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G. V a g n o r i u s p r i s t a t ė n a u j ą
konservatorių sąjungą
Vilnius, gegužės 11 d.
(BNS) — Seimo Nuosaikiųjų
(konservatorių) frakcijos na
rys, buvęs premjeras Gedimi
nas Vagnorius spaudos konfe
rencijoje ketvirtadienį per
skaitė Lietuvos konservatorių
sąjungos steigėjų iniciatyvinės
grupės deklaraciją, kurią pasi
rašė 32 asmenys, ir paskelbė
apie Lietuvos konservatorių
sąjungos steigimą.
Tarp pasirašiusiųjų — pats
G. Vagnorius ir visi 11 jo ben
draminčių Nuosaikiųjų kon
servatorių frakcijos narių, taip
pat teisininkas Kęstutis Čilinskas, muzikologas Vytautas
Gerulaitis, buvęs premjero at
stovas spaudai Albinas Pilipauskas, buvęs premjero pa
dėjėjas ir Mokesčių inspekci
jos viršininkas J a u n i u s Žio
gas, teisininkai, ekonomistai,
inžinieriai, gydytojai, ūkinin
kai.
Anot G. Vagnoriaus, naujoji
partija pasiūlys Lietuvos žmo
nėms „šiuolaikinio konservatyvizmo ekonomikos vystymo
modelį", kurio tikslai bus
švietimas, pajamų,
naudo
jamų darbo vietoms kurti ir
verslui plėtoti, neapmokestinimas; eksporto skatinimas ir
vidaus rinkos
gaivinimas,
griežta finansų politika ir tei
sinė tvarka, kova prieš še
šėlinę ekonomiką ir pareigūnų
piktnaudžiavimus,
teisingos
socialinės garantijos pensinin
kams bei p a r a m a
neįga
liesiems.
Komentuodamas būsimąsias
programines nuostatas, G.
Vagnorius teigė, jog LKS rems
Lietuvos narystę NATO „kaip
efektyvų, pigesnį gynybos bū
dą" bei „spartesnę, ekono
miškai naudingą narystę Eu
ropos Sąjungoje". Kaip ekono
minius siekius jis įvardijo eu
ropinio geležinkelio statybą iš
Kauno į Lenkiją, elektros
tinklų sujungimo su Vakarų
Europa projekto atnaujinimą,
SPAB „Lietuvos
energija"
pertvarkymą, „tokį, kuris pa
laikytų konkurencingumą, o
ne sudarytų prielaidas pus

velčiui įsigyti kokį nors ob
jektą".
Jis teigė, jog kuomet Priva
tizavimo fondo lėšos „praval
gomos", būtų „pigesnis būdas
panaudoti jo lėšas nuvertė
jusių rublinių indėlių atstaty
mui, kurio pagalba galima
būtų padidinti bankų krediti
nius išteklius".
Komentuodamas požiūrį į
Ignalinos atominės elektrinės
(IAE) uždarymą, G. Vagnorius
sakė, jog neketina siekti val
stybės įsipareigojimų atšau
kimo, bet „sieks ir palaikys
kompromisą su Europos Są
junga bei tarptautinėmis fi
nansinėmis institucijomis dėl
Nuotr.: Lietuvos Teises akademijoje, kuri pažymi savo gyv:r 10 dešimtmetį, ketvirtadienį buvo atidaryta pro
finansavimo galimybių".
Pasak G. Vagnoriaus, naujo
ji konservatorių sąjunga tikisi
bendradarbiauti „su visomis
centro dešiniosiomis politi
nėmis jėgomis, kurios daly
vaus kito Seimo darbe", bei
vykdys „aktyvią ekonominę
politiką". Anot buvusio prem
jero, naujosios partijos neten
kintų
„amžinos opozicijos"
arba nedidelės mažumos vaid
muo naujajame Seime. Pasak
G. Vagnoriaus, LKS tikisi
„didesnio žmonių būrio kitame
Seime", kad pavyktų įgyven
dinti savo ketinimus.

Konservatoriai pritarė premjero
„programiniams toliams'

Vilnius, gegužės 11 d.
(BNS) — Konservatorių parti
jos taryba trečiadienio vakarą
pritarė premjero Andriaus Ku
biliaus parengtiems rinkimų
programos metmenims. Tre
čiadienį iki vėlumos užsitęsusiame Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) tarybos
posėdyje buvo aptartos pro
gramos, sąlyginai vadinamos
G. Vagnorius paneigė papli „Naujuoju vėju", nuostatos bei
formavimo
tusią nuomonę, jog jį ir jo ben rinkimų sąrašų
principai.
dražygius
remia
stambios
Kaip sakė TS(LK) vykdoma
pramonės ir prekybos ben
drovės. „Pirmiausia mes ti sis sekretorius, Seimo kancle
kimės paramos iš visų legaliai ris Jurgis Razma, A. Kubi
veikiančių verslininkų", sakė liaus parengtieji metmenys
„žvelgia toliau" negu 1996
jis.
G. Vagnorius spaudos konfe metų konservatorių rinkimų
rencijoje
pakartojo
savo programa. Anot J . Razmos,
požiūrį, jog Tėvynės sąjunga šių metų programa bus labiau
(Lietuvos konservatoriai) nu orientuota į tikslus ir princi
krypo nuo 1996 m. konserva pus, „tolesnę perspektyvą",
apie
torių rinkimų programos, at joje nebus kalbama
laidžiai žiūri į
mokesčių „einamuosius sprendimus".
drausmės susilpnėjimą ir vie
Skirtingai nuo savivaldybių
toje valstybės pajamų didini
tarybų rinkimų, kai partijos
mo užsiima „vis mažėjančių
sąrašų sudarymas buvo be
likučių perskirstymu".
veik visiškai patikėtas konser
artėjant
G. Vagnorius su grupe ben vatorių skyriams,
draminčių šiemet buvo pa Seimo rinkimams, „skyriaus
šalinti iš TS (LK) už vyriau nuomonę teks derinti su par
sybės kritiką.

Opozicijos blaškymasis dėl
Ignalinos — rinkimų žaidimas
Vilnius, gegužės 11 d.
(BNS) — Priėmus Ignalinos
atominės elektrinės pirmojo
bloko uždarymo įstatymą, opo
zicijos politikų nepasitenkini
mas dėl jėgainės ateities atro
do .juokingas ir apgailėtinas",
pareiškė Lietuvos žalieji.
,,Kelis metus trukusio Na
cionalinės energetikos strate
gijos svarstymo Seime turėjo
pakakti visiems už ir prieš iš
siaiškinti. Kai sprendimas jau
priimtas, Ignalinos AE korta
nebeturėtų būti lošiama prieš
rinkiminiuose
žaidimuose",
teigiama ketvirtadienį išpla
tintame Lietuvos žaliųjų judė
jimo pareiškime.
Lietuvos žalieji peikia Cent
ro sąjungos, LDDP, Socialde
mokratų partijos ir Nuosai
kiųjų konservatorių frakcijos
politikų nuostatą dol Ignali
nos AE pirmojo bloko uždary
mo. Minėtos politines jogos
priešinosi uždarymo įstatymo
priėmimui Seime. įžvelgusios
jame ekonominę žalą Lietuvai.
Žalieji mano, kad priešta
raujančių IAE uždarymui šne
kos apie „pigią" ir „saugią"
atominę energiją,
būtinybe
Lietuvai nukelti IAE uždary
mą ar net statyti nauja AE

fesoriaus Mykolo Riomerio vardo auditorija. Atidarymo i.škil se simbolinę juostelę perkirpo ministras pirmininkas Audrius Kubilius ir prof. M. Riomerio dukra Jadvyga '.kauskiene.
Gedimino Žilinsko (Elta I nuotr.

tijos vadovybe, ner.išalinant
prezidiumo ir tarybos".
J . Razma vylėsi, k^d skyriai
suvoks, jog partijos vadovybei
pridera
„daryti
-.aktinius
sprendimus" ir nev įtins to
kaip demokratijos pažeidimų.
Anot J . Razmos, prieš rinki
mus konservatoriai ;arsis su
kitomis dešiniosiomis partijomis dėl bendrų kandidatų,

A s t a n a , gegužės 11 d. darbiavimą ir suartėjimą su
(BNSJ — Lietuvos ir Kazach Europos institucijomis, įskai
stano
prezidentai
Valdas t a n t Europos Sąjungą (ES) ir
Adamkus ir N u r s u l t a n Nazar- Europos Tarybą.
V. Adamkus kreipėsi dėl lie
bajev sveikina užsimezgusius
abiejų šalių naftos bendrovių tuvių tremtinių archyvo grą
pokalbius ir ragina savo vy žinimo į Lietuvą ir sulaukė N .
riausybes sudaryti palankias Nazarbajev pažado tuo pa
sąlygas tokių ryšių plėtrai, sirūpinti. Susitikime taip p a t
sakoma b e n d r a m e prezidentų kalbėta apie lietuvių bendruo
pareiškime, kurį jie pasirašė menes Kazachstane reikalus.
ketvirtadienį p e r V. Adam
Prezidentai taip pat pa
kaus oficialų vizitą Kazach tvirtino šalių siekį skatinti
stane.
bendradarbiavimą transporto,
Po pasirašymo surengtoje mokslo ir technikos, kultūros,
spaudos konferencijoje N. Na- meno. švietimo, turizmo, spor
zarbajev sakė, k a d būtina su to, gamtosaugos srityse.
derinti Kazachstano
naftos
Susitikime Lietuvos ir Ka
transportavimo į Lietuvą per zachstano prezidentai pasi
Rusiją klausimą.
keitė valstybiniais apdovanoji
Abu prezidentai vieningai mais. V. Adamkui įteiktas
tvirtino, k a d šie projektai Draugystes ordinas, o N . Na
būtų naudingi ir pelningi vi zarbajev — Lietuvos Didžiojo
kunigaikščio Vytauto Didžiojo
soms trims valstybėms.
Pernai Lietuvą pasiekė I laipsnio ordinas.
500,000 tonų
Kazachstano
V. Adamkus yra pirmas už
naftos.
sienio valstybės vadovas, ap
Prezidentai atkreipė dėme dovanotas Kazachstano drau
sį į būtinybę plėtoti bendra gystės ordinu.

Vasario 16-osios akto originalo
ieškoma Balsupių kaime
M a r i j a m p o l ė , |eg^žės 11
d. (Elta) — Lietuvos archyvų
departamentas atnaujino Va
sario 16-osios akto originalo
paieškas. Tuo tikslu ketvirta
dienį
surengti
kasinėjimai
Marijampolės rajone, Balsu
pių kaime.
1918 metais Vasario 16-ąją
pasirašyto Nepriklausomybes
akto originalo, kaip priminė
Lietuvos archyvų departamen
to generalinis direktorius Vi
das Grigoraitis, archyvas šiuo
metu neturi, ne? dokumentas
buvęs paslėptas. Jau ne kartą
bandyta j o ieškoti, deja. —
nesėkmingai.
Kaip pasakoja žmonės, ži-

Naujoji Sąjunga prasižengusiam
merui pasiūlė atsistatydinti

Vilnius. gegužės 11 d.
yra „tik pigūs priešrinkimi (BNS) — Naujosios sąjungos
pirmininkas
niai triukai". „Vien iš pagar* (socialliberalų)
Artūras
Paulauskas
pranešė,
bos Černobylio aukoms, politi
kai neturi moralinės teisės jog prasižengusiam savo parti
spekuliuoti atominiais reak jos nariui, Šilutės rajono me
toriais t a r t u m šlapia dešra", rui Algirdui Balčyčiui nurodė
atsistatydinti.
teigia žalieji.
Ketvirtadienį konferencijoje
Šį mėnesį priimtas įstaty
mas numato, kad IAE pirma A. Paulauskas pranešė, jog
sis blokas bus uždarytas iki NS apsvarstė A. Balčyčio
2005 metų. Toks įsipareigo sprendimą paskirti savo ver
jimas buvo laikomas viena iš slo bendrovėms dalį valstybės
sąlygų gauti tarptautinių rė lėšų, skirtų uragano „Anato
nuosto
mėjų finansinę paramą jėgai lijus" padarytiems
liams atlyginti.
nės uždarymui.
Pirminiais vertinimais bloko
Šilutės rajono meras A.
uždarymas kainuos iki 20 mi Balčytis savo įmonėms pa
lijardų litų.
skyrė 84,500 litų arba beveik
Žalieji primena, kad užda
rymui reikalingas lėšas reikės nansavimo vertiname kaip ne
investuoti ne iškart, o per ke garbingą elgesį", pareiškė žalis dešimtmečius, kad užda lieji.
Žalieji ragina opozicinių
rius IAE pirmą bloką,daugiau
darbo turės Elektrėnų, Kauno, partijų vadovus užuot „moja
Vilniaus elektrinės, besiku vus kumščiais po muštynių",
riantys rinkos santykiai ener užsiimti „rimtesniais darbais:
getikoje pritrauks daugiau in energijos taupymo programų
vesticijų, sukurs naujas darbo įgyvendinimu, atsinaujinančių
vietas, skatins energijos ga energijos .šaltinių vystymu, Vi
mintojų konkurenciją, nau sagino miesto socialinių prob
dingą
vartotojams.
„Todėl lemų sprendimu, naujų darbo
opozicijos politikų populisti vietų k ū r i m u Ignalinos A E re
nius pareiškimus prieš birže- gione, verslo ir rinkos s a n t y 
b'je įvyksiančių donorų konfe kių plėtra Lietuvos e n e r g e t i 
rencija d«-l IAE uždarymo fi- kos sektoriuje".

gali tekti kai kuriose apygar
dose atsisakyti kelti kandida
tus.
Konservatorių
vadovybė
aiškiai suformulavo savo pa
grindiniais sąjungininkais ma
tanti Politinių kalinių ir trem
tinių sąjungą. Konservatoriai
taip pat teigia matą atviras
galimybes bendradarbiauti su
visomis partijomis, kurios y r a
ištikimos euroatlantinės in
tegracijos bei ekonominių pertvarkų principams.

Lietuvos ir Kazachstano
prezidentai džiaugiasi naftos
verslovių dialogu

15 proc. rajonui nuostoliams
padengti skirtų lėšų.
Pasak A. Paulausko, nusta
tyta, kad meras pažeidė Viešų
ir privačių interesu derinimo
įstatymą. „Mes padarėme iš
vadą, kad A. Balčy tis pažeidė
ne tik įstatymą, bet ir darbo
drausmę, morales principus ir
pareikalavome a'-istatydinti
iš Šilutės mero pareigų", teigė
A. Paulauskas. Pa-ak jo. bus
kontroliuojama, ar A. Balčytis
vykdys įpareigoj.n.a, taip pat
žadėjo, k a d mer>; potvarkis,
kuriuo paskirsty; - lėšos, bus
atšauktas.
N S pirmininką- teigė, kad
A. Balčys Šilutėje ^uvo vienas
iš labiausiai patyrusių NS
narių ir kol ka.- neaišku, ar
NS Šilutėje kel
itą kandidatą į merus. A i'aulauskas
neatmetė galimyb* s, kad NS
del to neteks vien<> iš vienuoli
kos savo merų.
Šilutės rajone renkant merą,
su NS atstovu A Balčyčiu
konkuravo Valstie ų partijos
atstovas Romualdas Naujo
kas.
Valstiečių partija Šilutės ra
jono taryboje gavo daugiausia
— 7 iš 27 įgahojirr.ų. Naujoji
sąjunga taryboje turi 6 įga
liojimus.

noję, jų pačių teigimu, Akto
paslėpimo aplinkybes, Vasario
16-osios akto originalas so
vietų okupacijos pradžioje bu
vęs paslėptas knygnešio, ūki
ninko Vinco Bielskaus sodybos
gyvenamajame name, Balsu
pių kaime, Marijampolės a p 
skrityje.
Vasario 16-osios akto origi
nalo paieškai — kasinėjimams
Balsupių kaime
vadovauja
Lietuvos archeologų draugijos
pirmininkas dr. Albinas Kun
cevičius. Kasinėjimus remia
Marijampolės apskrities virši
ninko administracija, „Mobil"
atstovybė Lietuvoje, persona
linė P. Markevičiaus įmonė,
Motorizuotos pėstininkų bri
gados „Geležinis vilkas" Mari
jampolės DLK Vytenio moto
rizuotas pėstininkų batalio
nas. Darbų eigą filmuoja Lie
tuvos vaizdo ir garso archy
vas.
Jeigu šioje ekspedicijoje ne
pavyktų rasti tautai ir valsty
bei svarbaus dokumento, to
liau ieškant Vasario 16-osios
nepriklausomybės akto origi
nalo, bus tikrinama d a r viena
prielaida, sakė Lietuvos ar
chyvų departamento genera
linis direktorius.
* Ketvirtadieni premje
ras Andrius Kubilius g a v o
socialinės apsaugos ir darbo
ministrės Irenos Degutienės
teikimą vyriausybei atleisti iš
pareigų Valstybinio socialinio
draudimo fondo '•, .Sodros")
valdybos pirmininką Vincą
Kuncą. I. Degutienė teikimą
del atleidimo vyriausybei įtei
kė, gavusi V. Kuncos prašymą
atleisti jį iš pareigų. V. Kunca
pirmą kartą prašėsi atleidžia
mas pernai rugsėjj. bet tuomet
vyriausybė jo prašymo nepa
tenkino. „Nors per trejetą me
tų buvo pakeista daug vadovų,
iškeltos 6 baudžiamosios by
los, ir šiandien yra signalų,
kad ne visuose teritoriniuose
skyriuose yra surenkamos
jmokos. net iš tų jmonių, ku
rios yra mokios", sakė I. Degu
tienė.
iCkai

L^J Tėvynėje pasižvalgius
* P r e z i d e n t a s g a u s di
* P r e z i d e n t u i Valdui
d ž i a u s i ą a t l y g i n i m ą iš visų A d a m k u i ketvirtadienį su
Lietuvos valstybės pareigūnų teiktas Kazachstano Lev Gu— 12,900 litų (neatskaičius miliov Eurazijos universiteto
mokesčių), bet j o uždarbis bus garbės profesoriaus vardas.
500 litų mažesnis negu dabar. Jteikimo ceremonijos metu,
Vyriausybė atsižvelgė į Seimo dėkodamas už pagerbimą, pre
pasiūlymą įtraukti valstybės zidentas sakė suprantąs, kad
vadovo instituciją į bendrą tai — ne tik aukštas įvertini
valstybės politikų, pareigūnų mas, bet ir įpareigojimas ska
ir teisėjų darbo apmokėjimo tinti Lietuvos ir Kazachstano
sistemą bei d a r šiek tiek padi bendradarbiavimą, ryšius tarp
dinti Seimo narių, frakcijų ir abiejų valstybių žmonių, o
komitetų vadovų, apylinkių ypač — tarp mokslo bendruo
teisėjų darbo užmokestį. Pri menių ir jaunimo.
ėmus pasiūlymus, bus gerokai
* Klaipėdos savivaldybė
sumažinti aukščiausios gran pirmoji Lietuvoje 10,000 eg
dies teisėjų, prokurorų atlygi zempliorių tiražu išleido ne
nimai. Tačiau Seimo pirminin mokamai platinamą miesto
ko atlyginimas padidės beveik turistinį žemėlapį, kuriame
2,000 litų, o Seimo narių— pateikiama reikalingiausia in
1,000 litų.
Elta
formacija turistams, valstybi
* Šiu m e t ų p r a d ž i o j e L i e  nio bei privataus visuomeni
tuvos užsienio
p r e k y b o s nio transporto judėjimo sche
apimtys išaugo. Statistikos de ma. Savivaldybė šiam projek
partamento paskelbtais nega tui skyrė pusę sumos — 5.000
lutiniais muitinės deklaracijų litų. Likusią dalį finansavo re
duomenimis, sausio-kovo mė mėjai.
nesiais, palyginti su 1999 me
* I š Kauno m i e s t o Tary
tų tuo pačiu laikotarpiu, eks b o s a t s i s t a t y d i n a Gedimi
portas išaugo 34.1 proc.. im nas Žemaitis, nenorintis daly
portas — 17.4 proc. Per tris vauti „nesąžiningoje politiko
mėnesius Lietuva eksportavo je". Savivaldybių tarybų rin
prekių už 3.754 mlrd. litų, o kimuose buvęs pirmas Naujo
importavo — už 4.969 mlrd. sios sąjungos (NS) sąraše, bet
litų.
•BNS> šiai partijai nepriklausantis
* JAV a m b a s a d o j e Vil G. Žemaitis atsistatydinimo
niuje — a p g u l t i s J a u iki pareiškimą įteikė Kauno me
gruodžio s u d a r y t a s sąrašas, rui Vytautui Šustauskui. P a t s
pagal kurį kviečiami pokalbio G. Žemaitis tvirtino, jog atsis
pageidaujantys gauti įvažiavi tatydinti jį privertė tai, jog nei
mo vizą į Ameriką. JAV amba per mero, nei per vicemero
sados spaudos ir kultūros ata rinkimus partija, kurios są
šė Michael Boyle ..Lietuvos ry raše jis buvo. su juo nesitarė.
tui" (05.11) teigė, kad šiemet ..Pajutau, kad pakliuvau į
gaunama beveik dvigubai dau suokalbio pinkles, ir kad vyks
giau prašymų suteikti vizą ne ta žaidimas už mano nugaros.
gu prieš metus. Per savaitę Aš net nemąsčiau, kad gali
ambasados konsulinio sky būti šitokia išdavystė", sakė
riaus darbuotojai priima per jis. G. Žemaitis buvo vienas iš
600 žmonių. LR duomenimis, kandidatų j Kauno miesto me
maždaug trečdalis atvykusių j rus, bet po pirmojo mero rinki
JAV lietuvių nelegaliai lieka mų rato socialliberalai atsisa
ten ilgam laikui. Tokią propor
ciją pripažino ir M. Boyle.
Laikraštis spėja, jog dabar kas
savaitę JAV vizas gauna maž
daug po 120 būsimų nelegalų,
ir, jei norinčiųjų patekti į
JAV nesumažės, per metus iš
Lietuvos j JAV gali emigruoti
apie 5.000-6.000 žmonių. Ekai

kė jį toliau remti.

.BNS>

KALENDORIUS
Gegužės 12 d.: Šv. Nerejas ir
Achilas, šv. Pankartas; Nerijus, Ne
ris. Flavija. Vaidutis. Vidutis. Vilgaile.
Gegužės 13 d.: Alvyde, Glicenja.
Girdutis. Imelda. Milda. Robertas,
Servacįjus. Tautnulas.
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KELIONĘ PRADĖJO OLIMPINIŲ
ŽAIDYNIŲ UGNIS
Trečiadienį, gegužės 10 d.
Graikijoje keturių mėnesių es
tafetę pradėjo 2000 metų Sid
nėjaus vasaros žaidynių fake
las su olimpine ugnimi.
Pagal tradiciją olimpinė ug
nis buvo įžiebta Senojoje
Olimpijoje, kur gilioje seno
vėje įvyko pirmoji olimpiada.
28-erių metų Graikijos ak
torė Thaleia Prokopiou fakelą
su ugnimi įteikė Graikijos
šuolininkui į aukštį Lambrosui Papakostui, kuris ir pra
dėjo estafetę.
Gegužės 20 dieną Atėnuose
baltos ir sidabro spalvos bu

merango formos fakelas su
olimpine ugnimi bus perduo
tas Sidnėjaus žaidynių orga
nizatoriams, kurie jį nugabens
į Guamą.
Po dešimties dienų kelionės
per Graikiją, olimpinė ugnis
tęs estafetę per trylika Okea
nijos regiono valstybių.
Planuojama, jog Australijoje
olimpinė ugnis per 100 dienų
(nuo birželio 8 dienos) nuke
liaus 27,000 kilometrų, kol
rugsėjo 15 dieną atvyks jį
olimpiados sostinę Sidnėjų.
(BNS;

LIETUVOS FUTBOLO RINKTINE 50-TA
Trečiadienį, gegužės 10 d.,
8-9 Meksika — 704
Tarptautinės futbolo asocia
8-9 Norvegija — 704 (7)
cijų federacijos (.FIFA) pas
10. Rumunija — 701 (8-9)
kelbtame pasaulio tautinių
futbolo rinktinių vertinime
50. Lietuva — 529 (54-55)
Lietuvos komanda užima 50tą vietą (529 tšk.).
72. Latvija — 473 (70)
Lyginant su balandžio vidu
riu, lietuviai gavo šešis įskai
79-80. Estija — 451 (76-77)
tinius taškus ir pakilo keturio
(BNS)
mis vietomis: prieš mėnesį
Lietuva kartu su Šveicarijos
futbolininkais dalijosi 54-55
vietomis (po 523 tšk.).
PAKEISTAS 2004 M.
Ne visi būsimieji lietuvių
OLIMPIADOS ORG. K-TO
varžovai 2002 metų pasaulio
VADOVAS
futbolo čempionato atrankos
Po Tarptautinio olimpinio
turnyre išsaugojo savo vietas. komiteto (TOK) prezidento
Rumunai iš aštuntos vietos Juan Antonio Samaranch kri
smuktelėjo į dešimtą, italai te tikos, viešai išsakytos balan
bėra keturiolikti. Vengrijos džio pabaigoje dėl 2004 metų
rinktinė, su kuria lietuviams Atėnų olimpiados organizaci
taip pat teks žaisti atrankos nio komiteto neveiklumo, pa
rungtynes, *iš 53-čios vietos keistas šio komiteto preziden
nukrito į 54-tą, o Gruzijos vie- tas.
nuolikė kartu su Kanada dali Graikijos premjeras Costas
jasi 63-64-ta vietomis.
Simitis antradienį, po tris va
FIFA vertinime Latvijos landas trukusio ministrų kabi
rinktinė iš 70-tos vietos nukri neto posėdžio, iš komiteto pre
to į 72-tą, o Estijos futbolinin zidento pareigų atleido banki
kai kartu su Burkina Faso ninką Panagiotį Thomopoulsą
rinktine dalijasi 79-80-ta vie ir šias pareigas patikėjo teisi
tomis.
ninkei Giannai AngelopoulosFIFA klasifikacijoje toliau Daskalaki.
tvirtai pirmauja Brazilijos
44-eri ų metų G. Angelopourinktinė. Antroje vietoje Če los-Daskaiaki, kurios vyras
kijos komanda, treti — 1998 yra laivybos ir verslo magna
metų
pasaulio
čempionai tas Theodore Angelopoulos,
prancūzai.
nemaža: prisidėjo prie to, jog
Be italų, į geriausių koman 1997 metais Atėnams buvo su
dų dešimtuką nepatenka ang teikta teise 2004 metais su
lai (XII) ir olandai'XXI .
rengti vasaros olimpiadą.
FIFA klasifikacijos pirmū
(BNS)
nai (skliaustuose — komandos
vertinimas balandžio v:duryMEDALIAI LIETUVIAMS
je):
SAMBO ČEMPIONATE
1. Brazilija — 830 tšk.
Lietuvos sambo imtynių at
2. Čekija — 758 tšk.
stovą. Ispanijos sostinėje. Ma
3. Prancūzija — 751 tšk.
dride, surengtame Europos
4. Ispanija — 736 tšk.
čempionate iškovojo du sidab
5. Argentina — 728 <6;
ro ir vieną bronzos medalį.
6. Vokietija — 717 (5)
Vyrų varžybose sunkiausioje
7. Kroatija — 708 (10)

Čikagos A S K „Lituanica" molekulių komandos ryžt.r.gai treniruojasi tikėdamiesi grįžti laimėtojais ii Hamiltone, Kanadoje, š.m. birželio 3 ir 4 d. vyksiančių 200C r.i. Šiaurės Amerikos Lietuvių jaunučių krepšinio pirmenybių.
Nuotr. I n d r ė s Tįjūnėlienės

svorio kategorijoje (per 100
kg) Europos vicečempionu ta
po vilnietis Karolis Ušinskas
(treneris Algis Mečkovskis), o
moterų varžybose tokį pat ap
dovanojimą 80 kg svorio kate
gorijoje iškovojo šiaulietė Gra
žina Levanaitė (tr. Nikalojus
Kurušinas).
Bronzos medalis atiteko ki
tai Šiaulių atstovei Jurgitai
Dovydaitytei (60 kg).
Pasak Lietuvos sambo imty
nių federacijos (LSIF) genera
linio sekretoriaus Romualdo
Kliučinsko, iš viso čempionate
dalyvavo 119 sportininkų iš
18 šalių. Lietuvai atstovavo 4
vyrai ir 3 moterys.
Čempionato dienomis su
rengtame Europos sambo fe
deracijos kongrese ESF gene
raliniu sekretoriumi perrinktas
LSIF prezidentas Pranciškus
Eigminas.
(Elta)
2002 METŲ PASAULIO
KREPŠINIO
ČEMPIONATAI JAV IR
KINIJOJE
2002 metų XIV pasaulio vy
rų krepšinio čempionatas, ku
riame dalyvaus 16 komandų,
vyks savaitę anksčiau, nei iki
šiol skelbta — nuo rugpjūčio
29 iki rugsėjo 8 dienos Indianapolyje (JAV). Tai pirmadie
nį oficialiai pranešė Tarptau
tinė krepšinio federacija (FI
BA).
Pasaulio vyrų
krepšinio
čempionatas, kuriame bus su
žaistos 62 rungtynės, Jung
tinėse Valstijose vyks pirmą
kartą.
Iki šiol tik kartą planetos
vyrų krepšinio pirmenybės
vyko Šiaurės Amerikoje —
1994 metais Toronte (Kana
da).
XTV pasaulio moterų krepši
nio čempionatas 2002 metais
rugsėjo 15-26 d. vyks Kinijoje.
(BNS)

Čikagos ASK „Lituanica" būrelis jaunųjų krepšininkių stebi aikštelėje vykstančias rungtynes. Kairėje trenerė
Rūta Sušinskienė.
Nuotr. I n d r ė s T Ų ū n ė l i e n e *

JAUNUČIŲ
KREPŠINIO
PIRMENYBĖS
Papildydami
ankstyvesnį
mūsų pranešimą skelbiame,
kad 2000 m. Š. Amerikos Lie
tuvių jaunučių krepšinio pir
menybės vyks 2000 m. birželio
3 ir 4 d. Hamiltone, Ont. Vyk
do — Hamiltono LSK „Kovas".
Pagal pradinės registracijos
duomenis, žaidynėse numato
dalyvauti arti 60 komandų.
Tai būtų rekordinis dalyvių
skaičius.
Varžybos bus vykdomos šio
se borniukų ir mergaičių kla
sėse: B (1984m. gimimo ir jau
nesnių), C (1986 m. gimimo ir
jaunesnių), D (1988 m. gimi
mo ir jaun.); Jaunučių E (1990
m. gim. ir jaun.) ir F. „Mole
kulių" (1992 m. gimimo ir jau
nesnių). Molekulių klasėje ir
jaunučių E klasėje komandos
yra mišrios i Co-Ed).
Principiniai, jaunesnių kla
sių žaidėjams yra leidžiama
kartu žaisti ir vyresnėse kla
sėse, kiek laiko ir vietos aplin
kybės leidžia. Mergaitėms yra
leidžiama žaisti berniukų ko
mandose, tačiau ne atvirkš
čiai.
Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių sporto klubai ar kitokie
vienetai, atlikę metinę 2000
m. ŠALFASS-gos narių regist
raciją.
Galutinė komandų regis-

tracija turėjo būti atlikta iki
2000 m. gegužės 10 d. imti
nai, šiuo adresu: Arvydas
Šeštokas,
1411 Winterbourne Dr., Oakville, Ont.
L6J 7B5. Tel. 905-829-2289
namų; 905-829-2183 darbo;
Faksas 905-829-5641; Email: sestokas@aol.com
Po galutinės komandų regis
tracijos bus paskelbta galuti
nis varžybų formatas, tvarka
raštis, adresai ir kitos infor
macijos.
Išsamesnę informaciją gau
na krepšinį kultyvuojantys
sporto klubai.
ŠALFASS-gos Krepšinio
komitetas

ARASZUOBA.M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Naperville, IL 60563
Tel. (630) 527-0090
3825 Highland Ave.,
Tower 1, Suite 3 C
Downers Grove, IL 60515
Tel. (630)435-0120

DR. L PETREIKJS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd, Hickory HiBs, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
Specialybė - vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Tel. 7^3-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Futbolas Čikagoje
LFK „LITUANICA" — „UONS" 7-2
Š. m. pirmąjį gegužės mėne
sio sekmadienį „Lituanicos"
vyrų vienuolikė Lemonte buvo
suruošusi savotišką įvarčių
mušimo šventę. Jei iki šiol vy
kusiose pavasario rato dvejose
pirmenybių rungtynėse jie tik
tris kartus buvo nuginklavę
varžovų vartininkus, tai šį sy
kį mūsiškiai pasižymėjo net
septynis kartus.
Gegužės 7 dienos popietėje,
kuomet daugumas lietuvių Ci
cero džiaugėsi „Traviatos"
operos pastatymu, tik būrelis
„užkietėjusių" entuziastų ga
lėjo gėrėtis lietuvių komandos
pasirodymu. Ypač čia smagu
buvo pirmąjį kėlinį, kuris bai

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
4647 W. 103 SL.Oak.Lawn.IL
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Tel. 708422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave.. Hickory HMa, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Vokietijoje. Linas gerokai su
stiprino lietuvių komandą,
kuri dabar jau drąsiai gali
siekti pergalių prieš bet kokią
pirmosios divizijos komandą.
Sekmadienį, gegužės 14 d.,
3 vai. p.p. „Lituanicos" vyrai
vėl rungtyniaus savoje aikštė
je — prie Pasaulio lietuvių
centro Lemonte. Šį kartą jų
varžovais bus „Rams" vyrai.
Praėjusį šeštadienį, neatvy
kus teisėjams, „Lituanicos"
veteranų rungtynės buvo ati
dėtos. O gegužės 13 d. 5 vai.
mūsiškiai Lemonte išmėgins
jėgas prieš „Lighthning II" ko
mandą,
gjį^

gėsi 5-0 mūsiškių naudai.
Varžovų vartus pirmasis at
rado Danas Smulkys, o po to
— net keturi Laimono Bytau
to įvarčiai. Po pertraukos ir
vėl Smulkys pradėjo įvarčių
mušimo seriją, kuri baigėsi
dar vienu to paties Bytauto
pataikymu. Esant rezultatui
7-0 atrodė, kad mūsiškiai jau
buvo patenkinti tokiu pasieki
mu ir net leido varžovams du
kartus pasižymėti.
„Lituanicos" vienuolikės ei
lėse debiutavo vėl naujas žai
dėjas iš tėvynės — Linas Ja• Šypsena — tetrunka tik
kulėlas. Jis dar tik 24 metų akimirką, bet dažnai prisimi
amžiaus vyras, bet jau spėjęs nimais apie ją gyvenama am
žaisti Kaune, Klaipėdoje ir žinai.

LIETUVIAI PASAULIO
IRKLAVIMO
VARŽYBOSE
Pasaulio baidarių ir kanojų
irklavimo taurės varžybų an
trajame etape, Belgijoje, Lie
tuvos atstojai Alvydas Duonėla ir Egid;jus Balčiūnas dvi
viečių baidar.ų varžybose 200
m nuotolyje škovojo pirmąją
vietą.
Antrąją vieą užėmė Bulga
rijos, trečiąja — Švedijos spor
tininkai.
Vienviečių I aidarių varžybo
se 200 m nuotolyje A. Duonėla baigė antras. Lietuvis
pralaimėjo tik pasaulio čem
pionui Izraeio atstovui Michael Kolganov.
Šioje valčių klasėje 1,000 m
nuotolyje geriausiai iŠ Lietu
vos atstovų pasirodė Romas
Petrukaneckas. Jis užėmė 11ąją vietą. Vaidas Mizeras buvo
23-as. Nugalėjo keturiskart
pasaulio čempionas norvegas
Knut Holmann.
Vienviečių kanojų varžybose
1,000 m nuotolyje lietuvis Ka
zimieras Rėksnys užėmė 12ąją vietą.
Varžybose Belgijoje iš viso
dalyvavo 39 Salių irkluotojai.
(Elta)

ASK „Lituanica" jauniausieji krepšininkai atidžiai klausosi trenerio dr Donato Siliuno nurodymu
Nuotr Indre* Tijuntlienėa

*

DIDŽIOJO VAIDINIMO
GENERALINĖ REPETICIJA
JONAS DAUGĖLA
Šie (2000) metai yra išskirti
ni viso pasaulio žmonijai. J u k
tai Išganytojo gimtadienio su
kaktis. Bet jie taip pat labai
reikšmingi mūsų tėvynei, o
tuo pačiu ir mums visiems.
Prieš dešimtmetį visam pa
sauliui buvo paskelbta, kad
vėl atstatoma Lietuvos valsty
binė nepriklausomybė ir įsak
miai pabrėžta, kad ši, iš naujo
atstatyta, istorinė valstybė sa
vo valstybinį gyvenimą tvar
kys vakarų demokratijų pa
vyzdžiu. Nevaržoma politinių
partijų veikla ir laisvi rinki
mai ir yra būdingiausias de
mokratinės santvarkos pažy
mys. Šiemet kaip tik ir vyksta
šie svarbūs, o gal ir lemiami,
rinkimai.
Savivaldybių rinkimai j a u
praeityje. Dabar visi labai gar
siai pradėjome kalbėti apie
būsimus
Seimo
rinkimus.
Daugelis mūsų politologų tvir
tina, kad, tinkamai įvertinus
savivaldybių rinkimus, galime
daryti išvadas ir dėl Seimo
rinkimų. Kitaip tariant, savi
valdybių rinkimai yra lyg ge
neralinė repeticija didžiajam
vaidinimui.
Vos tik paskelbus rinkimų
duomenis, buvo aišku, kad
šiuos rinkimus laimėjo kairie
ji, o dešinieji skaudžiai pra
laimėjo. Ir dabar, tiek šioje At
lanto pusėje, tiek ir anoje,
mūsieji mano, kad ir Seimo
rinkimai pasibaigs kairiųjų
laimėjimu.
Tačiau kyla klausimas, a r
mes visi vienodai suprantame
politinės „kairės" ir „dešinės"
sąvoką. Politinių mokslų va
dovėliai moko, kad kairiosios
partijos yra tos, kurios nepri
taria bet kokiems politinio gy
venimo pasikeitimams ir ski
ria medžiaginius šalies ištek
lius valdančiai visuomenės da
liai. Antra vertus, dešinieji
siekia sudaryti sąlygas, k a d
kuo daugiau tautos gyventojų
galėtų dalyvauti valstybės val
dyme ir tuo pačiu ieško pla
čiųjų masių paramos. Centro
oartijos iš esmės pritaria tiek
/ienam, tiek ir kitam— kairės
r dešinės — aptarimui. J i e tik
svarsto, kuris šių aptarimų
jeriau tinka gyvenamajam
aikotarpiui ir būtų tinkames
nis užtikrinti valstybės eko
nominio gyvenimo pažangą.
Tačiau, stebint savivaldybių
rinkimų metu padarytus par
tijų pareiškimus ir jų įvertini
mą,, susidaro vaizdas, kad tiek
politinių partijų vadovams,
tiek ir patiems rinkėjams šios
„kairės" ir „dešinės" sąvokos
yra visai skirtingai aptaria
mos bei suprantamos. Šian
dien Lietuvoje daugiau vyrau

j a įsitikinimas, k a d dešinieji
yra tie, kurie bando Lietuvos
valstybinį likimą susieti su
Vakarų demokratijomis ir ieš
ko jų paramos. Kairieji dau
giau dairosi į Rytus ir neatsi
sako vilčių anksčiau ar vėliau
vėl įsijungti į didžiąją Rytų
imperiją, iš kurios Lietuva
prieš dešimtmetį išsivadavo.
Remiantis tokiu
aptarimu,
tenka suabejoti, a r j a u vadina
mosios „kairiosios" partijos
yra tikrai kairios. Taip pat
kyla klausimas, a r j a u tos vi
sos „dešiniosios" partijos visiš
kai atitinka „dešiniųjų" par
tijų sąvokos reikalavimus?
Partija, kuriai vadovauja
buvęs kažkoks KGB ar NKVD
a u k š t a s pareigūnas ir ją re
mia buv. LKP-jos gen. sekre
torius, neabejotinai
turėtų
būti vadinama kairiąja parti
ja. Bet, a n t r a vertus, partija,
kurios vadovas pasirašė Ne
priklausomybės aktą ir nuolat
palaiko artimus ryšius su
Vakarų demokratijų politi
kais, ne visada atitinka „deši
nių" sąvokai. J u k Tėvynės
s-ga kaip tik siekia įvairiomis
reformomis pagerinti Lietuvos
ekonominį gyvenimą, gerinti
žmonių būties kasdienybe. Jie
niekada nenorėjo stovėti vie
toje. Tad labai gaila, kad ši
tautinė partija savo gražų „Tė
vynės s-gos" vardą pakeitė jai
visai netinkančiu „konservato
rių" vardu.
Tačiau ir kitos partijos suke
lia daug abejonių. Tad galbūt
taip j a u iš anksto prieš Seimo
rinkimus nereikėtų kai kurias
jų nurašyti į „kairę" ar į „deši
nę". Ypač atsargiai derėtų ver
tinti Centro partiją. O ši parti
j a gali Seimo rinkimuose su
vaidinti lemiamą vaidmenį.
Generalinės repeticijos už
danga j a u nusileido. Teks pa
laukti daugiau negu pusmetį
iki pakils didžiojo vaidinimo
uždanga. Per šį pusmetį mūsų
viengenčiai turėtų labai akylai
stebėti Lietuvos politinių par
tijų bei jų vadovų veiklą ir de
ramai ją įvertinti. Seimo rin
kimų dieną balsuotojai turėtų
būti gerai įsitikinę, kurios
partijos yra kairiosios, kurios
dešiniosios, kurios yra tikrai
vertos balsuotojų pasitikėjimo.
Stebint šių rinkimų pasek
mes, galime matyti ir švieses
nes Lietuvos gyventojų nuotai
kas. J u k vyravo nuomonės,
kad gal jie visai nebesidomi
politiniu gyvenimu. Vis dėlto
šiuose
rinkimuose
dalyvavo
apie 55 proc. visų turinčių tei
sę balsuoti. J u k prisimename,
kad dar neseniai keliuose ra
jonuose nepavyko išrinkti Sei
mo narių, nes į
rinkimines

REZISTENCIJOS SĄJŪDIS
ZARASŲ APSKRITYJE
RUSŲ IR VOKIEČIŲ
OKUPACIJOS METAIS
PETRAS MATEKŪNAS
Nr.l
Visa lietuvių tauta laukė karo, kaip išganymo, nes
tai buvo vienintelė išeitis išsilaisvinti iš rusų bolše
vikų tironijos. Ypač karo laukė Zarasų apskrities gy
ventojai, nes jiems teko daugiausia kentėti nuo vietos
žydų ir rusų sentikių teroro, kurį rėmė rusas enkave
distas Guškov, atvykęs iš Rusijos, ir Zarasų komparti
ja. Buvę šauliai, kariai, moksleiviai ir kiti, matydami,
kaip lietuvių tauta ir jos vertybės naikinamos, pradėjo
organizuotis į slaptus rezistencijos būrelius, kad,
išmušus laukiamai valandai, būtų pasiruošę partiza
niniam sąjūdžiui prieš pavergėją. Tie slapti rezistenci
jos būreliai priklausė Šiaurės Rytų Sukilimo centrui, į
kurį įėjo, be Zarasų apskrities, dar Švenčionių ir Ute
nos. Rytų Šiaurės Sukilimo centras priklausė prie Vil
niaus Vyr. Sukilimo centro, kuris veikė Vilniuje, o ki
tas — Kaune. Vyriausiu Sukilimo centru buvo lai
domas Vilniaus Sukilimo centras. Jei Vilniaus Sukilino centras negalėtų veikti, tai vyriausią veikimą permtų Kauno Sukilimo centras.
Vyr. Vilniaus Sukilimo centras apėmė rytinę Lietu

1

būstines neatėjo net 40 proc.
balsuotojų. Yra pagrindo tikė
ti, kad iki kitų rinkimų šis
mūsų žmonių susidomėjimas
valstybės politiniu gyvenimu
nei kiek nesumažės, o gal dar
padidės.
J u k ir baigtiniai
rinkimų
duomenys nepateisino liūdnų
pranašysčių. Po nerimtų Vag
noriaus ir Pakso staigmenų
daugelis pranašavo, kad Tėvy
nės s-ga neįveiks net rinkimi
nės 4 proc. ribos. O ši partija,
nepaisant beatodairinio jos va
dovo niekinimo ir žeminimo,
liko antroje vietoje, jeigu nes
kaityti kažkokio neaiškaus
Valstiečių partijos ir Bobelio
rinkiminio bloko. Tuo tarpu
daugelis pranašavo, kad ko
munistinė LDDP šiuose rin
kimuose iškils į pirmaujančią
vietą. Bet jai teko garbė pasi
tenkinti paskutiniąja (8) vieta.
Šiuose rinkimuose dalyvavo
29 partijos. Tai irgi šiek tiek
mažesnis skaičiais nei ankstes
niuose rinkimuose. Bet ir toks
skaičius yra per didelis. J u k
partijos rinkėjus vilioja savo
programomis. Sunku tikėti,
kad galima būtų sukurti 29
skirtingas rinkimines progra
mas, todėl ir rinkėjams ne
įmanoma susigaudyti toje par
tijų programų maišatyje, ir
apsispręsti, kuri partija yra
verta balso.
Be to, Lietuvoje yra labai
keista rinkimų tvarka. J u k
savivaldybių rinkimuose žmo
nės renka savo apylinkėje ge
rai žinomus asmenis, kuriems
patiki vietos gyvenimo tvar
kymą. Tad ir kandidatus į
savivaldybių valdžią turėtų
parinkti patys gyventojai iš
jiems gerai žinomų savo apy
linkės žmonių. Tačiau dabar
savivaldybių rinkimai vykdo
mi pagal partijų sąrašus, ku
riuos sudaro partijų vadovy
bės iš jiems patikimų savo
partijos veikėjų. Dažniausiai
šie kandidatų sąrašai paren
giami ne vietovėse, bet Vil
niuje, kur įsikūrę partijų cent
rai.
Priešingai — pusė Seimo
narių yra renkama pagal par
tijų sudarytus sąrašus, o kita
pusė rajonuose,
vadinamu
vienmandatiniu būdu. Šiuose
rinkimuose kiekvienas pilietis
gali pasiūlyti savo kandidatū
rą ir būti išrinktas į Seimą! Ši
tvarka sudaro sąlygas į Seimą
patekti įvairaus plauko avan
tiūristams. Jie Seime sudaro
kažkokias neva frakcijas, bet
tik tam, kad frakcijos vadovas
gautų atlyginimo priedą ir ga
lėtų savo giminaitį įtaisyti į
gerai apmokamą frakcijos sek
retoriaus vietą. Be to, šie vienmandatiniai nariai labai truk
do Seimo darbą ir įneša daug
nesklandumų.
Tos smulkios partijos, nepa
jėgiančios peržengti rinkimi
nės ribos, ir vienmandatiniai

VEPRIAI...
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Danutė Bindokienė

JONAS ŠARKA

Kada žmogų galima
vadinti
žmogumi?

Atkarpos pauaiga
Ten ilsisi ir masiniai
nužudytų šešiolikos partizanų
palaikai, kurių pavardes ir
vardus — įrašą ant paminklo
čia perrašau:
1949 m. kovo 2 d. žuvę pasi
priešinimo dalyviai
Lukša Aloyzas
Radzevičius Augustinas
Lukša Juozas
Savarauskas Viktoras
Lukša Alfonsas
Lukša Pranas
Paliukevidus Ipolitas
Sakalauskas Juozas
Auturevičrus Alfonsas
Tamošiūnas Vaclovas
Strazdas Stasys
Pociūnas Karolis
Ramanauskas Stasys
Atkočiūną: Antanas, Julius,
Stasys
Apsaugok. Viešpatie, kad
daugiau taip nepasikartotų.
Panašių pam; \\ų, su pana
šiu skaičium žu usių partiza
nų, radau beveik kiekviename
miestelyje, kur tik teko lanky
tis. J ų visų kūnai, beveik be
išimties, būdavo numetami
miestelių centre, priminti gi
minėms bei pažįstamiems, ko
laukia pasipriešinimas balino
saulę atnešusiems į Lietuvos
kaimą. 0 kas besuskaičiuos
nežinomų karių k a p u s , ku
riuos aukščiau paminėti drau
gai — partizanai palaidojo jų
tėviškių laukuose ar miškuo
se, prie berželių baltų, po lie
pom šakotom...
Nemažai Vepriuose pamink
lų ir kryžių, bet daugiausia
žinomas ir gal seniausias jų
tai — Baltas kryžius, statytas
1884 m., Baro konfederacijos
laikams priminti. Tai d a r aš
tuoniolikto šimtmečio pabai
goje vykusio pasipriešinimo
prieš Rusijos carų mėginimus
palaužti lietuvių rezistenciją.
Tas koplytstulpis kažkodėl ne
buvo paliestas, nors neprižiū
rėtas, bolševikmečio metais.

kandidatai, drauge sudėjus,
vis dėlto surenka gana didelį
skaičių balsų, kurie, deja, nu
eina vėjais. Ši rinkimų siste
ma, be abejo, turėtų būti pa
keista. Savivaldybių rinki
muose kandidatais turėtų būti
pasiūlomi tik atskiri vietos
žmonės, o Seimo nariai turėtų
būti renkami tik iš politinių
partijų pateiktų sąrašų.
Tuo pačiu savaime sumažė
tų partijų skaičius, Seime jo
vadovams būtų įmanoma įgy
vendinti darnią ir kūrybinę
valstybinio gyvenimo nuotai
ką. Bet vargu, ar iki artimiau
sių rinkimų šie pakeitimai ga
lėtų būti įvykdyti.

vos pusę, o Kauno-Užnemunę, Žemaitiją ir Aukštai
tiją. Kad komunistai neiššifruotų, buvo sudaryti tarpi
niai centrai, pvz., Rytų Šiaurės centras ir kiti.
Prasidėjus rusų ir vokiečių karui, 1941 m. birželio
22 d. visoje Zarasų apskrity, ypač jos pietvakarinėje
dalyje, tuojau prasidėjo partizaninis judėjimas, kuria
me dalyvavo ne tik rezistentai, bet visi šio krašto lie
tuviai. J partizanų rankas greitai pateko beveik visa
Zarasų apskritis, išskyrus patį miestą ir kai kurias ry
tines Zarasų apskrities dalis prie Zarasų — Kauno
plento.
Partizanai į atvirą kovą su Raudonosios armijos da
liniais, kurie traukėsi plentu ar kitomis vietomis
Daugpilio kryptimi, eiti vengė, nes neturėjo automati
nių ginklų, o pulti juos tik šautuvais buvo pavojmea,
nes rusų kariai buvo gerai apsiginklavę. Partizanų
svarbiausias tikslas buvo palaikyti tvarką ir apsaugoti
gyventojus nuo vietos komunistų keršto ar plėšika
vimo, kurį galėjo padaryti raudonarmiečiai, atsiskyrę
nuo savo dalinių.
Partizanai Zarasų m i e s t e
Zarasų mieste partizanai susiorganizvo daug vėliau,
negu provincijoje. Kai Dusetų miestelis ir kai kurie
bažnytkaimiai jau buvo partizanų rankose, Zarasų
mieste dar siautė vietos komunistai ir jų pataikūnai,
vadovaujami Ausiejaus Petrovo, žudydami nekaltus
lietuvius. Nors, tiesa, keli lietuviai, vos tik karui pra
sidėjus, buvo susirinkę Paguliankos miškely, esan
čiame netoli Vasiliškio vienkiemio, aptarti partizanų

Koplytstulpis prie Veprių Baro kon
federacijos įvykiams atminti.

Jis buvo svarbus ir daugybei
maldininkų, nuo Ukmergės
pusės basomis kojomis keliau
jančių į atlaidus, ypač Kalva
rijas Vepriuose. Aplink jį, ant
žemutinių pamatų pakeleiviai
prisėsdavo
kojas
apsiauti.
Kartais ir mes vaikai juo naudodavomės pakeliui į mokyk
lą, kur ant peties pakabintus
batus perkeldavom ant kojų.
Ant pečių nešami batai ne tik
sutaupydavo — prailgindavo į
jų amžių, bet ir kojas atpalai- j
duodavo nuo svorio ir nutry- i
nimų. Net šešerius metus teko
penkis kilometrus „kulniuoti1"
iš Pučionių į Veprių pradinę
mokyklą. Laimei, dažnai mus
nuveždavo kas nors iš vyres
niųjų, arkliniu vežimėliu ve
žant pieną į miestelyje veiku
sią pieninę. Vežimui traukti
dažniausiai buvo naudojamas
senelio iš Latvijos parsivežtas
mažas, bet labai ištvermingas
arkliukas, Latviu vadinamas.
(Tai jau minėto kun. Antano
Šarkos palikimas.) Jis paliko
su mano seneliu, kai 1944 m.
vasarą su trimis kitais ark
liais apleidome tėviškę. Nuo
tada Veprių nebuvau matęs
44-is metus. Dar daug ką apie
juos būtų galima papasakoti,
bet kartais paabejoju, ar daug
kam jie yra svarbūs...
* K a i m o t u r i z m a s Lietu
voje p a m a ž u įsibėgėjo. Šie
met kaimo turizmu ketina už
siimti daugiau kaip 250 sody
bų. Tačiau daugelio jų šeimi
ninkai dar nėra pasirengę tu
rizmui kaip verslui. Jiems tai
— lyg hobis. Be to. kai kurie
sodybų šeimininkai laikosi
klaidingos nuomones, kad pel
no gali turėti tik iš užsienie
čių.
Elta)

Tai ne filosofiškas, o prak pravedami dėl įvairių prie
tiškas klausimas — daug žasčių, daugiausia — patai
kartų klaustas, vis nerandant kaujant balsuotojams, kurie
(greičiausiai — nenorint rasti) „ieško išeities iš nenorimo
atsakymo. Jeigu į jį būtų at nėštumo". Abortai šiame kraš
sakyta taip, kaip turėtų būti, te įteisinti 1973 m vadina
abortų šalininkams iš po kojų muoju ,,Roe vs. Wade" aktu.
išslystų paskutiniai argumen Nuo to laiko tai buvo ypač
tai už vadinamąją „pasirin kontraversinis klausimas, ku
kimo teisę", leidžiančią moti riuo pasinaudojo ir politikai.
nai legaliai nužudyti savo ne ir demonstruotojai, ir moterys,
gimusį kūdikį.
norinčios atsikratyti savo ne
Žmogaus sąvokos apibūdini gimusio vaikelio.
mas — tai vėliausias ginklas
Artėjant
Motinos
dienai
prieš abortus. Jeigu atitinka kūdikių žudymo tema yra la
mi žinovai nuspręstų, kad po bai nemaloni ir stengiamasi ją
apvaisinimo prasidėjusi mo kiek galima mažiau minėti,
ters įsčiose gyvybė j a u yra tačiau gegužes 10 d. „Chicago
žmogus, tuomet jo teisės būtų Tribūne" dienraštis vis tik
apsaugotos tais pačiais įsta išdrįso, kaip sakoma „kortas
tymais, kurie saugo ir visų paskleisti ant stalo". Straips
kitų žmonių teises. Už negi nyje (laisvai verčiant) „Kuo
musio kūdikio nužudymą bet met ląstelės motinos įsčiose
kokiu būdu teismai galėtų vadintinos žmogumi" kalbama
bausti lygiai taip. kaip bau apie vis stiprėjantį spaudimą
džiama už bet kurio kito as pagaliau duoti aiškų žmogaus
mens nužudymą.
žmogiškumo
aptarimą.
Iš
Tam tikra prasme tokia tei straipsnio tematikos galima
sinė apsauga
negimusiam suvokti, kad linkstama į patį
kūdikiui jau dabar daugelyje prasidėjimo momentą. Tai esą
valstijų galioja. Neseniai Či logiška ir paprasta, nes dabar
kagos apylinkėje vienas vyras tinėse teorijose tik susipainiobuvo patrauktas į teismą, nes, jama ir nieko neišsprendžia
pavartojęs smurtą prieš savo ma.
žmoną, užmušė jos negimusį
Čia ir glūdi problema. Jeigu
kūdikį. Prieš kiek laiko South atsitiktų, kad negimęs kū
Carolina valstijoje
moteris dikis, nepaisant kiek dienų,
buvo nubausta 8 metų ka savaičių ar mėnesių jau egzis
lėjimo bausme, nes jos kūdikis tavęs motinoje, koks jo iš
gimė su narkotikais kraujyje. sivystymo stovis, pripažįs
Iš esmės 39 valstijose ir Dis- tamas žmogumi su tomis pa
triet of Columbia negimę čiomis teisėmis, k;.ip bet kuris
kūdikiai pripažinti „žmonė kitas asmuo, tuomet „pro
mis". Louisiana ir South Da- langą išskrenda" visi abortų
kota „žmogiškumą" pripažįsta pateisinimai ir legalizavimai.
nuo pat moters kiaušinėlio ap O ką jau bekalbėti apie paja
vaisinimo momento. Panašiai mas, kurias gauna klinikos,
yra ir Illinois valstijoje, kur ligoninės ir paskiri "medicinos
kūdikis nuo apvaisinimo iki darbuotojai už šios „proce
gimimo vadinamas „negimu dūros" atlikimą...
siu vaiku". • 1999 metais At
Suprantama, šiuo atveju
stovų rūmuose keletą kartų kiltų didžiausias triukšmas ir
mėginta pravesti „Negimusio iš tų, kurie „kovoja už moters
kūdikio apsaugos aktą", bet teisę pasirinkti — žudyti savo
visos pastangos buvusios ne kūdikį, ar ne". (Kūdikio nuo
sėkmingos. Dabar tas pats ap monės — ar jis norėtų gimti ir
saugos aktas yra pateiktas gyventi — niekas neklausia.)
JAV Senatui. Tačiau ne visur Kaip į tokį Amerikos nuo
ir ne visada. Šis įstatymas sprendį reaguotų kitos vals
draustų žudyti ar kaip kitaip tybes, kitos bendruomenės,
pažeisti negimusius vaikus kuriose negimusio kūdikio nu
Amerikos karinių bazių teri žudymas mažiau problemų su
torijoje ir kai kuriais kitais kelia, kaip bet kuris kitas eili
išskirtinais atvejais. Tas, ži nis reiškinys? Sakoma, kad
noma, nesustabdytų abortų tuomet moterys, siekiančios
„legaliose vietose".
aborto, vėl ieškotų visokių,
Katalikų Bažnyčia, daugu šiurpą keliančių, išeičių ir
ma krikščionių bendruomenių Dačios dėl to neretai susiga
bei kai kurios kitos religijos dintų sveikatą ar net mirtų.
draudžia negimusios gyvybės Tai vienas dažniausiai gir
žudymą, nes ją laiko žmogumi dimų abortų propaguotojų ar
— nuo apvaisinimo, gimimo, gumentų. Bet ar už tai
visą gyvenimą. Kas kita su kūdikis turi užmokėti savo gyvalstybiniais įstatymais, kurie vvbe?

būrio įsteigimą, bet po svarstymų buvo prieita išvada
nuo to sumanymo, neturint automatinių ginklų, laiki
nai atsisakyti, kol paaiškės padėtis. Svarbiausias jų
tikslas — įsteigus partizanų būrį, išlaisvinti iš Zarasų
kalėjimo bei NKVD rūsio politinius kalinius.
Zarasų mieste partizanų būrys susiorganizvo tik
birželio 26 d., kai pro Zarasus anksti rytą pravažiavo
gen. Guderano divizijos pirmieji tankų daliniai. Būrį
suorganizavo gimnazijos mokytojas J. Katilius, o vado
vavo kpt. Kazanas. Partizanų štabas ir vokiečių ko
mendantūra tuo metu įsikūrė klebonijoje. Pirmomis
karo dienomis partizanų štabą sudarė tik J. Katilius ir
V. Butkys. Po kelių dienų į štabą dar įėjo J. Juodval
kis ir V. Tamošiūnas. Štabas rūpinosi Zarasų mieste
tvarkos palaikymu ir įstaigų tarnautojų paskirsty
mais, nes visi buvę aukšti komunistų valdžios tarnau
tojai pabėgo į Rusiją, kai tik prie Zarasų priartėjo vo
kiečių daliniai.
J partizanų būrį priėmė abiejų lyčių žmones, bet
žiūrėjo, ar per bolševikmetį kuo nors nenusikalto lie
tuvių tautai. Visi partizanai buvo įrašyti j knygą, ku
rią partizanų štabui įteikė Zarasų miesto visuomene,
susirinkusi prie Zarasų parapijos klebonijos. J knygą
buvo įrašyta per 50 asmenų — įvairaus amžiaus vyrų
ir moterų. Vėliau partizanas Vladas Skairys, buvęs
girininkas, iš būrio buvo pašalintas, nes jis rusų oku
pacijos metu pasako viename mitinge kalbą, nu
kreiptą prieš A. Smetonos vyriausybę.
Svarbiausia moterų paskirtis buvo budėti prie radijo
imtuvų ir sekti pranešimus apie besitraukiantį priešą,
nes buvo svarbu žinoti esamą padėtį ne tik partizanų

štabui, bet ir visai Zarasų miesto visuomenei.
Didžiausias partizanų štabui rūpestis buvo aprū
pinti partizanus ginklais. Nors kai kurie įstojo į būrį
su ginklais, bet tik mažuma, o kitus ginklus turėjo
aprūpinti štabas. Dalį ginklų štabas nupirko iš vo
kiečių karių už lašinius ir sviestą, o kitus pasitaikius
„gerai progai", atėmė iš besitraukiančių rusų karių.
Bet visų partizanų apginkluoti negalėjo. Keli partiza
nai, ypač senesnio amžiaus, buvo apginkluoti me
džiokliniais šautuvais.
Visų Zarasų apskrities gyventojų nuotaika, -išgy
venus žiaurų rusų terorą, buvo nepaprastai"gera.
Apylinkės ūkininkai, kai tik sužinojo, kad Zarasų
mieste įsikūrė partizanų būrys, atvežė jiems lašinių,
kumpių ir kitokių maisto produktų. Už dalį maisto
produktų, ypač lašinius ir kumpius, partizanų štabas
nupirko ginklų, o likusią — patys sunaudojo.
Birželio 28 d. partizanai ir Zarasų miesto visuomenė
Zarasų katalikų kapinėse palaidojo J. Chmieliauską,
J. Petniūną. M. Maskoliūną. Pr. Vaitonį. A. Paukštę,
Pov. Gabrusevičių. Alg. Šakalį ir kitus asmenis, ku
riuos nužudė besitraukdami vietos komunistai.'Pulk.
Ig. Pašilio palaikai buvo palaidoti atskirai. J o liūnas
per gaisrą buvo visai sudegęs. Atpažinti galėjolik iš
nesudegusių drabužių likučių. Kūno likučiai buvo su
dėti i mažą karstelį ir atskirai palaidoti.
- " '
Palaidojus kankinius, partizanų štabas persikėle į
Šiaulių gatvę, kur nepriklausomybes metais buvo pra
džios mokyklos inspektoriaus raštine
(B.d.)

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 12 d., penktadienis

I M A I

S K EL
ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-7^9-3313
KLAUDIJŲ^ PUMPUTIS

GREIT PARDUODA
ttjb RE/MAX
^REALTORS
0FFC(773J
HOME (7M) 42S - 71M

AUTOMOOUO.NAMU. SVEKATO6.
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapotis ir Oft. Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
32081/2 Wost 95th Street
Tol. (708) 424-8654
(773)581-8654

Sv«-( r.) .ialis. pradedant ..Vienas valso pokylį". Viduryje
Krank Zajx >lis. pirmoji iš dosines
Arbačiauskiene Visi* ..Vienos valso pokylio" nuotraukos Ailomo Tautkaus

Gražina

RIMAS L STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių Įkainavimas veltui
• nerkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

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

!few Vision
1^932 S. LaG range
PakBPark,a.6W64
Bos.: 708-361-0800
Voice Mat: 773454-7820
Pager: 708-892-2573
Fax: 708-361-9618

FEMALE HOUSEKEEPER NEE
DED. LAKE SHORE DR. LOCATION. FULL TIME; MUŠT HAVE
GOOD RECOMMENDATION;
MUŠT ANSVER IN ENGLISH
TEL. 312-255-1919 or 312-255-1197.
Priimu turistus, kurie norėtų
paviešėti Lietuvoje. Suteikiu
pilną aptarnavimą: nakvynę,
maistą, ekskursijas, automobilį.
Kaina sutartinė. Nijolė, tel. 2045-45; 23-03-98.
26»co

Iš kaires: pokylio globėja, garbes-rėmėjų komiteto pirm. Lietuvos garbes
kon^uie Cleveland OH Ingrida Bublienė ir pokylio iniciatore bei organi
zacinio komiteto pirm. Ligija Tautkuvienė.

VIENOS VALSO POKYLIS
ĮVYKO!
Įvyko įvyko. įvyko! Turbūt Kad ir kuklią $100 auką, šiam
ir pavyko, nes tiek gerų atsi kilniam tikslui. Tuom pačiu
liepimų! Matyt, kurie nenorėjo linkime ko geriausio pasiseki
gerai atsiliepti, tie neatėjo ir mo!" — Aldona ir Anis Grineparėmė, ar kviesti atsisakė. niai.
128 žmonės nusipirko bilietus.
Mano tėtis Adomas GeceJų tarpe, mūsų džiaugsmui, 8 vičius, senas Kauno spaustu
studentai. Nemokamai daly- vininkas, savo rankomis įrišo
% avy .Svajos" ir „Lietuvos ir padarė tris sveikinimo adre
vyčių" šokėjai, kurie buvo ir sus bei atsiliepimų knygų. Šie
pr'ii.'ramos dalyviai, ir valyto adresai, nukeliaus į Austrijos
jai, indų surinkėjai, bilietų ambasadą ir Ukmergės spec.
pardavėjai, šampano nešėjai, mokyklą — internatą, o vie
ir kas tik nori. Jie buvo mano nas liks pas mus. Juos įteiks
atrama, rengiant šį renginį.
Ingrida Bublienė ir J u r g a
Gavau keletą mielų laiš Tautkutė. Sveikinimo adre
kučių. Noriu pasidalinti kai suose pasirašė pokylio daly
viai, kai kurie ir palinkėjimus
kuriomis jų mintimis:
_ŠirdH>ia)ielai dar pasisuktų įrašydami.
sūkuryje, bet kojos j a u atsisa
Noriu nuoširdžiausiai padė
ko... Linku sėkmės Jūsų pa koti žmonėms, prisidėjusiems
girtinam sumanymui ruošti prie renginio. Visų pirma —
Valso vakarą!" — L- Bardaus- Ingridai Bublienei, kuri sutiko
kienė.
būti šio renginio globėja. HedJJsu per jaunas', nes man vinai Dainienei, pasiuvusiai
jau 89 metai, todėl ir Vienos organizacinio ir garbės komi
valso šokiuose negalėsiu daly teto nariams regalijas — kas
vauti, tačiau t a m sumanymui pinėlius, pokylio metu nu
pritariu vusi 100%. Tai bus ėmusi rūpestį nuo mano pečių
lyg protestas prieš Lietuvos — prižiūrėjo, kad stalams nie
ubagų karalių, kuris sugebėjo ko netrūktų, Alvydai Gudėsutrukdyti Vienos valso poky nienei — nugrimavusiai mano
liui. Pažiūrėsime kaip j a m šokėjas, Lidijai Ringienei, de
Nuošir
seksis tvarkyti Kauno ubagus. koravusiai stalus.
Dieve duok, kad iš šios pamo džiausiai dėkui Audrai ir
ko- jis ateitų į protą", — Juo Ryčiui Januškoms. ^Bravo"
virtuvės šeimininkams, paruo
zas Vaineikis.
...Negalėdami dalyvauti Vie šusiems puikų, įvairų maistą.
nos valso pokylyje (tuo pačiu Broliams Virginijui ir Eimonmetu vyksta Švč. M. Marijos tui Švabams, nemokamai groGiminio parapijos, Marąuet- jusiems vakaro šokiams. Pra
te Parke, metinė vakarienė), nui Zapoliui už 200 dol..
siunčiame J u m s $100 auką skirtų gėlėms. (Išleidome dau
paremti J ū s ų organizuojamą giau, nes kiekvienai moteriai.
labdaros renginį. Linkime sėk merginai, atvykusiai į pokylį,
mes Jūsų kilniuose darbuose!" norėjome padovanoti po kilnią
- Irena ir Juozas Polikaičiai. baltą ar raudoną rožę, o ir
..Didžiuojamės Jūsų pastan salėje turėjo būti daug gėlių).
gomis suruošti šį puikų ir kil Marijai Remienei palaikiusiai
nių tikslų pokylį. Negalėdami renginio idėją ir kvietusiai
dalyvauti pokylyje, siunčiame, žmones. Taip pat dėkoju

nsammm-mt

DANUTĖ MAYER
Dirba naujoje ištaigoje. Jei norite par
duoti ar pirkti namus mieste ar
priemiesčiuose, kreipkitės i DANUTĘ
MAYER. Ji profesionaliai,
sąžiningai ir asmeniškai patarnaus.
Nuosavybių įkainavimas veltui.
D t a o i o langų plovėjai!
Reikia 200 asmenų. Galima uždirbu viri!
$1000 i savaitę. Darbas pirmd. SeJtd
Sritimi dirbo neprivaloma. Patirtis nebūtina.
Reikia: mokėti šiek tiek angliškai, turėti savo
auto Dirbama grupėmis po 2-3 asm. Tik
gyvenamuose namuose, ne dangoraižiuose.
Atvykite šiandien ir pradėkite darbą kovo 1
d Tel. 630-724-9700, 1989 University
Lane, L'nit F, Lisle Ogden iki Yackley;
važiuot į pietus iki OMo; tada į rytus iki
Academy; kairėn iki University Lane.

Moteris i e š k o darbo. Turi
vairavimo teises. Gali prižiūrėti
sunkius ligonius, vyr. amžiaus
asmenis, atlikti namų ruošą ir
gyventi kartu. Pageidauja dirbti
pietvakariniuose priemiesčiuose.
Tel. 630-969-2528.

tinkančios svečius ir įteikian
čios rožes, savo t litas suk
neles persijuosusit- žaliomis
juostomis. Buvo gražu ir efek
tinga. Juolab, kad i. salę neįleidome
iki 8:15 v.v. —
reikėjo laikytis pcicylio tvar
kos. Žmonės, kuri* įpratę atei
ti žymiai anksciąV pradžioje
buvo nepatenkinti, \aet vėliau
suprato mūsų žaidimo esmę ir
įsijungė. Visi, skambant I š 
kilmingojo trąinio" muzikai,
suėjo paradu, sustoję r a t u
išklausė sveikinimus ir k a r t u
pakėlė pirmąją šampano tau
rę. Po to suskar.bo „Žydrojo
Dunojaus" valsas ir daug porų
įsijungė į bendra šokį. Mano
organizuotus

ŠOKIU

kursus .

lankę vyresnieji, k a r t u su
„Svajos" šokėjai.-, rato vidu
ryje šoko figūri:.: valsą.. Po
tradicinio valso prasidėjo vai
šės.
Pokylio progniną
sudarė
trys skirtingo charakterio da
lys. Pradėjo Meni. mokyklėles
fortepijono klase- dėstytoja
Jurgita Bach, paskambinusi
E. Fibich „Poe:,ą". Daini
ninkės Loreta
Jmbrasienė
(vieną dainą dair aoti talkino
sūnus Linas, šokantis „Sva
joje") ir Audra Si: :monytė pri
pildė koncertą. Pagrindiniu
smuiku grojo šokėjai. Malo
niausia, k a d viso- dalys, ku
rios truko apie 15-20 min., su
laukė žiūrovų aplodismentų.
Šokėjai šoko „Vanos miško
pasakos" valsą, lietuviško pra-

moginio šokio „Rylio" ir Lo
tynų Amerikos šokio čia-čiačia kompoziciją „Visko po tru
putį", bei „Rumbą". Birutė
Paulauskaitė, sustojusi į porą
su Regimantu Beržanskiu. per
kelias repeticijas „sukrėtė" la
bai aktyvų,
sportiškiausią
„Džaivą" ir Vienos valsą. Po
truputį pradedantys
šokti,
Meno mokyklėlės mokinukai
Jonukas Sereikis ir Ieva
Misiūnaitė pašoko čia-čia-čia.
Neatvyko pasisiūlę šokėjai
Iveta Lukošiūtė ir Artūras
Narbutas. O gaila, būtų patys
pasirodę, ir kitus-pamatę.
Per vieną pertraukėlę iš
girdau, kad mano šokėjai —
profesionalai iš Lietuvos. Tai
turėjau smagaus juoko. J i e tik
per tris mėnesius, nuo tada,
kai mano galvoje emė suktis
idėja apie pokylį, turėjo iš
mokti šokti rumbą ir t.t. dir
bome kiekvieną sekmadienį.
Repeticijos trukdavo nuo 3
vai. iki 6 vai. Kartais parsirasdavau namo, vos paeidama
— taip išsunkdama kitus,
išsisunkdavau ir pati. Nedirb si — šokėjai irgi nedirbs. Ir
darėm tiesiog stebuklus. Šokėjai pagavo mano idėją ir
padėjo įgyvendinti. Gyvenime
nešokęs Linas, repeticijose iš
liejęs devynis prakaitus, poky
lyje gerai suko valsą. O kai
koncerto metu valsą šok
damas, besišypsantis iki ausų
Kęstas sugebėjo d a r ir man,
stovinčiai scenoje, mirktelėti.

Pažintinės kelionės po
Čikagą ir Illinois valstiją.
Tel. 312-560-1125;
708-205-1394;
708-442-7516.

Reikalingos moteriškų
rūbų siuvėjospagalbi ninkės.
Tel. 708-557-5830.

Pirmoji šampano taurė, pradedant „Vienos valso pokylį". B sairės: Kastytis Latvys, Ligija Tautkuvienė, garb.
konsule Ingrida Bublienė, Hedvina Dainiene. Romualdas Bu lys, Tauras Bublys.

„Draugo" redaktorei Danutei
Bindokienei ir administrato
riui Valentinui Krumpliui už
nuoširdžią pagalbą, reklamuo
j a n t renginį, spausdinant pro
gramą. Radijos „Studija „R"
savininkams Ramunei ir Rai
mondui Lapams, prisidėju
siems prie renginio garsinimo.
Dėkoju ALTV įkūrėjui Arvy
dui Reneckiui, kad skelbė,
rodė. reklamavo, Aleksandrui
Pieniui — filmavusiam pokylį,
Alvydui ir Tadui Dunciams,
kurie panaudojo savo akmeni
nę įrangą, k a d turėtume
spalvingą meninį ap9wetimą.
Visi dirbo nemokamai!
Renginį papuošė pokylio ve
dėjai: Jurga T a u t k u t ė — „Mis
Lietuva — 94", specialiai atvy
kusi iš Vilniaus, ir J o n a s Variakojis iš Čikagos. Pakako tik
vienos repeticijos, kad jų „susižaidimas" atrodytų labai na
tūraliai.
Iš visų girdėtų atsiliepimų ir
besišypsančių veidų supratau,
jog mano tikslas, kad pokylyje
būtų meninė programa, tiko
visiems. Besilankydama dau
gelyje išeivijos renginių, pasigesdavau meninės dalies. J u k
duonos, t.y maisto, visi tu
rime namuose, o nuo kalbų
jau bloga darydavosi, taip jos
būdavo per ilgos ir iabai pa
našios. Pokylis buvo numaty
tas balandžio paskutinį šeš
tadieni, vadinasi
pavasarį,
tad reikėjo žalios spalvos.
Taip atsirado merginos, pasi

:M7/OO

Reikalinga moteriškų ir
vyriškų rūbų siuvėja; 4412
W. 59 SLTel. 773-735-5667.
Kalbėti angliškai arba S
lenkiškai.
»

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti;
Romui tel. 630-774-1025. *

HELP WANTED
Banquet waitresses/waiters
Condesa del Mar. 12220 S.
Cicero
Alsip, IL. Apply in person.

Tai - Jūsi%laikraštis
DRAUGA§
TMf tlTMuAMtAM * U I I D W i n f f>AUV

S H O W CENTRAS KVIEČIA
G e g u ž ė s 2 0 d. 8 v.v.

i
WiIowbrook Ballroom Grand Ballroom
8 9 0 0 S . A r c h e r R d . , W i l l o w S p r i n g s , IL,
k u r įvyks vienintelis ir nepakartojamas
linksmojo žemaičio
ŽILVINO ŽVAGULIO
koncertas.
Bilietų teirautis: Atlantic Express arba
VVilovvbrook B a l l r o o m .
Informacija tel. 630-632-4403. "

.

tada su džiaugsmu pagalvo
jau, jei nebėra įtampos veide,
o tik šypsena, vadinasi jie jau
šoka! Tomas Gudauskas, be 5
min. vaikų daktaras, niekada

nė neįsivaizdavo, kad kiek
vieną kartą išeis iš repeticijos
šlapias, kol perpras rumbos
kūno judesį.
(Nukelta į 5 psl.)
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Herkulis Strolia, Virginija ir Edmundas Pauliai, Beata Aukštins

Džaivą šoka Birute Paulauskaite ir Regimantas Beržanskis.

1
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v. •
*
>
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M. no mokykielrs šokt-iai Ieva Misiūnaite ir.Jonukas Sereikis

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 12 d., penktadienis
mui — dušo atskirų kabinų,
normalaus tualeto įrengimui,
apšvietimo sutvarkymui. Di
rektorė išsakė pageidavimų
įsigyti autobusiuką, kad vai
kus kur nors išvežtų. Ponai
mieli, tai nėra pirmos būti
nybės reikalas, kai toks varga
nas gyvenimas. Autobusiukas,
benzinas, vairuotojas... Ne, ne,
savo brangų laiką, sveikatą,
pinigus aukojame jūsų buities
pagerinimui, pastato remon
tui. Pridėkite mūsų auką prie
jau turimų, kad vaikai šiame
name jaustų didesnius pato
gumus, kad nereiktų po metų
kitų vėl laukti labdaros. Ame
rikoje, deja, pinigai irgi neau
ga ant medžių...
Noriu padėkoti Austrijos
ambasadoriui Lietuvoje dr. Fl.
Haug ir Generaliniam konsu
lui Čikagoje Chr. Krepela už
parodytą dėmesį šiam mūsų
pokyliui — atsiųstus sveikini

Birutė Paulauskaitė ir Regimantas Bertanskis po Vienos valso.

PAVASARIO POKYLIS IR „SVAJA*
Su pasididžiavimu ir dėkin
gumu tariame dėkui mūsų va
dovei Ligijai Tautkuvienei
arba, kaip mes sakome, „vadovytei", kad pasitikėjo mu
mis ir įtikino, jog pajėgsime
išmokti keletą puikių pramo
ginių šokių „Vienos valso po
kylio" programai. Šis pokylis
mums visiems davė dar vieną
naują gyvenimo JAV pažinimą
— labdarą. Su tai niekada ne
teko mums susidurti anks
čiau. Šiam garbingam tikslui
mes susibūrėme į naują pra
moginių šokių grupę „Svaja",
kurioje susirinko labai daug
pažangiai mąstančio jaunimo:
sesutės Viktorija ir Virginįja
Aleksandravičiūtės,
Birutė
Arbačiauskaitė, Beata Auk
štins, Jolanta Devėnaitė, Lo
reta Gudėnaitė, Diana Jano
nienė, Alina Mockaitytė, Bi
rutė Paulauskaitė, Nikė Zacharaitė, Kęstutis Arbačiauskas, Regimantas Beržanskas,
Aistis Cvekelis, Giedrius Dudavičius, Tadas Dunča, Tomas
Gudauskas, Albertas Miliaus
kas, Linas Umbrasas. Ir dar
daug norinčių atsirado, pasi
baigus Vienos valso pokyliui.
Visi esame neseniai atvykę
iš Lietuvos. Vieni studijuoja,
kiti mokosi gimnazijoje, treti
dirba. Mums čia gyventi nėra
lengva, kadangi esame iš kito
kio kultūros krašto bei su eu
ropietiška pasaulėjauta. Dau
geliui mūsų ši šokių grupė
tapo būtinybe, dažnai reika
linga, kaip oras, ir padedanti
tobulėti kaip asmenybėms.
Čia esame visi savi, vieni ki
tus paskatiname, paguodžiame, pasijuokiame kartu, ran
dame atramą šiame, bepro
tišku greičiu besisukančiame,
gyvenimo rate.
Daugiausia dėkojame mūsų
vadovei, negailinčiai Savo
brangaus laiko, atiduodančiai
savo žinias, praplečiančiai

mūsų akiratį, ir kartais, pade
dančiai geriau suvokti supantį
pasaulį. Mes nežinome nė vie
no, neseniai iš Lietuvos atvy
kusio, žmogaus, kuris įdėtų
tiek triūso, energijos, suku
riant visai naują reiškinį išei
vijos lietuvių bendruomenėje,
kaip „Šeimos klubas" ar „Me
no mokyklėlė", kurioje mokosi
daugiau nei 50 mokinukų.
Ligija Tautkuvienė yra ne
tik choreografė, bet ir žurna
listė. Jos straipsniai visada
įdomus ir dažnai problematiš
ki, kuriems žmonės nelieka
abejingi. Tai turi teigiamą ir
progresyvų poveikį lietuvių
bendruomenei. Šio pokylio
rengimą vadovė paskyrė savo
choreografinio — kultūrinio
darbo 35-mečiui, apie ką
mums kukliai nutylėjo ir tik
sužinojome, pasibaigus labda
ringam renginiui. Todėl svei
kiname mūsų vadovę Ligiją
Tautkuvienę ir džiaugiamės
gimstančia nauja tradicija iš
eivijoje — Vienos valso poky
lis!
Vadovyte, jei pasitikėsite
mumis — remsime, dalyvau
sime ir kitus pakviesime. O
Jums linkime ir toliau mus
taip pat mylėti ir mokyti vis
ką nors nauja. Ką gali žinoti,
po to kai 1999 metais Klaipė
dos „Žuvėdra* tapo Pasaulio
pramoginių — sportinių gru
pinių šokių čempionais, galbūt
2008 metais šie šokiai bus
įtraukti į olimpiados progra
mą (yra tokių ketinimų Pa
saulio olimpiniame komitete).
O galbūt ir mes ten šoksime...
bet kol kas tai tik ateities vizi
ja ir galbūt net ambicija ne
tik mums, šokėjams, bet ir vi
sai lietuvių išeivijai. Tad
kvieskite „Svają", nes mes tu
rime puikią programą, siū
lykite, pageidaukite, o norin
tys tobulėti — prisijunkite!

mis — organizavau pokylį ir
rengiau meninę programą.
Lengviau organizuoti pokylį,
nei rengti programą. Progra
ma — tai kūrybinis darbas,
kuris apima tave visą ir nėra
ramybes galvoje nei dieną, nei
naktį iki tol, kol viskas išeina
prieš žiūrovų teismą... Gaila,
kad tiek daug pastangų ne
davė norimo rezultato — susi
rinko per mažai žmonių.
Trečioji dalis buvo liaudiška.
Ačiū Stasei ir Vytui Jagmi
nams, Herkuliui Stroliai —
kaip užtraukė visa salė dainą,
tai buvo gražu ir paklausyti, ir
pažiūrėti. Visi kartu pašo
kome »Noriu miego" ir Šyvį".
Atkeliavo ir „meška su alučio
bačka" — Tomas. Jis buvo
mūsų vyriausiasis alaus pil
stytojas. Saitas alutis atgaivi
no ir padrąsino paskutiniam
iki vidurnakčio lokiui — ka
driliui. Rengdama pokylį, ne
kartą per spaudą kreipiausi į
kolegas choreografus — atsi
liepkite, prisidėkite — gal
kokių idėjų ar pasiūlymų, vie
tos po saule visiems pakaks.
Neatsiliepė nė vienas. Tada
pakalbinau
Dianą
Guda-

Bet grįžkime į pokylį.
Buvo aukojusių, buvo ir ne
atėjusių dėl vienokių ar kito
kių priežasčių:
Vytautas Vizgirda — $100
— pirmasis užsisakęs bilietus
ir atsiuntęs auką. Vita ir Gus
Bahramis — $100 (dalyvavo
pokylyje), Ligia Bardauskienė
— $50; papildomai labai ska
nų tortą „Napoleoną" iškepė;
D. ir V. — $120, Aldona Anis
ir Griniai —$100, Sofija Jelionienė — $ 50, Irena ir Juozas
Polikaičiai — $100, Dalia ir
Liudas slėniai — $50, Jurga
Tautkutė-Tamonienė $50, Al
dona ir Pranas Totoraičiai —
$20, Apolonija ir Antanas Tuskeniai — $25, Juozas Vainei
kis ir Irena Zulienė — $50, Jo-

Tomas Gudauskas

Šis pokylis neturėjo nė vieno
mecenato ar turtingesnio rė
mėjo. Jei kas turite kokių
pasiūlymų, rašykite tuo pačiu
adresu: P.O. Box 4102, Wheaton, IL 60189.
Ligija Tautkuvienė

A.tA.
Dipl. teisininkas
eJULIUS GELAŽIUS
mirė 2000 m. gegužės 11 d., 1:55 vai. ryto, sulaukęs
89 metų. Gyveno Hickory Hills, IL.
Gimė Lietuvoje, Joniškyje. Studijavo Kaune ir
Vienoje, Austrijoje. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: žmona Irena, duktė Diana
Kazlauskienė su vyru Antanu ir anūkai Dalia ir
Andrius Kazlauskai, sesuo Pranciška Marcinkienė,
dukterėčia Dana Bazienė su vyru Vincu ir jų duktė Rita
su vyru Scott ir kiti gimines Amerikoje; Lietuvoje Sibire
mirusio brolio, vet. gydytojo duktė dr. Virginija
Matilionienė ir jos duktė Diana su vyru Ruslanu ir jų
dukterimis Egle ir Greta.
A.a. Julius buvo brolis a.a. kun. Zenono Gelažiaus
ir Lietuvoje mirusio brolio a.a. Liudo.
Velionis bus pašarvotas penktadienį, gegužės 12 d.
nuo 2 iki 9 vai. vakaro Palos Gaidas laidojimo namuose,
11028 Southwest Highway, Palos Hills, IL.
Atsisveikinimas 6:30 vai. vakaro. Laidotuvės įvyks
šeštadienį, gegužės 13 d. Iš laidojimo namų 9:30 vai.
ryto a.a. Julius bus atlydėtas į Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus
aukojamos gedulingos šv. Mišios už Velionio sielą. Po
Mišių a.a. Julius bus palaidotas Lietuvių tautinėse
kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Dainuoja Loreta Umbrasienė.

vičiūtę, kurios dukrą Ievą vis
vežioju į Lemonto Meno mo
kyklėlės pamokas, pasiūliau
jai pamokyti salėje visus tra
dicinį kadrilių. Mielai sutiko.
Kadrilių šokti sustojo vos ne
visi buvę pokylyje — gražus
būrys įvairiausio amžiaus
žmonių. Visų veiduose matėsi
šypsena — smagu buvo!
Jau ir po dvyliktos, svečiai
nė negalvojo skirstytis —
maisto, muzikos — visko pil
na. Salę buvau užsakiusi iki
1:30 vai. nakties. Buvome nu
matę apie pirmą nakties, už
traukus „Eisim, broleliai, na
mo" pradėti skirstytis. Tačiau
atsitiko nenumatytas ir ne
malonus dalykas. Jau apie 11
vai. vakaro buvo pradėta rei
kalauti, kad mes nukraustytume lėkštes, nes jas reikia
plauti. Juk švediško (JAV va
dinamo — bufetu) stalo esmė
ir yra ta, kad valgyti gali iki
pokylio pabaigos. Tiesą pasa
kius, sunku buvo,.kol aš čia
pripratau, kai, dar nespėjus
pavalgyti, padavėjai nurinkinėdavo lėkštes. Kaip valgyk
loje. Lietuvoje mes sėdėda
vome prie stalo vis pavalgydami, padainuodami, pakalbėda
mi iki kol išsiskirstydavome.
Taigi, šio pokylio esmė ir
buvo, kad vaišės primintų
mums Lietuvą. Šauni pokylio
nuotaika buvo šiek tiek suga
dinta.

VIENOS VALSO POKYLIS JVYKO
Atkelta iš 4 psl.
Kiek mes įdėjome
pastangų, kad - kažkam pasirodytume kaip profesionalai!
Be sekmadienių dar antradie
niais, ketvirtadieniais su
važiuodavo Lemontan ir šok
davome, taisydavome vieni
kitus iki išnaktų... Nuosta
biausias jaunimas! Daugelis
po sunkiausio darbo, iš toliau
siai lėkdavo repetuoti. Pirmą
kartą dalyvaujantys labdaros
renginyje, priėmė tai su didele
atsakomybe ir pasididžiavi
mu. Jie buvo pokylio puoš
mena, jaunimas, kvietęs kitą
jaunimą. Man buvo nuostabiai
gražu matyti juos šokio sū
kuryje šalia arba kartu su vy
resniaisiais. Ypač kai visi
užsivilko juodus smokingus ir
„pasikabino" varlytes. Rum
bai, kaip ir čia-čiai, rūbus
merginos siuvosi pačios, o
baltų valso suknelių istorija
per ilga, kad ją trumpai
aprašyti. Specialius šokimo
batus, kurie yra pakankamai
brangūs, entuziastingoji Dia
na nusipirko net 2 poras —
kad tik geriau šoktųsi!
Aš pati dirbau dviem krypti-

Pokylio vedej • Jurga Tautkutė „Mis Lietuva '94") su Gt-dnninu Dudavičium, vienu ...--vajos" šokėjų.

mus.
Atskirai norėčiau padėkoti
mano „mokytiniams", šokių
kursus lankiusiems ir po visą
stalą svečių pasikvietusiems:
Gediminui ir Leonidai Kazė
nams, Alfredui ir Reginai Ku
liams, Gyčiui ir Lidijai Vadopalams, Alvydai ir Virgiui Rukuižoms. Ačiū, kad patikėjote,
jog bus smagu ir mums ne
reikėjo grąžinti pinigų — „money back", kaip kad buvau
žadėjusi. Jei ką ir praleidau —
neužsigaukite. Visiems daly
vavusiems dėkoju, juk be jūsų
niekas nebūtų įvykę...

Nuliūdusi šeima.
Laidotuvių direkt. Daivid Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410.
Diana Janonytė ir Kęstutis Arfoačiauskas

nas Variakojis — $50, Pranas
Zapolis — $200 aukojęs gė
lėms.
Visiems nuoširdžiausia pa
dėka.
Išgirdus Įvairiausias kalbas
apie tai. kaip būsią nusukti pi
nigai, noriu tik patikinti, kad
gyvename pagal principą: jei
vogti — tai tik milijonus, o
būti neištikimiems, tai tik su
karaliais ar karalienėmis. Mie
gokite ramiai, ne tam eikivojome savo brangų, niekie
no neapmokamą, laiką, nemie
gojome per naktis, sukome
galvas, kaip gražiau, kultū
ringiau surengti pokylį, kad
susiteptumėme kažkieno nuo
dėmėmis.
PLC rūpinosi baru. Pelną
pasidalinome pusiau — $150
ir 50 centų. Vis šis tas. Prie
mūsų išlaidų, be maisto, dar
pirkome šampaną — pirma
jam pokylio tostui. O trečiajai
daliai — .Atvažiavo meška su
alučio bačka" ir statinaitę
alaus, dar kava, cukrus, pie
nas. Taip ir susidarė per 2,000
dol. išlaidų. Turėjome ir ūki
nių išlaidų. Pirkome žalią
medžiagą juostoms, žalią tiulį
stalų dekoravimui, žalias,
staltieses ir servetėles maisto
stalams, žalias žvakes ir pa
prastas žvakeles, ir t.t. Spaus
dinome reklaminius lapus, ku
riuos ne kartą kaišiojome už
mašinų valytuvų — už šį dar
belį ačiū Gediminui, Beatai.
Aisčiui ir Linui. Nešiojome į
įvairiausius pobūvius, įstaigas
— ačiū Tomui ir kitiems.

Siuntinėjome paštu „meilės
laiškus" — kvietimus. Mano
sūnus Adomas, College of
DuPage kompiuterio pro
gramų studentas, nemokamai
suprojektavo pokylio bilietą ir
programą. Kainavo spausdini
mas, viršelio popierius. Nesu
rinkome reklamų, nes Nijolė
Savickienė, kuri buvo pa
prašyta tai padaryti, susidūrė
su atsisakinėjimu ir net pasi
juokimu,
todėl
nutraukė
skambinimus. Kad nesumen
kinus pokylio, nedarėme lote
rijos ir alaus varžytinių. Ne
pakako rankų, laiko. Nenorė
jau ištęsti programos.
Dar pokyliui nesibaigus, iš
girdau — kada bus kitų metų
Vienos valsas?.. O gal net pen
ketas pasisiūlė padėti rekla
mos reikaluose, stalų dekora
vime, maisto paruošime ir t.t.
Dėkui. Kiti metai — kiti lapai.
Mūsų aukas ($3,784) išvežė
Jurga Tautkutė, kuri, kartu
su Lietuvon išvykusią Ingrida
Bubliene, įteiks Ukmergės ne
įgaliųjų spec. mokyklos — in
ternato vadovybei. Aukas ski
riame buities dalykų pagerini-

Mano buvusiam mokiniui ir knygos „Lietuviškasis
švietimas Šiaurės Amerikoje" dosniam mecenatui

A. t A.
ZENONUI PETKUI
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame žmonai
VANDAI, sūnums TOMUI, SAULIUI, GYČIUI,
dukroms MILDAI ir ASTAI su šeimomis, broliui dr.
ROMUI, seseriai ALDONAI MAŽEIKIENEI, jos
dukrai MARYTEI UTZ, svainėms BIRUTEI
PODIENEI ir PRAURIMEIRAGIENEI su šeimomis
bei visiems artimiesiems.
Juozas ir Pranė Masilioniai
Draugo fondo garbės nariui

A. t A.
ZENONUI PETKUI
iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią užuojautą
žmonai VANDAI, sūnums TOMUI, SAULIUI ir
GYČIUI su šeimomis, dukroms MILDAI ir ASTAI
su šeimomis ir kitiems giminėms bei artimiesiems.
Draugo fondo direktorių taryba

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND L O AN ASSOCIATION OF CH1C AGO
2212 West Cermak Ro«d, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Stephen M. Oksas, President
Patarnamjam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugio* Kaip 95 Mttus.

DRAUGAS, 2000 m. gegužės 12 d., penktadienis

ČIKAGOJE

Muzikas F a u s t a s Strolia
kalbės apie naująją kompozi
toriaus Vlado Jakubeno knygą
— monografiją šio leidinio
pristatymo popietėje. Ji įvyks
Brighton p a r k e , Marijos gegužės 21 d. 1 vai. p.p. „Tė
Nekalto Prasidėjimo mokyklos viškes" parapijos bažnyčios sa
prieangyje. 4420 S. Fairfield lėje. 6641 S. Troy. Čia bus pa
Ave.. gegužes 14 ir 21 dieno minėtas ir šio kompozitoriaus
gimimo
metines.
mis nuo 9:30 v.r. iki 1 v. p.p. 96-osios
vyks JAV LB XVI tarybos ir Vyks ir meninė dalis, o taip
Pasaulio Lietuvių Bendruo pat bus ir kavutė.
menes seimo atstovų rinki
L e m o n t e , P a s a u l i o lietu
mai. Brighton Parko apylin vių c e n t r e , gegužės 13, 14,
kės LB valdyba prašo visus 20 ir 21 dienomis nuo 9 v.r. iki
lietuvius šiuose rinkimuose 1 v. p.p. vyks JAV LB XVI ta
gausiai dalyvauti Gegužės 21 rybos ir Pasaulio Lietuvių
d. galėsite ne tik balsuoti, bet Bendruomenes seimo atstovų
ir skaniai pavalgyti valdybos rinkimai. LB Lemonto apylin
paruoštais pietumis. Abi die kės valdyba kviečia visus apy
nas bus renkami p a r a š a i pra linkes lietuvius šiuose rinki
šant suteikti amnestiją nele muose gausiai dalyvauti.
galiai Amerikoje
gyvenan
tiems imigrantams.

IR APYLINKĖSE i

L i u d a Avižonis praneša,
kad gegužės 10 d. Floridoje
mirė d r . V y t a u t a s Avižonis.
Daugiau žinių žadama pra
nešti vėliau.
Muzikas F a u s t a s Strolia
su savo jauniausiais šeimos
nariais atliks Motinos dienai
pritaikytą programą per Mo
tinos dienos pietus, pavadin
tus ..Mama tau"\ Jie ruošia
mi gegužės 14 d. 12 vai. Pa
saulio lietuvių centro didžiojo
je salėje. Skaniai ir sočiai vi-'
sus pavaišins Aldona Šoliūnienė. Reikia užsisakyti stalus ar
vietas paskambinus tel. 630271-9136. Pietus ruošia Pal. J.
Matulaičio misijos renginių
komitetas.
C i c e r o Šv. A n t a n o p a r a p i 
j o s mažoje salėje gegužės 14
ir 21 dienomis nuo 8 vai. r. iki
9 vai. r. ir nuo 10 vai. r. iki 12
vai. vyks JAV LB XVI tarybos
narių ir Pasauiio Lietuvių
Bendruomenes Seimo atstovų
rinkimai. LB Cicero apylinkes
valdyba ragina visus lietuvius
balsavimuose gausiai dalyvau
ti, tuo parodysime, kad mums
rūpi išlikti veikliais lietuviais
mūsų išeivijoje. Taip pat bus
renkami parašai, kad būtų su
teikta amnestija be legalių
Amerikos dokumentų gyve
nantiems imigrantams.

Mokyt. J u o z a s M a s i l i o n i s
kasdien dėstys lietuvių kalbą
Mokytojų studijų
savaitėje
Dainavoje nuo rugpjūčio 6 ligi
13 d.

Po Lietuvių operos „Traviatos" premjeros Morton mokyklos auditorijoje buvo suruoštas Lietuvių operos narių
pagerbimas Jaunimo centre. Iš kaires. Gražina Stauskaite, Jurgis Vidžiūnas, Rūta Mieliuliene. Virginija Savrimiene, Alvydas Vas.:.'-is ir Vaclovas Momkus.
Nuotr Juozo Končiaus

LIETUVIŲ OPEROS ŠVENTĖ IR
PABAIGTUVĖS

dien buvo didelė Lietuvių ope
ros šventė ir linkėjo, kad ji dar
ilgai tęstųsi. Lietuviai išeivijo
je gali didžiuotis savo tautine
opera, ir S. Baras prašė šią
gražią tradiciją tęsti toliau.
Sol. D. Stankaitytė irgi kvietė
vieningai dirbti, kad Lietuvių
opera gyvuotų dar ilgus me
tus. Panašias mintis ir svei
kinimus reiškė nuoširdus lie
tuvių operos draugas sol. A.
Brazis.
Buvo ir daugiau kalbėjusių,
kuriuos prie mikrofono vis
kvietė pirmininkas, neįmano
ma čia būtų visus ir paminėti.
V. Momkus džiaugėsi primin
damas, kad vienas ar kitas
dainininkas dar esąs ir taurus
žemaitis, o paliaupsinus jų at
sirado vis daugiau. Įsisma
ginus, prie kito stalo kažkas
pašmaikštavo, kad atsargiai
su žemaičiais, ko gero ims jie
ir sukurs Telšiuose savo nacio
nalinę operą žemaitiškai. Ir
kaip tada reaguos Panevėžys
ar Alytus?
Baleto šokėjų grupę tvar
kantis Juozas Vansevičius ne
tik pakalbėjo apie šį judrų vie
netą, bet šokėjai svečius dar
palinksmino, pašokdami sma
gų choreografinį šokį. kuriam
muzikinę palydą paruošė mu
zikas dr. Algis Zaboras.
Kalboms išsisėmus pirmi
ninkas ir toliau dėkojo savo
talkininkams.
Prisimintina
per metus darbų naštą tempu

si operos valdyba, o taipogi ir
šaunusis operos choras, ku
riame taip darniai dirba jau
nieji ateiviai ir dainos vetera
nai. Kad ir Jonas Mockaitis,
jau daugiau kaip keturiasde
šimt metų dainuojantis Lietu
vių operoje, repeticijas stro
piai lanko, į Čikagą važinė
damas, net iš kitos valstijos po
porą valandų į vieną pusę —
sninga ar lyja. Jo kaimynas
Vytautas
Šimkus su Jonu
kartu keliauja, o šiais metais
.Traviatoje" jis puikiai padai
navo ir suvaidino daktaro ro
lę.
Toliau vyko pabendravimas
ir šokiai. Balsą staiga prara
dęs A. Barniškis, grodamas
šokiams, šį sykį pats nedaina
vo — skambiai ir melodingai
už jį tai atliko dvi jaunos jo
talkininkės.
Neskubėjo skirstytis svete
liai. Jaunesnieji šoko, ūžė,
siautė — neatsiliko nuo jų ir
vyresnieji, prie jaunųjų tai
kėsi, kojas miklino. Kuo to
liau, tuo smarkiau skambėjo
A. Barniškio muzika, o poros
vis sukosi ir sukosi, kai mes
atsisveikinome ir apleidome
salę. '
Malonu prisiminti, kad dar
ne viskas, dar susitiksime pooperiniame „žvaigždžių" kon
certe. Dar kartą gėrėsimes
spektaklyje girdėtomis ir iš ki
tų operų parinktomis arijomis,
kurias atliks svečiai solistai iš
Lietuvos ir vietiniai, o prie jų
jungsis ir šaunusis operos cho
ras.
J u o z a s Končius

Ilgai visų laukta ..Traviatos" saitis. Du Lietuvių operos na
premjera praėjo labai įspūdin riai Vaclovas Momkus ir J u 
gai. Spektaklis sutraukė dide lius Savrimas, Lietuvių operos
lį žiūrovų skaičių vdaugiau chore išdainavę jau 40 metų,
S. D ž i u g o „Kiškučio var
kaip du tūkstančiu? . tai tur taip pat buvo pagerbti.
dines", trečiąją, pataisytą lai
būt rekordinis ska:cius Mor
Visi pagerbtieji tarė vieną
dą, eilėraščius v a i k a m s , išlei
ton mokyklos audit rijoje Lie kitą žodį, primenantį jų nuei
do „XXI amžiaus" leidykla
tuvių operos istorij je. Publi tą dainos kelią su Lietuvių
„Naujasis amžius" Lietuvių
koje matėsi daug ja.:nų veidų, opera. Maestro pašmaikštavo,
fondui remiant. Leidinėlis iš
o tai yra geras ženklas — kad per 25-erius metus jau
spaudos išėjo 1999 m. gruo
išeivijos kultūrine lietuvių galima išmokti ir diriguoti. J i s
džio pabaigoje K a u n e . Vaikų
veikla dar gyvuoja: naujoji prisiminė savo bendradarbia
ir jaunimo literatūros kriti
emigracijos banga papildo re vimo su lietuvių opera pradžią
kas, daugelio knygų autorius
tėjančias ankstyvesniųjų atei ir dirigentus, su kuriais jam
prof. dr. V. Auryla žurnale
vių gretas. Malonu pastebėti, teko dirbti — Aleksandrą Ku„Rubinaitis"' (2000 m., Nr. 1)
kad žiūrovų tarpe buvo ne čiūną ir Vytautą Marijošių.
labai gražiai paminėjo autorių
mažai atvykusių ir iš toliau. Iš Jis taip pat perskaitė solisto
ir jo kūrybą, p a s k i r d a m a s net
Clevelando. kaip ir ankstyves Vytauto Juozapaičio sveikini
du žurnalo puslapius. Žurnalą
„Lithuanian
Heritage" niais metais, oper s bičiulių mo laišką Lietuvių operai iš
leidžia T a r p t a u t i n ė vaikų ir
Sr
troti
žurnalo anglų kalba skaityto atvažiavo pilnas diažiulis au Lietuvos.
jaunimo literatūros asociacija:
P . S. L i e t u v i ų o p e r o s pa
jai
laiškų skyrelyje rašo, kad tobusas. Šiandien :aūsų buvo
Užbaigus pagerbimo dalį, V.
KANADA
mokytojams.
bibliotekinin
b a i g t u v i ų k o n c e r t a s įvyks
lietuvių kilmės amerikiečių daug ir tuo gal :na pasi Momkus pranešė, kad šian
N e t i k ė t a mirtis aplanke K. kams, vaikų literatūros tyri
šį sekmadienį, gegužės 14 d., 3
šeimos s u malonumu skaito šį džiaugti, o taip pat ir puikiai dien gimtadienį švenčia J.
Žukauskų šeimą. Atsigulęs nėtojams, rašytojams, iliustravai. p.p. J a u n i m o centre. Pro
spalvotą, p u i k a u s popieriaus pavykusiu spektakl.u — įspū Savrimas, o 60-ies metų vedy
pailsėti nakčiai, amžinai už toriams. leidėjams, t ė v a m s ir
gramoje dalyvaus operos cho
40 puslapių leidinį. Skaityto dingai dainavo solistai ir cho binę sukaktį — ilgametis Lie
migo Kazimieras Žukauskas. studentams.
ras, solistai ir svečiai iš Lietu
jai mėgsta lyginti papročius ras, maloniai skam ėjo maes tuvių operos bendradarbis sol.
24 metų amžiaus. Mohavvk
tro
Alvydo
Vasaiči
vedamas
vos. Bilietus įsigykite „Sekly
A.a. b i o c h e m i j o s d a k t a r o ir istoriją, j i e m s taip pat įdo orkestras, žiūrovų dėmesį pa Algirdas ir Aldona Braziai. Be
Coilege Hamiltone studentas.
čioje" šeštadienį nuo 10 val.r.
(1953- mu sužinoti, ką yra pasiekę traukė spalvingas baleto šo to, šią dieną vardadienius
Hamiltone paliko liūdinčius Kazio M a r t i n k a u s
iki 2 vai.p.p., sekmadienį įžymieji
Amerikos
lietuviai.
šventė Danutės — solistė
1984' prisiminimui 1985 m.
tėvelius ir sesutę.
kis, o taip pat ir -ežisieriaus Stankaitytė ir valdybos talki
nuo 1 vai. Jaunimo centre.
„
L
i
t
h
u
a
n
i
a
n
Heritage"
žurna
..Tėviškes žiburių"' savaitraš yra įsteigtas jo tėvų, sesers ir le s p a u s d i n a m i įvairūs skyre Eligijaus Domark i surežisuo
ninkė Vidžiūnienė, o Stanislo
A u d r i u s R u b e ž i u s , Lietu
tis šventė savo 50-ties metų artimųjų draugų stipendijos liai: „ L i t h u a n i a n s Around the tos grupinės scer.os. Plačiau
vo dieną — Operos bičiulis ir
fondas,
kuriuo
gali
pasinaudo
vos
Operos ir baleto teatro so
gyvavimo jubiliejų. Atsilankė
World", "Lithuanian History apie spektaklio eigą pasisakys ilgametis solistas Stasys Ba
ti
visi
lietuviai
s
t
u
d
e
n
t
a
i
,
sie
listas,
sėkmingai atlikęs Alfre
apie 400 tautiečių. Programą
Highlights", "Profiles", "Cus- muzikologai. Svarbiausia, kad ras. Visiems solenizantams
kiantys
magistro
a
r
b
a
dokto
do
partiją
šių metų „Traviato
atliko Anapilio par. vaikų cho
tom a n d tradicions", "Festi- publika skirstės: patenkinta, trankiai buvo uždainuota „Il
rato
laipsnio
iš
tiksliųjų
moks
je",
giedos
šį sekmadienį Švč.
ras „Angeliukai" ir Toronto
vals a n d Celebrations", "Up gausiai ir a u d r i r . a i paplojusi giausių metų'"!
lų
—
vėžio
tyrimo
sričių
"p\z.
M.
Marijos
Gimimo parapijos
vyrų choras .Aras". Sveikino
date on L i t h u a n i a " ir net sky prieš uždangai ausileidžiant
Prasidėjo vakarienė. Prieš
bažnyčioje. Šv. Mišių pradžia
iš Otavos atvykęs Lietuvos farmakologijos, biochemijos ir relis "Let's Cook Lithuanian". paskutinį kartą. Scena lūžo
- 10:30 val.r.
konsulas ir kt. Buvo pagerbti pan. \. Norėdami daugiau in Atskira vieta skiriama lietu nuo prineštų gė;ių, o per už tai kun. Juozas Vaišnys, SJ,
palaimino
vaišes,
dėkodamas
formacijos
arba
norėdami
gau
asmenys, nusipelnę laikraščio
viškos tematikos leidinių ang plūdusią sveikint ,<ų minią ne Aukščiausiam už nuolatinę
gyvavimui. Buvo gausūs lai ti prašymų formas, rašykite lų kalba reklamai ir užsaky lengva buvo :r pr ,>iskverbti.
globą ir prašė, kad ir toliau
mėjimai ir vakarienė. Kalbėta, šiuo adresu: Kristina Martin- mams. ..Lithuanian Heritage"
globotų ir stiprintų Lietuvių
kute.
7120
S.
Richmond.
ChiPo
spektaklio,
k.iip
ir
kiek
kokia buvo sunki laikraščio
žurnalo redaktorius - Vai Ra- vienais metais, Lietuvių ope operą, kad ji dar ilgai gyvuotų.
cago.
IL
60629-3011
USA.
pradžia, leidžiant jį klebonijos
monis. Norėdami užsisakyti šį
rūsyje, ir kaip gera dabar, jau Prašymu formos turi būti leidinį, rašykite: Baltech Pub- ros valdyba pakvietė visus Po maldos visi gardžiavosi
grąžintos
iki
2000
m.
gegužės
menininkus, ta.Aininkus ir Onos Norvilienės paruošta
įsikūrus gražiose
Lietuvos
lishing. P. O. Box 225. Lemont svečius į Jauni n . centrą pa vakariene. Baigiant vakarie
30
d.
Kankinių parapijos patalpose.
60439-0225.
baigtuvių pokyliu Prieš spek niauti, pirmininkas vėl sugrį
L i e t u v o s V y č i ų 112 kuopos
P r i s i k ė l i m o p a r a p i j o s lab
taklį ga! ne v; no atlikėjo žo prie mikrofono, prasidėjo
daros sekcija, vadovaujama susirinkimas š a u k i a m a s gegu
veide vyravusi scenine įtam;>a svečių kalbos ir sveikinimai.
dr. Juditos Čiuplinskienes. iš žes 16 d., a n t r a d i e n i . 7:30
dabar jau atslūį : visi buvo Kalbėjo garbės stalo svečiai:
•
„Sagil's"
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s
,
siuntė didžiulį labdaros tal- vai.v. Švč. M. Marijos Gimimo
pakiliai nusiteik . skamb( ;o dirigentas A. Vasaitis, reži
6814
W.
87
St.,
Burbank,
IL,
pintuvą ir taip pat surengė parapijos salėje. Bus rodomos
kalbos ir juokas Tik operos sierius E. Domarkas, puikiai
t
e
l
.
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s
v
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išpardavimų mugę. surenkant skaidrės apie Motinos Marijos
valdyba ir jos pin minkąs Vac debiutavęs Alfredas A. Rubenemažai pinigų labdaros šal Kaupaitės gyvenimą. Visi 'ne motinas ir močiutes Motinos
lovas Momkus ar neturėjo žius. žavioji Violeta — Sigutė
pai į Lietuvą. Labdaros sekci tik kuopos nariai') kviečiami dienos proga. Linkime svei
laiko atsikvėpti jiems liko Stonytė ir taip pat tėvo rolėje
ja jau kelinti metai išlaiko ne ateiti ir susipažinti su Vyčių katos bei stiprybės. Vyreliai ir
nemažas rūpės' « tinkamai debiutavęs, bet jau aštuntą
turtingiesiems valgykla Lietu veikla. Vyčiai r a g i n a m i neuž vaikučiai atleiskite jas tą dieną
priimti ir pavai- nti sukvies kartą į Čikagą atsilankęs Ar
voje. Labai gausiai visi para miršti ir registruotis į Lietu nuo virtuvės darbų. Atvažiuo
tus
svečius. Tai ni ilinis subu vydas Markauskas. Kalbėjo ir
pijiečiai talkininkauja, pagel vos Vyčių 87-ąjį Seimą, kuris kite p a s m u s ! Maloniai j u s
vimas, ne kasd: nai svečiai Kęstutis Alčiauskis, per dvi
aptarnausime
ir
skaniai
pavai
bėdami surinkti šiai valgyklai liepos 27 d. r u o š i a m a s Los An
— yra jų net iš pačios Lietu valandas paruošęs Barono ro
geles. CA. Po s u s i r i n k i m o bus šinsime lietuviškais valgiais. Be
ir kitai labdarai lėšų.
lę, kai staiga sol. A. Barniškis
rūpesčių praleisite dieną su vos.
Stasys P r a k a p a s kavute ir p a b e n d r a v i m a s .
sunegalavo.
mumis. Iki pasimatymo!
Truputį atsikv. >us ir atsi
Irma i r B a r b a r a .
Sveikinimo žodį tarė ir buvę
gaivinus,
pirm; nkas
jau
kviečia visus rinktis prie gė Lietuvių operos solistai. Sol.
Šokio sūkuryje Jaunimo centre - Gitana Snapkauskait* ir Kęstutis Al• A m e r i k o s L i e t u v i ų ra
lėmis papuoštų -:ilų. o ypa- S. Baras pažymėjo, kad šian čauskis.
Nuoir Juozo Končiaus
dijas, vad. Anatolijus Siutas :šo
sėsti
u
z
tingus
svečius
p:
k i e k v i e n ą s e k m a d i e n į 7 v.r.
p e r W C E V 14.50 AM. T e l . garbes stalo. Vak. . ą jis prade7 7 3 - 8 4 7 - 4 9 0 3 , a d r e s a s : 4459 da pasveikindaii: is svečius ir
sėkmingai
S.Francisco, Chicago, IL 60632 pasidžiaugdama.praėjusia 44-to ] "tuvių ope
• A k c i j ų , b o n ų bei k i t ų ros sezono „Trav: r o s " premjev e r t y b i ų p i r k i m e ir p a r  ra. Prie mikrofon jis pakvietė
d a v i m e j u m s nuoširdžiai pa valdybos sekret rę Virginiją
t a r n a u s , duodami komiso nuo Savrimienę ir vi pirmininką
laidą, A l b i n a s Kurkulis, t e l . Jurgį Vidžiūną o( ialiai poky3 1 2 - 8 7 9 - 7 7 5 0 a r b a jo s ū n u s lio daliai — pay, r>ti ir apdoA n d r i u s K u r k u l i s , tel. .'112- vanoti žymenim: - ilgalaikius
8 7 9 - 7 7 5 1 , dirbą su F i r s t AI- Lietuvių operos įarius. Zy
b a n y C o r p . Č i k a g o j e . Iš JAV menys buvo it kti Nijolei
ir Kanados skambinkite veltui: Skirpstūnicnei. I . 'ttuvių operos chore išdaina įsiai 10 metel 1-888-879^7730.
tų. o Rūtai Mielii ienei ir GraS i i i n t n i i . i l į) m i < |. 11
(ivdytoja* Audrius Phoplys Balzeko lietuviu kultūros muziejuje 6500 S.
žinai Stauskaiti — 25-erius
l>. r TRANSP
I'tilaski Rd.i surengė savo paroda, pavadinta ..Neuroteologija: nuo Knsmetus. Taip pat . ivo pagerbP a d e d a m persikraustyti
.1 u> iki Cajal'o" Paroda veiks iki birželio 9 d . o gegužes 20 d., žeštadielieluvA
tas 25-erius meti v su lietuvių
l-.l l l ' l l
f ' J11 r Į r . Į i . l ' l l l ' 2 vai p Į) Balzeko muziejuje įvyks susitikimas su parodos autoriumi
opera dirbantis :;rigentas ir Dainos veteranai pokylio metu. Iš kaires: Jonas Mockaitis
I V i t I . . . v ii ' ' '. k . , -..!•« - n
\.-\M
''
su žmona Jadvyga. Vytautas Sunkus ,r Regina SmoA Plioplvs pasakos apie savo unikalius kurinius, atsakinės į klausimus
muzikos vadovas Alvvdas Va- lmskiene.
N'uotr Juozo Končiaus
Tel 1 77$ 8 1 8 10SO
Nuotraukoje A Plioplys parodos atidarymo metu
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