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Seime puoselėjama
as verslo parlamento" idėja
Vilnius, gegužės 3 d. (BNS)
— Seime trečiadienį sureng
tas frakcijų bei verslo sluoks
nių atstovų pasitarimas dėl
vadinamojo ūkių subjektų par
lamento.
Susitikime, kuris įvyko Sei
mo pirmininko Vytauto Lan
dsbergio pasiūlymu, buvo pa
sikeista nuomonėmis dėl Sei
me rengiamų Prekybos, pra
monės bei amatų
rūmų
(PPAR) įstatymo pataisų.
Pasak vieno pagrindinių šio
projekto autorių, Seimo nario
konservatoriaus Šimo Petri
kio, projekte kalbama apie sa
votišką „verslo parlamentą"
— atnaujintus Prekybos, pra
monės bei amatų rūmus, ku
riems priklausytų visos Lietu
vos ūkio įmonės. S. Petrikis
yra PPAR prezidentas.
Pasak Seimo pirmininko
atstovės spaudai, V. Lands
bergis siūlo, kad PPAR taptų
verslininkus vienijančia
ir
jiems atstovaujančia instituci
ja, sprendžiančia bendras ver
slo problemas.
Pagal 1995 m. priimtą įsta
tymą PPAR sukurta penkių
Lietuvos regionų principu. Or
ganizacija sprendžia bendruo
sius reikalus, atstovaudama
kiekvieno regiono tikslams.

Anot S. Petrikio, nė viena iš
dabar 315 verslininkus vieni
jančių organizacijų tinkamai
negali to padaryti. S. Petrikio
nuomone, -PPAR turėtų gauti
daugiau įgaliojimų, perimti
kai kurias valdžios užduotis.
Daugiausiai diskusijų susiti
kime sukėlė įstatymu įteisina
ma visuotinė narystė PPAR.
Kaip sakė S. Petrikis, kol kas
neaiškus daugelio verslo aso
ciacijų požiūris į įstatymo pa
keitimų projektą. Susitikime
paaiškėjo, kad projektą pa
remtų konservatoriai, krikš
čionys demokratai bei social
demokratai. Prieš tokias pa
taisas balsuotų LDDP, moder
niųjų krikščionių demokratų
bei socialdemokratų „dutūkstantininkų" frakcijos.
Nuotr.: Gegužes 2 dieną sutarti pasirašė (iš kaires' Liet .vos krepšinio federacijos prezidentas Algimantas Pa
Moderniųjų krikščionių de
mokratų frakcijos narė Marija
Šerienė sakė, kad, jos frakci
jos nuomone, projektas yra ne
demokratiškas. Ji teigė nepri
tarianti nuostatoms, jog įmo
nės ir kiti verslo subjektai pri
valės registruotis PPAR ir mo
kėti nario mokestį.
Pasak stebėtojų, verslo są
rašo perdavimas į pusiau pri
vačias rankas galėtų „pra
skaidrinti" verslo klimatą.

Prezidentas teigiamai vertina
partijų jungimąsi
Vilnius, gegužės 3 d. (BNS)
— Komentuodama valstybės
vadovo Valdo Adamkaus nuo
monę apie savaitgalį sudarytą
LDDP ir Socialdemokratųjjartijos koaliciją Seimo rinki
mams, prezidento
atstovė
spaudai Violeta Gaižauskaitė
sakė, jog prezidentas teigia
mai vertina partijų jungimąsi
į įvairias koalicijas, siekiant
spręsti Lietuvos gyventojams
svarbias problemas.
Kartu V. Gaižauskaitė pa
žymėjo, kad „kaip ir kokios
partijos" turi vienytis, priklau
so ne nuo prezidento, o nuo
pačių partijų.
Trečiadienį vykusiame susi
tikime su prezidentu
V.
Adamkumi prie pusryčių stalo
LDDP vadas Česlovas Juršė
nas pristatė sudarytąją koali
ciją su socialdemokratais, jos
uždavinius bei planus. Pokal
byje, kuriame dalyvavo ir pen
ki LDDP atstovaujantys me
rai, taip pat buvo svarstytos
naujųjų savivaldybių darbo
problemos.
Pasak Č. Juršėno, kalbėta
apie skolas, paveldėtas iš an

vilionis, „Utenos alaus" generalinis direktorius Arūnas Lubys ir viešosios įstaigos „Reklamos ir paslaugų biu
ras" direktorius Valdas Gecevičius pakėlė putojančio alau^ stiklus.
Aliaus Koroliovo Eltai nuotr.

„Utenos alus" — Lietuvos
krepšinio rinktinės rėmėjas
K a u n a s , gegužės 2 d.
(BNS) — Lietuvos vyrų krep
šinio rinktinės rėmimo fondas
ir akcinė bendrovė „Utenos
alus" antradienį Kaune pasi
rašė bendradarbiavimo sutar
tį, kuria numatoma komandai
skirti apie 300,000 litų. Jeigu
krepšininkai Sydney vasaros
olimpinėse žaidynėse rungty
niaus sėkmingai, rėmimo su
ma turėtų padidėti.
Pasak Lietuvos vyrų kr<^šinio rinktinės vyriausiojo tre
nerio Jono Kazlausko, koman
da žaidynėms pradės ruoštis
birželio 26 dieną, o kandidatų
sąraše — 24 žaidėjai. „Mes
norime matyti Arvydą Sabonį
ir Artūrą Karnišovą, o visi kiti

kstesniųjų savivaldybių ta
rybų, mokesčių nesurinkimą
ir lėšų trūkumą, būtinybę per
kelti valdžios galias iš centro į
apskritis, tiesioginį merų rin
kimą.
LDDP pirmininko teigimu,
darbiečiai kol kas neturi aiš
kios nuomonės
pastaruoju
klausimu ir mano, kad reikia
m a s Konstitucijos pataisas dėl
merų rinkimo sistemos pakei
Vilnius, gegužės 3 d. (BNS)
timo derėtų svarstyti jau nau
—
Kadenciją baigęs preziden
jajame Seime. Č. Juršėnas pa
tas
Algirdas Brazauskas tei
prašė prezidento rasti laiko
gia
esąs
susirūpinęs dėl Lie
susitikti su „LDDP agrarinintuvą
užgriuvusių
bėdų ir
kais" ir susipažinti su partijos
paragino,
jo
vertinimu,
atsa
nuveiktais darbais žemės ūkio
kingas
ir
kompetentingas
poli
politikoje. Dabar, kai kurių
tines
jėgas
šlietis
prie
naujai
darbiečių nuomone, V. Adam
kus kartais nuvertina jų nuo sudaromo kairiųjų sparno.
Iš konservatorių valdžios
pelnus šioje srityje.
nėra ko tikėtis, kad valstybės
Balandžio pabaigoje skaity
padėtis pagerės, sakoma tre
damas metinį pranešimą Sei
čiadienį išplatintame A. Bra
me, V. Adamkus labai griežtai
zausko pareiškime, kurį ka
kritikavo ligšiolinę visų vy
denciją baigusio prezidento
riausybių vykdytą žemės ūkio
teigimu, paskatino parašyti
rėmimo politiką kaip labai ne
„nenoras būti pasyviu įvykių
veiksmingą. Šiame kontekste
stebėtoju". „Matant, kas vyk
kritikuota ir LDDP adminis
sta Lietuvoje, negalima ramiai
tracijos veikla 1992-1996 me
gyventi. Mus užgriuvo ditais.
* Viena konservatorių
vadovių Rasa Juknevičienė
neabejoja, kad kadenciją bai
gusio prezidento Algirdo Bra
partijos. 1990-1991 m. K. zausko pareikšta parama besi
Prunskienė buvo pirmosios vy kuriančiam kairiųjų sparnui
riausybės premjerė, o A. Bra yra susijusi su jo ketinimais
zauskas — vicepremjeras. Pa sugrįžti į aktyviąją politiką.
prašyta įvertinti trečiadienį Kaip galimas priežastis ji nu
išplatintą A. Brazausko pa rodė tai, kad „galbūt nuvylė
reiškimą, K Prunskienė sakė, įpėdiniu paskirtas Artūras
jog „nesiryžtų vienareikšmiš Paulauskas, nesugebėjęs lai
kai sakyti, jog A. Brazauskas mėti prezidento rinkimus". R.
pretenduoja į naują politinį Juknevičienė teigė, jog jai
vaidmenį, tačiau akivaizdu, „įdomus" pasirodė A. Brazaus
kad jis ketina panaudoti savo ko pareiškimo sakinys dėl
prastos valstybės ūkio būklės.
autoritetą".
Pasak K. Prunskienės, su „Aš esu įsitikinusi, kad ne
sitikimas su A. Brazausku su vien politiniai motyvai skatins
teikia prielaidų kalbėti apie grįžti į politiką, yra ekonomi
..kelias
koalicines
grupes, nių motyvų, ir jų pagrindas —
kurių suderinamumas (mano konkrečios ekonomines struk
mas". K Prunskiene pabrėžė, tūros", sake ji. R. Juknevičie
kad NS ir NDP numato gali nės teigimu, „tai buvo bando
mybę sudaryti bendrą koalici ma daryti per Gediminą Vag
jos rinkimų sąrašą, ir ši gali norių, nebelikus to kanalo,
mybė bus svarstoma abiejose bus bandoma daryti per A.
Brazauską''
BNS.
partijose

Buvęs prezidentas imasi
konkrečių veiksmų
Vilnius, gegužės 3 d. (BNS)
— Kadenciją baigęs preziden
tas Algirdas Brazauskas ir
Naujosios demokratijos parti
jos (NDP) bei Naujosios są
jungos (NS, socialliberalų) va
dovai trečiadienį aptarė ben
dradarbiavimą, ruošiantis Sei
mo rinkimams, pranešė NDP
pirmininkė Kazimiera Pruns
kienė.
A. Brazauskas trečiadienio
rytą priėmė K. Prunskienę ir
NS pirmininką Artūrą Pau
lauską savo fondo patalpose.
„Kadangi A. Brazauskas
išreiškė savo paramą LDDP ir
LSDP koalicijai, jis patvirtino
galimybę remti platesnį politi
nių jėgų spektrą. įskaitant ir
NS bei NDP", sakė K. Pruns
kienė.
Jos vadovaujama NDP ne
seniai pervadinta iš Moterų
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— lygūs ir •arės rimtai pako
voti dėl vieto? komandoje", sa
kė J . Kazlauskas.
Rinktinės kandidatai olim
piadai ruošis Komandos sto
vyklose Giruliuose, Palangoje,
Klaipėdoje ir Kaune. Planuo
jama, jo besiruošdama olim
pinėms žaidynėms, Lietuvos
rinktinė ž a į 7-8 d r a u g i š k a s
rungtynes tol dalyvaus ke
liuose t a r p u i - š i u o s e t u r n y "-uose. ?ak:>«ui* išvakarėse
planuojamos trejos kontro
linės rungtynes ir Australijoje.
Kol kas rinktinės vadovai bei
treneris nespėlioja Lietuvos
krepšininkų galimybių kovo
j a n t dėl olimpinių medalių
Sydney.

Algirdas Brazauskas partijas
ragina burtis apie kairiuosius
džiulės bėdos, kurias galime
įveikti tik patys", mano A.
Brazauskas.
Pareiškime pažymima, kad
„nemokšiška politika" g r i a u n a
ūkį ir skurdina žmones, o pa
staraisiais dešiniųjų valdymo
metais nedarbas pasiekė ne
regėtą lygį. ..Nepaisant nuola
tinių vyriausybės pažadų, var
gu, a r galime tikėtis geresnių
rezultatų iš konservatorių val
džios. Mūsų politiniame gyve
nime nemažėja intrigų bei su
sipriešinimo T e n k a apgailes
tauti, kad opiausias proble
mas galėsime pradėti spręsti
tik po Seimo rinkimų. Tačiau
t a m reikėtų sutelkti konstruk
tyvių ir atsakingų politinių
jėgų pastangas", rašo k a d e n 
ciją baigęs prezidentas.
J o nuomone, LDDP ir Lietu
vos socialdemokratų partijos
sprendimas praėjusią savaitę
susijungti į rinkimų koalici
ją įgauna ypatingą reikšmę.
„LSDP ir LDDP koalicija tam
pa traukos lauku konstrukty
vioms partijoms, susirūpinu
sioms skurdu, nedarbu ir kito
mis socialinėmis problemo
mis", teigiama pareiškime.
Kaip skelbta, neseniai
68-erių metų A. B r a z a u s k a s
užsiminė galįs grįžti į politiką.
Apžvalgininkų nuomone, jis
galėtų imtis vadovauti pla
čiam kairiųjų jėgų s p a r n u i . A.
Brazauskas vadovavo LDDP,
kai ji 1992 metais laimėjo Sei
mo rinkimus. I§ LDDP jis pa
sitraukė, 1993 metais tapęs
Lietuvos prezidentu, kaip nu
mato Konstitucija. Prezidento
A Brazausko kadencija bai
gėsi 1998 metų
pradžioje,
tačiau jis ir d a b a r tebelieka

Liberalai kviečia
diskusijoms
dešiniąsias ir centro
politines jėgas
V i l n i u s , gegužės 3 d. (BNS)
— Lietuvos liberalų sąjungos
(LLS) valdyba mano, kad
artėjant rinkimams į Seimą,
Lietuvos dešiniosios ir centro
politinės jėgos turėtų suderin
ti savo programines nuostatas
dėl svarbiausių
savivaldos
plėtros reikalų.
Svarbiausi klausimai, libe
ralu nuomone, yra savivaldy
bių teisių išplėtimas, žemės
perdavimas savivaldybių nuo
savybėn, savivaldybių policijos
įteisinimas, savarankiški savi
valdybių pajamų šaltiniai, sta
tybų priežiūra bei apskričių
administracijų vykdomų užda
vinių ir finansavimo įverti
nimas.
Dešiniųjų ir centro partijų
atstovus liberalai kviečia į
Apskritojo stalo diskusiją Vil
niaus miesto savivaldybėje.
Tai j a u ne pirmas kartas, kai
LLS bando rasti dialogą su
šios pakraipos
politinėmis
jėgomis. Balandžio viduryje
LLS paskelbė kreipimąsi, ku
riame paragino telktis visas
dešiniąsias ir centro dešinią
sias politines jėgas. Jų ragi
nimą parėmė tik neįtakinga
Tautininkų sąjunga, o konser
vatoriai į tai atsakė netiesio
giai, paraginę dešiniuosius
burtis apie juos.
* Opozicinės LDDP vadas
Česlovas J u r š ė n a s vertina ka
denciją s baigusio prezidento
Algirdo Brazausko pareiškimą
kaip „rimtą žingsnį" link
sugrįžimo į aktyviąją politiką.
Č. J u r š ė n a s sakė, jog teigia
mai vertina šį pareiškimą ir
juo džiaugiasi. Pasak Č. Jur
šėno, A. Brazauskas viena
reikšmiškai parėmė kairiųjų
jėgų telkimąsi kaip atsvarą
dešiniajai valdžiai. Č. Juršė
nas, paklaustas, ar mato vietą
A.
Brazauskui
kuriamoje
LDDP ir Socialdemokratų par
tijos koalicijoje, atsakė, jog J i s
bet kur tinka". „Auksas ir pe
lenuose žiba. O mes — ne pe
lenai", sakė Č. Juršėnas, BNS
* AB „ K l a i p ė d o s nafta"
š i e m e t , palyginti su praėju
sias metais, krovimo apimtis
jau padidino 3.3 karto. Pla
nuojama, kad del to įmone pa
jėgs laiku grąžinti kreditus ir
nebeimti naujų
pertvarkai
baigti.
•*•
vienu populiariausių tarp Lie
tuvos politikų ir visuomenės
veikėjų.

L ~ j Tėvynėje pasižvalgius
* Buvęs „Lietuvos gele
ž i n k e l i ų " generalinis direkto
rius Stasys Labutis nusprendė
atsisakyti iš šios įmonės leng
vatinėmis sąlygomis įsigyto
naujo buto Vilniuje. Bet tai
nekeičia Generalines prokura
tūros, pradėjusios tirti buto
įsigijimo aplinkybes, planų.
Surinkusi įrodymų, reikalingų
civiliniam ieškiniui, prokura
tūra rengs medžiagą civilinei
bylai teisme iškelti. Praėju
siais metais nuostolingai dir
bantys „Lietuvos geležinke
liai" Vilniaus centre įsigijo
naują modernų 113 kvadrati
nių metrų ploto butą su gara
žu. Šį butą, už kurį bendrovė
sumokėjo 274,260 litų, S. La
butis paprašė jam parduoti iš
simokėtinai. Perimdamas bu
tą, buvęs vadovas sumokėjo
dešimtadalį jo kainos, o likusi
suma turėjo būti išmokėta per
15 metų, nenumačius jokių
palūkanų.
* V e r s l i n i n k a s J o n a s Urka Generalinei prokuratū
r a i pranešė trečiadienį neatvyksiąs duoti paaiškinimų, ti
riant Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio pareiškimą
dėl jo parašo suklastojimo, ap
šmeižimo bei atitinkamo Sei
mo narių prašymą dėl tiesos
nustatymo. Jis turėjo praneš
ti, ar nusprendė pateikti pas
kolos dokumento originalą
prokuratūrai. J. Urka teigia,
kad dokumentas yra išvežtas
ir saugomas Maskvoje. Neat
vykimo į prokuratūrą priežas
timi jis nurodė tai, kad dar nė
ra suradęs advokato, su ku
riuo galėtų pasitarti dėl doku
mento originalo pateikimo.

* N e p a g e i d a u j a m u as
meniu Jungtiniuose Arabų
E m y r a t u o s e paskelbtas ir iš
pareigų atšauktas Lietuvos
generalinis konsulas Gvidas
Kerušauskas sugrįžo į Lietuvą
ir šiuo metu atostogauja, pra
neša „Lietuvos rytas" (05.02).
Užsienio reikalų ministerija
dar nekomentuoja skandalin
go įvykio aplinkybių, kol nesu
grįš patikrinimo išvykęs atlik
ti ministerijos generalinis ins
pektorius Dainius Junevičius.
Laikraščio žiniomis, diploma
tas pažeidė musulmoniškos
valstybes įstatymus, griežtai
ribojančius alkoholio varto
jimą viešioje vietoje: grįžda
mas iš diplomatinio pobūvio,
konsulas užsuko į privatų klu
bą ir, statydamas mašiną, už
kliudė kitą automobilį. Jvyko
konfliktas su klubo apsauga.
(Elta)

* Pirmadienio vakarą į
V i l n i a u s o r o u o s t o pasienio
kontroles punktą (PKP) iš Di
džiosios Britanijos vienu skry
džiu grąžinta didžiausia šie
met nelegaliai toje valstybėje
dirbusių Lietuvos piliečių gru
pė — 20 asmenų. Grąžintųjų
amžius — nuo 20 iki 46 metų.
Kaip pranešė Pasienio polici
jos departamentas, per ap
klausas visi grąžintieji nuro
dė, kad dirbo Peterborough
mėsos perdirbimo ir vaisių
fabrikuose. Po apklausos visi
piliečiai paleisti. Šiemet Vaka
rų Europos ir Skandinavijos
valstybės į Lietuvą grąžino ar
neįleido 909 jos piliečių. Vien
iš Didžiosios Britanijos grą
žinti 457 asmenys.

<BNS>

* Abidžane (Dramblio
Kaulo K r a n t o Respublika)
* P a l a n g o s p a p l ū d i m y j e trečiadienį trispalvė buvo iš
nesėkmingai bandyta
Iš kelta Lietuvos jūrų laivinin
smėlio gniaužtų išgelbėti įstri kystės įsigytame laive „Torm
gusį norvegų laivą „Star Tra- Senegal". 36-asis LISCO lai
der". Trečiadienį iškastu ka vas pagal tradiciją bus pava
nalu ir pakeltu laivagaliu dintas Jogailos vardu.
t Eita >
laivą bandė ištempti du ben
* J k u n . R. M i k u t a v i č i a u s
drovės „Towage and Marine n u ž u d y m o i s t o r i j ą bandoma
Assistance" vilkikai „TAK". įpainioti Kauno dvasininkus,
Trūkus lynui, nutempimo dar rašo „Lietuvos rytas" (05.03).
bai buvo nutraukti. Antra Apvogti kunigą Ričardą Miku
dienį iš Danijos atplaukęs spe tavičių ir jį sukompromituoti
cialus kranas pakėlė laivo užsakė kiti dvasininkai. Tokią
galą, kad būtų galima iš savo gynybą Vilniaus apygar
pumpuoti vandenis ir užtai dos teisme pateikė R. Mikuta
syti pramuštą skylę laivo vičiaus nužudymo organizato
šone. Iš laivo išpumpuota apie riumi laikomas 46 metų Vla
1,000 tonų vandens ir magne das Beleckas. „Pažeminti Mi
tine plokšte užtaisyta skylė. kutavičių man pasiūlė dabar
Kol kas laive yra nemažai te tinis Vilijampolės kunigas Jo
palų ir degalų, kurie gali nas Bujokas. Jei jūs būtumėte
išsilieti į jūrą. Lietuvos aplin girdėję jo žodžius, dar ne tą
kosaugininkai Norvegijos ben padarytumėte", teigė V. Belec
drovę „Alendal Lederi". laivo kas. „Kaip galima taip kalbėti
savininkę, buvo
įpareigoję ir kliedėti, jeigu mes gyvenime
laivą nuo paplūdimio nutemp niekada nebuvome susitikę ir
ti iki gegužės 1-osios.
aš jo nepažinojau", Kaune tei

* Užsieniečiams, kuriems
L i e t u v o j e bus pripažintas hu
manitarinis statusas, bus tai
koma pabėgėlių socialines in
tegracijos tvarka, jie galės
pasilikti Lietuvoje ir čia gy
venti iki 5 metų. Tai numaty
ta vyriausybės trečiadienį pri
imtame nutarime. Tikimasi,
jog humanitariniais pagrin
dais Lietuvoje pirmiausia ap
sigyvens užsieniečiai, kuriems
nesuteiktas pabėgėlio statu
sas, tačiau dėl įvairių priežas
čių (karas, nepastovi politinė
situacija ir pan.) negali būti
sugrąžinti į savo valstybę arba
nuolatinio gyvenimo vietą.
Numatoma, jog dar šiaj? me
tais apie 40-50 užsieniečių bus
pripažintas humanitarinis sta
tusas.
'BNS.

gė Vilijampolės Šv. Juozapo
bažnyčios 48 metų klebonas
Jonas Bujokas. Anot laikraš
čio, ši informacija klebono ne
nustebinusi, nes pernai jį dėl
tų pačių V. Belecko kaltinimų
apklausė Generalinė prokura
tūra.
* N u o g e g u ž ė s 1 d. m i n i 
m a l a u s d e k l a r u o t i n o turto
vertė — 45.900 litų. Palyginti
su praėjusių metų lapkričio
pirmąja, privalomo deklaruoti
turto vertė padidėjo 400 litų.
i Elta'

KALENDORIUS

'

Gegužės 4 d.: Antanina. Beržas.
Dargailas. Florijonas. Mintaute. Mo
nika
Gegužės 5 d.: Angelas (Anielius),
Barvydas. Irena, Gintaras. Mykolas.
Neris, Pijus
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VASARIO 16 GIMNAZIJOS
VEIKLA
Bendra padėtis
Martikonytė, Ž. Vitkauskaitė,
Svarbiausia šių metų žinia L. Šipovskaja ir L. Šmitaitė.
— privati Vasario 16-osios Artistiškiausi, komisuos nuo
gimnazija 1999 m. liepos 1 d. mone, buvo A. Siurtikova, P.
gavo visišką valstybės pripa Kotkė, Š. Vėbra, L. Šiugždi
žinimą. Tai reiškia, kad jai su nytė, P. Juodiskis bei eilėraš
teiktos tokios pat teisės kaip čio deklamuotoje J. Petraus
valstybinėms
gimnazijoms. kaitė. Žiūrovų simpatyų prizą
Abitūros egzaminai ateityje pelnė 12-osios klasės mokiniai
nebus laikomi eksterno teisė su savo auklėtoja mokytoja S.
mis, o pagal valstybinių gim Vitman.
nazijų tvarką.
Kalėdinis vakaras
Dabar gimnaziją galės lan
1999 m. gruodžio 17 d. vaka
kyti ne tik lietuvių, bet ir kitų re į pilies salę rinkosi šven
tautybių vaikai. Lietuviams tiškai nusiteikę mokiniai, jų
mokslo programos iš esmės tėvai, mokytojai, svečiai. Čia
nepasikeis, nes ligi šiol jau da įvyko tradicinis kalėdinis kon
lis dalykų buvo dėstoma vo certas, kurį parengė mokytojai
kiškai. Ateityje šiuos dalykus G. Ručys ir A. Ručienė. Kon
lietuviai ir vokiečiai mokysis certas prasidėjo P. Čaikovskio
kartu. O lietuviškai dėstomi „Valsu*, kurį atliko mergaičių
dalykai bus lygiaverčiai dės šokių grupė. Susirinkusieji
tomi ir vokiečių kalba. Visi li išgirdo gimnazijos choro bei
tuanistiniai dalykai bus dėsto vyresniųjų mokinių kvarteto
mi taip pat kaip lig šiol.
ir trio dainų, vyresniųjų ir jau
Gimnazija Vokietijoje iki nesniųjų orkestrų atliekamus
šiol veikė pagal išimties sta kūrimui Kalėdinio koncerto
tusą, kaip Federalinės val programoj skambėjo M. Kledžios remiama pabėgėlių mo menti. W. A. Mozarto, L. Beekykla. Lietuviams praradus thoveno. J. S. Bacho, M. Vait
pabėgėlių statusą, Federalinė kevičiaus. A Gelažio ir kt.
valdžia pranešė, kad ji nuo šių kompozitorių
kuriniai, Š.
mokslo metų pabaigos gimna Kanslėjaus ir A. Muellerio
zijos nerems. Todėl buvo svar eilės.
bu gauti valstybės pripažini
Po koncerto gimnazijos di
mą, kuris duoda gimnazijai ne
rektorius
A. Šmitas visus pa
tik teisę toliau dirbti, bet taip
kvietė
prie
kūčių stalo gimna
pat garantuoja ir finansinę
paramą, kurios vienos, deja, zijos valgykloje. Kūčių vaka
mokyklai išlaikyti nepakaks. rienė prasidėjo gimnazijos ka
Gimnazijai padėti yra pažadė peliono A. Kelmelio ir ev. kun.
ję Lampertheimo miestas, T. Šmitienės malda, buvo suBergstrassės apskritis, Main- iedotos kalėdinės giesmės. A.
zo vyskupija ir Lietuvos Res mitas pasveikino vakaro da
lyvius ir išsakė nuoširdžiau
publika.
sius linkėjimus pasitinkant
Gimnazija praėjusiais me Naujuosius jubiliejinius me
tais išleido 11 abiturientų, tus. Vakaro kulminacija tapo
šiais metais jų bus 9. Šiuo kalėdaičių laužymas ir pa
metu gimnaziją lanko 87 mo linkėjimai vienų kitiems. Net
kiniai: 54 iš Vokietijos, 28 iš rukus buvo išdalytas ir visų
Lietuvos, 2 iš Kanados, 2 iš laukiamas gimnazijos Met
Argentinos ir 1 iš Brazilijos. raštis. Didžiausias šurmulys
Labai svarbus auklėjimo dar kilo, kai salėje pasirodė Ka
bas vyksta bendrabutyje šalia lėdų senelis, o jo būta dos
pamokų. Aktyviai reiškiasi naus. Mokiniai, nešini dovanų
jaunimo organizacijos ateiti maišais, laimingi skirstėsi vie
ninkai ir skautai.
ni į namus, kiti į bendrabutį

f

krautis lagaminų kelionei Ka
lėdų atostogoms į Lietuvą ar
1999 m. lapkričio 20 d. va kitur.
kare pilnutėlėje bendrabučio
Gimnazija duris atvėrė
salėje buvo paskelbta tradici
plačiajai vokiečių
nio gimnazijos talentų vakaro
visuomenei
pradžia. Šešiolikti metai paei
liui šį mokinių laukiamą ren
Prieš kelias savaites vieti
ginį organizuoja mokytoja Ma nėje vokiečių spaudoje pas
rytė Dambriūnaitė-Šmitienė kelbta atvirų durų diena gim
kartu su savo globojamais nazijoje buvo surengta š.m.
ateitininkais. Tai bene masiš sausio 29 d. Gimnazijos pri
kiausias gimnazijos renginys, statymas tą dieną prasidėjo
kuriame ir šiemet dalyvavo tuoj po pietų pilies salėje. Čia
daugiau kaip pusė gimnazijos gausiai susirinkusius galbūt
moksleivių.
būsimų šios gimnazijos moki
Beveik tris valandas truku nių tėvus ir šiaip besidomin
sioje programoje buvo parody čius mūsų mokykla pasitiko
ti 22 scenos kūriniai. Tai dai mokytojo G. Ručio vadovauja
nos, šokiai, instrumentinių mi orkestrai. Atvykusiuosius
kūrinių atlikėjai, scenos vaiz pasveikino ir apie mokyklą,
deliai ir kt. Juos visus savo kuriai neseniai suteiktos val
programa vienijo gimnazijos stybinės gimnazijos teisės, pa
ateitininkai. Vertinimo komi pasakojo direktorius A. Šmi
sijos nariai L. Kotkienė, V. tas. Jis svečiams pristatė gim
Kaminskienė, muzikos moky nazijos pedagogus ir pasitojas G. Ručys, buvęs abitu žiaugė, kad atsiradus galimy
rientas V. Lemkis, tryliktokė bei gimnaziją lankyti vietos
G. Kazlauskaitė išrinko įdo bei aplinkinių miestų vokiečių
miausius pasirodymus. Tai vaikams, susidomėjimas šia
buvo „TV reportažas apie gim mokykla tarp vokiečių labai
nazijos gyvenimą", kurį pa išaugo. A Smitas atsakė į
rengė D. Genys ir D. Okuli klausimus ir pakvietė visus
čius, sceninio šokio atlikėjos apžiūrėti gimnazijos patalpas.
šeštokės G. Mikeliškytė, L. Svečiai apžiūrėjo gražiai pa
Šiugždinytė ir D. Šmitaitė puoštas klases, laboratorijas,
kartu su vyresniųjų klasių pabuvojo bendrabučiuose, kur
mokiniais R. Gasiūnu, K. Prū turėjo galimybę susitikti ir pa
saičiu ir D. Damijonaičiu bei sikalbėti su mokiniais. Besido
dainininkės G. Lekavičiūtė, D. mintys gimnazija galėjo pama
Kopūstaitė ir E. Stanislovai- tyti, kaip rankų darbelių kam
klasių
tytė. Tarp apdovanotųjų taip baryje jaunesniųjų
pat buvo instrumentinio an mergaitės kartu su mokytoja
samblio dalyviai S. Loiterytė, E. Kaufmaniene audžia, o
A. Damijonaitis, R. Raguckas bendrabučio virtuvėlėje su
ir G. Lamauskas, sceninio mokytoja A. Vilčinskiene de
vaizdelio „Muzikos pamoka" monstruoja savo kulinarinius
atlikėjai L. Rhein, F. Doem- sugebėjimus. Užlipę į pilies
land, J. Franke, D. Šmitaitė ir bokštą iŠ paukščio skrydžio
G. Jankūnaitė, šokėjos B. apžiūrėjo gražias HuettenfelIeškome talentų

do apylinkes, gimnazijos pas
tatą ir parką. Po to svečiai dar
ilgai prie kavos puodelio bend
ravo su mokytojais, gimnazi
jos vadovais bei tarnautojais.
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„Taip ir ne"
Neseniai savo veiklą gimna
zijoje pradėjęs, jaunimo kūry
binis klubas „Mintis" vasario
15 d. mokinius ir mokytojus
pakvietė į savo pirmąjį renginį-žaidimą „Taip ir ne*. Klubo
nariai broliai A. ir D. Geniai,
K Prūsaitis, D. Okuličius, M.
Šakinis ir kt. įdėjo daug pas
tangų, kad renginys būtų įdo
mus ir nuotaikingas. Sceną
išradingai apipavidalino T.
Zapasnikas. Renginio daly
viams buvo pateiktos įvairios
užduotys ir klausimai. Tą va
karą visi turėjo galimybę pa
tikrinti savo geografijos, isto
rijos, Lietuvos politinio, kultū
rinio, sportinio gyvenimo ži
nias. Kol scenoje rungtyniau
jančios komandos galvojo at
sakymus į užduotis, žiūrovus
linksmino naujai susikūrusi
mokinių šokių grupė bei muzi
kos ansamblis „X". Į renginio
vedėjų A. Genio ir D. Okuli
čiaus pateiktus klausimus
sėkmingiausiai atsakinėjo mo
kytojas V. Lemkis ir septinto
kas R. Raguckas. Jie ir buvo
apdovanoti pagrindiniu vaka
ro prizu — įspūdingu tortu.
Po to klubas „Mintis" visus
pakvietė į savo organizuotą
diskoteką.
Vasario 16-oji

Ttk sootartlaiiio laida

Vasario lft-osios gimnazųos Vokietuoje pastatų detalė. Nuotr. V. Kute

karnavalinę nuotaiką. Visų
tikslas buvo vienas — kokia
kauke nustebinti draugus kar
navalo vakare. Kad vakaras
nebūtų nuobodus ir visų nuo
taika gera, daugiausia pas
tangų ir kūrybiškumo įdėjo
11-osios klases mokiniai su
savo auklėtoji E. Meikiene,
nes jie ir buvo atsakingi už va
karo prograką. Jie parengė
puikią pasaulyje žinomų žmo
nių kaukių - programą. Įdo
miausiai savo personažus pri
statė V. Girnytė ir K. Frankonis, sukūrę*- kaukių duetą
„Naujieji rusaf. Antroji vieta
paskirta G. Stančaitytei ir V.
Nikitinui už kžukę „Karlsonas
ir Frekenbbl? Trečiąja vieta
buvo įvertinti R. Žerlauskaitė
ir A. Damulk, sukūrę kaukę
„Merilyn Mmroė ir Elvis
Presley". Žiun nariai mokyto
ja A. Vilčinskenė, A. Ručienė
ir abiturientas G. Tiuchta pir
mąja vieta įvertino B. Goštautaitės ir V ^everausko su
kurtas kaukei „Velnias ir an
gelas", antroj>^ieta atiteko A

Lietuvos nepriklausomybės
ir gimnazijos vardo diena pra
sidėjo iškilminga rikiuote Lie
tuvos vėliavos aikštelėje. Su
giedojus himną, visi suėjo į pi
lies salę. Čia į susirinku
siuosius jautria ir prasminga
kalba kreipėsi kapelionas A.
Kelmelis ir išsakė mintis apie
Tėvynę ir jos išsaugojimą
kiekvieno asmenyje. Po trum
po susikaupimo visi suėjo į
savo klases, kur įvyko mokyto
jos B. Lipšienės organizuota
viktorina. Mokiniams buvo iš
dalyti klausiniai, į kuriuos rei
kėjo kuo greičiausiai atsakyti.
Klausimai buvo išties įvairūs
— iš istorijos, geografijos, net Ručytei ir S^' Loiterytei už
biologįjos ir kt. mokslo, kul
tūros bei meno sričių, iš Lietu
vos politinio gyvenimo, Vokie
tijos ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenių veiklos, gimnazijos
istorijos. Geriausiai atsakę į
ARCHYVINĖS
viktorinos klausimus moki
Kadaise Lietuvoje buvo iš
niai, buvo apdovanoti gar
leista knygelė „Fotografuoti
džiais tortais.
gali kiekvienas". Mes, paaug
liai, mėgaudavomės sakyda
Kovo 11-oji
mi, jog fotografuoti gali kiek
vienas
tik, deja, ne visiems pa
Lietuvos nepriklausomybės
vyksta.
atkūrimo 10-sios metinės gim
šią knygelę prisiminiau,
nazijoje buvo paminėtos kovo
sklaidydamas
Lituanistikos
12 d. vakare. Valgykloje prie
studijų
ir
tynmo
centre vei
šventiškai paruoštų stalų mo
kiančiam
Pasaulio
lietuvių
ar
kytoja B. Lipšienė mokiniams
trumpai priminė Kovo 11- chyvui patikėtas fotonuotrau
osios svarbą Lietuvai ir vi kas. Yra naujų, senesnių ir
siems lietuviams, kad ir ko gana senų nuotraukų. Yra
kioje šalyje jie gyventų, Po to įvairiomis progomis Lietuvoje,
gimnazistai atliko trumpą JAV, Vokietijoje, Kanadoje,
Australijoje, Pietų Amerikoje
programėlę.
ir kitur fotografuotų nuotrau
Po programos B. Lipšienė kų. Yra juoda-balta ir spal
paskelbė mokinių literatūrinio votų nuotraukų. Vienos (nors
rašinio „Sveika, jaunyste", ir senos) atrodo, kad tik nese
skirto Kovo 11-ąjai paminėti, niai fotografuotos. Kitose, de
konkurso rezultatus. Kasme ja, jau matyti ..išblėsę" žmonių
tinė literatūrinė A. Gustaičio veidai.
premija — 100 US dolerių už
Labai įdomios ir reikšmin
rašinį buvo paskirta dvyliktokei B. Goštautaitei. Antroji gos senais laikais (Lietuvoje ir
vieta nebuvo skirta, o trečio svetur) darytos nuotraukos.
sios premijos laureate tapo Deja, kai kurios stokoja para
vienuoliktoke G. Stančaitytė, šų. Dažnai sunku arba visiš
kuriai buvo įteikta 50 DM pre kai neįmanoma susivaikyti,
mija. Sunkiam ir ilgam Lietu kur ir kada buvo fotografuota.
vos žmonių keliui į nepriklau Yra ir ne per seniai šventėse
somybę prisiminti fotomeni (dainų, šokių ir t.t.) ir kituose
ninkų Z. Kazėno ir G. Jaškūno didesnės apimties renginiuose
iš Vilniaus paroda „Sąjūdis darytų nuotraukų. Tai vis,
Lietuvoje",
eksponuojama kaip sakoma foto aparatais
Huettenfelde, Romuvos pilyje įamžinti įvykiai. Jose, deja,
nėra raštišku paaiškinimų.
veiks visą mėnesį.
Trūksta tikslesnio aprašo ir
daugelyje nuotraukų iš lietu
Karnavalo naktis
vių organizacijų atstovų pri
Kovo 6 d. jau nuo ryto ga ėmimų — aplankymų val
lėjai gimnazijoje pastebėti džios įstaigose. Pavyzdžiui,
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LIETUVIŠKOS
kaukę „Tiškevičių rūmų gy
PAMOKOS
ventojai", o trečiąją vietą pa
BALTARUSIJOS
sidalino A. Avakianaitė už
DELEGACIJAI
kaukę „Boba" bei Š. Vėbra ir
A. Siurtikovas, sukūrę kaukę
Baltarusijos tautinių mažu
„Piratai".
mų
organizacijų vadovų dele
Karnavalinės linksmybės iki
paryčių tęsėsi „Minties" klubo gacijoje, kuri JAV valstybės
departamento kvietimu tris
organizuotoje diskotekoje.
savaites viešėjo Amerikoje,
Krepšinio t u r n y r a s
buvo ir Baltarusijos Lietuvių
Lampertheime
Bendruomenės
pirmininkė
Virginija A. Tarnauskaitė. De
Kovo 10 d. Lampertheimo legacijoje, be lietuvių, atsto
mieste įvyko kasmetinis gat vauta Baltarusijos lenkų, totovės krepšinio turnyras. Iš 20- rių-musulmonų, žydų ir ukrai
ties komandų šiemet dalyvavo niečių organizacijoms.
net penkios mūsų gimnazijos
Viešnagės tikslas — susipa
komandos, iš jų ir viena mer žinti su daugiaetninės demok
ginų. Turnyro nugalėtoja tapo ratijos plėtote Jungtinėse
gimnazijos vyresniųjų moki Amerikos Valstijose, su tauti
nių komanda, kurioje žaidė A. nių mažumų veikla, jų civili
Genys, V. Nikitinas, G. Tiuch nėmis teisėmis.
ta ir R. Balčius. Jaunesniojo
Viena iš Baltarusijos delega
amžiaus komanda, kurioje cijos vizito dienų buvo skirta
žaidė D. Okuličius, S. Šiugž- susitikimui su Amerikos lietu
dinis, R. Pagačiauskas ir T. viais. Susitikimas vyko New
Laurinavičius užėmė antrąją Yorke, Lietuvos generalinio
vietą.
konsulato patalpose. Pokalby
je,
kuriam vadovavo generali
Vokietijos LB valdybos
informacijos, 2000 m. balandis nis konsulas Rimantas Morkvėnas, dalyvavo Lietuvių žur
nalistų sąjungos pirmininkas
Kęstutis K. Miklas, lietuviš
kos „Laisvės žiburio" radijo
programos vadovas Romas
Kezys ir New Yorko lietuvių
FOTOGRAFIJOS
„Atletų" klubo pirmininkas
Pranas Gvildys. Buvo prisi
vienoje senoje nuotraukoje yra
minta lietuvių imigracija į
užrašyta: „Čia mes pas miesto
Ameriką įvairiais laikotar
merą". Tačiau nėra datos, vie
piais nuo 19 amžiaus, kalbėta
tos ir žmonių pavardžių. Yra
apie lietuvių telkinius, jų or
viena popieriniuose rėmeliuo
ganizacinę veiklą, ypač išsi
se įtvirtinta nuotrauka. Joje
plėtusią po Antrojo pasaulinio
matyti jauna, daili, senoviš
karo, atplūdus čia didžiulei
kais drabužiais pasirėdžiusi,
lietuvių bangai.
moteriškaitė. Parašas: „ant il
Svečiai iŠ Baltarusijos susi
gos atminties nuo Adolfinos.
So. Boston, 1914". Daugiau domėję klausėsi pasakojimo
nėra nei vieno žodžio. Nežinia, apie lietuvybės — lietuvių kal
ir tikriausiai niekuomet nesu bos ir lietuviškų tradicijų iš
žinosime, kas ji tokia, ką ji saugojimą, apie centralizuotą
veikė ir svarbiausia — kokia veiklą darant įtaką JAV prezi
dentui, Senatui bei Kongresui,
buvo jos pavardė.
taip pat Jungtinėms Tautoms
Archyvo darbuotojai, pagal
Lietuvos
nepriklausomybės
galimybes, „užkaišioja" pasi
atkūrimo reikalu.
taikančias spragas. Tačiau ge
Pokalbis vyko lietuvių kal
rų norų negana. Vis tik reikia
ba,
delegacijos atstovei V. Tarmanyti, kad ilgainiui bus ap
nauskaitei
viską tiksliai ver
tvarkytos visos archyvinės
nuotraukos. Tokiu būdu jos čiant į rusų kalbą. Svečiams
taps prieinamesnėmis ir tin sunku buvo patikėti, kad tau
kamesnėmis praeities tyrinė tinių mažumų organizacijos
JAV gali visiškai laisvai veik
tojams.
Ne paslaptis, jog daugelio ti, be jokių suvaržymų, ko
namuose mėtėsi įvairiausios nėra Baltarusijoje — valdžia,
fotonuotraukos. Neretai jos kaip buvo pabrėžta, tautinių
dingsta be žinios, atrodo, kad mažumų organizacijas ten
Pasaulio lietuvių archyvas yra įdėmiai prižiūri. (Elta)
tinkamiausia vieta tokių nuo
traukų išsaugojimui. Čia jos
bus sutvarkytos ir paruoštos
KAIP DRUSKA ANT
ilgalaikiam apsaugojimui.
ŽAIZDOS
Lituanistinių studijų ir tyri
mo centre veikiantis Pasaulio
Vienas Didžiosios Britanijos
lietuvių archyvas yra pasi pilietis Londone buvo užgau
ruošęs priglausti ir apsaugoti tas pravažiuojančio autobuso.
bet kokią vertingesnę lituanis Jis atsidūrė ligoninėje, nes
tinę medžiagą.
buvo sulaužyti keli šonkauliai.
Po to negalėjo grįžti į darbą
Petras Petrutis net 14 savaičių, todėl kreipėsi

TARP MŪSŲ KALBANT

EUGENE C. DECKER. DOS, P C
4 6 4 7 W . 103 SL, Oak. Lawn. IL
Pirmas apyi. su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientą)
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hfckory Hfc, IL

Te). (708) 596-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J.

NEMCKAS,M£).

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.

Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
DR. L PETREIKJS
DANTU GYDYTOJA 9055 S.Roberts Rd., Hėkory H«s, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.
Tel. (708) 596-4056
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS V&NAS. M£)., S.C.
Specialybė - vidaus Bgų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638
Tel. 773-22
Valandos

ARASZUOBA.M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Naperville, IL 60563
T e l (630) 527-0090
3825 Highland Ave.,
Tower1,Suite3C
Downers Grove, IL 60515
TeL (630) 435-0120
UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622
4149W.63rd. St
Tel. 773-736-7709

į autobusų bendrovę, reikalau
damas kompensacijos už pa
tirtas išlaidas. Koks buvo
žmogaus nustebimas, kai jis,
užuot atlyginimo, gavo 845
dol. sąskaitą... už autobuso
apgadinimą. Autobusų ben
drovė vis tik prižadėjo palauk
ti, kol žmogus grįš į darbą ir jo
finansinė padėtis pasitaisys.
POPULIARIAUSIOS
ATOSTOGŲ VIETOS
Kai amerikiečiai keliauja
atostogauti su visa šeima, po
puliariausioms atostogoms pa
sirenka šias vietoves: Yosemite National Park, Calif., Walt
Disney WorW, Fla.; SeaWorld
Olando, Fla.; Washington,
D.C.; Yellowstone National
Park, Wyo.; SeaWorld San
Diego, Calif.; Pacific Science
Center, Wash.; Glacier Na
tional Park, Mont; The Children's Museum of Indianapolis; Disneyland, Calif.; Mount
Rushmore, Black Hills, S. Dakota.

KAIP IŠGYVENSIME,
REKTORIAU?
Valstybės vadovai dažnai
mėgsta pabrėžti, kad aukš
tasis mokslas, kaip ir visas
švietimas, yra vienas valsty
bės pirmumų. Tačiau akade
minė bendruomenė negali su
prasti, kodėl aukštosios mo
kyklos 1999 m. neteko per 40
mln. litų joms skirtų valstybės
biudžeto lėšų, o 2000-tųjų
metų biudžeto dalis aukš
tajam mokslui dar 38 mln. litų
mažesnė už gautą praeitais
metais. Aukštąsias mokyklas
slegia didesnės kaip 20 mln.
litų skolos. Kaip toks lėšų sty
gius įtakojo ir dar įtakos uni
versiteto veiklą, kalbamės su
rektoriumi profesoriumi Vy
tautu Kaminsku.
— 1999-tieji metai daug
kam — net aukščiausiems
valstybės pareigūnams —
netikėtai tapo gilios ekono
minės krizės metais. Kaip
ši krizė atsiliepė universi
tetui?
— Jau praeitų metų vidu
ryje pajutome pirmuosius
krizės požymius — buvo nu
trauktas investicinių projektų
finansavimas. Universitetas
negavo 2 mln. litų, skirtų
„Baltijos" viešbučio (studentų
bendrabučio) remontui, ir 1,7
mln. litų Katalikų teologijos
fakulteto pastatų atstatymui.
Rudenį, Seimui sumažinus
valstybes biudžeto išlaidas,
universitetui buvo nubraukta
dar 390,000 litų vadinamųjų
paprastųjų išlaidų. Kadangi ir
Seimo sumažintas valstybes
biudžetas nebuvo įvykdytas,
tai metų pabaigoje Finansų
ministerija mums liko „sko
linga" 1,15 mln. litų. Taigi per
1999 m. valstybės biudžeto pa
rama universitetui buvo su
mažinta penktadaliu — dau
giau kaip 5,3 mln. litų. Tai
precedento neturintis atvejis
per visą atkurtojo universiteto
dešimtmetį ir tikrai nerasime
Lietuvoje kitos aukštosios mo
kyklos, kuri botų taip nu
skriausta.
— Ar universiteto ben
druomenė praeitais metais
skaudžiai pajuto toki žen
klu valstybės skirtu lėšų
sumažinimą?
— Kaip jau minėjau, dėl
biudžetinių lėšų sumažinimo
labiausiai nukentėjo mūsų in
vesticiniai projektai, skirti
universiteto materialinės ba
zes stiprinimui. Priminsiu,
kad auditorių ir laboratorijų
patalpomis, studentų bendra
bučiais esame aprūpinti bene
blogiausiai tarp visų valstybes
aukštųjų mokyklų. Krizės įta
ką studentams ir darbuoto
jams pavyko iš dalies sušvel
ninti. Studentams stipendijos
buvo išmokamos visos ir laiku.

Universiteto dėstytojams ir
darbuotojams metų pabaigoje
trūko apie 0,5 mln. litų darbo
užmokesčiui, bet jie to taip pat
nepajuto — atlyginimai buvo
išmokėti iš sutaupytų spec.
lėšų. Šiek tiek nukentėjo iš
kitų institucijų kviesti dėsty
tojai, kuriems atlyginimai už
lapkritį ir gruodį buvo iš
mokėti šių metų pradžioje, nes
Finansų ministerija 1999 m.
neatidavė ketvirtį milijono
darbo užmokesčiui skirtų lėšų.
Už šildymą, elektrą ir kitas
paslaugas universiteto skolos
metų pabaigoje sudarė 0,7
mln. litų.
— Jau ne kartą spaudoje
esate sakęs, kad 2000-tųjų
metų valstybės biudžeto
parama aukštajam mokslui
stumia Lietuvos universi
tetus \ neišvengiamą griū
ti. Taigi, kokią valstybės
paramą gauna Vytauto Di
džiojo universitetas šiais
metais?
— Iš valstybės biudžeto skir
ta 16,66 mln. litų, iš privatiza
vimo fondo — 1,45 mln. litų
Katalikų teologijos fakulteto
pastatų atstatymui. Tai 8,1
mln. litų, arba 30,9 proc.,
mažiau nei valstybė skyrė
1999 metų pradžioje. Jei ly
ginsime su 1999 m. pabaigoje
gautomis lėšomis, tai bus 2,8
mln. litų arba 13,3 proc.
mažiau. Jei palyginsime va
dinamas paprastąsias išlai
das, kurias sudaro darbo
užmokestis, stipendijos, ats
kaitymai soc. draudimui bei
išlaidos studijoms, mokslui ir
ūkiui, tai jos sumažintos 3,5
mln. litų. Valstybės biudžeto
skirtoje paramoje numatytas
tik 1999-ųjų m. lygio darbo
užmokestis, studentų stipen
dijos, beje, sumažintos 10
proc. ir nevisai padengtos
(trūksta 0,4 mln. litų), lėšos
„Sodrai". Kitų lėšų — šil
dymui, elektrai, ryšiams, pas
laugoms, prekėms, vadovė
liams, bendrabučiams išlai
kyti, moksliniams tyrimams ir
pan. — iš viso neskirta. Kad
bent minimaliai būtų paten
kinti universiteto poreikiai,
reikia papildomai surasti per
3 mln. litų. Vyriausybės nuta
rime siūloma tam naudoti dar
bo užmokesčiui skirtas lėšas.
Turbūt suprantate, ką šis
siūlymas reiškia universiteto
dėstytojams ir darbuotojams?
Tiesiog paradoksas, kad už
studijas mokantys studentai,
kurių turime apie ketvirta
dalį, turės „paremti" valstybės
finansuojamus studentus, nes
mokestis už studijas yra bene
vienintelis šaltinis, iš kurio
teks apmokėti milijonines są
skaitas už patalpų šildymą,

VEPRIAI - WEPPEREN - VEPŠI
Nr.l
JONAS
Nedaug kam šiais laikais
svarbūs yra Vepriai, tas nedidelis miestelis (gal bažnytkaimis) Ukmergės rajono pietiniame pakraštyje, prisiglaudęs prie gražaus, turinčio netoli 60 ha ploto, ežerėlio, su
jame jau nuo seno plūdųriuojančia velėnine sala. Jo
pakrančių vandeny atsispindi
storos, augalotos pušys, savo
amžiumi pralenkusios ir ma
ne, aštuntą dešimtį bebaigian
tį įpusėti, garbaus amžiaus
veprietį. Šiauriniame jo kran
te, į rytus nuo jį vandeniu papildančio Riešės upelio, stovi
ir piliakalnis, kuris dar keturiolikto šimtmečio pabaigoje
buvo pasidaręs svarbiu kuni
gaikščiui Vytautui Didžiajam.
Vyganto kronika mini, kad
1384 m. pavasarį, lydimas
kryžiuočių, pakeliui į Kerna
ve, jis čia buvo sustojęs per
nakvoti. Tą popietę jam dar
teko nugalėti ir nuginkluoti
apie 400 vyrų pilies įgulą,

ŠARKA
priklausiusią jo pusbrolių Jogailos ar Skirgailos valdžiai,
Kryžiuočių metraštininkai šią
vietovę net septynis kartus
yra paminėję Wepperen vardu. Si pilis ir prieš tai turėjo
vadintis kažkuriuo vardu, nes
kai... „velnias nešęs akmenį,
didesnį už gryčią, sudaužyt
norėjęs Anykščių bažnyčią"
(A Baranauskas), panašaus
dydžio akmenį velnias nešęs ir
per Veprius. Gaidžiui užgie
dojus, akmuo nukritęs tarp pi
liakalnio ir Riešės upelio. Nu
krito ne taip, kaip Puntukas.
Mūsų akmuo žviegė. Žviegė
dieną ir naktį. Pro šalį ėjęs
žmogus iš slavų žemės pak
lausė: „Co kšičeš jak wiepše?"
(Ko rėki, kaip kiaulė?), ir ak
muo nutilęs. Žmogus atspėjo
akmens vardą ir nuo to laiko
ši vietovė vadinasi Vepriais.
Šį padavimą, kažkur išgirdus,
užrašė dabartinė Vepri'i se
niūnė Janina Akstinavičient.
Kas žino, gal tas velnio neš

elektros energiją ir kitas pa
slaugas. Manau, kad šių me
tų pabaigoje universiteto
skolos bus žymiai didesnės nei
1999-aisiais, nes humanita
rinio profilio universitetas ne
turi realių galimybių papildo
mai užsidirbti tiek trūkstamų
lėšų.
— Nors esate informati
kas, bet tarp aukštųjų mo
kyklų rektorių garsėjate
mokėjimu valdyti finansus,
analizuoti ir argumentuoti
jų poreiki mokslui bei stu
dijoms. Ar tikėjotės tokio
valstybės biudžeto asigna
vimų sumažinimo universi
tetui?
— Kaip Lietuvos aukštųjų
mokyklų rektorių konferenci
jos viceprezidentui beveik visą
antrąjį 1999-jų m. pusmetį,
kartu su prezidentu prof. J.
Antanavičiumi, teko „kautis"
su įvairiomis valdžios institu
cijomis dėl vadinamos „Moks
las ir studijos" eilutės val
stybės biudžete. Nors ir pavy
ko atkovoti keliolika milijonų,
tačiau ji liko, kaip niekada,
skurdi — tik apie 1,05 proc.
nuo bendrojo vidaus produkto
(aukštųjų mokyklų dalis suda
ro mažiau kaip 0,8 proc.). Taip
pati mažiausia bendrojo vi
daus produkto dalis nuo 1994
metų, kai turėjome pirmąjį
valstybės biudžetą Lietuvos
valiuta.
Tikrai nesitikėjau, kad uni
versitetas bus nuskriaustas
daugiau negu bet kuri kita
Lietuvos aukštoji mokykla. Ir
nukentėjome todėl, kad 85
proc. mūsų studentų studijuo
ja humanitarinius ir sociali
nius mokslus, verslą ir va
dybą, menus, teologiją, teisę ir
politikos mokslus. Švietimo ir
mokslo ministerijos valdinin
kai nusprendė, kad šių stu
dentų parengimui skiriama
per daug lėšų ir net krizės są
lygomis būtina perskirstyti
dalį lėšų tarp aukštųjų mo
kyklų. Nebuvo atsižvelgta ir į
tai, kad universitetas turi gar
siausią Pabaltyje Kauno bota
nikos sodą, kuriam finansavi
mas sumažėjo trečdaliu.
— Ar nemanote, kad ak
tyvi Jūsų pozicija spaudoje
ir valdymo institucijose,
kovojant dėl „Mokslas ir
studijos" eilutės valstybės
biudžete bei ginant akade
minei bendruomenei pri
imtinas Aukštojo mokslo
įstatymo nuostatas, galėjo
turėti įtakos, skiriant biu
džetines lėšas universite
tui?
— Nors kai kuriems val
džios vyrams ne visada patin
ka, kai bandai argumentuotai
įrodyti jų veiksmų pasekmes
aukštajam mokslui, bet nema
nau, kad tokiu negarbingu
bodu būtų bandoma „at
silyginti".
tas ir pamestas akmuo buvo iš
lūpų į lūpas perduota meteori
to istorija, kuris, pagal geolo
gus, išmušęs keletą duobių,
vėliau ledynų tapo užverstų
žemėmis ir uolynais, palie
kant daug požeminių tuštu
mų. 1980-1985 m., darydami
gręžinius, geologai jas aptiko
čia pat po Veprių miesteliu.
Tas erdves net buvo planuoja
ma panaudoti giluminėms du
jų saugykloms, bet paaiškėjo,
kad jos tarpusavy susisiekia,
tad tam tikslui netinkamos.
Gal ir gerai, nes kas norėtų
gyventi ant parako statinės?
Kad po Veprių miestelio pa
matais buvo kažkas keista,
nereikėjo įrodyti nei geologų
penkerių metų triūsu. Maž
daug tais metais, kai Darius ir
Girėnas, perskridę Atlantą,
žuvo Soldino miškely, mieste
liui pradėjo pritrūkti geriamo
vandens. Buvo nutarta kasti
naują šulinį — ten pat prie vi
dury miestelio buvusios vals
čiaus raštinės pastato, kur
mano tėvas tais laikais žmo
nėms viršaičiu tarnavo, o da
bartinio Lietuvos kariuome

—. Dar prieš Naujuosius
metus pateikėte Senatui
anti krizinę programą. Ko
kie j o s pagrindiniai akcen
tai?
— Pagrindinis šios progra
mos tikslas — išsaugoti uni
versiteto dėstytojų ir darbuo
tojų branduolį bei užtikrinti
bent minimalius universiteto
poreikius šiuo aukštojo moks
lo saulėlydžio laikotarpiu. Dar
rudens semestre pertvarkėme
bakalauro magistro studįjų
programas, kad būtų kuo ma
žiau panašių savo turiniu da
lykų, kuriuos skaito skirtingų
katedrų dėstytojai. Teko padi
dinti vidutiniškai 12 proc.
pedagoginio krūvio normaty
vus, paskaitų ir kitų užsi
ėmimų magistrar.tūros ir dok
torantūros studijose svorinį
koeficientą nuo 1,5 sumažinti
iki 1,2 bei pakeisti dokto
rantūros komitetų narių ap
mokėjimo tvarką.
Šių priemonių dėka dėsty
tojų etatų skaičius pavasario
semestre sumažėjo 47 etatais,
arba 13 proc. lyginant su ru
dens semestru. Tačiau nė vie
nas dėstytojas, kuriam univer
sitetas yra pagrindinė darbo
vietė, nebuvo ir nebus atleis
tas. Aišku, teko sumažinti
kviestinių dėstytojų (taip va
dinamų antraeilininkų) skai
čių. Realus etatų mažinimas
palietė tik aptarnaujantįjį per
sonalą. Universiteto padali
niuose tenka mažinti per 25
etatus, Botanikos sode — 30.
Universiteto studentai turė
jo plačias galimybes mokytis
įvairių užsienio kalbų, kurios
neprivalomos pasirinktoje ba
kalauro studijų programoje,
taip pat gilinti anglų kalbos
įgūdžius 5 ir 6-ame lygyje.
Nuo pavasario semestro šios
papildomos paslaugos tapo,
deja, mokamomis — 1,6 MGL
(200 Lt) už semestrą. Šiame
semestre turine 621 tokį stu
dentą ir tai leis mums iš
saugoti 23 užsienio kalbų dės
tytojų etatus, į
Universitetas garsėjo libera
liąja studijų sistema, kurios
esmė — suteikti studentams
kuo platesnį humanitarinį ir
fundamentinį išsilavinimą, su
daryti sąlygas laisvai pasiren
kamais dalykais tenkinti indi
vidualius poreikius. Ekono
minė krizė privertė susiaurin
ti šias galimybes — semestro
studijų apimtis (be papildomai
studijuojamų užsienio kalbų)
neturi viršyti 20-22 kreditų.
Kadangi valstybė visiškai
neskyrė lėšų bendrabučių iš
laikymui, nuo pavasario se
mestro studentai turi patys
padengti savo išlaikymo savi
kainą. Todėl mokestis už vietą
Taikos pr. bendrabutyje pa
didėjo iki 90 Lt per mėnesį,
3altįjos" viešbutyje ir iš Vetehnarįjos akademijos nuomoja
nės vado Jono Kronkaičio tėtis
— nuovados viršininku. Nau
jasis šulinys buvo kasamas
nemažiau 300 m nuo ežero,
mažiausiai 15 m aukščiau jo
vandens paviršiaus, gal 70 m
nuo 1910 m. pastatytos, Šv.
Mergelės Marijos Rožinės var
do murinės bažnyčios. (Pirmo
ji — medinė katalikų bažnyčia
statyta 1616 m.).
Ilgai šulniakasiai kasė tą
šulinį, vieną po kito nuleisdami metro aukštumo ir tokio
pat skersmens betoninius ri
tinius. Mažiausiai 15 jų sulei
do, o vandens kaip nėra, taip
nėra. Pritrūkę kantrybės ir pi
nigų, miestelėnai nutarė tą
projektą apleisti. Rytojaus ry
tą įvyko stebuklas. Kažkas,
pro šulinį eidamas, pamatė,
kad iš jo burbuliuodamas ver
žėsi dumblinas vanduo, išmes
damas mišinį ajarų, vandens
lelijų bei kitokios ežero aug
menijos. Visa tai sparčiai nu
tekėjo į pakalnėje esantį Udroklį, kurs, savo ruoštu, įteka
į Cedrono upelį (Riešės že
mupį), o šis — į už kilometro
savo vandenis Nerin pluk

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 4 d., ketvirtadienis
mame bendrabutyje — iki 120
litų.
Danutė
Bindokienė
Per studentų žiemos atosto
gas praktiškai nešildėme uni
versiteto patalpų — buvo pa
laikoma 5-6 laipsnių tempe
ratūra. Nors visi šalome, su
Pusšimtį metų užsienio lie- Dabar tai mes akivaizdžiai
taupyta per 100,000 litų. Beje, tuvija visas viltis ir pastangas matome. Nors tuo rašiklio
studentų atostogos pailgėjo tik buvo buvo sutelkusi viena brūkštelėjimu buvo pakeista
dviem savaitėm, nors, taupant kryptimi: kovoti dėl Lietuvos valstybės politinė tarptautinė
šilumą, buvo planuotos žymiai nepriklausomybės. Tik vargiai padėtis, bet jokiu būdu ne jos
ilgesnės — atsižvelgėme į Stu tokiu stebuklu daugelis tikėjo. gyventojai. Tik trumpą aki
dentų atstovybės prašymą su Atrodo, kad sovietų propagan mirką, Sąjūdžio vėjams pūs
daryti sąlygas nemažai daliai da apie komunizmo nenugali- telėjus, sujudo tauta, atsibu
mūsų studentų „parduoti" sa mumą buvo įsiskverbusi į do, suprato, kad dūsta be
vo vasarą užsienyje.
mūsų pasąmonę daug giliau, laisvės... Tik ta liepsnelė buvo
Buvo padidinta sutartinių negu būtume drįs? prisipa tokia trapi, kad netrukus apdarbų ir perkvalifikavimo stu žinti. Tad nepriklausomybės sinešė kasdienybės pelenais.
dijų lėšų dalis, skiriama ben siekių veikla daugiausia ribo Mes tebetikime, kad ji ne
drosioms universiteto ir fakul josi pastangomis, kad svarbio išblėso, tebežybsi.
sios pasaulio valstybės, o juo
tetų reikmėms.
Lietuvos prezidentas pada
— Valdžios atstovai ban labiau Amerika, neišbrauktų
rytame
metiniame pranešime
do įtikinti visuomenę, kad Lietuvos iš pavergtųjų tautų
buvo
pernelyg
optimistiškas.
aukštasis mokslas tebelie sąrašo, kad mūsų tautiečių
Žinoma,
iš
perspektyvos
žvel
ka valstybės pirmumu, o vargai ir persekiojimai oku
giant,
kaip
neseniai
Čikagoje
visos problemos atsiranda pacijoje būtų žinomi ne tik
dėl to, kad universitetai aukštiesiems politikų sluoks tvirtino ir užsienio reikalų
neracionaliai naudoja val niams, bet ir eiliniams Ameri ministras Algirdas Saudargas,
stybės lėšas. Kokia Jūsų kos ar kitų šalių gyventojams. per pirmąjį nepriklausomybės
Svarbu buvo materialinė dešimtmetį daug padaryta.
nuomonė šiuo klausimu?
Tačiau tai dideli darbai, ku
— Į šį klausimą atsakysiu mis gėrybėmis paremti savo
riuos reikėjo atlikti, kad būtų
taip pat keliais klausimais, artimuosius Lietuvoje, nors
galima eiti prie smulkesniųjų.
kuriuos pateikiau premjerui didžioji tos paramos dalis —
Žmonėms nusibodo laukti,
Andriui Kubiliui, kai jis šių milžiniškų muitų siuntiniams
kuomet prieis jų eilė, kuomet
metų pradžioje lankėsi nešil iš užsienio dėka — suplaukda
vyriausybė atkreips į juos
domame universitete. Jei aukš vo į Maskvos kišenę. Kiek tų
dėmesį. Jie ieško būdų to
tasis mokslas yra pirmumas, siuntinių išsiųsta į Lietuvą ir į
dėmesio atkreipimą paskubin
tai kodėl per dvejus metus val Sibirą, kokia jų piniginė vertė,
ti — tai streikuoja, tai pike
stybės skiriamos lėšos vienam šiandien būtų labai sunku
tuoja, tai pasisako palan
studentui sumažėjo beveik apskaičiuoti, bet čia toji vertė
kesnes spaudos puslapiuose.
ketvirtadaliu — nuo beveik matuotina ne vien daiktais.
O, vis nesulaukdami geresnių
7,000 litų iki 5,400 litų me Tas geležinėje uždangoje at
rezultatų, pagaliau bakstelėjo
tams ir 2000-tųjų metų stu veriamas mažas langelis, pro
į valdančiųjų partijų jautriau
dentas finansuojamas, įverti kurį vargais negalais pra
sią vietą: buvusiuose savival
nus infliaciją, gerokai blogiau sprūsdavo siuntinys „iš ana
dybės rinkimuose balsavo už
nei 1994-ųjų metų studentas? pus" buvo stiprinantis, viltį
asmenis, kurie, bent taip atro
Kodėl valstybės biudžeto asig teikiantis ryšys, kad Lietuvos
do, toms pareigoms visiškai
navimai aukštajam mokslui išeivija, taip koneveikiama so
netinkami.
Lietuvos bendrajame vidaus vietinės propagandos, nėra
produkte tesudaro vos 0,78 užmiršusi, kad tiki jos švie
Nėra abejonės, kad pagaliau
proc., kai Vokietija skiria 1,35 sesne ateitimi.
ir dešinieji pajuto pavojų —
proc. savo bendrojo vidaus pro
Kaip dabar matome, toji juk rinkimai į Seimą čia pat,
dukto? Jei universitetai nera ateitis nebuvo labai tolima: ri- tiesiog vartus verčia, pasi
cionaliai naudoja valstybės, o I bojosi laisvės atgavimu. Kaip ruošti, sutelkti jėgas laiko
tiksimu, mokesčių mokėtojų Lietuva tvarkysis, kokia bus nebedaug. (Tik nemanykime,
lėšas, tai koks burtininkas lė jos valdžia, gyvenimo būdas, kad bus atsisakyta vasaros
mė, kad dešimčiai tūkstančių gyventojų nuotaikos, buvo ne atostogų ir padirbėta savos
gyventojų jau turime tą patį tik sunku nuspėti, bet galbūt partijos gerovei.) Logiškai
studentų skaičių kaip ir Vo net įsivaizduoti. Naivuoliai, mąstant, dabar metas pa
kietija, bet tam pačiam gyven ypač pirmaisiais dešimtme stumti į šalį svarbiųjų partijų
tojų skaičiui išleidžiame 1,5 čiais išeivijoje, kažkaip tikė viduje knibždančius skilimus,
karto daugiau diplomuotų ab josi, kad viskas grįš į tas nesutarimus, išpūstas ambici
solventų nei Vokietija, kuri pačias vietas, kaip buvo prieš jas. Bet ar verta kalbėti apie
vienam studentui per metus 1940-uosius, patogiai pamiršę logiką politikoje? Žinoma, taip
skiria 8 kartus didesnes lėšas? tamsiąsias anuometinio Lietu ir neatsitiko. Čia geriausiai
Universitas Vytauti vos gyvenimo puses, neno tiktų humoristo Antano GusMagni, 2000 m. Nr. 1-3 rėdami pripažinti, kad po pir taičui susumavimas: „Tobulai,
mosios nepriklausomybės pa viskas eina atbulai".
skelbimo ne visi kasdienybės
Prasidėjo koalicijų sudary
keliai buvo vien rožių žied mo karštligė (gal čia kalta ne
* Nenuostabu, kad išran lapiais nubarstyti. Patys di nuosekliai aukšta šio pavasa
kūs kavos mėgėjai niekada džiausi optimistai gerokai pa rio oro temperatūra) — gru
nevertino braziliškos kavos, siginčydavo, kas, grįžęs į lais puojasi tokios partijų atska
nes į daugelį šioje valstybėje vą tėvynę, užims kurias aukš los, kurios dar prieš pusmetį,
gaminamos kavos rūšių pri tas valdžios vietas, o iŠ tokių susitikusios Gedimino pros
maišomi kviečių, miežių ir ru tuščių svajonių jaunesnieji pekte, būtų nei nepasilabinusios. Kuo tas baigsis? Laimes
gių grūdai. Neseniai atlikto turėdavo pasišaipymo...
kavos tyrimo metu dėl įvai
Deja, Lietuvos problemos tie, kurie Lietuvai tikrai gero
riausių priemaišų į .juodąjį nepasibaigė su Nepriklauso nelinki. Jeigu nebūtu taip
sąrašą" buvo jtraukta 150 bra mybės atkūrimo akto pasi liūdna, galėtume ir mes šian
ziliškos kavos rūšių.
(Eiu> rašymu 1990 m. kovo 11 d. dien truputį pasišaipyti...

Deja, dar

dančią Šventosios upę.
Neilgai tas drumzlinas van
duo taip siautėjo. Kaip ne
tikėtai iš šulinio išsiveržė,
taip staigiai ir nuslūgo. Ilgai
netrukus jame vanduo pasi

keitė į tyrą, šaltą ir labai ska
nų, lyg šaltinio vandenį. Ne
žinau, ar tada kam nors rū
pėjo sužinoti, kokios jėgos visa
tai įvykdė, bet ilgai žmonės
kalbėjo, jog tai stebuklo būta.

Vrpnų bfiAnyfia 1999 metais

nepasibaigė

Galėjo ir Geldutė su tuo ką
nors bendra turėti!.. 1999 m.
birželį tas šulinys, nors jau
nebenaudojamas, dar stovėjo
čia pat, už miestelio centre
esančio paminklo Geldutei.
(B.d.)

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 4 d., ketvirtadienis

LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI
ŠV. ANTANO
ALTORIAUS
DRAUGIJOS METINĖ
ŠVENTĖ

riją dirbo Stulgių ir Kangailų
pradžios mokyklose. Pasitrau
kusi į Vokietiją, 1946-1947 m.
mokytojavo Memmingeno sto
vykloje. 1948-1959 m. gyveno
Venezueloje, dirbo Maracay li
tuanistinės m-los mokytoja.
1959 m. persikėlė į JAV. Mo
kytojavo Čikagos lituanisti
nėje mokykloje iki 1963 m.
Persikėlusi į Detroitą dėstė
„Žiburio" lituanistinėje mo
kykloje lietuvių kalbą, pedago
giką, tikybą ir istoriją. Vado
vavo ateitininkams mokslei
viams. Parengė vadovėlį „Lie
tuvių kalbos pratimai" (VI pr.
m-los skyriui, 1974), iš anglų
kalbos išvertė tikybos vadovė
lius: „Jėzus su mumis" (1986),
„Kad vėl būtų gerai" (susitai
kymo sakramentas, 1987),
Džiugu-džiugu (šv. Mišios —
šeimos šventei, 1989), „Pa
kviesti į jo puotą" (pasiruo
šimas pirmajai komunijai,
1990). Redagavo Dievo Ap
vaizdos parapijos biuletenį.
Buvo Dievo Apvaizdos parapi
jos tarybos narė, klebonijos
šeimininkė ir administratorė.

Šv. Antano parapijos bažny
čioje Atvelykio sekmadieni,
balandžio 30 d., buvo aukoja
mos šv. Mišios už gyvas ir mi
rusias Altoriaus draugijos na
res. Mišias aukojo klebonas
kun. Alfonsas Babonas. Giedo
jo ir vargonavo muz. Stasys
JAV LB Detroito apylinkes valdyba Iš k.: pirtn.Ramuti Petruliene, sekr. Alyte Butkūniene, naujai i* Lietuvos
Sližys. Įspūdingai skambėjo
atvykusių atstovas Valdas Piestys, iždininke Jūrate Mayer, vicepirm Birute Sveriene. Trūksta Virgos Šimaitytės
Cesar Franck „Panis Angeliir Ritos Selenienes. Nuotr. J. Urbono
cus". C. Gounod „Sanctus Benedictus" ir Franz Schubert
retorė Danutė Kurauskienė, tis laukia Lietuvos.
Prieš koncertą Klubo pirmi
^Ave Maria". Per pamokslą
Prelatas nuoširdžiai kalbėjo ninkas Jonas Daugėla pasvei
iždininkas Donatas Stukas,
kun. Babonas sveikino visas
narė renginiams Danutė Kliu- apie visas problemas ir užsie kino vysk. Baltakį, chorą „Sie
Altoriaus draugijos nares. Au
nio lietuvių pagalbą.
kinskienė.
tyną", jo vadovą muz. Antaną
kojimui aukas nešė pirminin
Svečias labai malonaus bū Skridulį ir gausius svečius.
Pirmininkas Stasys J. Ušac
ke Josephine Janulatė ir nau
kas į visuomeninę veiklą įsi do, kuklus, bet atviras ir savo Apibūdino „Sietyno" ryžtą
joji narė Eugenija Butavijungė dabar. Šio telkinio lietu veikloje nemažą dėmesį skiria puoselėti lietuvišką dainą,
čienė.
viai jam buvo mažai pažįsta Lietuvai.
giesmę. Šio telkinio lietuvių
Po Mišių gražus būrelis na
mi, nes į čia atsikėlė prieš
Svečią visuomet malonu čia gyvenimas būtų pilkokas, nuo
rių ir svečių dalyvavo mažo
porą metų, įsigijo labai gra sutikti. Jo mamytė čia gyvena bodus, jei neturėtume vadovo
joje salėje, narių suneštiniuo
žius namus ir su žmona čia viena, jos vyras ir prelato tė muz. Antano Skridulio, pasi
se pusryčiuose ir metiniame
leidžia užtarnauto poilsio die vas mirė prieš šešerius metus. šventusių „Sietyno" choristų,
susirinkime. Maldą prieš valgi
nas.
A. a. Stasys Šarauskas taip kurie, nebodami amžiaus, su
sukalbėjo kun. Alfonsas Babo
pat buvo draugiškas, nuošir meile ir ryžtu dalyvauja „Sie
Š.m.
kovo
mėn.
25
d.
į
savo
LB TARYBOS IR SEIMO
nas. Pirmininkė Josephine Ja
dus, svetingas, tad visuomet ir tyno" repeticijose. Tad tikra
gražius,
tris
šimtus
tūkstan
RINKIMAI
nulatė sveikino nares ir padė
Dievo dovana mūsų gražiajam
čių kainavusius namus, su jo pasigendame.
kojo už dalyvavimą šv. Mi
kvietė
Lietuvių
klubo,
LB
ir
Apie balandžio mėn. vyk telkiniui, sakė Jonas Daugėla.
Lietuvių Bendruomenės 16šiose, susirinkime ir vaišėse.
kitų
organizacijų
valdybas,
siančius rengimus pakalbėsi Scenoje išsirikiavo 10 moterų
Altoriaus draugija
buvo tos JAV tarybos ir X PLB sei narius ir visuomenininkus ar me jiems praėjus. O jų turė ir 7 vyrai. Puošni, tvarkinga
įsteigta 1943 metais. Jos stei mo narių Detroite rinkimų ko čiau susipažinti su šio telkinio sime.
apranga.
gėja Marija Boris, draugijai misiją sudaro pirmininkas An lietuviais ir pasitarti LB veik
„Sietynas" su trumpa per
pirmininkavusi iki savo mir drius Butkūnas, tel. 248-477- ios klausimais. Dalyvavo gana
trauka atliko širdžiai taip
LANKĖSI
VYSKUPAS
8475,
nariai
Vytas
Petrulis,
ties (1966 m.). Draugija rūpi
nemažas būrys kviestinių sve
mielą, gražių, jautrių 16 dainų
PAULIUS BALTAMS
nasi altorių puošimu, užtiesa Juozas Mikaila ir Kazys Na- čių. Šeimininkai Ušackai pa
koncertą. Tai daugiausia lie
lų altoriams pirkimu bei pa vasaitis. Komisija savo parei ruošė vaišes, viskas vyko „pik
Jau kelinti retai iš eilės tuvių kompozitorių dainos,
taisymu. Parūpindavo ir kam- gas pradėjo praėjusį savaitgalį niko" aplinkoje. Pasivaišinta mūsų telkinį aplanko vysk. taip pat ir dainų žodžiai su
žas bei kitus liturginius rū išdalindama rinkimų vokus užkandžiais, vynu, kava, sal Paulius Baltakį Šiais me kurti lietuvių autorių. „Siety
prie Dievo Apvaizdos ir Šv.
bus.
tais, artėjant (Velykų šven nas" atliko „Vakaro šešėliai"
Antano parapijų. Balsavimo dumynais. Vyko jaukus pa
tėms, mūsų teminio visuome (iš operetės „Linksmoji naš
Dabar draugijai priklauso
bendravimas,
buvo
pasidalin
vokus galima grąžinti paštu
nininkų Danutes ir Algirdo lė"), muz. Fr. Lehar. Solo par
22 narės. Josephine Janulatė,
ta
lietuviškos
veiklos
proble
arba atnešti ir įmesti į balsa
Šilbajorių dėkfc. garbingasis tiją atliko solistė Juoze Dau
pirmininkė, Eugenija Bulo
momis,
LB
reikalais
ir
palin
vimo dėžę, balsavimo dieną.
Ganytojas pas nus viešėjo ba gėlienė. Dainą „Ruduo" pritai
tienė, Eugenija Butavičienė,
kėta
naujam
LB
pirmininkui
. Balsavimo lapai bus siunčiami
landžio 8-9 d.
Elena Čižauskienė, Varadee
ir
valdybai
sėkmingo
darbo.
kytą A. Skridulio, žodžiai Juopaštu visiems jų asmeniškai
Dunaskis, dr. Birutė Girnienė,
Balandžio
9
i.
šio
telkinio
zės Daugėlienės.
Naujasis
LB
pirmininkas
nepasiėmusiems, paštu balsa
Stefanija Juškienė, Regina
lietuviams
vyskupas
aukojo
Stasys
J.
Ušackas
energingai
Gražiai, gražiai skambėjo
vimo lapų negrąžinusieji, ga
Juškaitė-Švobienė,
Bernice
lės juos įteikti asmeniškai šeš imasi pareigų ir ketina veiklą iškilmingas šv. Mišias, o prieš „Sietyno" dainos, o klausytojai
Markavich, Ona Kašalienė,
tai klausė išpažinčių. Garbin atsidėkojo gausiais plojimais
tadienį, gegužės 13 ar 21 d., tęsti.
Antanina Leparskienė, Pau
Ir toliau vyks restorane gasis svečias gerai išmąstyta ir prašydami daugiau, ką „Sie
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
line Musgrove, Antanina Pe
tre nuo 12 iki 1:30 vai. p.p. kiekvieną pirmą mėn. trečia me pamoksle prisiminė žmo tynas" puikiai atliko dar pa
trauskienė, Danutė Petraus
Sekmadienį, Dievo Apvaizdos dienį pabendravimo pietūs, o gaus gyvenimo prasmę, Kris dainuodamas dvi dainas.
kienė, Ona Pusdešrienė, Ona
ar Šv. Antano parapijų patal taip pat su Klubo valdyba su taus Prisikėlimo šventę, daly
„Sietyno" metinis koncertas
Šadeikienė, Onutė Selenienė,
pose. Gegužės 14 d. ar 21 d. po sitarę ruoš ir įvairius minėji vius pasveikino su artėjančio buvo labai sėkmingas, įnešė
Natalija
Sližienė,
Morta
mis Velykomis, palinkėjo ra šventiškos nuotaikos, paliko
mus.
9 ir 10:30 vai. ryto šv. Mišių.
Strakšienė, Marytė Strakšytė,
mybės, gražaus gyvenimo. Pa malonius įspūdžius. Vadovas
Į JAV 16-tą Tarybą kandi
Pranciška Televičienė ir Mari
dėkojo
Danutei ir Algirdui Šil- ir choristai papuošti raudo
LANKĖSI PREL. JURGIS
datuoja: Saulius Anužis, Vy
ja Žilinskienė.
bajoriams
už globą, pasidžiau nais gvazdikais. Ačiū „Siety
ŠARAUSKAS
tautas Kamantas, Gražina
gė
šio
telkinio
lietuvių nuošir
Regina J u š k a i t ė Kamantienė, Algis Rugienius,
Kovo mėn. pabaigoje mamy dumu. Papasakojo apie šiuos nui" ir jo vadovui už tokią
Švobienė Narimantas Udrys ir Jonas tės aplankyti iš Washington,
malonią dvasinę nuotaiką. Gė
jubiliejinius metus, Lietuvoje les įteikė Olga Kreivėnienė ir
DC,
buvo
atvykęs
prel.
dr.
Urbonas. Balsuojama ne ma
ruošiamą Eucharistinį kong
žiau kaip už šešis kandidatus. Jurgis Šarauskas, Amerikos resą. Papasakojo įspūdžius iš Pelagija Leveckienė.
Algirdas Šilbajoris perskaitė
Į X Pasaulio Lietuvių seimą vyskupų konferencijos direk Romoje vykusios šventės, ku
AA. ALDONA
torius.
Ta
proga
Marytė
ŠaJuno
Beach choro ir jo vadovo
kandidatuoja: Vytautas Ka
MILMANTIENĖ
rioje dalyvavo LR prezidentas
mantas, Gražina Kamantienė, rauskienė į savo puošnius na Valdas Adamkus su žmona, „Sietynui" ir jo vadovui sveiki
Balandžio 30 dieną, Holy Se- Jonas Svėra, Liuda Rugienie- mus pakvietė artimų draugų daug vyskupų, kunigų ir dau nimą, pažadėta ir ateityje
pulchre kapinėse, po gedulin- nė ir Jonas Urbonas. (Balsuo- būrelį ir puikių vaišių metu su giau dviejų tūkstančių maldi bendrauti dainos kelyje.
Atsisveikinta su Petronėle
gųšv. Mišių, kurias Dievo Ap- j a m e n e mažiau kaip už tris gerb. prelatu dr. Jurgiu Ša- ninkų iš visų kraštų. Įspūdis
Lukiene, išvykstančia nuola
vaizdos bažnyčioje aukojo ir kandidatus). Šeštadienį, ge rausku praleista kelios malo neužmirštamas.
tiniam gyvenimui į Lietuvą.
pamokslą pasakė kun. Vikto gužės 13 dieną, 6 vai. vakaro nios valandos. Prieš vaišes
Šv. Mišių metu choras „Sie Donatas Stukas perskaitė visų
ras Kriščiūnevičius, buvo" pa susipažinimo valanda prasi prelatas sukalbėjo gražią mal
tynas", vadovaujamas muz. pasirašytą linkėjimų atvirutę,
laidota mokytoja a.a. Aldona dės Detroito tautinių šokių šo dą, dėkodamas Dievuliui už
Antano Skridulio, giedojo die palinkėta Tėvynėje ramaus,
visas
malones.
Milmantiene. Buvo 75 m. am kėjų grupių išleistuvių vaka
nai parinktas jaudinančias malonaus gyvenimo. Balys
Vaišių
metu
paaiškėjo,
kad
žiaus. Po sunkios ligos mirė ras, kuriame 7 vai. pasirodys
giesmes.
Lukas jau praėjusiais metais
š.m. balandžio 26 dieną Ro- jaunių, jaunimo ir veteranų prel. dr. Jurgis Šarauskas
Vyskupas
Baltakis
prisimi
išvyko Lietuvon, o dabar ir jo
švenčia
55-tąjį
gimtadienį.
chester Hills. savo dukros Ni grupes — 100 šokėjų. Šokėjų gru
jolės ir žento David Burr na pėms vadovauja Viktorija Vis Svečiai sudainavo „Valio, va nė ir praėjusiais metais miru žmona.
sius mūsų telkinyje: A. Norei
Pirmininkas Jonas Daugėla
muose.
kantienė. Po programos bus lio!" linkėjimus, pakėlė taures
ką, Stepą Leveckį, Vaclovą padėkojo visiems bet kuo pri
už
garbingo
prelato
dr.
Jurgio
Velionė giliam nuliūdime vakarienė ir šokiai, grojant
Dzenkauską, Edą Bražėnienę. sidėjusiems prie šios gražios
paliko sūnų Saulių ir marčią Romo Zeblecko vadovaujamam sveikatą, palinkėjo daug dar
Visi
pasimeldėme už jų vėles.
šventės. Koncertą ruošė Klubo
Vidą Milmantus, dukrą Kris orkestrui. Dalyvavimo kaina bingų ir sveikatingų metų.
Šv.
Mišių maidas skaitė Ka valdyba.
Prel. dr. Jurgis Šarauskas
tiną ir žentą Richard Rein- 20 dolerių asmeniui. Visi kvie
Buvo pristatyti svečiai ir
hardt. dukrą Nijolę ir žentą čiami ir laukiami. Vakaronę šiose pareigose dirba jau 10 zimieras Bananas, aukas nešė
David Burrs. Vaikaičius Kris rengia „Amerikos Lietuvių metų. Jo pareigos — Katalikų Birutė Dzenkauskienė, Petro nauji šio telkinio gyventojai. \
tiną, Arvydą, Dainą, Steven ir balso" radijo klubas ir Lietu Bažnyčios. Jam priklauso Ry nėlė Lukienė ir Jurgis Ma išvykstančių vietas, jau atsi
Danią. Sesutę Oną Savickienę vių Bendruomenės Detroito tų Europos kraštai, įskaitant žeika. Pamaldos buvo tikra kėlė trys naujos šeimos ir gra
ir Lietuvą. Šiuos kraštus jis dvasinė atgaiva. Po pamaldų žiai įsikūrė mūsų jaukiame
su šeima, Lietuvoje sesutę Ja apylinkės valdyba.
lanko,
susipažįsta su proble salėje vyko choro „Sietyno" telkinyje, prie Atlanto.
niną Baranauskienę su šeima,
lm
momis, tada rekomenduoja metinis koncertas, kuriame
„Saulutės" pirmininkė Bi
Lietuvoje brolienę Reginą Stareikiamą pagalbą, taip pat ir dalyvavo ir mūsų mielasis rutė Kožicienė pranešė, kad
sienę su šeima, dėdę Kazi
DAYTONA BEACH, FL
Lietuvai, kurią prelatas daž svečias vysk. P Baltakis.
šios draugijos ruošiamas kon
mierą Gricių ir jo šeimą, bei
nokai aplanko, gerai pažįsta
certas vyks gegužės 24 d. pa
daužj kitų giminių ir pažįsta
GRAŽIAI SKAMBĖJO
rapijos salėje.
mų Laidotuves tvarkė ir at
SUSIPAŽINOME SU LB Lietuvos Katalikų Bažnyčios,
„SIETYNO" DAINOS
parapijų, seminarijų reikalus.
sisveikinimą pravedė laidotu
Po programos vyko vaišės,
APYLINKES
Tuojau po pamaldų, balan gražus pabendravimas.
vių direktorė Yolanda ZapaBuvo labai įdomu pasikal
PIRMININKU
rackienė.
bėti su gerb. prelatu ir apie džio 9 d., Prince of Peace parašių metų sausio mėn. Lietu Lietuvos dabartinį gyvenimą, pyos salėje vyko „Sietyno"
Pedagogė a.a. Aldona Mil
PABENDRAVIMO
mantiene gimė 1924 m. rug vių Bendruomenės apylinkės kurį jis taip pat gerai pažįsta. metinis choro koncertas. Baž
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pjūčio 2 d., Vėderiškiuose, Pa metiniame susirinkime buvo Papasakojo apie visas proble nyčioje ir salėje dalyvavo arti
Š.m. balandžio 5 d. įvyko
nevėžio apskr. 1942 m. baigu išrinkta nauja valdyba: pirmi mas, tikinčiųjų nusiteikimus, apylinkių ir svečių,
Bendruomenės
apyl. valdybos
pagalbą
Lietuvai
ir
kokia
atei
šimtas
asmenų
iš
\
plačiųjų
si Tauragės mokytojų semina- ninkas Stasys J. Ušackas, sek

S K E L B I M A I
ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

OTCJ773IM - MM
E(7W4H-71M

AuT6Ua^W5vSaW&

imnmmu

IR GYVYBES DRAUOMAS.
Agentas Fmr* Zapofc ir 0«. Mgr Auto*
S. Kana kaba totuvtakai.
FRANKZAPOUS
32061/2 Weet96lhStraet
T«l. (708) 4244664

(773)561-8654

GREIT PARDUODA
RE/MAX
REALTORS

RIMAS L.STANKUS
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkama ir parduodama namus
• Pensininkams nuolaida

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti j
Romui teL 630-774-1025. u
Wlndow VVatacn Needed!
40,000 per year. We need 100 crew».
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportation. Mušt be fluent in Entlisfa.
L A . McMabon Window Wa*ktnt.
TeL SOO-820-6155.

HelpWante<l
3 female care givers needed.
Mušt be able to inject insulin.
Good English reųuircd. Helpful if owns a car also.
TeL 262-763-2615.

(fcw Vi
1^932 S. LaGrasgc
hrk,IL<MM
7ag.3tl.MN
Voke Mat: 773*4-7t»
I S J B M 192-2573

F « : 7M-3*1-MM
DANUTĖ MA YE*
Dirba naujoje įstaigoje. Jei norite par
duoti ar pirkti namus mieste ar
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ
MAYER. Ji profesionaliai,
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus
Nuosavybių įkainavimas veltui.

JSSįSESįSęSBBk
ar perkant namus, butu*,
žarnas sklypą. Padedu
suatrasa butą nuomavimui
arba iinuomoti JOaų
turimas patalpas, asilu
tarpininkauti gaunant
finansine paskolą.

CartUeStamng
O'FLAHERTY REALTORS &
350E.OfdtnA
BUILDER8, Ine.
VVettmoat, IL 60559
Gražina Jonavlclen*
Temporary Employtnent Agency is
708-430-1000
hiring without a fee in tbe companies
708-599-4399
for temporary and permanent
Jonavlclua9aol.com
assigments.
Aasembly positioas are available in
Downers Grove. Three shifts. Very
Išnuomojamas 2 mleg. b t
good environment. Lots of overbme
Archer
ir Harlem apyl. $550 į
and double time bours. Payrate: $6.50mėn. + „sec. deposit". TeL
7.00 on stare. Good benefits after 3
montbs. No English secessary.
708-594-1472. M M
Maciūne opetators and welders are
needed. Mušt read blueprinu and inApLForReat
structions in English.
Vic. Midway airport. 2 bedrm.
Legal documents required.
Cafl: 630.92S-f23S. Kik for Haaaa
Incl. Heat + sec. dep. $600 mo.
orM*wdLWeiseikEaajM^PalBh,
Non smoking adults, no pets.

CaJlafter 5 p.nx, teL 773-585Perkate aatomobOj?
Turite kredito problemų?
Nėra kredito istorijos?
Pirmas automobilis?
Neilgai naujame darbe?
KąukatvykotįJAV?
Ne proDteBie!
Žemos automobilių kainos!
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Nėra pradinio mokesčio!
G a u b t o s e * ui vairo šiandien!
(«0)-2344222

pabendravimo pietūs resto
rane. Žmonių buvo mažoka.
LB apyl. pirmininkas S. Ušac
kas pasveikino dalyvius, kvie
tė ir ateityje popietes lankyti.
Narimantas Karaša ir šį kartą
įdomiai pakalbėjo apie Lietu
vos ekonomiją, paskaitė ir hu
moro.
. _
. .4.
Jurgis Janusaitis
NAUJAS TF TARYBOS
PIRMININKAS
Užsienio lietuvių organizaci
jos — Tautos fondo būklė yra
gera. Tai pripažinta Brooklyne vykusiame 26-ajame meti
niame Tautos fondo narių su
sirinkime. 1999 metų gruodžio
31 d. Tautos fondo įplaukų
vertė sudar 2 milijonus 894
tūkst. 606 dol. Per metus viso
kiai paramai išdalyta 307,330
dolerių.
Daugiausia lėšų pateko į
Lietuvą. Buvo išdalytos premi
jos gimnazijas ir vidurines mo
kyklas geriausiai baigusiems
abiturientams,
įdomiausiai
parašiusiems rašinį „Aš ir Lie
tuva". Fondo lėšomis taip pat
buvo apdovanoti rašinio kon
kurso Lietuvos laisvės kovų ir
kančių tema nugalėtojai.
Apie 230,000 dolerių buvo
išdalyta stipendijoms ir švie
timui paremti ne tik Lietuvo
je, bet ir kitose šalyse gyve
nantiems tautiečiams. Spau
dai, knygų leidybai, organiza
cijoms ir demokratizavimo
projektams Lietuvoje buvo pa
skirta per 40,000 dolerių. Fon
do narių susirinkime gerai
vertintas „Gyvosios istorijos"

Skabiai parduoda
Ford Escort 91 m. Japoniškas
sportinis Mazdos variklis, 16
vožtuvų, 120,000 myliu. Kaina
$2,500. TeL 773-5394381, Vida.
Galima derėtis.
HELPVVANTED
Banąuet waitresses/wsiters
Condesa del Mar, 12220 S. a
Cicero
i
Alsip, IL. Apply in person.
projektas, kurio sumanytojai
įrašė į vaizdajuoste daugiau
kaip 600 žmonių — partizanų,
politinių kalinių, tremtinių,
1941 metų sukilimo dalyvių
atsiminimus.
Jau įsisiūbavo pernai pradė
tas mokyklų įdukrinimo pro
jektas. 21 Lietuvos mokyklą
įsidukrino pavieniai asmenys
ar organizacijos. Įdukrintojai
patys pasirenka mokyklą ir
skiria jai auką per Tautos fon
dą, kuris, persiųsdamas ją, lė
šas padidina 50 proc., bet ne
viršijant 250 dolerių.
Pranešimą apie šiandieninę
Lietuvą Tautos fondo narių
susirinkime perskaitė vilnietė
Rota Avulytė, šiuo metu Ko
lumbijos universitete, NY, sie
kianti tarptautinių santykių
magistrės laipsnio. Praneši
mas, palydėtas gausių ploji
mų, sukėlė nemažas diskusi
jas.
Pirmajame atnaujintos Tau
tos fondo tarybos posėdyje nuo
1997 metų tarybai pirminin
kavęs Jonas Vilgalys atsista
tydino. Tarybos pirmininku iš
rinktas buvęs vicepirmininkas
Jurgis Valaitis. (Elta)
• Š i a u l i a i Vasario 3 d.
Šiaulių vyskupijos kurijoje
buvo apdovanotos 5 mok
sleivės, tapusios tarptautinio
jubiliejinio rašinių konkurso
nugalėtojomis vyskupuos mas
tu. Konkurse dalyvavo 57 vy
skupijos moksleiviai. Teologi-.
niame rašinyje reikėjo
at
skleisti, kodėl Jėzus Kristus
yra žmonijos gelbėtojas.

Š į m e t Lietuvoje pasitaikė toks karštas balandis, kad alyvos, net gegužes
nepalaukusios, pražydo. Nuotr Eltos

TRIBUNOLAS KOMUNIZMUI
2inome, kad 1945-1946 m.
. Niurnberge buvo nuteisti na
cionalsocialistų partijos bei jos
pagimdytų struktūrų gestapo,
SS ir SD vadovai, o pati parti
ja uždrausta. Tik, deja, įvyko
tai paradoksaliomis aplinky
bėmis, kai vienas nusikaltėlis
teisė kitą, o pasaulis tai įver
tino atlaidžiai ir kartu su pa
sitenkinimu. Komunistų ideo
logija pagrįsti nusikaltimai
tautoms kelis kartus didesni
.jiej. nuteistųjų Niurnberge, ir
jie, deja, dar nėra įvertinti.
""Vilniuje rengiamo Tarptau
tinio kongreso komunizmo nu
sikaltimams įvertinti idėja jau
seniai klaidžioja žmonių ir
tautų sąmonėje, ypač tų taulfUj knHng pačios patyrė raudoliiijo- teroro pamokas. Jau
prieš trejus metus keturios
Lietuvos tremtinių, GULAG-o
kalinių ir pasipriešinimo oku
pacijoms organizacijos sudarė
kongreso ruošimo komitetą
TThfėtnete
http://ok.w3.lt/2000/), kuris
nuo pirmų dienų pradėjo for
muluoti jo tikslus ir uždavi
nius:
. — komunistinės ideologijos
esmė ir pasmerkimas;
— tautų genocido formos —
žmonių naikinimas,, dvasinis
genocidas, materialinių verty

f*

bių naikinimas ir grobimas;
— komunistinių nusikal
timų teisinis įvertinimas, ge
nocido sąvokos išplėtimas.
Per 1917-1989 metų laiko
tarpį, kai pasaulyje viešpatavo
komunistinės jėgos ir smurto
ideologija, buvo nužudyta per
100 mln. žmonių. Vien tiktai
Lietuva per sovietų sąjungos
okupacijos laikotarpį neteko
800,000 savo piliečių, kalėji
muose ir lageriuose vargo per
400,000, kur kas trečias mirė
neištvėręs kankinimų ir at
šiauraus klimato, 30,000 nu
žudyta pačioje Lietuvoje. Šalis
neteko trečdalio savo gyven
tojų, patyrė 377 milijardų JAV
dol. nuostolių. Kitų valstybių,
kur ginklų pagalba valdžią už
grobė komunistai,
patirti
nuostoliai labai panašūs.
Neskaičiuojant
prarastų
žmonių gyvybių bei materiali
nių nuostolių, nukentėjusių
kraštų žmonės patyrė dvasinį
genocidą, valstybės keliais de
šimtmečiais atsiliko nuo kito
demokratinio pasaulio valsty
bių išsivystymo lygio. Dar ne
visiškai suskaičiuoti, ištirti ir
įvertinti komunistų siautėjimo
pasaulyje padaryti nusikalti
mai ir jų pasekmės, bet ir dėl
to, kas žinoma, sąžinė nelei
džia tylėti.

Kartu su Tarptautiniu kong
resu Vilniuje š.m. birželio 1214 d. vyks ir Tarptautinis vi
suomeninis tribunolas, kuris
paskelbs nuosprendį komu
nistų partijos ideologijai, jos
sukurtoms represinėms struk
tūroms KGB, „Štazi", ir kt.
Kongreso ir Tribunolo tiks
las — sukurti pasaulyje nepa
kantumo atmosferą komunis
tinei ideologijai, sukurti pre
vencines priemones, kad būtų
užkirstas kelias šiai ideologi
jai restauruoti, o ten, kur ji
dar gyvuoja, — izoliuoti nuo
demokratinio pasaulio. Būti
na, kad visų šalių vyriausybės
ir parlamentai savo šalyse su
kurtų tokią teisinę aplinką,
kad komunistinė ideologija
būtų pasmerkta, o nusikaltę
asmenys nubausti netaikant
senaties. Jeigu nepadarysime
šių darbų, neįvertinsime vyk
dytų žmonijai nusikaltimų ir
jų pasekmių, veterem ferendo
injuriam invites novam (pakęsdami seną skriaudą, su
lauksime naujos).
Kongreso ir Tribunolo or
ganizacinis komitetas kreipėsi
į 26 valstybių įvairias nevy
riausybines
organizacijas,
mokslo ir tyrimo institucijas
bei genocido tyrimo centrus su
kvietimu dalyve uti Vilniuje
ruošiamo Kongreso bei Tribu
nolo darbe. 18 valstybių jau
patvirtino savo sprendimą da
lyvauti. Iš viso tikimasi, kad į
Vilnių atvyks ir skaitys pra
nešimus apie 50 atstovų iš
įvairių valstybių. Gavome su
tikimus dalyvauti Kongreso
darbe iš tokių žinomų asmeny
bių kaip: Sergej Kovaliov, Ru
sijos Dūmos deputatas, disi
dentas; Jaroslavą Mozerova,
UNESCO Generalinės konfe
rencijos prezidentė; Elena Boner, žmogaus teisių gynimo
aktyvistė, Andrėj Sacharov
našlė; Zbignev Romašzevvski,
senatorius, žmogaus teisių gy
nimo komitetas Lenkijoje;
prof. Sachiko Hatanaka, tarp
tautinių studijų fakultetas
Čubu universitetas Japonijoje;
J. E. arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius; Markus Meckel,
Vokietijos Bundestago narys
ir kiti.
Nacizmas žlugo pralaimėjęs
karą. Totalitarinis komunistų
režimas daugelyje valstybių
žlugo dėl demokratinio judėji
mo spaudimo. Tačiau pasau
lyje komunizmas nežlugo, dar
yra komunistinių valstybių,
yra valstybių, kurias komunis
tai valdo netiesiogiai. Šiose

valstybėse paz^džiamos žmo
gaus teisės, jos nestabilios, jų
ūkis primityvus. Visi Niurn
bergo procese pripažinti nusi
kaltimai žmonijai komunistų
buvo daromi visur, kur tik
jiems atsiverdavo galimybė
veikti. Tie nusikaltimai yra
prigimtiniai komunizmo pa
saulėžiūros ir jo esmės bruo
žai. Jie yra tikras komunizmo
turinys. Komunistiniai reži
mai žudė ir ta-rnė ištisas tau
tas (čečėnai, ingušai, Krymo
totoriai...).
Būtina užkirsti kelią komu
nizmo restauravimui. Reikia
kurti mokslo institutus, me
morialus, muziejus komuniz
mo nusikaltimams tirti ir jo
aukų atmir.-mui įamžinti.
Ateinančios žmonių kartos
privalo žinoti apie XX amžiaus
siaubo 8 komunizmo nusikal
timus žmonijai ir žmogišku
mui.
Vytas Miliauskas
Kongreso ir tribunolo org.
komiteto pirmininkas

• Panevėžys. Kovo mėn. A.
Lipniūno kultūros centro ini
ciatyva Panevėžio dailės ga
lerijoje buvo eksponuojama ar
cheologine
fotodokumentinė
paroda „Iš Šventosios žemes
— į visas tautas". Iškil
mingame parodos atidaryme
kovo 8 d. dalyvavo vysk. J.
Preikšas, mons. J. Antana
vičius, judėjimo „Comunione e
Liberazione" atstovė iš Vil
niaus L. Limantaitė. Po atida
rymo visi buvo pakviesti
pažiūrėti filmą „Jėzaus isto
riškumas". L. Limantaitė A.
Lipniūno centro nariams iš
samiau papasakojo apie šią po
pasaulį keliaujančią parodą.
• Vilnius. Kovo 3 d. Vil
niaus Šv. Juozapo kunigų se
minarijoje buvo švenčiama Už
gavėnių šventė. Vakaras pra
sidėjo etnografinio ansamblio
„Kadagys" koncertu. Po pasi
rodymo ansamblio nariai pak
vietė visus klierikus ir dės
tytojus į ratelį. Visi šoko, dai
navo, vaišinosi.

A. t A.
VALTERIUI BERŽINSKUI
po sunkios ligos mirus, jo žmonai LIUCIJAI ir
artinusiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Dana Anužienė
Marytė ir Vytas Petruliai
Janina ir Vacys Mitkai

Mylimam Vyrui, Tėvui ir Seneliui

A. t A.
ZIGMUI STRASDUI
Amžinybėn išėjus, žmonai MARTAI STRASDIENĖI. sūnums ARŪNUI ir VALDEMARUI ir jų
šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Lietuvos Dukterų Juno Beach, FL, skyrius

5
Mano gimnazijos suolo draugui

:;
A t A.
VALTERIUI BERŽINSKUI
mirus, reiškiu užuojautą jo žmonai LIUCIJAI ir visai
šeimai.'
Vytautas Lapatinskas

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

A. t A.
VALTERIUI BERŽINSKUI

tnp travel to Lithuania

you fly Business Class

easier and more eonventent

Economy CIass, you can be

Algis ir Dalia Augūnai
Antanas ir Birutė Čiuriai
Vandelinas ir Alina Domanskiai

just one hassle-free connection

refreshed - all for a reasonabJe fare.

through Stockholm. Our 4:30 p m.

Fmd out what a worid of difference

Jonas Garla

departure gives you a relaxed morn-

SAS can make for your next tnp.

Jonas ir Roma Mildažiai

ing arrivaJ for busmess or pleasure

Just call your Travel Agent or SAS

When you're ready to return. you'll

at 1-800-221-2350. For more mfor-

enjoy same-day travel back to

mation and speaal offers, visit

Petras ir Meilutė Ruliai

Chicago through our Copenhagen

our vvebsite at www.flysas.com.

Marijus ir Katrina Sodoniai
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Ctockholm

4;30txn
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10-50wr *l
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2.15 pm

T40pr^

5:40 pn

SK743

Vrfnmi

CooenHaiy

SK943
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Chcago

1

Regina Duobienė

Barbara Plikaitienė

Henrikas ir Alicija Soliai

To

A. a. Stasio mirties sukaktį minint, šv. Mišios bus
aukojamos šiose bažnyčiose: Šv. Teresės, Sunny Hills,
FL, Aušros Vartų, New York, NY, Tėvų Pranciškonų
koplyčioje, Brooklyn, NY, St. Croix, U.S. Virgin Islands, Philadelphia, PA, Saratoga Spring, NY, New
Orleans, LA.
Draugai ir giminės prašomi jį prisiminti maldose.

Mylimam broliui

A.tA.
VACLOVUI BORTKEVIČIUI
Lietuvoje mirus, jo mieloms seserims, kolegei dr.
JANINAI JAKŠEVIČIENEI, MARIJAI MARKULIENEI ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią
užuojautą.
Alvina Šabanas Wells
Praurima Murinienė
Laimutė Šmulkštienė

PADĖKA
AtA.
ALBINAS DZIRVONAS
mirė 2000 m. vasario 29 d. Palaidotas kovo 4 d. Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje.
Iškeliavo Amžinybėn mano vyras Albinas, mūsų
šeimos globėjas, rūpintojas, liūdesio valandose
ramintojas, džiaugsmo valandose savo geraširdiška
nuotaika mus visada džiuginęs.

Dėkojame kun. J. A. Kuzinskui už šv. Mišių aukojimą
laidotuvių dieną.
Ačiū Valerijai Čepaitienei už rožinio suorganizavimą
koplyčioje Putnamo seselių rėmėjų vardu.

Nuoširdžiausiai dėkojame muz. Dariui Polikaičiui ir
„Dainavos" ansamblio vyrų oktetui už giedojimą
bažnyčioje a.a. Albino laidotuvių metu. Taip pat
nuoširdžiai dėkojame muz. Ričardui Šokui už vargonų
muziką ir sol. Giedrei Nedveckienei už giedojimą
bažnyčioje.

and will a!low you to arrive rested and

Ffom

Jau metai prabėgo be Tavęs, brangus Staseli. Su
liūdesiu, ilgesiu ir meile prisimename Tave: tėvai —
Viktorija ir Antanas, žmona Cynthia, sūnus Adomas,
brolis Vitas.

Tadas ir Česlovą Aleksoniai

offer daily service to Vilnius vvith

FKgM«

1999 m. gegužės mėn. 9 d.

Širdingiausiai dėkojame Vytautui Kasniūnui už labai
nuoširdžią ir jautrią atsisveikinimo kalbą savo ir
BALFo vardu ir už labai gražų straipsnį „Draugo"
dienraštyje.

sure our servtce will be wcrld-class.

than SAS From Chicaco, we
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STASYS
DĖDINAS

sunkios ligos iškankintam mirus, nuoširdžiai
užjaučiame jo žmoną LIUCIJĄ, dukterį NIDĄ, sūnų
RAFAELI, podukrą ANGELĘ ZARR su šeima ir jo
seserį ELENĄ ANDRIJAUSKIENĘ Vokietijoje.

hub. And vvhether

No one makes round-

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Pirmiausia dėkojame kun. Vito E. Mikolaičiui, dažnai
lankiusiam Albiną ligoninėje, paruošusiam jį
Amžinajam gyvenimui. Ačiū už maldas koplyčioje ir
už šv. Mišias laidotuvių dieną.

Seattle,.WA

Mūsų mielam Bičiuliui
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Vincas ir Ona Šalčiūnai
Jonas ir Janina Šalnos
Vladas ir Ona Vaitkai
Rapolas ir Danutė Valodkos
Vladas ir Lana Žibai
Juno Beach, Florida

Labai ačiū muz. Faustui Stroliai ir ;,Dainavos"
ansamblio dainininkėms už giedojimą kapinėse.
Širdingiausias ačiū aukojusiems šv. Mišioms ir
BALFui.
Ačiū karsto nešėjams, pareiškusiems užuojautą žodžiu
ir raštu, ačiū už gėles, ačiū už maldas laidotuvių
dalyviams ir gausų dalyvavimą.
Dėkojame dr. P. Rasučiui ir jo žmonai daug
padėjusiems mums Albino ligos metu.
Sergant Albinui, ilgą laiką padėjo Jurgis Bubnys,
Vytautas Juodka ir seserėčia Teresė Juškevičiūtė. Už
jų pagalbą esame labai nuoširdžiai dėkingi.
Dėkojame laidotuvių direktoriui Gaidas už malonų
patarnavimą, palydint mūsų brangų Vyrą, Tėvą, Senelį
ir Dėdę į Amžinuosius Namus.
Liūdinti žmona ir teima.
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Linksmoji „ D r a u g o " vas a r o s gegužinė bus ruoš;; ma liepos 30 d., sekmadienį,
marijonų sodelyje. Čikagoje.
Ne tik suaugusiems, bet ir
vaikams tai bus tikra š v e n t ė LIETUVIŲ FONDO NARIŲ
vyks loterija, bus galima pasi
tikrinti sveikatą. įsigyti kny
SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI
gų,
vyks piešimo konkursai ir
Lietuvių fondo 37-asis meti nes, knygas, mokytojų studi
žaidimai
vaikams, bus galima
nis narių suvažiavimas, {vy j a s ir pačių mokyklų paramą.
pajodinėti
arkliukais, pamaty
kęs 2000 metų balandžio 15
4. Suvažiavimas primena,
ti
šokant
mažuosius
šokėjus.
dieną Pasaulio lietuvių centre kad vienas iš Lietuvių fondo
Pasižymėkite
šią
datą
savo
Lemonte, Illinois valstijoje, tikslų yra remti lietuvišką
kalendoriuose
ir
linksmybių
JAV, išklausęs Lietuvių fondo kultūrą, ir todėl prašo LF va
tarybos, patikėtinių tarybos. dovybę, ir ypač LF pelno skir neišvengsite!
Puiki proga
dalyvauti
valdybos, kontroles komisijos stymo komisiją, kreipti dėmesį
T
a
u
t
i
n
i
ų
šokių
š
v
e
n t ė j e To
ir kitų komisijų bei įgaliotinių ir dosniai remti lietuvių an
pranešimus, ir suvažiavimo samblius, chorus, dainų viene ronte vykstant iš PL centro,
dalyvių p a s i s a k y m u s , prieme tus, šokių grupes, muzikus ir su dviejų naktų nakvyne, bi
šiuos n u t a r i m u s :
kitus kultūrinės veiklos viene lietais į šventę ir į pokylį tik
tai už 350 doi. asmeniui.
1. Suvažiavimas dėkoja Lie tus.
5. Suvažiavimas pasisako, Išvykstame liepos 1 d., šešta
tuvių fondo n a r i a m s už nuola
tines a u k a s , didinant pagrin kad ir šiais metais L F pelno dienį, grįžtame liepos 3 d.,
dinį kapitalą, t e s t a m e n t ų su skirstymo komisijos reikšmin pirmadienį. Kelionę rengia
darytojams už palikimus Lie ga pinigų dalis būtų paskirta LB Lemonto apylinkės socia
tuvių fondui, spaudai, radijui lietuvių spaudai, radijui, tele linių reikalų skyrius. Infor
ir televizijai už informacijas vizijai ir kitoms informacijos macija telefonais: Lilia Kizvisuomenei. Visų dėka Lietu įstaigoms, nes jos buvo ir yra laitienė 708-346-0756, Gedi
vių fondo pagrindinis kapita pagrindiniai visos lietuviškos minas Kazėnas 630-243-0791.
Šv. Kazimiero k o n g r e g a 
las šių metų pradžioje peraugo veiklos palaikytojai.
cijos
seserys maloniai visus
dešimties milijonų dolerių su
6. Suvažiavimas dar kartą
mą. Suvažiavimas džiaugiasi prašo visus lietuvius sudaryti kviečia dalyvauti šv. Mišiose
1999 metais gautais ;našais ir testamentus, atidaryti ban ir pasimelsti, kad kongregaci
dėkoja Lietuvių fondo vadovy kuose „trust" sąskaitas, arba jos įsteigėja Motina Marija
bei, ypač tarybos ir vaidybos kitokiais būdais dalį ar visą Kaupaitė būtų paskelbta pa
pirmininkams Algirdui Osčiui savo t u r t ą palikti Lietuvių laimintąja. Mišios bus šį šeš
ir Rūtai Staniulienei bei jų fondui, kad jų įnašai bei pali tadienį, gegužes 6 d.. 9:30 vai.
talkininkams už pastangas kimai ir toliau remtų išeivijos r. seselių motiniškame name
pasiekti ir perviršyti dešimtį ;r Lietuvos švietimą, kultūrą (2601 West Marąuette Road.
Chicagoj. Mišias aukos kuni
milijonų dolerių.
ir jaunimą.
gas
Thomas Pelton.
2. Suvažiavimas pritaria, re
7. Suvažiavimas pakartoti
mia ir kviečia visus lietuvius nai prašo, kad visos lietuvių
Dailininko V l a d o Vijeikio
padėti Lietuvių foiiGo tarybai šeimos kviestų arba patys p a g e r b i m a s ir jo darbų paro
ir valdybai ateityje siekti dvi naujais Lietuvių fondo nariais da rengiama gegužės 12 d..
dešimties
milijonų
dolerių įrašytų savo vaikus, vaikai penktadienį, 7:30 vai. r. Čiur
pagrindinį kapitalą, kad būtų čius giminaičius, ir lietuvių lionio galerijoje, Jaunimo cen
galima dar daugiau remti li fondo stipendijas
gavusius tre. Viktoras Jašinskas atida
tuanistinį švietimą, kultūrą, studentus, nes tuo pratęsime rymo metu paskaitys ištraukų
jaunimą, aukštąjį mokslą ir Lietuvių fondo ir išeivijos gy iš V. Vijeikio knygos „Geriau
kitus svarbius išeivijos bei vastį.
juoktis negu verkti".
Lietuvos reikalus.
Nutarimų komisija: d r . K a 
„MAIRONIUKAT —
3. Suvažiavimas pasisako, z y s A m b r o z a i t i s , d r . Gedi
BALZEKO
MUZIEJUJE
kad LF pelno skirstymo komi m i n a s B a l u k a s , V y t a u t a s
Neseniai Balzeko lietuvių
sija ir toliau ypatingą dėmes} K a m a n t a s , d r . F e r d i n a n d a s
kreiptų į išeivijos lituanistinį K a u n a s , Vytenis K i r v e l a i - kultūros muziejuje apsilankė
Lemonto Maironio lituanis
švietimą, mokyklines priemo t i s , d r . P e t r a s Kisielius
tinės mokyklos penkto sky
Lietuvių operos valdyba
Ši š e š t a d i e n į , gegužės 6 d., riaus mokiniai su mokytoja
prašo žiūrovus atvykti į „Tra Marųuette
Parke
lankysis Silvija Radviliene. Muziejuje
viatos" spektaklį kiek galima daug svarbių svečių, tai yra, Sigitai Balzekienei padedant
surengta
anksčiau, kad galėtumėte ne gubernatorius George Ryan, mokiniams buvo
skubėdami pasistatyti maši atstovų r ū m ų pirmininkas Mi- programa, kurioje galėjo daly
ną, o atvykus į salę dar turė cheal Madigan ir Čikagos vauti patys mokiniai. Jie tu
tumėte užtektinai laiko per miesto policijos viršininkas rėjo atsakyti į jiem.- pateiktų
žiūrėti operos programą, susi Terry Hillard. Jie dalyvaus anketų klausimus, surasti
pažinti su jos turiniu. Turint Pietvakarių apylinkių orga tam tikrus muziejaus ekspo
laiko yra malonu pasidairyti nizavimo projekto suvažiavi natus. Tokiu būdu jie galėjo
ir po vestibiulį, kur sutikus me, kuris vyks Maria aukštes geriau įsiminti Lietuvos istori
vieną kitą pažįstamą, gal ir iš niojoje mokykloje (6727 S. jos ir kultūros faktus. Muzie
toliau atvykusį, galima persi California». Suvažiavimo pra jus yra puiki „pagalbine prie
mesti vienu kitu žodžiu.
džia — 10 vai. ryto. Visi Čika monė" vaikams mokantis apie
M a i r o n i o l i t u a n i s t i n ė mo gos ir apylinkių lietuviai ma Lietuvą, nes čia jie gali pama
tyti tai. apie ką mokėsi litua
k y k l a Lemonte ieško raštinės loniai kviečiami dalyvauti.
nistinės mokyklos istorijos ir
sekretorės, sugebančios dirbti
kompiuteriu <EXEL ir WORD
Pedagoginio
l i t u a n i s t i  kitose pamokose. O juk sako
programomis). D a r b a s šešta k o s i n s t i t u t o studentams ma, geriau vieną karta pama
dieniais n u o 8 v. ryto iki 1:30 diplomų
įteikimo
vakaras tyti, nei šimtą kartų išgirsti.
v. p.p. Taip pat ieškome moky įvyks 2000 m. birželio 3 d. Taip pat mokiniai turųo pro
tojo padėjėjų. D a r b a s nuo 8:30 Jaunimo centre. PLI vadovy gos susipažinti su muziejaus
v. r. iki 1 v. p.p. Privaloma tu bė, studentai ir jų tėvai nuo įsteigėju ir prezidentu Stanley
rėti „žalią kortelę" ar leidimą širdžiai prašo cikagiečius da Balzeku. jaunesniuoju.
dirbti Amerikoje. Kreiptis te lyvauti šiame renginyje. Infor
Muziejus kviečia ir kitų li
lefonu 630-257-2897 į Eglę macija tel. 773-434-4545 arba tuanistinių mokyklų skyrių
Novak.
773-847-1693.
mokinius apsilankyti.
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ČIKAGOJE

N

>tr

;Į , , /

.r M

IR APYLINKĖSE i

Būsimojo M. K. Čiurlio
nio festivaliu, kuris vyks šį
rudenį Čikag >je, metu bus
rengiama daug koncertų ir
dailės parodu atvyks žymių
muzikantų iš Lietuvos. Apie
tai galėsite išgrsti šį penkta
dienį, gegužė- 5 d., 7:30 val.v.
Jaunimo ce: . re. Čiurlionio
kūrinius s k a r įns Rokas Zu
bovas, Čiurlio:.:o laiškus skai
tys Audrė B . i r y t ė . Tą patį
vakarą vyks i. Amerikos Lie
tuvių meno d ..ugijos metinis
susirinkimas. Amerikos Lietu
vių meno drai.-ija - pagrindi
nė M. K. Č i u i o n i o festivalio
Čikagoje rengtja.
Autobusas į „Traviatos"
spektaklį
nuo
Marąuette
Parko Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčios, 69th ir
\Vashtenaw, Keleivius, kurie
yra įsigiję autobuso bilietus
(nenusipirkę .urėtų pasisku
binti I, paims M 5 vai. p.p., o
prie Brighton Parko Nekalto
M. Marijos Prasidėjimą para
pijos bažnyčic-. 44th ir California, sustos 1:30 vai. p.p. Iš
Lemonto kita- autobusas iš
vyks nuo P.>aulio lietuvių
centro 1 vai. j, p.; juo rūpinasi
Lemonto LB s dalinių reikalų
komiteto pirrr. .įinkas Gedimi
nas Kazėnas tel. 630-2430791. Važiuor..ntys autobusu
yra prašomi esivėlinti, pas
kirtoje vietoje rinktis truputį
anksčiau, ne.- autobusai iš
vyks nustatyti laiku.
Motinos c e n o s
pietūs
„Mama tau" \ ks gegužės 14
d. 12 vai. P; šaulio lietuvių
centro didžioj) e salėje. Pasikv.eskime sav mamas ir mo
čiutes, paberu aukime su jo
mis, nes ta d i įa skirta joms.
Muzikas Fau -.as Strolia su
savo jauniauf lis šeimos na
riais atliks Mį inos dienai pri
taikytą prog? :ną. Skaniai ir
sočiai visus f vaišins Aldona
Šoliūnienė. F ikia užsisakyti
stalus ar v i e a s paskambinus
tel. 630-271-'136. Paskubėki
me, nes dien< i bėga labai grei
tai. Pietus ru ;šia ir visus daly
vauti kviečia Pal. Jurgio Ma
tulaičio misij <s renginių komi
tetas.
C i c e r o Šv. A n t a n o p a r a p i 
j o s mažoje -\lėje gegužės 14
ir 21 dienon s nuo 8 vai. r. iki
9 vai. r. ir r j 10 vai. r. iki 12
vai. vyks JAV LB XVI tarybos
narių ir ; .šaulio Lietuvių
Bendruome: ;s Seimo atstovų
rinkimai. LB Cicero apylinkės
valdyba rag a visus lietuvius
baisavimuo- gausiai dalyvau
ti, tuo paroc sime, kad mums
rūpi išlikti eikliais lietuviais
mūsų išeivi je. Taip pat bus
renkami par šai, kad būtų su
teikta am: stija be legalių
Amerikos
>kumentų gyve
nantiems n: grantams.

Skelbimai

• Narna is p i r k t i p a s k o 
los duodar. s mažais mėnesi
niais įmok<_ imais ir prieina
mais nuoširriiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 W e s C e r m a k R o a d .
Tel. (773) 847-7747.
x K a r a l i a u č i a u s s r i t i e s lie
t u v i š k ų iru k y k l ų p a r a m a i
per Mažos i • ; Lietuvos Lietu
vių draugij;. Čikagoje aukojo:
$100 — P( -as Pagojus. $70
— Aleksa- iras Jasčemskas
$50 — Or . Girnius; Marty
nas ir Astr a Pauperas; Ani
cetas Simu s; Kristina Švar
cas. $30 — Halina Dilienė.
$25 — Vi r as ir Genė Ankai.
$20 — Pet nelle Cicėnas; Ba
lys Milak; s; Jonas Podžiūnas; Eugo: ja Račkauskienė;
Balys Rau. is; Eglė Rūkštelytė-Sundstr : n . $15 — Joseph
Blažys; Antanas Skridulis.
$10 — J< ;s Jodwalis; Balys
ir Elena K ,ndratai; Algiman
tas Totila>. Marija Vaitkus. $5
— Georgt Tonas. Dėkojam vi
siems re• .i jams. „ K a r a l i a u 
lietuvybei",
i';ku,i- Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos penkto skyriaus mokiniai su Balzeko lietuvių kultūros č i a u s k r a š t o
IMS prezidentu Stanley Balzeku. jaunesn kairėje', muziejaus švietimo skyriaus vedėja Kari'.e Vaitkute 1394 M i d d l e b u r g Ct., Napcrville. IL 60540-7011.
J l ' i i O I lokyklos mokytoja Silvija Radviliene 'dešinėjeJ

Velykų stalo puokštė Pasaulio lietuvių centre.
Nuotr Baniutės Kronienės

VELYKŲ STALAS PASAULIO LIETUVIŲ
CENTRE
Lietuva neturi savo salų nei
Baltijos jūroje, nei plačiuose
pasaulio vandenynuose. Ta
čiau ji turi daug ..salelių"' pla
čioje dėdės Šamo žemėje ir iš
siplėtusioje Kanadoje. Tose
„salelėse" gyvena daug lietu
vių. Čia skamba lietuviškas
žodis, čia aidi lietuviška dai
na ir giesmės bažnyčiose. Čia
leidžiami lietuviški laikraš
čiai ir žurnalai. Čia įsikūru
sios lituanistinės mokyklos.
Viena iš tų didžiųjų „sale
lių" yra Pasaulio lietuvių cen
tras Lemonte. J a m e esanti
Pal. J. Matulaičio misijos baž
nyčia šių metų šv. Velykų
pamaldose vos galėjo sutalpin
ti bažnyčioje ir erdviame prie
angyje susirinkusius parapi
jiečius ir svečius. Apie treč
dalis, o gal ir daugiau, buvo
jaunos šeimos su vaikučiais,
neseniai atvykę iš Lietuvos.
Čia jie pasijuto kaip tėvynėje,
galingai skambant
misijos

choro giesmėms, ypač Hende
lio „Aleliujai", ,,Aleliuja", ku
ri skambėjo baigiant ir Atvely
kio pamaldas.
Atveiykis yra speciali šventė
Pasaulio lietuvių centro lan
kytojams. J a u daug metų čia
vyksta tradicinis Velykų sta
las, kurį suruošė PLC rengi
nių komitetas su talkininkė
mis, vadovaujant pirmininkei
Bronei Nainienei.
Ant šių metų Velykų stalo ir
stalelių, nusitęsusių per pusę
didžiosios salės, buvo tiek
daug patiekalų ir saldumynų,
kad be kompiuterio būtų ne
įmanoma jų visų suskaičiuoti.
Visos gėrybės buvo savų šei
mininkių gamintos, į talką pa
sikviečiant Ankų „Baltic Bakery", Kapačinskų ..Racine
Bakery", kurie Velykų stalui
padovanojo duoną, saldumy
nus ir didelį šakotį. Jiems
buvo pareikšta didelė padėka.
Prie 33 vaišių stalų, prie

kurių sėdėjo po 12 asmenų,
Velykų stalo vaišėse dalyvavo
apie 386 asmenys, visas vietas
užsisakę iš anksto.
Velykų stalo dalyvius rengė
jų vardu pasveikino Bronė
Nainienė, dėkodama už gausų
atsilankymą, už vienos iš dau
gelio lietuviškų tradicijų pa
laikymą.
— Seniai palikome gimtus
namus, palikome įmintas pė
das tėviškės laukuose, bet išsinešėme nenykstančią meilę
savo gimtinei. Išsinešėme ir
lietuviškus papročius, tradici
jas. J a s saugome kaip di
džiausią brangenybę. Viena iš
tokių tradicijų yra Velykų sta
las. J ą tęsiame j a u daugelį
metų. Tradicijos, lietuviški
papročiai sujungia m u s į vie
ną didelę šeimą. Pasaulio lie
tuvių centras yra tos didelės
šeimos namai, — baigė Bronė
Nainienė, kviesdama visus
susiimti rankomis, atsistojus
sudainuoti „Lietuva brangi",
vedant solistei Praurimei Ragienei.
Velykų stalo pašventinimui
buvo pakviestas prelatas d i ^
Ignas Urbonas, reziduojantis
Pal. J. Matulaičio misijoje. J i s
perskaitė specialų Velykų sta
lo palaiminimą, kuris n a u d o 
j a m a s Lietuvoje.
Prieš pradedant vaišintis
buvo paskelbta, kad svečių
tarpe yra buvęs Lietuvos ope
ros solistas, 93 metų A n t a n a s
Sprindys, kuris ateinančią sa
vaitę išvyksta į Lietuvą nuo
latiniam gyvenimui. J a m bu
vo padainuota „Ilgiausių m e 
tų".
Velykų stalo vaišės u ž t r u k o
apie porą valandų, patiems
keliaujant apie stalą, p a t i e m s
pasirenkant skanumynus.
Vaišėms besibaigiant, pirmi
ninkė Bronė Nainienė d a r
kartą padėkojo visiems daly
viams. Labiausiai dėkojo d a u g
dirbusioms komiteto n a r ė m s ,
talkininkėms ir stalo žvejams
Ričardui Simokaičiui ir Liu
dui Slėniui.
Svetelių tarpe d a r ilgai vyko
pokalbiai, gal ne apie m ū s ų
tradicijas, kurias kažin a r be
pajėgia išlaikyti ekonominių,
buitinių sunkumų spaudžiami
Lietuvos žmonės. Savos m u m s
yra lietuviškos tradicijos, savi
yra ir ten gyvenančių vargai
ir rūpesčiai.
Bronius Juodelis

Velykų stalo rengėjos balandžio 30 d. Pasaulio lietuvių centre. Iš kairės: Zita Dapkienė, Marcelė JonuSienė, Bi
rute Navickienė, Maryte Salikliene. Alė Karaliūnienė, Irena Serapinienė, Bronė Abromaitienė, Onute Paulienė. Dalia Šlenienė. Baniutė Kroniene. Agutė Tiškuvienė, Marytė Ruzginienė, Irena Barzdukienė, J ū r a t ė Simo
nienė ir Dalia Barzdukaite. Ftegejų tarpe buvo ir Bronė Nainienė.
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KANADOJE
T o r o n t o P r i s i k ė l i m o pa
rapijos bankelis, vadovauja
mas dr. C. K. Jonio, sušaukė
metinį susirinkimą. Prisikė
limo parapijos salėje. Susirin
ko apie trys šimtai narių.
Užsiregistruojant buvo įtei
kiami tušinukai, balsavimo

korteles ir laimėjimo nume
riai. Iš susirinkusių narių
aštuoni laimėjo po 25 dol., šeši
po 50 dolerių. Tai vienintelis
dosniausias bankelis Toronte,
suteikęs nemažai iėšų lietu
vybės reikalams. Bankelyje
aktyvas jau per 60 milijonų.
Apdrausti indėliai iki 100,000
dolerų. Suteikiami patarnavi
mai, mokant sąskaitas ar per
kant pinigines perlaidas nei
mamas joks patarnavimo mo

kestis. Bankelis turi du sky
rius. Lietuviai a p t a r n a u j a m i
ir sekmadieniais. Bankeli9 už
praeitus metus už paskolų
palūkanas ir s a n t a u p ų palū
kanas grąžino 10 procentų
skolininkams ir taupytojams.
Čia mokami didesni procentai
palūkanų ir imami mažesni
procentai už paskolas, negu
kad ima didieji Kanados ban
kai.
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