynėn, k u r jo laukia pasiil
kis ir režisierius Eligijus Do gusi šeima ir pamėgtos profe
markas. Repeticijos vyks kas sinės pareigos.
dien vakarais, o šeštadienį ir
sekmadienį — visą dieną. Sėk
mės repetuojantiems ir jų va
• T r a n s p a k s i u n t i n i u iš
dovams! O nekantriai spek t a i g a i r e i k a l i n g a s darbuo
taklio laukiantiems žiūrovams tojas: mandagus su klientais,
telieka rengėjams palinkėti turintis žalią kortelę, galintis
gerų darbo rezultatų ir laukti d i r b t i k o m p i u t e r i u , vairuoti
žavingo ..Traviatos"' spektak automobilį ir p a n e š t i dėžes.
lio, kuris įvyks sekmadienį. Tel. 773-838-1050.
gegužes 7 dieną.
• Narnums pirkti pasko
l o s duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West C e r m a k Road.
Tel. (773) 847-7747.
(ak.)

x K a r a l i a u č i a u s s r i t i e s lie
tuvišku mokyklų paramai
per Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugiją Čikagoje aukojo:
$200 —Vytautas ir Valdema
rą Rašytiniai. 1)100 — Petras
Skikūnas. $50 — Dr. Kazys
Ambrazaitis; Salomėja Idzelienė; Jieva J a n k u s ; Juozas Mi
kulis; Kostas ir Juzė Norvilą;
Juozas ir Sigutė Užupiai. $30
— J a n i n a Radvenis. $25 —
Julius ir Pranė Pakalka 5 : kun.
Jonas Pakalniškis. $20 — Ju
ozas ir Danutė Doveinis: Vin
cas Dovydaitis; Ella Juodis;
Veronika Milda Neumaniene;
Irena Sušinskienė.. $15 —
Stasys ir Elena Mickus; Sofija
Vaškienė. $10 — Zigmas ir
Virginia Grybinas; Elizabeth
Navikas; Juozas Paliulis. $5
— J. V. Lopatauskas; Jonas
Prakapas. Rėmėjams dėko
jam. „Karaliaučiaus krašto
lietuvybei", 1394 Middle" 2~> d ..Saulute- siuntinius i talpmtuv i kraunant sunkiai darbavo
burg Ct., Naperville, IL
si ir Vilius, Elytės (Reklaitytes) ir Bill Sieczkovvski sūnelis
60540-7011.
(Skelb.)
N'uotr. Indros Tijūnėlienės

APIE ČIURLIONIO
FESTIVALI ČIKAGOJE
Prieš 125 mt JS gražiuo
siuose Druskini: .<uose gimė
žymus lietuvių dailininkas ir
muzikantas Mik įlojus Kon
stantinas Čiurlumis. Jo gimi
mo metinėms paminėti Lietu
voje yra sukvi. sta M. K.
Čiurlionio jubili. mių rengi
nių rengimo komisija, vado
vaujama Lietm s kultūros
ministro A. Bėk-:os. Visus
šiuos metus Lie.uvoje vyks
reikšmingi M. K Čiurlioniui
skirti renginiai, kulminaciją
pasieksiantys ru^.-ejo mėnesį.
M. K. Čiurlionis Lus prisimin
tas ir Paryžiuje - čia pasauli
niu mastu vyks d.džiausią ka
da nors už Lietuv s ribų ruoš
ta M. K. Čiurlionie tapybos
darbų paroda, o Lietuvos na
cionalinis simfoninis orkestras
ir Čiurlionio styginių kvarte
tas grieš lietuviu kompozito
riaus kūrinius. Bus spausdi
namos naujos mūsų dailininko
reprodukcijos, muzikinių kūri
nių natos, partitūros.
Čikaga taip pat ialyvaus M.
K. Čiurlionio girr.mo metinių
paminėjime. Šiair • mieste gy
venantis M. K. Čiurlionio pro
vaikaitis Rokas Zuoovas subū
rė bendraminčių grupe - dau
gelis iš jų yra Amerikos Lietu
vių menininkų d'augijos na
riai, kurie taip pa: nori prisi
dėti prie lietuviu menininko
dailės, muzikos bei jo dvasinių
idėjų plitimo Amerikoje - tiek
lietuviškosios, tie.< amerikie
tiškosios auditorijos tarpe.
Amerikos lietuvių draugija ir
ėmėsi ruošti Čiur.:onio festi
valį Čikagoje, k-ris turėtų
įvykti šių metų sialio pabai
goje - lapkričio pradžioje. Čikagiečiai norėtų r..- tik prista
tyti visų trijų M. K Čiurlionio
kūrybos sričių (rr.uzikoS, dai
lės ir literatūros palikimą,
bet taip pat ir iriartinti žy
maus lietuvių minininko idė
jas prie dabartie.- menininkų,
supažindinti jaur.ąją kartą su
M. K. Čiurlionio dvasiniu pa
sauliu.
Čikagoje skambės
M. K.
Čiurlionio chorir.-, fortepijoni
nė, kvartetinė n ;zika, skaito
vai ir aktoriai siviitys Čiurlio
nio literatūrinius kūrinius,
vyks dailininko :apybos darbų
reprodukcijų parodos. Taip
pat bus grojami Čiurlionio ju-

§š arti

ir

to//

„ŠEŠIOLIKTAS
NAMELIS"
VAŠINGTONE

ponuojami dailininkų Čiurlio
niui dedikuojami darbai, vyks
šeštadieninių
lituanistinių
mokyklų mokinių koncertai,
dailės darbų parodos. Ameri
kiečiai su žymiojo lietuvių me
nininko palikimu galės susi
pažinti Čikagos centre įsikū
rusiame Chicago Cultural
Center ir University of Chica
go.
Milžiniško renginio ruošimo
darbai jau prasidėjo. į jaukius
Sonatos ir Roko Zubovų na
mus renginių plano aptarti
jau buvo susirinkę Audrė Bud
rytė, Ula Juškytė, Nora Aušrienė, Daiva Karužaitė, Da
rius Polikaitis. Jau išsiųsti
laiškai lituanistinėms mokyk
loms, raginantys piešti, iš
siuntinėti kvietimai dalinin
kams, gyvenantiems JAV, ra
ginantys kurti. Vaikų rengi
nių kuratore sutiko būti Mai
ronio lituanistinės mokyklos
direktorė Eglė Novak. Dailės
reikalais rūpinsis N. Aušrienė
ir D. Karužaitė, literatūriniais
renginiais - A Budrytė, muzi
kiniais - D. Polikaitis ir R. Zu
bovas.
Gegužės 5 d. 7:30 val.v. Jau
nimo centre į metinį susirin
kimą rinksis Amerikos lietu
vių meno draugijos nariai. Čia
bus aptariamas 2000 m. Čika
gos Čiurlionio festivalis. Fes
tivalio regėjai kviečia visus,
susidomėjusius šiuo neeiliniu
renginiu Čiurlionio muzikos ir
dailės mėgėjus atvykti.
Be to, festivalio rengėjai
norėtų pateikti visiems skaity
tojams išsiuntinėto dailinininkams laiško turinį. Į kai ku
riuos laiškus jau gaunami at
sakymai, tačiau daug laiškų
sugrįžta, matyt, nesuradę ad
resato.
Laiškas dailininkams

Zubovų namuose susitikę Koka> Zubovas (.kairėje) ir Danus Polikaitis
aptarė muzikinius Čiurlionio festivalio rengimus. Festivalyje turėtų dai
nuoti D. Polikaičio vadovaujamas mokinių choras ir „Dainavos" ansamb
lis, R. Zubovas turėtų atlikti fortepijoninius Čiurlionio kūrinius ir skam
Nuotr. E. Andrulytts
binti su Vilniaus styginių kvartetu.
Laukiame Jūsų darbų, ku Parodoje kiekvienas dailinin
riuos sukursite įkvėpti Čiur kas t u r ė s progą eksponuoti
lionio kūrybinio palikimo — nuo vieno iki keturių darbų.
muzikos, literatūros, dailės, Tam, kad galėtume Jūsų dar
grafikos. Taip pat galvojame, bus įtraukti į parodos kata
kad dailininkams būtų pra logą, turime iki rugsėjo 1 die
vartu pamąstyti, kuo Čiurlio nos gauti užpildytą anketą
nis išsiskyrė iš kitų meninin kartu su jūsų trumpa biografi
kų — pasvarstyti apie jo min ja, kūrinių pristatymu ir koky
čių gausą ir nuoseklų jų įgy biška nuotrauka. Prašome vi
vendinimą (kiekvienas pa są informaciją atsiųsti Ameri
veikslas ar muzikos kūrinys kos Lietuvių meno draugijai
— tarsi pareiškimas, o ne visa adresu 3449 West 62 Street,
menininko išmintis viename Chicago, IL 60629, o savo dar
kūrinyje ir iš to atsirandantis bus, įrėmintus ir paruoštus
cikliškumas), jo jautrumą lie eksponavimui, prašome siųsti
tuviškai tautosakai ir tauto tiesiai į Lietuvių dailės mu
dailei, atvirumą radikalioms ziejų, Lithuanian Museum of
to meto meninėms, filosofi Art, 14911 West 127th Street,
nėms ir dvasinėms idėjoms (si- Lemont, IL 60439.
nestezija, abstrakcija, teosofi
Kiekvienas dailininkas, no
ja, metafizika), domėjimąsi rintis dalyvauti šioje parodoje,
įvairiausiomis pasaulio kultū yra atsakingas už savo darbų
romis ir tradicijomis, pasaulio siuntimo į abi puses išlaidas.
ir žmogaus dvasinio centro ir Atsiradus galimybei, festivalio
esmės ieškojimo. Manome, ruošėjai stengsis padėti daili
kad ne menkiau unikalus, ver ninkams
dalinai
padengti
tas įkvėpimo šaltinis buvo ir darbų siuntimo išlaidas.
paties Čiurlionio gyvenimo ke
Čiurlionio 125-mečio festiva
lias — jo sąmoningas apsi lį Čikagoje rengia Amerikos
sprendimas visiškai atsiduoti lietuvių meno draugija. Paro
menui, aukojant patogų gyve dų kuratorėmis sutiko būti
nimą, pasirenkant vienatvę, Nora Aušrienė ir Daiva Karu
emigranto sunkumus, netur žaitė. Norėdami gauti daugiau
tą, alkį, blogą sveikatą, gyve informacijos apie parodas ir
nimo drauge su labai mylima kitus festivalio renginius, ga
moterim savotišką atsižadėji lite kreiptis į Čiurlionio festi
mą. Galbūt būtų pravartu dai valio
renginių
kuratorius,
lininkams, kuriant darbus šiai kurių pavardes ir susisiekimo
parodai, įsigyventi į Čiurlionio informaciją rasite Čiurlionio
gyvenimo būdą. Manome, kad festivalio renginių sąraše, ar
Jūsų kūrinių tematika, stilius, ba rašykite Amerikos Lietuvių
technika ar kūrybinio darbo meno draugijai adresu 3449
eiga vienaip ar kitaip atspin West 62 Street, Chicago, IL
dės čiurlioniškąjį patyrimą.
60629.

Gerb. dailininke, maloniai
kviečiame Jus dalyvauti gru
pinėje meno parodoje, skirtoje
Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio 125-osioms gimimo me
tinėms. Parodos atidarymaikoncertai vyks 2000 metų
lapkričio 3 dieną Lietuvių dai
lės muziejuje, Pasaulio lietu
vių centre Lemonte, ir lapkri
čio 4 dieną Čiurlionio galeri
Apie norą dalyvauti šioje pa
joje Jaunimo centre,
rodoje labai prašome pranešti
biliejui sukurti kūriniai, eks- mums iki birželio 1 dienos.
ti savo protėvių kultūrą, kal
bą. Berniukai ir mergaitės
nuo 6 iki 16 metų gali pasi
rinkti tarp lietuvių ir anglų
kalba
rengiamų
stovyklos
programų, o šeimos su mažais
vaikais gali kartu stovyklauti
jiems specialiai ruošiamoje
programoje. Visų programų
tikslas — lietuviškoje ir krikš
čioniškoje dvasioje skatinti
dvasinį augimą ir asmenybės
ugdymą. Stovykloje šokama
tautinius šokius, dainuojama,
mokomi menai ir rankdarbiai,
nagrinėjama Lietuvos ir Ame
rikos istorija bei dabartis, dis
kusijų būreliuose kalbama
apie tikėjimą, moralines ver
tybes, Katalikų Bažnyčios li
turgiją, maldos prasmę, spor
tuojama, žaidžiama arba kar
tu su draugais pabūnama
nuostabioje Vermonto gam
toje.

Balandžio mėnesį „Nerin
gos" stovyklos u-ritorija išsi
plės iki pat Vašingtone esan
čios Lietuvos Rs -publikos am
basados. Stovyklos dvasia
įkvėpė buvusius.os stovyklau
tojus, vadovus ii draugus ba
landžio 29 d. is: .rinėje ir lie
tuviams mielo;' ambasadoje
suruošti iški'r. ngą vakarą
„Neringos" sto\ klos veiklai
paremti. „Šešio! <to namelio"
vakarą remia Vašingtono Lie
tuvių Bendruon enė ir savo
svetingumu — L jtuvos amba
sada 16-oje gatvi e.
Sveikindami Beringą", ei
nančią 31-uosiu- savo veiklos
metus. „ŠešioL.to namelio"
svečiai atnaujin- senas drau
gystes, pasidži:; įgs gardžio
„Neringos" stovykla — nuos
mis lietuviškoms vaišėmis ir tabus mūsų plačios lietuviškos
iškilmingoje a.'inkoje savo bendruomenės kūrinys, ku
apsilankymu parems „Nerin riam būtina visų parama. To
gos" ateitį. Vak.iro metu taip limesnė stovyklos veikla pri
pat veiks „tyli šios varžyti klausys nuo jos draugų, vete
nes", kurių met i bus galima ranų ir kitų geradarių finan
aukomis pareo.:; stovyklą ir sinės paramos. „Šešiolikto na
kartu laimėti ypatingas pre melio" Vašingtone rengėjai ti
mijas.
kisi praplėsti „Neringos" drau
gų
ratą ir savo pastangomis
Nuo 1969 m kai ją įkūrė
stiprinti
stovyklos misiją.
Nekalto Prasid< :mo vienuoly
nas, „Neringa" gyvuoja gražių
Informaciją apie „Šešiolikto
jų Vermonto miškų ir kalnų namelio" vakarą teikia Ra
apsuptyje. Kas vasarą ji pri munė Kligytė (tel. 703-379glaudžia šimtu- lietuvių kil 2727), ir Kristina Maciūnas
mes vaikų bei ju šeimas, leis Interneto elektroninio pašto
dama jiems saugioje ir drau adresu KrisCon@prodigy.net
giškoje aplinkoj* geriau pažin
Ramunė Kligytė

Laukiame Jūsų atsiliepiant!
„Čiurlionio festivalio
2000" Čikagoje rengėjai

KANADOJE
kuri buvo užpildyta Toronto ir
Prel. K. Vasiliauskas jau apylinkės tautiečių. Dalyvavo
antri metai, atvyksta iš Lietu Čikagos choras „Dainava",
vos ir vadovauja rekolekcijoms vad. D. Polikaičio, Clevelando
Montrealyje, Toronte, Missis- choras J5xultate", vad. R. Čysaugoje ir Hamiltono parapi vaitės-Kliorienės, ir
Toron
jose.
to vyrų choras „Aras", vad.
Balandžio 3 dieną įvyko D. Skrinskaitės-Viskontienės.
atlikti
ir
naujausi
trijų chorų „Genties Giesmių" Buvo
koncertas, Toronto universite kūriniai.
to MacMillan teatro salėje,
Stasys P r a k a p a s
Neringos stovykla ieško lietuviškai kalbančių ir kultūriniai stiprių vadovų
dirbti stovykloje Marlboro. Vermont. nuo birželio 25 d iki rugpjūčio 26 d.
Vadovai praveda stovyklos programas, gyvena su stovyklautojais ir
prižiūri jų kasdieninį gyvenimą. Vadovai turi turėti patirties darbe su
vaikais (6-16 metų). Alga S330 savaitei.
Susidomėję, pagal valdžios nurodymus, turi užpildyti darbo prašymą
„Vermont Department of Employment and Training Carecr Resource
Center" arba siųsti reziume anglų kalboje šiuo adresu:
Job Order 628750
Jobs & Training Division

Vermont Department of Kmployment & Training
P.O. Box 488
Montpelier, VT 05601-0488
Martnga Inc. su NBk.PrJiBnJoa SaaarkiM
organizuoja Ir praveda stovyttat

^NERIMCOS1 STOVYKLOS gQ00|
Į į į j j g j į J Ą Ž į g liepos9-23d.d.-vakaras 10-16matų
lapos 23-29 dd-vatams 6-10 matų f
4
iepos23-29d.d-vaikams 13-16matų
K°JI
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M M ) 30 - lapos 4 d.d. - seimorne su mažais vakuttafc
rugpiO&o 6-19 d.d. - valkams 7-16 metų
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kraipąs į Daną Grajauską*!:
66 Sassbury Rd Watertown MA 02472
617-9234563 rwingangyahoo.oorn

