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Politizuota istorija Vilniui
gali baigtis sumaištimi
Vilnius, birželio 14 d.
(Elta) — Sostinės meras Ro
landas Paksas trečiadienį at
viru laišku kreipėsi į miesto
gyventojus,
paaiškindamas
painią istoriją, pasak jo, apie
„neva slepiamas Vilniaus sko
las" ir įspėdamas, kad jeigu
savivaldybė bus priversta iš
kart sumokėti visus fizinių as
menų mokesčius, tai gali su
kelti sumaištį mieste.
R. Pakso teigimu, istoriją,
kurios priežastis yra sudėtin
ga Lietuvos ekonominė ir tei
sinė situacija, politikai paver
tė skandalu tik artėjant Seimo
rinkimams.
Meras priminė, kad valsty
bės biudžetas Vilniaus savi
valdybei skolingas per 100 mi
lijonų litų, o ji skolas galės
grąžinti tik atgavusi iš biu
džeto priklausančius pinigus.
„Jei savivaldybė nemokėtų
nustatyto darbo užmokesčio,
mokytojai turėtų savo teises
ginti teismuose arba imtų
streikuoti, kaip jau atsitiko ne
viename mieste". „Valstybė
buvo ir yra Virš visko'. Bai
siausia, kad ji yra ir 'virš žmo
gaus' ", rašoma Vilniaus vado
vo laiške.
R. Paksas įspėja, kad jeigu
bus areštuotos savivaldybės

773-385-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS® EARTHLINK.NET

sąskaitos, vėl labiausiai nu
kentės žmonės — mokytojai
negaus atlyginimų. „Jei bū
sime priversti mokėti iškart
visus fizinių asmenų mokes
čius, gyvenimas mieste sustos,
nebegalėsime atlikti net būti
niausių kasdieninių darbų",
tvirtina savivaldybės vadovas,
spėdamas, kad toks ir yra ke
liamas .tikslas — supriešinti
miesto gyventojus ir sukelti
sumaištį.
Generalinė prokuratūra
pradėjo tikrinti Seimo Biudže
to ir finansų komiteto pateik
tą medžiagą apie finansine
drausmę Vilniaus savivaldy
bėje, kuri yra smarkiai įsisko
linusi valstybei. Savivaldybė
je bei jai pavaldžiose švietimo
įstaigose nuo 1994 m. nuolat
augusios fizinių asmenų paja
mų mokesčio nepriemokos
2000 metų I ketvirtį viršijo 94
mln. litų.
„Šiandien neva kalčiausias
Paksas. Vien todėl, kad jis ne
konservatorius. Suprantama
ir kita tokio politinių oponen
tų elgesio priežastis — iki rin
kimų laikas tirpsta greičiau,
nei to norėtų valdančioji parti
ja", rašo R. Paksas atvirame
laiške vilniečiams.

Maskva didina spaudimą dėl
Lietuvos Seimo įstatymo

Nuotr.: Tarptautinis kongresas .Komunizmo nusikaltimų įvertinimas" Vilniuje birželio 14-ąją — Gedulo ir vilties
Kęstučio Vanago, Elta auotr
dieną — baigė darbą.

Komunizmo nusikaltimams
senaties n ė r a

Vilnius, birželio 14 d. (Elta) jas, klasta ir apgaule braunasi
— Tris dienas Vilniuje vyku į jų vadovybes. Komunizmas
sio tarptautinio kongreso „Ko atgyja Baltarusijoje, Serbijoje.
Kongreso dalyviai ragina vimunizmo nusikaltimų įver
tinimas" dalyviai nusprendė •sų demokratinių valstybių
demokrati
kreiptis į Jungtines Tautas, parlamentarus
niais
įstatymai
užkirsi
kelią
pasaulio demokratinių valsty
komunizmo
atstatymui.
bių parlamentus ir vyriausy
bes, rangindami nedelsiant įs
Kreipimąsi į Uungtines Tau
teigti tarptautinį komunizmo tas dėl tarptautinio teismo pa
ir komunistinių nusikaltėlių pildo kreipimas:" į pasaulio
tribunolą.
Vilnius, birželio 14 d. (Elta) „Vilniaus skolų" problema.
visuomenę ir tarptautines vi
„Nacizmas — seniai pa suomenines oganizacijas. Ja
— Lietuvos liberalų sąjungos
„Konferencijos rengimo
valdyba tikisi, kad Vilniaus partneriai nepasitarė su Lie smerktas, nacistiniai nusikal me raginama skatinti savo ša
miesto savivaldybės skolų val tuvos liberalų sąjunga ir, kaip tėliai nubausti. Tokio pat tei lių parlamentarus ir vyriau
stybės biudžetui istorija bus derėtų 'naujosios politikos' ša singumo atpildo turi sulaukti sybes paremti teismo steigi
objektyviai išaiškinta. Ši poli lininkams, nepranešė apie tai ir komunistiniai nusikaltėliai. mą.
tinė jėga taip pat pareiškė kolegoms, su kuriais vos prieš Jie nedelsiant turi būti per
Tarptautinio kongreso daly
esanti pasiruošusi surengti fo porą savaičių deklaravo naujų duoti valstybėms, kuriose pa viai taip pat priėmė nutarimą
rumą „naujosios politikos" santykių Lietuvos politikoje darė nusikaltimus, arba tarp dėl „genocido" sąvokos. Siūlo
sampratai aptarti ir bendra formavimą", apgailestauja li tautiniam teismui".
Tarptautiniame kongrese
darbiauti su partijomis, sie beralai. Naujoji politika, jų
nusikaltimams
kiančiomis, kad 2000 metų nuomone, neturėtų būti vyk komunizmo
Seimo rinkimai vyktų pagal doma senosios politikos prie įvertinti, kurio pirmųjų dviejų
„naujosios politikos" princi monėmis. Liberalai taip pat dienų posėdžiai vyko Seimo
Vilnius, birželio 14 d. (BNS)
pus.
pažymi, kad CS ir NS bei jų rūmuose, dalyvavo 23 valsty — Keli tūkstančiai žmonių iš
Liberalų sąjungos valdybos vadai rinkimų metais irgi gali bių atstovai, buvo pristatyti ir įvairių Lietuvos vietų, daly
pareiškime, kurį pasirašė par tapti skandalų bei politinių aptarti 53 pranešimai. Dau vaujant aukščiausiems valsty
tijos vicepirmininkas Eugeni priešininkų kritikos aukomis. giausia, net 11, pranešimų bu bės vadovams, trečiadienį Vil
jus Gentvilas, pažymima, kad „Negi tuomet jie irgi paskubės vo iš Lietuvos, 7 — iš JAV, 6 niuje, prie buvusios KGB būs
tinės, minėjo stalininių trė
neišspręsti vyriausybės ir sa pareikšti palauksiantys ir ne — iš Estijos.
turėsiantys
bendrų
renginių
Birželio 14-ąją Vilniaus kon mimų pradžios metines.
vivaldybių finansinių santy
su
neegzistuojančios
bei
gali
certų
ir sporto rūmuose vyku
Minėjimo kaioėtojų kalbos
kių klausimai leidžia centrinei
valdžiai bet kada pažaboti po mos koalicijos partneriais, kol siame baigiamajame kongreso ir susirinkusiųjų plakatai at
litiškai neparankias savival apie juos rašys laikraščiai ir posėdyje kalbėjęs arkivysku spindėjo skaudžia sovietų oku
kalbės skubotų išvadų neven pas Sigitas Tamkevičius, Sei pacijos patirtį ir ateities vizi
dybes arba jas supriešinti.
„Galima tik spėlioti, kodėl giantys politikai?", klausia Li mo pirmininkas Vytautas jas — viltingas ir skausmin
Landsbergis, akademikas An gas. Tarp susirinkusiųjų buvo
nuo 1994 metų besitęsiančiai beralų sąjungos valdyba.
tanas Tyla, taip pat užsienio nemažai tremtinu, kurių atsi
problemai, apie kurią Vilniaus
miesto vadovai nuolat infor
Lietuva panaikino valstybių atstovai pabrėžė ko nešti plakatai reikalavo .An
munizmo pavojus mūsų dienų trojo Niurnbergo" sovieti
muodavo šalies Finansų mini
mokesti
pasauliui, miližinišką morali niams genocido vykdytojams
steriją bei vyriausybę, sutei
kiamas 'sprogusios bombos'
už specialias vizas nę žalą buvusio komunistinio ir vietiniams „komunisti
režimo valstybėms, reikalavo niams talkininkams".
efektas būtent dabar, artėjant
JAV piliečiams
vadinti šiuos utopine ideologi
Seimo rinkimams", svarstoma
Prezidentas Valdas Adam
Vilnius, birželio 14 d. ja ir neapykanta pagrįstus re' kus minėjime ragino „ateitį
Liberalų sąjungos valdybos
(BNS) — Lietuvos vyriausybė žimus tikraisiais vardais. Tai žymėti vilties ženklu" ir sieti
pareiškime.
trečiadienį nutarė panaikinti — melas nuo pradžios iki galo, ją su nauja valstybes piliečių
Jame taip pat apgailestau
konsulinį mokestį už specia karas ir mirtis. Komunizmo karta. Anot jo,,.modernios, at
jama, kad Centro (CS) ir Nau
liųjų vizų išdavimą JAV pilie sąskaitoje — šimtas milijonų viros Lietuvos kūrimas — ypa
josios sąjungos (NS) vadovai
čiams.
tingai svarbi išorinio teisin
gyvybių.
vienašališkai paskelbė atideda
Specialiosios vizos yra iš
Tai, kad komunizmas, kaip gumo atkūrimo ralis".
planuotą bendrai surengti
Kitas kalbėtoj.s — Lietuvos
konferenciją, skirtą „naujosios duodamos užsieniečiams, at ir fašizmas, yra pasaulinis ir
politikos" sampratai aptarti, vykstantiems į Lietuvą studi didžiausias dvidešimtojo am
* Seimo narys Emanue
kol bus išaiškinta vadinamoji juoti arba dirbti ilgesniam nei žiaus nusikaltėlis, rašoma ir lis Zingeris pasiūlė temą
3 mėnesių laikotarpiui. Už šią kongreso priimtame nutarime
• Prezidentas Valdas vizą Lietuva ima 50 JAV dole dėl komunizmo ideologijos ir „Manheteno ir Monmartro"
menininkams — kurti filmus
Adamkus žymiam britų mok rių mokestį.
doktrinos pasmerkimo.
ir spektaklius apie komuniz
slininkui Norman Davies pa
Lietuvos Konsulinio mo
Nutarime dėl užkardymo mo blogį. Jo nuonone, tikrasis
siūlė parašyti Lietuvos isto kesčio įstatymo 5 straipsnis priemonių prieš komunizmo
riją. Pirmadienį kalbėdamas nustato, kad vyriausybė turi atstatymą skelbiama, kad ko komunizmo nusikaltimų įver
per Lenkijos radiją, istorikas teisę pariteto pagrindais padi munistų struktūros buvusia tinimas „iš tikrųjų nėra pate
nesakė, ar imsis iio darbo, ta dinti, sumažinti arba panai me „socialistiniame lageryje" kęs į tikrąją Vakarų civilizaci
čiau pabrėžė, jog pasiūlymas j) kinti konsulinį mokestį už vi dar neišardytos, komunistai jos kultūros bei švietimo apy
labai domina. Puikiai lenkiš zas, atsižvelgdama į tai, kokio uoliai skverbiasi į kitas parti- vartą". „Jeigu Vakarams ne
užteks jėgų rimtai įsiklausyti į
kai kalbantis N. Davies yra la dydžio mokestį ši valstybė ima
bai populiarus Lenkyoje, pir iš Lietuvos juridinių ir fizinių šios vizos atitinka tą JAV vizų Vidurio Europo- šalių paty
kategoriją, už kurių išdavimą rimą ir priimti jį kaip savo,
miausia dėl savo dviejų tomų asmenų.
Lenkijos istorijos. Lietuvos isJAV piliečiai iki šiol mokėjo Lietuvos piliečiams JAV mo niekas negarant įotas, kad ga
toriją N. Davies pradėtų rašy- konsulinį mokestį už specia kestį panaikino šiemet balan limų diktatūrų pavojai atei
ties kartų visuomenės bus at.BNS.
liųjų Lietuvos vizų išdavimą, o dį.
ti po trejų metų.

Liberalai pasiruošę tęsti
,naujają politiką "

ma šios sąvokos reikšmę iš
plėsti, kad ji aprėptų ne tik
tautų, bet ir politinių bei so
cialinių žmonių grupių fizini
naikinimą. Komunistiniai to
talitariniai režimai kaip tik ir
vykdė tokius nusikaltimus,
tačiau dėl „genocido " apibrė
žimo netikslumų jiems iki šio!
galioja senaties terminas.
Buvo priimti nutarimai ir
dėl komunistinių okupacinių
režimų padarytos žalos atlygi
nimo, dėl tarptautinio bend
radarbiavimo tiriant ir teisiš
kai įverinti komunizmo nusi
kaltimus.
Tarptautinio kongreso pri
imti dokumentai bus išsiųsti
valstybių
parlamentarams,
vyriausybėms, tarptautinėms
organizacijoms, kartu su pra
nešimais bus išleisti atskira
knyga.

Maskva, birželio 14 (Inter
fax-BNS) — Maskvoje neat
metama galimybė, kad Lietu
vos Seimo priimtas SSSR
okupacijos žalos kompensavi
mo įstatymas gali turėti įta
kos 1997 metais pasirašytos
Rusijos ir Lietuvos valstybinės
sienos sutarties patvirtinimui.
Valstybės sienos su Lietuva
sutarties projektą drauge su
teigiama Rusijos URM išvada
Dūma gavo balandžio pabaigo
je. Tačiau trečiadienį neįvar
dinti diplomatiniai šaltiniai
teigė, jog „visiškai galimas da
lykas, kad po nedraugiško
Lietuvos žingsnio dvišalės su
tarties dėl sienos patvirtini
mo Rusijos Valstybės Dūmoje
gali būti atidėtas nenustaty
tam laikui".
Dėl Seimo priimto SSSR
okupacijos žalos kompensavi
mo įstatymo Rusijos Dūmos
delegacija atšaukė savo vizitą
į Vilnių, kuris buvo numaty
tas birželio 12 dieną. „Spren
džiant iš Rusijos parlamenta
rų nuotaikų, jie gali žengti ir
kitus žingsnius", sakė Lietu
vos diplomatai.
Rusijos URM atstovai pa
reiškė, kad kol kas neparengė
jokių pareiškimų dėl šio Seimo
įstatymo. URM darbuotojai

Trėmimų minėjime — praeities
aidai ir ateities nuojautos
politinių kalinių ir tremtinių
sąjungos pirmininkas, Seimo
narys Antanas Stasiškis, pri
simindamas apie ateitį,«ragino
susimąstyti apie Maskvoje
„gimstančios diktatūros" žen
klus ir grėsmes.
Minėjimo dalyviai dainavo
tremtinių dainas ir padėjo gė
lių prie paminklų sovietų ge
nocido aukoms ir laisvės kovų
dalyviams.

priminė, kad Lietuvoje galioja
gana sudėtinga įstatymų pro
jektų įsigaliojimo sistema bei
davė suprasti, kad Rusija
seks, koks bus šio projekto li
kimas, kai jis iš Seimo pateks
„į kitas institucijas".
Rusijos Federacijos tarybos
pirmininkas Jegor Strojev ma
no, kad Lietuvos Seimo priim
tas SSSR okupacijos žalos at
lyginimo įstatymas „kelia
priešiškumą ir dėl to ši res
publika gali būti izoliuota".
„Tik nesuprantu, kodėl Lie
tuvos deputatai nurodė tokį
trumpą laikotarpį? Reikėjo
skaičiuoti nuo Petro I laikų.
Galbūt susidarytų didesnė su
ma?", ironizavo J. Strojev. Jis
mano, kad „neprošal priminti
Lietuvai milžinišką finansinį
ir materialinį indėlį, kuriuo
Sovietų sąjunga prisidėjo prie
jos ekonomikos plėtotės". „Po
visko, kas buvo padaryta Pa
baltijo regiono labui, gėda ir
nuodėmė kelti tokius klausi
mus", pridūrė jis.
Lietuvos Seimo sprendimą
Federacijos Tarybos pirminin
kas vertina kaip „užkietėjusį
nacionalizmą ir ekstremizmą,
kuris neleistinas prieš tokią
kaimynę, kokia yra Lietuvai
Rusija".

Rusija vykdo
„agresyvią diplomatiją"
Vinius, birželio 14 d. (BNS)
— Birželio 14 d. išplatintas
Rusijos Užsienio reikalų mi
nisterijos pareiškimas yra
grėsmingiausias Lietuvos ir
Rusijos santykių
įvykis po
1991 m. pučo, teigia viena
konservatorių vadovų, Seimo
pirmininko pavaduotoja Rasa
Juknevičienė. „Šiandien tapo
aišku, kad Putin Rusija vykdo
ir vykdys agresyvią diplomati
ją kaimynų atžvilgiu", sakė ji.
Anot R. Juknevičienės,
praėjusį penktadienį Rusijos
URM pareiškimo „turinys yra
agresyvus ir įžeidžiantis ne
tik šimtus tūkstančių nuo
okupacijos nukentėjusių žmo
nių, bet ir visus įvarių tauty
bių Lietuvos piliečius".
Pareiškime, be kita ko, buvo
teigiama, jog klaidinga Lietu
vos įjungimą į SSRS vertinti
kaip vienašalį pastarosios ak-

Kremliuje pasigirdo kalbos apie
lietuvių pagalbą čečėnams

Pasak Lietuvos diplomato,
..tokia atsakingo Kremliaus
pareigūno pozicija kelia nusi
stebėjimą".
Oficialūs Rusijos atstovai
ir anksčiau įvairiomis progo
mis be jokių įrodymų skelbda
vo apie tariamą lietuvių daly
vavimą Čečėnijos
karinėse
užduotyse.
S. Jastržembskij savo pa
reiškime rėmėsi čečėnų k a r o
vado interviu vienam Lietuvos
dienraščių. Balandžio pradžio
je Kauno dienraštis „Laikinoji
sostinė" paskelbė pokalbį su
čečėnų karo vadu p r i s i s t a t a n 
čiu Satar Adajev, kuris teigė,
jog jo vadovaujamame nedide
liame būryje tarnauja du lie
tuviai — inžinierius Saulius
ir medicinos pulkininke chi
rurgė Vanda. Iš viso, p a s a k S.
Adajev, Čečėnijoje yra apie de
šimt lietuvių.
Čečėnijos atstovai ir Čečė
nijos nepriklausomybes rėmė
jai Lietuvoje, paskelbus inter
pažinti ir demaskuoti iš kar viu su A. Adajev, sakė nieka
to", sakoma Seimo nario pa da negirdėję apie tokį čečėnų
reiškime.
BNS' karo lauko vadą.

Vilnius, birželio 14 d. (BNS)
— Lietuvos diplomatai pa
reiškė nuostabą dėl .nepa
grįstų Kremliaus atstovo pa
reiškimų apie tariamą lietu
vių specialistų pagalbą čečėnų
kovotojams. Pasak vieno Lie
tuvos URM pareigūno, tokie
ne pirmą kartą skelbiami jo
kiais įrodymais neparemti tei
giniai, „tęsia tendencingos in
formacijos apie Lietuvos ar ki
tų Baltijos šalių dalyvavimą
Čečėnijos įvykiuose skleidi
mą".
Diplomatas komentavo Ru
sijos prezidento padėjėjo Čečė
nijos klausimais Sergej Jastržembskij
pareiškimą,
esą
„banditų būriuose Čečėnijoje
buvo samdinių iš Lietuvos". S.
Jastržembskij tvirtino, jog Ru
sija turi „operatyvinių duome
nų", jog lietuviai inžinieriai
padėjo čečėnų kovotojams su
derinti karo techniką ir įsi
rengti įtvirtinimus.

tą", o tvirtinimai apie Sovietų
Sąjungos Lietuvos „okupaciją"
ir „aneksiją" ignoruoja politi
nę, istorinę bei teisinę tikrovę,
todėl yra nepagrįsti.
R. Juknevičienės teigimu,
, jeigu aukštesnieji Rusijos po
litikai neištaisys šios klaidos,
bus visiškai aišku, kad tai se
noviškai nauja Rusijos užsie
nio politika".
Anot konservatorės, naujovė
ta, kad Rusijos URM pareiš
kimas „yra rimtas posūkis už
sienio politikoje ir bando neig
ti" dvišalių santykių pagrindų
susitarimą, kurį 1992 m. liepą
pasirašė Lietuvos Aukščiau
sios tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis ir Rusijos
prezidentas Boris Jelcin. Mi
nėtojo susitarimo trečiajame
straipsnyje Rusija pripažino,
kad SSRS įvykdė Lietuvos
aneksiją.
Anot R. Juknevičienės, „tai
Rusijos gyventojų nuomonės
formavimas labai įprastu, pa
vojingu, melagingu ir būdingu
komunistinei propagandai bū
du". Konservatorė teigė ma
nanti, kad kaip ir prieš 60 me
tų, „ruošiama dirva Lietuvos
savanoriškam satelitiniam eg
zistavimui"
greta
Rusijos.
Anot jos, tai liudija ir ypač di
delis Vilniuje dirbančių Rusi
jos diplomatų skaičius — net
100 žmonių. Pasak parlamen
tares, Rusijos ambasada Vil
niuje savo darbuotojų skai
čiumi prilygsta Maskvos dip
lomatinei atstovybei Londone.
„Mano patikimomis žinio
mis, maždaug pusė šių žmo
nių dirba žvalgybinį darbą,
siekdami įtakos valstybės po
litikams, politiniams pareigū
nams, ieškodami kontaktų su
dalimi žiniasklaidos", sakė R.
Juknevičienė,
užtikrindama,
jog Lietuvos politika Rusijos
atžvilgiu išliks „kaimyniška ir
pozityvi", tačiau tikroviška.

KALENDORIUS
Birželio 15 d Bargaile, Jolanta.
Kresencija. Tanvilas, Vitas.
Birželio 16 d. Benas. Julita, Jūra.
Tolminas
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gę kadenciją iš valdybos pasi
traukė. Čia, kaip ir daugelyje
kitų telkinių, labai sunku su
rasti kandidatus į organiza
cijų valdybas. Ir Palm Beach
LB apylinkės susirinkime ne
pavyko surasti kandidatų į dvi
valdybos vietas. Buvo nutarta
kooptuoti LB narius į pasi
traukusių vietas, o problemą
spręsti rudenį.

ketvirtadienis

LIETUVIŲ TELKINIAI
D E T R O I T , MI
ŠV. ANTANO ŠVENTE ATLAIDA]
Birželiu 11 d., sekmadieni,
visi keliai vedė \ Šv. Antano
parapiją Detroite, kurioje bu
vo švenčiama parapijos dan
giško globėjo Šv, Antano šven
tė. Oras gražus, saulė glostė
savo šiltais spindulėliais ir,
buvo tikrai karšta'. Šventėje
dalyvavo daug žmonių atvyku
sių net iš tolimesnių vietovių.
Šv. Mišių metu per atlaidus
parapijos choras, vadovauja
mas muz. Stasio Sližio, giedojo
visas liturgines Mišių dalis, —
muz. St. Sližio, „Veni Creator"
— muz. F. Witt. „šv. Antano
himną". — muz. St. Sližio ,
„Tau dėkinga Lietuva", solo su
choru giedojo St. Sližys, (muz.
St. Sližio •. „Tokata D minor",
vargonams. — muz. J. S.
Bach, ir „Tokata D major at
laidų finalas", vargonams —
muz. St. Sližio. Klebonas kun.
Alfonsas Babonas pasakė
šventę išryškinantį pamokslą.
Meldėmės, kad Dievas per šv.
Antaną globotų mūsų nedidelę
parapijėle ir mus visus.

vienu svarbiausiu centru. Čia
iškilmingai minimos religinės
ir tautines šventės, čia veikia
ir lituanistine mokykla, čia ir
skautai, ir ateitininkai, sporti
ninkai ir kitos organizacijos
renkasi savo minėjimams, pa
sitarimams, posėdžiams. BALFas ir kooperatyvas „Taupa",
ir Staniškių vedamas spaudos
kioskas patarnauja visiems.
Parapija didžiuojasi savo
„Exultate" choru su vadove Ri
ta Čyvaite-Klioriene, parapija
savo spaustuvėje yra išleidusi
vertingų knygų bei brošiūrų.
Clevelandas kiekvieną sekma
dienį per Jėzuitų universiteto
radijo stotį girdi „Gyvenimo
varpų" programas su kun.
Gedimino pamokslu, kuris yra
pertransliuojamas ir Lietuvos
tikintiesiems.
Per kleb. Kijausko klebona
vimo metus parapija ir šven
tovė pasipuošė, buvo įsigyti
nauji vargonai, šventovė at
naujinta, bokšto varpų muzi
ka kviečia maldai. Čia prisi
minti tik keli sukaktuvininko
kun. Kijausko veiklos aspek
tai.
Po iškilmingų šv. Mišių pa
rapijos svetainėje bus kavutė
ir vaišės. Klebono kun. Gedi
mino Kijausko reikšmingos
sukaktys bus gražus, kuklus
šios parapijos vadovo pagerbi
mas visų šios apylinkės lietu
vių. Sveikinimai ir linkėjimai
kun. Gediminui!

LANKĖSI VYSK.
PAULIUS BALTAKIS

Heritage Festival Bali, s.m. balandžio 30 d. vykusio West Orange, NJ,
tautybių atstovų parade lietuviams atstovavusios Loreta Stukienė ir Ire
na Veblaitienė.

Balandžio 2 d., sekmadienį,
St. Jude bažnyčioje šv. Mišias
.aukojo vysk. Paulius Baltakis
ir kun. Antanas Čepanis.
Vysk. Paulius Baltakis Flori
dos lietuvius prieš šv. Velykas
lanko jau daug metų, tad ir
šiais metais buvo visų laukia
mas.
Savo pamoksle vysk. Balta
kis ragino tikinčiuosius laiky
tis Dievo įsakymų, atnaujinti
savo tikėjimą. Šv. Mišių metu
giedojo „Dainos" choras, vado
vaujamas muz. Jono Samoškos, vargonavo muz. Liudas
Stukas.
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Gegužės 7, 6 vai. ryto auto maloni. Geras oras, puikus
busas su 41 keleiviu — 25 mo vairuotojas, malonūs vadovai,
terimis ir 16 vyrų iš Dievo Mo kuriems buvo priminta, kad
tinos parapijos automobilių tokias iškylas galėtų ir daž
UNAS SJDRYS, M.D.
aikštės pajudėjo Čikagon į niau surengti. Dešimtą valan
Akių ligos / Chirurgija
BALFO GEGUŽINĖ
9830 S.Ridgeiand Ave.
Giuseppe Verdi „La Traviata" dą vakaro, kaip ir buvo numa
Chicago Ridge, IL 60415
operos spektaklį. Tai buvo jau tyta, autobusas sustojo para
Balandžio 5 d., trečiadienį,
Tel. 708-636-6622
44-sis Čikagos Lietuvių operos pijos auto aikštėje, kur pasiti gražiame Carlin parke, Jupi
4149W.63rd.St.
sezono renginys. Kelionės me ko Dievo Motinos parapijos terio miestelyje, prie pat At
Tel. 773-735-7709
tu ekskursijos vadovai Henri klebonas kun. G. Kijauskas. lanto vyko tradicinė BALFo
kas Pikturna ir Aleksas Pet Ilgai atmintina kelionė!
EDMUNDAS V&NAS.M0..&C.
gegužinė. Susirinko daug pie
V. Rociūnas tų Floridos lietuvių ir svečių iš
Specialybė - vidaus ligų gydytojas
rauskis keliauninkams buvo
Po Mišių prisirinko pilna
Kabame lietuviškai
parūpinę lietuviškų vaizda
Lietuvos. Susirinkę vaišinosi
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
svetainė parapijiečių net iš
juosčių ir lietuviškos muzikos,
Chicago, IL 60638
skaniais moterų pagamintais
tolimesnių vietovių. Puikias
Tatm-229-9966
vaišino saldainiais, sausai JUNO BEACH, FL
valgiais,
bandė
laimę
laimėji
Valandos pajai susrtanmg
vaišes paruošė šeimininkė
niais. Keleiviams netruko kal
LIETUVOS
muose, žmonėjosi savo tarpe.
Ona Pusdešrienė ir jos talki
bų ir juoko, o snūduriuotojams
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Gegužinei baigiantis, BAL ARAS2ŪOBA,M.D.
ninkės. Parapijos moterys iš
INDRERUDAmS, O.D.
irgi niekas netrukdė... Auto
ATSTATYMO
Fo pirm. Jonas Mildažis dė AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
kepė daug skanių pyragų. Ir
busas atvežė į Fairfield vieš
MINĖJIMAS
kojo visoms šeimininkėms ir 1020 E.Ogden Ave., Suite 310
koks įvairumas! Veikė gėrimų
butį, kur daugumai buvo
visiems
prisidėjusiems prie NaperviHe, IL 60563
bufetas ir gausių laimikių
užsakyti nakvynės kambariai.
TeL (630) 527-0090
Kovo
12
d.
Deerfield
Beach
PIRMOJI
KOMUNIJA
gegužinės
pasisekimo.
traukimai. Po laimėjimų kun.
3825 Highland Ave.,
Persirengus ir pavalgius buvo Bendruomenės centro salėje
Alfonsas Babonas padėkojo vi
Tower1, Suite 3 C
Šiemet 10 lietuvaičių priėmė nuvežti į Cicero, IL, Morton
PABENDRAVIMO
Dovvners Grove, IL 60515
siems atsilankiusiems ir parė Pirmąją šv. Komuniją lietu East High School, kurios audi pietų Floridos Tėvynės sąjun
Tel. (630)435-0120
PDETŪS
musiems Šv. Antano parapiją. viškai abejose lietuvių parapi torijoje jau buvo statyta daug gos skyrius,' vadovaujamas
Elenos Jonušienės, suruošė
Dalyviai džiaugėsi savo lai jose. Per Atvelykį, balandžio Čikagos Lietuvių operos spek Lietuvos
Balandžio 11 d. po pabend Beach apyl. skyriaus valdyba
nepriklausomybės
mėjimais, o ypač turėti gera 30 d., Šv. Jurgio parapųoje, taklių.
atstatymo 10-ties metų minė ravimo pietų Vincas Šalčiūnas suruošė susipažinimą su Lie
proga, smagiai praleisti sek kur klebonauja kun. Juozas
pranešė, jog jis sutiko pasilikti tuvos Garbės konsulu, Stanley
Apypilnė salė, dauguma Či jimą.
madienio popietę, pabendrau Bacevičius, Pirmąją Komuniją
Pagrindinis kalbėtojas buvo LB Palm Beach apyl. pirmi
jant su draugais ir artimai priėmė Monika Čepulytė. Ge kagos ir apylinkių muzikos dr. Jonas Šalna. Jo išsami ninku iki spalio mėnesio, kai Balzeku, jr. Susirinko daug
siais, o tuo pačiu paremiant ir gužės 14-ją, sekmadienį, Die mylėtojų, su dėmesiu ir pasi paskaita priminė susirinku turės būti sprendžiamas LB Palm Beach ir apylinkės lietu
savo parapiją. Šventė praėjo vo Motinos šventovėje, kur gėrėjimu žiurėjo šią garsiąją, siems istorinius faktus, prive- Palm Beach apylinkės valdy vių. Po priešpiečių LB Palm
Beach apyl. pirm. Vincas Šal
keturių veiksmų operą, diri
pakilia ir šilta nuotaika.
klebonauja kun. Gediminas guojamą Alvydo Vasaičio. Re dusius prie Sovietų Sąjungos bos klausimas. Iki to laiko bus čiūnas, supažindino susirinku
Regina Juškaitė Kijauskas, SJ, Pirmąją Komu
žisierius — Eligijus Domarkas subyrėjimo, lietuvių pastan sudaromos komisijos įvai sius su garbės svečio biografi
Švobienė niją lietuviškai priėmė devyni:
iš Lietuvos. Pastatyme dalyva gas dėl nepriklausomybės at riems renginiams ruošti. O jų ja, nuveiktais darbais, ir nau
Larisa Sušinskaitė, Julytė To- vo net 27 iš Lietuvos atvykę statymo ir tas jaudinančias metų pabaigoje numatoma net jojo konsulo pareigomis. Lietu
CLEVELAND, OH
toraitytė, Adria Taraškaitė, solistai ir choristai. „Traviata" dienas, kai visi lietuviai Ame du: tai LB Palm Beach apyl. vių Kultūros muziejaus vardu
Aleksas Abriani, Ramunė Bar- Čikagos Lietuvių operos sam rikoje televizijoje stebėjo įvy 25-rių metų sukaktis ir „Lie sveikino Rimgailė Zotovienė.
DŽIUGIOS SUKAKTYS
tuškaitė, Ernesia Bartuškaitė,
tuvių biuletenio" 15-os metų
Garbės konsulas Stanley
Birželio 18-ji Clevelando Eglė Monika Širvinskaitė, Ta būrio statyta jau antrą kartą. kius Lietuvoje, demonstravo ir
sukaktuvės.
stengėsi
įtaigoti
Amerikos
val
Balzekas, jr. savo kalboje pa
Motinos parapijos šventė. Tą das Širvinskas ir Mara Kam- Ir šis operos spektaklis dar
Po Vinco Šalčiūno kalbos vy dėkojo susirinkusiems už da
sekmadienį 10 vai. Padėkos pytė. Pirmajai Komunijai čia kartą vaizdžiai įrodė, kokia džią, kad pripažint Lietuvą,
ko metinis BALFo skyriaus lyvavimą, papasakojo konsula
Mišiose bus švenčiama šios visus paruošė Teresė (Idze- sumani, pajėgi, meną mylinti nepriklausoma valstybe.
Gausiai susirinkusieji dr. susirinkimas, kurį pradėjo to veikimo gaires, kvietė visus
parapijos klebono kun. Gedi lytė) Bertinskienė. Priėmusių- ir lietuvių vardą tarp kitų
mino Kijausko, SJ. gimtadie jų tarpe buvo ir keturi vaikai, tautų ąarsinanti yra Lietuvių Jono Šalnos paskaitą palydėjo pirm. Jonas Mildažis, pakvies atsilankyti, prašė paremti
nis, jo 40 metų kunigystės kurių tėvai neseniai atvykę iš operos valdyba, kuriai pirmi šiltais plojimais. Meninėje šio damas Aliciją Solienę pirmi konsulatą, aukojant lietuviš
ninkauja Vaclovas Momkus, renginio dalyje Ramutė Bergs- ninkauti ir Janiną Salnienę kas knygas steigiamai biblio
šventimo jubiliejus ir 25 metų Lietuvos.
pats jau 40 metų dainuojąs trom padeklamavo eilėraštį sekretoriauti. Praėjusių metų tekai, bendradarbiauti su kon
sėkmingo darbo sukaktis šio
chore, taip pat 15-je operų at „Nepriklausomybę atgavus". metinio susirinkimo protoko sulatu.
je parapijoje.
IŠVYKA l OPERĄ
likęs solo partijas. 42 profe Po to Elena Jonušienė pa lą, rašytą Aldonos Urbienės,
Parapijiečiai su džiaugsmu
GARBINGOS SUKAKTYS
Clevelando pensininkų klu sionalų orkestras, gražiabal kvietė visus prie jos ir talki perskaitė Alicija Solienė. BAL
ir dėkingumu ta pačia proga
sių
56
choristų,
grakštūs
ba
ninkių paruostų gausių vai Fo skyriaus pirm. Jonas Mil
prisimins ir kun. Kijausko ap bas yra viena gausiausių orga
Šį pavasarį trys Lietuvos ka
sisprendimą ir ryžtą toliau nizacijų šiame telkinyje. Be letų šokėjai ir šokėjos žiūro šių. Muz. Jonui Samoškai va dažis pranešė apie praėjusių riuomenės karininkai Jonas
vykdyti klebono pareigas šioje kas mėnesį ruošiamų pietų, vams kėlė džiaugsmingą pa dovaujant, susirinkę kartu su metų veiklą, padėkojo visiems Jakubauskas, Zigmas Strasparapijoje. Kai ši žinia buvo kuriuose dalyvauja 80-100 na sididžiavimą operos atlikėjais. „Dainos" choro choristais pa prisidėjusiems prie 1999 m. das ir Vladas Žibąs šventė 90Pertraukų metu buvo miela dainavo keletą liaudies dainų. darbų Singer Island vykusio
pranešta parapijiečiams prieš rių, čia paminimos ir lietuvių
ties metų sukaktį.
sutikti
ir nemažai čikagiecių
Malonu pastebėti, kad salėje BALFo direktorių suvažiavi
trejetą savaičių, bažnyčioje šventės, išklausomos paskai
matėsi ir daug į pietų Floridą mo, ir, ypač, susipažinimo va
dalyvaujantieji pamaldose kle tos bei svarbūs pranešimai, draugų ir pažįstamų.
NAUJAS CHORO
karo ruošos. Iždininkas Vytas
klubas
ruošia
ir
įdomias
išvy
boną sveikino džiaugsmingo
Kitą dieną, gerai išsimiego atvykusių jaunų lietuvių.
Kulpa pranešė apie finansi
VADOVAS
kas į artimesnes vietoves ar jus, visa ekskursija buvo nu
mis ovacijomis.
nius
reikalus.
Jo
pranešimą
miestus.
Tokių
išvykų
buvo
KOVO
MĖN.
vežta į „Seklyčią" pietums. Ke
Per šimtmečio ketvirtį kun.
patvirtino kontrolės komisijos
Po Naujųjų Metų, Vytautui
PABENDRAVIMO
pageidaujant,
Gedimino darbai religinėje, apsčiai, kai klubui pirminin liauninkams
pirm.
Pranas
Baltakis.
Daugirdui
atsisakius iš vado
tautinėje, švietimo bei visuo kavo Vytautas Staškus. Dabar autobusas sustojo prie .tau
PIETŪS
Jonas Mildažis pranešė vo pareigų, „Dainos" chorui
meninėje plotmėje labai ryš klubo pirmininkas — energin riųjų gėrimų" parduotuvės,
Kovo 14 d. po pabendravimo džiugią žinią, jog dr. Vytautas vadovavimą perėmė muz. Jo
kūs šiame judriame lietuvių gas, buvęs amerikiečių gimna prie „Baltic Bakery".
telkinyje. Dabar parapija yra zijos mokytojas, Henrikas Pik
Paskutinis šios ekskursijos pietų LB Palm Beach apyl. Majauskas sutiko boti sky nas Samoška.
„Dainos" choras, vad. muz.
turna.
tapusi lietuviškosios veiklos
sustojimas — Amerikos lietu pirm. Vincas Šalčiūnas pa riaus pirmininku. Tai sužinoję
Jono
Samoškos, užbaigė darbą
vių „sostinėje" buvo Užsienio kvietė visus susikaupimo mi sutiko pasilikti ir kiti valdy
ir
pradėjo
vasaros atostogas.
lietuvių dienraščio JDraugas" nute prisiminti mirusius apy bos nariai.
Choras
vėl
pradės repetuoti
Po savaitės susirinkę BAL
būstinė, kur ekskursantus su linkės narius, prisiminė Kovo
rudenį,
spalio
mėn. pradžioje.
šypsena, padėka ir gražiu žo 11-ąją ir perskaitęs Floridos Fo valdybos nariai pasiskirstė
džiu pasveikino vyriausia gubernatoriaus proklamaciją pareigomis: pirmininkas — dr.
dienraščio redaktorė Danutė pakvietė visus sugiedoti Lietu V. Majauskas, vicepirm. — Al
ATSISVEIKINO SU
Bindokienė; apžiūrėta spaus vos himną. Po to vyko LB gis Augūnas, ižd. — Vytas
AMŽINYBĖN
tuvė, pasikalbėta su „Draugo" Palm Beach apylinkės metinis Kulpa, narys — Jonas Štaras.
IŠĖJUSIAIS
fondo vedėju Bronium Juode susirinkimas.
Pirmininkavo Kontrolės komisiją sudaro:
liu, „Draugo" administratoriu Vincas Šalčiūnas, sekretore Pranas Baltakis, Elena DarniBalandžio mėn. Palm Beach
mi Krumpliu, didžiausiame buvo pakviesta Roma Milda- Jonaitienė ir Vanda Majaus- apylinkės lietuviai atsisveiki
lietuviškame knygyne šiame žienė. Praėjusių metų susirin kienė.
no su amžinybėn išėjusiais
krašte ekskursantai nusipirko kimo protokolą perskaitė Rim
apylinkės nariais. Reiškiame
SUSIPAŽINIMO
knygų, žemėlapių, gavo istori gailė Zotovienė, o iždininkas
užuojautą giminėms ir kartu
POPIETĖ SU LIETUVOS liūdime Albinos Jakubaus
nę „Draugo" 1945 m. rugpjūčio Vytas Kulpa atliko 1999 m.
GARBES KONSULU
15 d. laidą, kur 2 1/2
rai iždo apyskaitą, kurią patvirti
kienės, Valterio Beržinsko ir
fotografas pertraukia įdomų pašnekesį. U k poetas Bernardas Brai- dėmis skelbiama „Karas baig
Balandžio 18 d., sekmadienį, Zigmo Strasdo. Jie amžinai
no
kontrolės
komisijos
pirm.
.„n.-. I.i.tuvos Ki-:.i.l.iikos g<-n konsulas New Yorke Rimantas Mork- tas".
Marriott viešbutyje, Palm liks Palm Beach lietuvių šir
Vladas Barius.
vrr..t.'- ;r Lietuvos Rospubhkos gen garbes konsulas Los Angeles Vytautas
Kelionė atgal buvo taip pat
Beach Gardens LB Palm dyse.
Ona
ir
Vincas
Šalčiūnai,
bai
('Vkrfii.r.i-kas
S

EUGENE C. DECKER DOS, P.C.
4647 W. 103 S t , Oak, Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kabėti angliškai)
Tel. 708-422-8260

DR JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.79th Ave., Hfckory Hite, IL
Tel. (708) 596-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
DR. L PETRBKIS
DANUI GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd, Hfckory Hils, IL
1 mylia j vakarus nuo Hartern Ave.
TeL (708) 5984055
Valandos pagal susitarimą

PASKUTINĖS PRIEŠ
VASARĄ ŠV. MIŠIOS
Gegužės 7 d. kun. A. Čepa
nis aukojo paskutines prieš
vasarą šv. Mišias St. Jude
bažnyčios koplyčioje. Per Mi
šias giedojo „Dainos" choras,
vadovaujamas muz. Jono Sa
moškos, vargonavo muz. Liu
das Stukas. Choras labai gra
žiai pagiedojo „O Sanctissima", J dangų kilk" ir naują
muz. Liudo Stuko sukurtą
giesmę „Sveika, Karaliene",
žodžiai Kazimiero Vaičionio.
Po pamaldų kun. A. Čepanis
padėkojo „Dainos" chorui už
gražų giedojimą, palinkėjo vi
siems gražios, sveikos vasaros
ir pranešė, jog rudenį pirmo
sios šv. Mišios vyks lapkričio
pradžioje.
PATIKSLINIMAS
Per Vasario 16-osios, Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mą, vykusį Juno Beach,
Oceanview bažnyčios salėje,
2000 m. vasario mėn. 18 d. bu
vo pagerbti šie asmenys: savanoris-kūrėjas Juozas And
riušis, kuris dėl sveikatos mi
nėjime nedalyvavo. Jonas Ja
kubauskas buvo pagerbtas re
miantis 1990 m. spalio mėn. 4
d. Lietuvos prezidento pasi
rašytu dekretu, kuriuo jis bu
vo pripažintas ginkluoto pasi
priešinimo 1940-1990 m. daly
viu, ir jam duotas kario sava
norio vardas. Buvo pagerbtas
ir buvęs Lietuvos partizanas,
svečias iš Lietuvos, Romas
Bičkauskas.
TiJi.
* Lietuvoje pastaraisiais
metais jaučiamas visoje
Rytų Europoje vyraujantis
reiškinys — mažėja parduo
tuvių skaičius, tačiau sparčiai
didėja jų plotas.

PATEISINTAS BLOGIS —
IŠLAISVINTAS BLOGIS
Vytauto Landsbergio kalba tarptautiniame kongrese
komunizmo nusikaltimams įvertinti, Vilnius, 2000 m.
birželio 12 d.
Daugelio tautų ir valstybių
atstovai susirinko Vilniuje ap
tarti ir įvertinti komunizmo
fenomeną, aptarti šia doktrina
pagrįstų režimų nusikaltimus.
Sveikinu visus Lietuvos Seimo
vardu toje pačioje salėje, ku
rioje 1990 m. kovo 11d. Lietu
vos atstovai paskelbė atku
riamą Nepriklausomybę.
Lietuvoje per 12 m. šį tą pa
darėme, kad būtų stabdomas
komunizmo virusas. Galima
sakyti, mūsų šalis atmetė at
virą ligos formą, tauta pakilo
iš mirties patalo ir vėl sava
rankiškai gyvena, mokosi gy
venti laisvėje, kad ir svyruo
dama, klupinėdama dėl pa
tirtų žaizdų pasekmių, vargdama su slaptomis ligos for
momis. Nepamirštami lieka
skaudūs Stasio Lozoraičio žo
džiai, kai visą gyvenimą už sa
vo tautos laisvę kovojęs dip
lomatas pagyveno kiek laiko
Lietuvoje ir susidūrė su jos pookupacine, pokomunistine tik
rove. „Lietuvos kraujas už
nuodytas", — supraskime,
kaip sunku jam buvo tarti
šiuos žodžius. Žaizdos žmonių
dvasioje tebėra gilios, o ypač
ten plačios dykvietės; jos įta
koja visuomenės vertybes,
žmonių galvoseną, elgseną ir
darbus. Šių nuteriojimų nėra
nei kaip apskaičiuoti, nei kam
sąskaitų pateikti.
Ir vos dėlto kai kur komuniz
mas turėjo atsitraukti. Tai ži
nomas kelias, kurį Lietuvoje
nuėjome, atmesdami vienos
politinės klikos uzurpuoto am
žino valdymo sistemą ir dik
tatūrą, atkurdami demokra
tiją kaip tikrų rinkimų teisę ir
su ja — nepriklausomą valsty
bę. Totalitarinės valstybės pri
vilegijuotam sluoksniui —
kompartijai — buvo pasiūlyta
sąžiningai atgailauti ir išnyk
ti. Daugybė eilinių narių taip
ir padarė, pasitraukė iš kom
partijos. Griuvo visa Rusijos
komunizmo imperija, apgau
lingai pasivadinusi kažkokia
sąjunga, nors niekas į ją savo
valia nesijungė. Išėjo iš Lietu
vos okupacinė kariuomenė, o
sumažėjusi ir pasidalijusi
kompartija transformavosi į
kelias paveldėtojas — dvi le
galias — LDDP ir Socialistų,
ir gal dar dvi nelegalias. Deja,
komunizmo viruso veikimas
tebėra juntamas gerokai pla
čiau. Demagogija ir agresija,
kiršinant visuomenės grupes,
socialines „klases" vieną prieš
kitą, yra ir toliau atpažįstami
raudonojo fašizmo bruožai, tie
patys kaip rudojo, — nepai

sant ar būtų keliamos vėliavos
su svastikomis ar kūjais, ar
apverstos trispalvės. Todėl
šiandien prasidedantis Kong
resas turi keleriopą reikšmę
— ir tarptautinę, tarpvalstybi
nę, ir vietinę, ir bendražmogišką, nes tiesos apie praeitį ir
žinojimo apie dabartį reikia
visiems kaip vaistų.
Kai kuriais atvejais sakome
— kad nepasikartotų kas bu
vo, šiuo atveju galima pasaky
ti dar taip — kad neatgytų
kas tebėra.
Sveikinu Kongresą ir jo ini
ciatorius, kurie galų gale ėmė
si įgyvendinti prieš devyne
rius metus Aukščiausiosios
Tarybos-Atkuriamojo
Seimo
paskelbtą idėją įvertinti ko
munizmo nusikaltimus antra
jame Niurnbergo procese. Te
prasideda ir šis procesas, be
kurio tarptautinis teisingu
mas, gerokai luošas, krypu
liuoja į naują tūkstantmetį. Iš
Vilniaus į Hagą — štai kur
būtų labai aiškus tikslas.
Kartu noriu pasidalinti min
timis apie komunizmo doktri
ną ir jos žalingiausią ydą. Tai
blogio pateisinimas ir išaukš
tinimas. Jos dėka pats komu
nizmas su visa filosofija ir
praktika reiškiasi kaip išlais
vintas blogis, kuriam, be abe
jo, reikia priešintis kur tiktai
galima ir kaip galima — kol
galima.
Kelias tezes pailiustruosiu
pavyzdžiais iš Lietuvos patir
ties.
Komunizmo idėja gimė ir
plito kaip viena iš XDC-XX a.
utopijų. Ją lydėjo karštų fana
tikų ir šaltų, ciniškų dema
gogų darbai. Ideologija ir dar
bai neatskiriami, nes iš pat
pradžių buvo sukurta tariamų
„istorijos dėsnių" koncepcija,
atleidžianti nuo moralinio pa
sirinkimo ir atsakomybės, jei
gu darbai, pirmiausia prievar
ta, įkūnija ir spartina mitolo
gizuotą „istorijos vyksmą" su
jame savaveiksmiškai besi
reiškiančia dėsninga visuome
nės raida. Padėk „istorijai",
naikink idėjas, darbus ir žmo
nes, kurie trukdo „pažangai"
— toks buvo blogio pateisini
mas, blogio pavertimas gėriu,
žmonijos golgota į būsimą ko
munizmo „gėrį".
Tame golgotos kelyje į nie
kur, vardan utopijos, eksperi
mento ir tenkinant žiaurumo
instinktus, paklota apie šimtą
milijonų gyvybių. Daugiau
kaip pusę jų turėjo sudaryti
moterys ir vaikai.
Nepamirština ir tai, kad ko

SAGA
RIČARDAS VAICEKAUSKAS
Tremties prisiminimai
Nr.8
Tęsinys
Vištas pešė sėdėdami ant laiptų, ve
dančių į baržą, trukdydami visiems — tarnautojams
ir keleiviams. Plunksnas metė bet kur, žarnas taipogi
— tiesiog po kojom. B baržos atnešė du ilgus su at
kaltėmis suolus. Juos sulaužę, virė vištas ir bulves.
Netrukus prasidėjo vakarienė. Kaliniai ryte rijo ne
luptas karštas bulves ir vištieną. Likusį sultinį kabino
tuščiais papirosų pakeliais arba konservų dėžutėmis,
kas kaip galėjo ir kaip išmanė, kad tik pasisotintų.
Kitą rytą darbų paskirstymas vyko panašiai, tiktai
Nadės palaidinukės draskytojas buvo nusiųstas „tetą
aplankyti".
Ilgai vaikščiojęs Osetrove, pavakary grįžau į baržą.
Netrukus pasirodė „tetos giminaičiai", nešini lagami
nu ir dideliu pundu. Grįžo „maistininkai", šį sykį su
labai keistu grobiu; pririšę virvę, vedėsi benamį šunį.
Šuo atrodė apgailėtinai: visas nušiuręs, vietomis
matėsi beplaukė oda, pasidengusi skauduliais, dribo
seilės... Štai kokį grobį tepajėgė įsigyti „maistininkai".
Netrukus iškilo problema: kas nudobs šunį? Jaunas
kalinys, pravarde ^Krivoj", kreipėsi į greta jo stovėjusį
kalinį: „Tu, Fiodorai Ivanovičiau, du kartus sėdėjęs už
'šlapią reikalą', gal nudobtumei šunį?". Šis, giliai už

munizmas yra karas. Kaip
sako vienas iš „Juodosios ko
munizmo knygos" autorių Stephen Courtois, „kalbant apie
lenininę ir stalininę Rusiją,
jos grynai eksperimentinė, bet
puikiai apgalvota, logiška poli
tinė veikla tiesiog stingdo
kraują gyslose".
Lietuva pažino šį reiškinį
savo likimu, todėl mūsų bau
džiamajame įstatyme apie ge
nocidą yra įrašyta ir „socia
linių arba politinių grupių
naikinimas". Teismams keis
tai siūbuojant, ar civilių gy
ventojų naikinimas okupuo
tame krašte tikrai yra genoci
das, sugrąžinom į Baudžiamą
jį kodeksą visą „Karo nusikal
timų" skyrių, kurį prieš keletą
metų ekskomunistai
arba
LDDP buvo apskritai išmetę.
Dabar Lietuvoje prie karo nu
sikaltimų be išlygų priskirta
okupuotos valstybės civilių gy
ventojų trėmimas į okupavu
sios arba aneksavusios vals
tybės teritoriją.
Ne tokia sausa įstatymo kal
ba, o tikrovėje tai reiškė de
šimčių tūkstančių nekaltų
žmonių — vyrų, moterų, vaikų
ir senelių — mirtį vergų darbo
stovyklose, didžiulėse bado, išsekinimo ir šalčio „kamerose".
Kas juos pasmerkė tokiai kan
čiai ir mirčiai? Sovietinio reži
mo, komunistų valdžios parei
gūnai, okupantai ir kolaboran
tai.
Ar jie buvo bepročiai, tie pa
reigūnai, ar tik nežmoniškai
žiaurūs? — Ne, jie nebuvo be
pročiai, jie veikė šaltai ir žiau
riai. Kas jus padarė tokiais
žiauriais? Komunizmo ideolo
gija, niekinanti ir naikinanti
meilę ir gailestingumą: komu
nistinis auklėjimas, nusikals
tama doktrina tikrovėje.
„Tą operaciją reikėjo padary
ti", — taip apie egzekucijas ir
masinius trėmimus kalbėjo
1963 m. vasarą Palūšėje jau
niems menininkams vienas
tuometinių komunizmo šulų
Lietuvoje Genrikas Zimanas.
Jo žodžius įsiminiau visam gy
venimui: „Tą operaciją reikėjo
padaryti. Mes neturėjom skal
pelio, tai padarėm ją kirviu".
Prieš keletą metų, Rusijai
įsivedus savo armiją į Čečėni
ją (pirmajame Čečėnijos kare),
Rusijos ministras aiškino pa
sauliui visai panašiai: „Mes
turime juos naikinti, nes jie
priešinasi". Tai nuolatinė, ge
ležinė komunistų nuostata,
suformuota ir naudota jau Le
nino: smurtu iššaukti pasi
priešinimą ir tada naikinti už
pasipriešinimą. Auka turi būti
pati kalta dėl savo žūties, ar ji
būtų vadinamoji „buržuazija",
ar kaimyninė Baltijos vals
tybė, prieš kurią visuomet at
siras papildomų priekabių, ar
tinančių pasaulinę komuniz
mo pergalę.
Štai čia vėl verta grįžti prie

DRAUGAS, 2000 m. birželio 15 d., ketvirtadienis
Danutė

Bindokient

Dėmesio stoka —
n epa teisinama

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, Kovo 11-tosios proga. Seimo pirm.
Vytautas Landsbergis buvo pakviestas į Vašingtoną, kur JAV Atstovu
rūmuose buvo atitinkamai šis svarbus įvykis paminėtas. Po to Atstovų
rūmų pirmininko Dennis J. Hastert suruoštame priėmime V. Landsbergis
turėjo progos susitikti su žymiais valdžios žmonėmis, o taip pat įteikti ofi
cialią dovaną pobūvio šeimininkui — Dariaus ir Girėno skulptūrėle.

pseudomok-lmės komunizmo
filosofijos, kuri neprasčiau už
pseudomok.-linį nacių rasizmą
pateisino tautų ir „klasinių
priešų" naikinimą. Tariamų
istorijos dėsnių tariamas ob
jektyvumas — kas turi laimė
ti, o kas išnykti — reiškia iš
ankstinę indulgenciją, Markso
ir Lenino avansu išrašytą nuo
dėmių atleidimą. Tada ir bet
kurie nusikaltimai — nebe nu
sikaltimai '• arba tik sąlygiš
kai), ir moralė, kaip ją sufor
mulavo Leninas, labai papras
ta: gera tai. kas artina komu
nizmo pergalę.
Taip per tariamą „klasių" in
teresų nesutaikomumą
ir
„nuolat stiprėjančią klasių ko
vą" buvo einama į socialinį ge
nocidą, socialinių grupių nai-"
kinimą del to, kad jos kitaip
galvoja arba tiesiog turi neju
damo turto ir „gamybos prie
monių", kurių nespėja entu
ziastingai atnešti naujiesiems
valdovams. O net ir atnešan
čius, atsisakančius, bet praei
tyje turėjusius dėl viso ko ge
riau pribaigti.
Komunistinis nuodėmių at
leidimas tarnams ir kurstymų
demagogija skatino atsiskleis
ti blogiausiam, kas tiktai glū
di arba gali glūdėti žmogaus
prigimtyje. Tai nemeilė, ne
jautrumas,, panieka kitam
žmogui, jeigu tik jis nėra stip
resnis (reiškinys pastebimas
ir valstybių santykiuose). Tai
netikėjimas nei Dievu, nei
meile, nei gėriu, kurie turi
bendrą vardiklį, tačiau tampa
vien pa;-tyčioj imo ir neapy
kantos objektu. Taip komuniz
mo sistema pajungė sau ir ek
sploatavo visokiausius žmonių
nepilnavertiškumo komplek
sus, skat;no kolektyvinę pa
giežą ir pr-ichozę.

kalba ir papročiais, kurie
galbūt yra „kliūtis komunizmo
pergalei"; protų prievartavi
mas nekenčiant tiesos ir pri
metant reiškiniams visai prie
šingo turinio žodžius, kuriuos
įsakoma vartoti; ypatinga ne
apykanta konkuruojančiai ide
ologijai ir vertybių sistemai,
kaip antai tikėjimas ir bažny
čia, — štai ir taip reiškėsi
komunizmo išlaisvintas blo
gis. Pacituosiu iš knygelės „Iš
davystės poemos", kurią turė
jote gauti.
„Liaudis padarė išvadą, kad
ne visi kairieji yra kairieji ir
kad esama tokių kairiųjų, ku
rie prireikus išduoda liaudies
interesus buržuazijai". „Ir mes
neišvengsime klasių kovos...
Buržuazija ir mūsų krašte ge
ruoju nepasiduos, bet galime
būti tikri, kad dabar, įėję į So
vietų Sąjungą, mes ir toliau
laimėsime ir savo kovą privesime prie laimingo galo". „Po
nai smetonininkai grobė ligi
paskutinės karvės ir tokiu bū
du išspaustais pinigais pirko
sau užsienyje dvarus, vilas ir
plantacijas. Smetona pats turi
nusipirkęs plantacijų".
Už šių groteskiškų kalbų,
kurias sakė komunistų paskir
ti okupuotos Lietuvos vadina
mojo „liaudies seimo" nariai,
slypėjo nebe juokai, o artėjan
tis naikinimas, trėmimai ir
žudynės. Pastarųjų metų žu
dytojų neapykanta reiškėsi ir
kaip beribis sadizmas — taria
mų „priešų", atsitiktinių kali
nių iš Telšių kalėjimo, nukan
kinimas pasimėgaujant. Ji
reiškėsi ir kaip negirdėtas pa
saulyje nekrosadizmas — mė
gavimasis kapojant, darkant,
viešai išniekinant kovoje kri
tusių arba nusižudžiusių Lie:
tuvos laisvės kovotojų kūnus.

Neapykanta kitokiam — su
jo kitokiomis vertybėmis, mo
ralės prir.dpais, netgi tautine

Nukelta i 5 psl.

sigavęs, atšovė: „Aš šunų. ir nesiginančių nežudau".
Kaliniams vienbalsiai pritarus, tą turėjo atlikti _Krivoj". Griebęs akmenį, „Krivoj" trenkė šuniui į gaivą.
Šuo susverdėjo. Greta stovėjęs kalinys griebė šur.; už
užpakalinių kojų ir jas patraukė. Šuo griuvo, o ant jo
— „Krivoj". Sugriebęs rankomis šuns kaklą, jį pas
maugė. Šunį lupo keliese: peiliu ir stiklo šukėmis Ne
trukus kibire kunkuliavo vakarienė... Kaliniams s įsė
dus valgyti, man, kaip svečiui, buvo pasiūlytos šuns
kepenys. Virtos. Ačiū. Čia verta priminti, kad į ka! nių
siautėjimą prieplaukoje, o ir pačiame mieste, mi'rcija
bijojo kištis, žinodama galimas pasekmes. Be to, kali
nių grupė turėjo išvykti iš Osetrovo. Reikėjo tyliai
laukti. Atvykus vakariniam traukiniui iš Taišeto, bar
žoje pasirodė pažįstamas iš Bykovo laikų Kęstutis Eidukaitis, laikinai grįžtantis iš Lietuvos į Jakutiją <;iuo
metu jis gyvena Vilniuje). Po vakarienės didelė calis
kalinių dingo. Mano supratimu, jie išvyko vykdyti
„operacijos". Pasikalbėję su Kęstučiu, naktį prasi audėme ant suolo. Rytą Kęstutis išėjo apžiūrėti Os< *.rovo, o aš likau baržoje.
Netrukus po vieną, po kelis iš naktinės operacijos
ėmė grįžti kaliniai. Kiekvienas kažką nešė. Vadeiva
pranešė, kad ryt atvyksta garlaivis „Maskva", ir visi
turės įsikrau8tyti į laivą. Tam reikia pasiruošti, nes
pakliūti į laivą be bilietų tokiai grupei bus labai sun
ku. Reikia imtis visų įmanomų priemonių.
Po pusryčių vieni kaliniai išėjo dar „padirbėti", o kiti
iš kažkur atplukdė kelis rąstus. Juos suraišiojo virva
galiais ir vielomis, išėjo plaustas, tinkamas garlaivio

Nėra abejonės, kad užsie
nio, ypač Amerikos, lietuviai
per pusšimtį metų atskirti
nuo savo kilmės krašto, susi
darė savo dėmesio ir rūpesčių
sąrašus, nemažai besiskirian
čius nuo tautiečių, gyvenančių
Lietuvoje. Galbūt kaip tik dėl
to tarp šių dviejų savo tautos
dalių randame tiek daug skir
tumų: galvosenoje, siekiuose,
pirmumuose.
Kadangi tauta taip atkak
liai reikalavo laisvės, nepri
klausomybės,
nesutikdama
nei centimetru nusileisti, dau
gelis išeivių susidarė nuomo
nę, kad iš esmės Lietuvoje
žmonės per tuos okupacijos
dešimtmečius nepasikeitę, te
begyvena tais pačiais troš
kimais, svajonėmis, siekiais,
kaip užsienio lietuviai. O visų
tų siekių viršūnė: laisva, ne
priklausoma tėvynė!
Nereikia manyti, kad tik
Lietuvoje mūsų tautiečių gal
vosena bei pasaulėjauta per tą
laikotarpį pasikeitė. Stipriai ji
pakito ir Vakaruose atsi-dūrusiems. Kaip kadaise Ameri
kos klasikas rašytojas-humoristas Mark Twain yra
maždaug taip išsireiškęs: ry
tai yra rytai, o vakarai — va
karai; retai kuomet jie akis
akin susitinka ir sutampa..."
O būtų daug lengviau susi
kalbėti ir bendrai darbuotis,
jeigu pasistengtume ištrinti
tamsiausias praeities dėmes ir
susitelkti ties dabartimi, atei
timi...
Deja, neatrodo, kad tas taip
greitai išsipildys. Štai paim
kime pavyzdžiu dabar Vilniuje
vykstantį tribunolą baisie
siems komunizmo darbams
pasmerkti. Nors daugelis už
sienio lietuvių į šio renginio
ruošą žiūrėjo kiek skeptiškai,
galbūt net su baime, kad jo or
ganizatoriai kažkaip tarytum
atžagariai dirbo, tarytum ne
pakankamai svarbos jam sky
rė, per mažai informacijos tei
kė, tačiau, teismui prasidė
jus, nuotaikos pasikeitė. Da
bar dėmesys sutelktas į tribu
nolo eigą: akylai stebima, kas
dalyvauja, ypač kas nedaly
vauja; kas liudija, kaltina,
gina. Nemažiau svarbu ir kiek
šiam renginiui vietos skiria
Lietuvos žiniasklaida. (Ar ne
dėl to Amerikos spauda bei
televizija komunizmo teismą
vengia minėti, kad Lietuvoje
visuomenės informavimo prie
monės neskiria jam deramos
svarbos?)
Šiandien spausdiname visą
Seimo pirmininko kalbos teks
tą. Nors jis ir ilgas, bet jau

šturmui.
Artėjo paskutinė naktis. Ryt plaukiame į Jakutską!
Paskutinę naktį praleidome ne baržoje — kalinių kom
panijoje, o pas kalvį Vinkų besišnekučiuodami. Bu
vome maloniai priimti, pavaišinti bulvėmis ir džio
vinta žuvimi. Rytą nusigavome į prieplauką, į kurią po
dviejų valandų turėjo atplaukti garlaivis.
Kaliniai buvo pasiruošę išlaipinti garlaivyje „desan
tą". Ant baržos stogo sėdėjo drąsesnieji, o prie borto
lūkuriavo keli stipraus sudėjimo žmogėnai. Ant kranto
sėdėjo mūsų pažįstamos merginos, greta keli gulėjo.
Visi laukė, mes irgi.
Iš Lenos aukštupio atpūškavo garlaivis, pasiruošęs
priimti tą margą minią. Padaręs lanką ir apsigręžęs
prieš srovę, garlaivis atsargiai artinosi prie baržos.
Pagaliau laivas sustojo, jūreiviai jį prikabino prie bor
to. Prasidėjo keleivių sodinimas. Ant baržos stogo
sėdėję kaliniai klaikiai sušvilpė, šoko į garlaivį. Nuo
borto nustūmė laivo įgulą ir per trapą, per apsauginę
tvorelę į denį įsiveržė likusieji. Tuo laiku krante bu
vusieji kaliniai sušoko ant plausto ir. kartimis prisistūmę prie laivo borto, sėbrų numestomis virvėmis ir
kopėtėlėmis taip pat sulipo į vidų. Visa tai man pri
minė piratų laivo užėmimą.
Mums su Kęstučiu skubėti nebuvo kur. Turėjome
nusipirkę bilietus į kajutes, tad ramiai užėmėme savo
vietas. Netrukus sušvilpęs garlaivis atsisveikino su
Osetrovu ir nuplaukė Jakutsko link. Sudie, Osetrovai!
Kad daugiau tavęs nematyčiau. O prisiėjo...
Prasidėjus ilgai truksiančiai kelionei, kaliniai sukru

trus ir išsamus. Kas turėjo
progos internete žvilgtelėti į
birželio 13 d. populiariausio
Lietuvos dienraščio komenta
rus, be abejo, stebėjosi kai ku
riomis V. Landsbergio kalbos
citatomis. Ištrauktos iš kon
teksto, jos skambėjo tuščiai,
net neatsakingai. Nepaisant
nuolatinio „tarkavimo" Lietu
vos žiniasklaidoje apie Seimo
pirmininko „nepopuliarumą"
tautoje, jį nuolat regime įvai
riose šventėse, minėjimuose,
renginiuose, ypač provincijoje,
ypač politinių kalinių, tremti
nių, partizanų tarpe. Jis ten
„išdrožia" atitinkamą kalbą ir
savo atsilankymu gražiai nu
teikia renginio dalyvius, ku
riuos per dažnai aukštieji
valdžios žmonės stengiasi ig
noruoti.
Tokia „žmonių žmogaus" sa
vybe pasižymi ir Lietuvos
prezidentas Valdas Adamkus.
Pradžioje tai, atrodo, gerokai
nustebino, prie kitokio elgesio
pripratusius, tautos gyvento
jus, bet prezidento asmenybės
šiluma ir elgesio paprastumas
pagaliau įtikino, nuoširdumu.
Tad juo labiau keista — ir ap
maudu — kad prezidentas šį
svarbų renginį, dažnai vadi
namą net tolygiu nacių teis
mams po II pasaulinio karo,
pasveikino tik... trumpu žo
džiu, net ne jo paties perskai
tytu! Pasiteisinimai, kad pre
zidentas turėjo „kitų įsipa
reigojimų ar susitikimų" šiuo
atveju neįtikina. Juk komu
nizmo pasmerkimo teismas
pradėtas planuoti ir jo data
nustatyta seniai, todėl ir ki
tus reikalus buvo galima pa
stumdyti į šalis, skiriant bent
valandą laiko šiam svarbiam
įvykiui.
Prezidento nedalyvavimas
atidarymo metu padarė galbūt
neatitaisomą žalą: ir pačiam
prezidentui, ir visam rengi
niui. Pirmu atveju, V. Adam
kus suteikė daug pašaro opozi
cijos arkliui, kuris galės kelias
savaites vežti priešiškumo
vežimą. Tai naujos malkos ant
gausiai kurstomo laužo prieš
visus užsienio lietuvius, no
rinčius darbuotis tėvynėje
(mes žinome, kas tą laužą la
bai uoliai kursto). Be to, ir
Amerikos lietuviai, kurie V.
Adamkaus darbą buvo pradėję
labai pozityviai vertinti, dabar
randa vis daugiau kritikos
žodžių. Antra, jeigu j renginį
nesiteikė atvykti prezidentas,
tai, matyt, nesvarbu. Tam tik
ri Lietuvos (ir užsienio) sluok
sniai to tik ir nori!

to veikti. Susispietę pirmojo denio viduryje, sukvietė
„strielką" (mūsų supratimu — nusikaltėlių gamybinį
pasitarimą). Klausimas buvo trumpas: kaip ir kuo
padėti merginoms, tapsianCioms jauku. Kam patikėti
„sužadėtinio" funkcijas? Kol „strielkoje" vyko diskusi
jos, pasirodė merginos: abi išsipraususios kūryklos du
še, pasidažiusios ir persirengusios. Jos atrodė itin pa
traukliai. Viena buvo apsivilkusi visiškai naują mels
vos spalvos ryšininkės uniformą su aukso spalvos ant
siuvais ir žaibais. Antroji vilkėjo tamsiai mėlyną kos
tiumą ir baltą palaidinukę. Vadeiva, nužvelgęs mergi
nas, liko patenkintas. Tuoj pat merginoms liepė įsisą
moninti savo versiją: pirmoji, Nadė, turėjo vaidinti iš
Soči grįžtančią pašto viršininkę, antroji, Klavdija Stepanovna, — matematikos mokytoją, siunčiamą iš
Maskvos į Jakutską inspektorės pareigoms. Viską
smulkiai aptarus ir paskyrus „sužadėtinius", merginos
išėjo ieškoti aukų. Nusigavusios į restoraną, neilgai
sėdėjo vienos. Netrukus prie jų stalelio prisėdo du pir
mos klasės keleiviai. Tai buvo gerokai pagyvenę stori,
nuplikę, gal rajkomo ar oblpolkomo. o gal tresto vado
vai, ar politrukai. Po trumpos pažinties ir gausių vai
šių „mokytoja" ir „pašto viršininke" atsidūrė garbin
tojų pirmos klasės kajutėse Tie mulkiai, merginų ap
žavėti, neatkreipė dėmesio į tai, kad jos buvo basos ir
be kojinių. Net brandaus socializmo laikais pašto vir
šininkės, o tuo labiau mokytojos, avėjo kokius nors ba
telius. Mulkiams užmigus, merginos atidarė kajučių
langus ir įsileido savo „sužadėtinius".
Bus daugiau
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BISKUPINAS-KERNAVĖVOLINAS-BISKUPINAS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

JONAS VITKŪNAS
Eksperimentinė
a r c h e o l o g i j a a r b a idėjos
giminias
N*e taip seniai plačiajai vi
suomenei eksperimentinė ar
cheologija buvo ne daugiau
kaip teorinė sąvoka. Keistai
skambėjo tokie terminai kaip
..gyvoji archeologija" arba „gy
voji istorija".
Kai Kernavės muziejus prieš
trejetą metų parengė edukaci
nę programą „Gyvoji archeolo
gija", išgirdau ne vienų abejo
nę jau vien del paties „gyvo
sios archeologijos'' termino.
O p.;t! eksperimentinės ar
cheologijos idėja ir patirtis jau
buvo šalia mūsų. Buvo skaldo
mas titnagas, lipdomi puodai.
bandyta atkurti archeologų
rastus papuošalus, gilintasi į
kitų archaiškų amatų techno
logines paslaptis.
Platesnei veiklai, išėjimui į
visuomenę reikėjo pradinio
postūmio Tas postūmis buvo
Biskupino Lenkija' IY-oji ar
cheologijom švente.
vykusi
199> m. rugsėjo mėn. Daly
vauti joje garb'^ svečio tei
sėmis buvo pakviesta grupe
Lietuvos eksperimentines ar
cheologijos entuziastu, muzie
jininku, kultūros darbuotojų.
Išvyka rėmė Kultūros ministe
rija. Lietuvos archeologų drau
gija. Po Rumšiškėse vykusios
„generalinės repeticijos" „nau
jokai" Hiskupine pasirodė pui
kiai, gautt-kvietimai ( kitas ar
cheologijos šventes. Tai paska
tino ryžtis naujam žingsniui
— organizuoti tokias šventes
ir Lietuvoje, kurios priartintų
archeologijos ir istorijos žinias
prie visuomenes. Iškilo klausi
mus, Ujir -organizuoti tokias
šventes: Kernavėje? Trakuo
se'.' Šių metų liepos mėn.
šventes įvyko ir Kernavėje, ir
Trakuose. Jos nebuvo vieno
dos, o tai yra gerai. 'Apie
šventes plačiai rašė šalies
spauda, i

liau išmoko
ornamentuoti
beržo tošį. verpti verpstelių...
Eksperimentinės archcokv
jos idėją entuziastingai propa
gavo muziejaus Archeologijos
skyriaus vedėjas. VU doc. dr.
A. Luchtanas, o ją palaikė ir
emesi praktiškai (gyvendinti
— muziejaus direkcija.
Po Biskupino archeologijos
šventes archeologijos dienų or
ganizavimo Kernavėje idėja
jau „susirgo" didžioji dalis ko
lektyvo, o su tokiomis pajėgo
mis jau buvo galima atlikti ir
ne visai įprastus darbus. Mu
ziejaus direkcija su Lankytojų
aptarnavime) ir Archeologijos
skyriais parengė šventės orogramą. scenarijų. Prasidėjo
įtemptas darbas. Dirbome iki
išnaktų —tvarkėme teritoriją,
projektavome ir statėme ar
chaiškus bustus, siuvome dra
bužius, kūrėme šventės atri
butiką, savo jėgomis spausdi
nome kvietimus, programas,
kvietėme dalyvius, meno ko
lektyvus. O šventes metu, ap
sirengę archaiškais drabu
žiais, įnikome į senuosius
amatus...
„Gyvosios archeologijos'' die
nas Kernavėje, vykusias lie
pos 4-6 dienomis Pilies kalne,
organizavo Kernavės archeolo
gijos ir istorijos muziejusrezervatas. jas rėme Kultūros
ministerija. Švente buvo skir
ta Mindaugo karūnavimo —
Valstybės dienai paminėti.
Joje dalyvavo Biskupino šven
tės senųjų amatų puoselėtojai,
nemažai naujų eksperimen
tines archeologijos entuziastų.
Visiems jiems,
taip
pat
šventes rėmėjams, žiniasklaidai tariame ačiū už atliktą
darbą, eksperimentines ar
cheologijos, taip pat ir isto
rines atminties propagavimą.
Biskupine lankęsis kolekty
vas šventės metu išaugo. į ją

AUTOMOaUO. NAMU, SVBKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auksė
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOUS
3208 1/2W«et95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773) 5 8 1 - 8 6 5 4

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

Prie senosios Kernavė- piliakalnio...
įsitraukė naujų entuziastų,
Kernavės muziejaus darbuoto
jai. Ūkio dalies darbininkai
šventės metu rentė XIV a.
Kernavės pirtį, muziejininkės
D. Grigoniene ir V Lapenaitė
ne tik verpė archaišku verp
stelių ir audė pirmykštėmis
staklėmis, bet ir mokė šio
amato gausų smalsuolių būrį.
Joms talkino VPU studentė L.
Misiukaite. kuri. užmigdžiusi
kūdikį, šukavo linus. Archeo
logas G. Vėlius ir muzieji
ninke G. Vadišienė atkurtu
raginiu spaudu ornamentavo
beržo tošį. Jos ornamentavimus — unikalus Kernavės
XIII-XJV a. amatas, neturintis
analogų kaimyniniuose kraš
tuose.
Didelį susidomėjimą sukėlė
titnago apdorojimas. Archeolo
gas dr. V. Juodagalvis ne tik
meistriškai ^kalde titnagą, bet
ir teikė išsamią informaciją
apie šį. viena seniausių, proistorės amatų.
Naujokas tokio pobūdžio
šventėje buvo ir aludaris V.
Vaškevičius, Pasvalio krašte
gaminantis alų „Šnekutis".
Skanaujant alų nuobodžiauti
neteko — „šnekučiu" pramin-

,,Gyvosios a r c h e o l o g i j o s "
dienos K e r n a v ė j e
Pirmieji bandymai ir idėjos
atkurti senuosius amatus gi
mė dar Kernavės etnoarcheo
logijos stovykloje, kuria Šir
vintų
rj. vyresnių
klasių
moksleiviams ketverius metus
i eiles organiza%-o Kernavės
muziejaus Lankytojų aptarna
vimo, Archeologijos
skyriai
kartu su Širvintų rj. savival
dybes
Kultūros
skyriumi.
Moksleiviai ne tik dalyvavo
eologiniuose kasinėjimuo
se, bet ir susipažino su ar
cheologiniu darbu, eksperiicntinės archeologijos ele
mentais, bandė gaminti archaH.-Kf l'odvtine keramiką, ve-

Senov nia

> > atmatai buvo demonstruojami „gyvosios istorijos renginiuose

tas aludaris pas;: odė esąs
neeilinis pasakorius, senųjų
alaus gamybos tuhnologijų
žinovas.
Visi, kas užsuko į proistorės
sektorių, neliko abejingi ar
chaiškai šeimai — archeolo
gams Daivai ir Aleksejui
Luchtanams, kurie su mažai
siais p a g a l b i n i n k a i — dukra
Austėja ir s ū n u m i Vytautu —
archaiškomis sąlyginis gami
no maistą. Archeologai meis
triškai atkūrė proį-torės gy
ventojų
buitį,
primityvųjį
maisto gamybos procesą. Tai
prie vieno, tai prie kito ugnia
kuro sukinėjosi D;-:va. Aus
tėja trinamosiomis girnomis
mikliai trynė grudiis. Šeimos
gah'a lupo kiškiui' K ūlį, o ant
tvorų džiūvo d a r Kelios žvėrių
odos. Virš laužo .at iešmo
kepė avinas, a n t įkaitintų
laužo akmenų — paplotėliai, o
žarijose — žuvis mc'.yje ir Lie
tuvos ežerų molius: ai — gel
dutės. Ant tvorų dziuvo gry
bai, vaistažolės...
Greta, kaip tikri profesiona
lai, darbavosi senėjų amatų
propaguotojai, pra> jusiu metų
Biskupo šventės dyfyviai.
Mažeikių muziejaus darbuo
tojai Raimonda ir Vytautas
Ramanauskai — gaminių iš
beržo tošies žinovai. Kartu su
Kernavės muziej; inkais at
kūrus beržo tošies >rnamentavimo technologiją. ,ų gaminiai
tapo dar gražesni primenan
tys autentiškus Kernavės kauladirbio sodybos radinius. Pra
eivių akį trauke c alios beržo
tošies kraitelės. įv.;aais indai.
Primityviame 'naste kartu
su titnago skaldytoju įsikūrė
Rumšiškių muzie us darbuo
tojas R. Aranau-r iŠ. Čia pri
mityviu grąžtu g:;žė, šlifavo
gintarą, gamini' archaiškų
amuletų kopijas, /airius pa
puošalus.
Šiaulių „Aušros muziejaus
archeologės B. S iatkienė ir
A. Šapaitė iš liet)- . žievės ga
mino kibirėlius. Tokius IVVIII a. kibirėlius nuskendu
sius šulinyje arch logės apti

ko Lieporiuose. Joms rūpėjo
ne tik kibirėlių paskirtis, bet
ir gamybos technologija. Ki
birėliai buvo gaminami iš lie
pos žievės, susiuvant ją liepos
karnos virvutėmis. Taip iš to
limos praeitis atgimė dar vie
nas amatas.
Vyrai ilgokai stoviniavo prie
kalvių Vlado ir Dimos Kuzinų
sodybos. Kuzinai — kalviai
profesionalai, senovinių gink
lų gamybos technologijų žino
vai. Smalsuoliai kilnojo iš Da
masko plieno nukaldintą kataną. kalavijus, grožėjosi dai
liosios kalvystės gaminiais, o
mažieji
smalsuoliai
pūtė
dumples.
Na. o juvelyrų dirbiniams
neliko' abejingi nei vyrai, nei
moterys. Marijampolietis K.
Barišauskas ir kaunietis S.
Kvietka demonstravo archeo
logų rastų senųjų papuošalų
kopijas, kaldino monetas. Čia
pat buvo galima ir pačiam nu
sikalti monetą, įsigyti unika
lių segių, žiedų.
Netruko smalsuolių ir prie
puodžių sodybos. G. Grižas
(Nacionalinis muziejus), V.
Ramanauskaitė (Šiaulių „Auš
ros" muziejus) ir V. Vaitke
vičienė 'Ukmergės rj.) gamino
ir čia pat lauže degė archaišką
brūkšniuotąją ir grublėtąją
keramiką. V. Vaitkuvienė ke
lerius metus iš eiles dirbo Ker
navės etnoarcheologijos sto
vykloje. Kartu su muziejaus
archeologais keramikė atkūrė
lipdytinės keramikos gamybos
ir degimo technologijas, o su
kauptą patirtį perdavė stovyk
laujantiems moksleiviams. Ir
šį kartą mažieji smalsuoliai
prie ilgo stalo minkė molį —
lipde puodus.
Ziestinę viduramžių kera
miką gamino V. Jazerskas
(Lietuvos liaudies buities mu
ziejus). Jis nenuilstamai koja
suko masyvų ratą, ir visų
akyse gimė dailūs. įvairių dy
džių ir formų puodai.
Vienas iš unikalių šventės
renginių buvo senųjų muzikos
instrumentų demonstravimas.

Kalame visų rūsių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti f
Romui tel. 630-774-1025. "
Reikalingas vairuotojas,
turintis CDL. Darbas 300
mylių spinduliu aplink
Čikagą. Tel. 708-952-9989
arba 708-906-9945.
Experienced people to work
with elderly. References,
drivers license, good English
required. Non-smokers only.
Very good salary.
?
TeL 262-763-3375.
Daiva ir Evaldas Vyčinai at
skleidė muzikinių garsų su
kūrimo paslaptis, grojo rekon
struotais instrumentais, E.
Griciuvienė ir V. Steponaitis
(Lietuvos nacionalinis muzie
jus) demonstravo puošnius X
a. kuršių drabužius, I. Matu
lionienė (Vilnius), dr. A. Luch
tano padedama, šventės daly
viams sukūrė archaiškų dra
bužių kolekciją.
Liepos 6 d. — Valstybės
dieną — buvo pašventinta ir
iškelta Kernavės vėliava su
naujuoju Kernavės herbu. Vė
liavą iškėlė Širvintų rj. vice
meras, kernaviškis J. Purvaneckas. Iškilmėse dalyvavo
Vilniaus apskrities viršinin
k a s A. Vidūnas, kultūros ir
meno darbuotojai, archeologi
jos šventės dalyviai ir svečiai.
14 vai. Kernavės padangėje
suūžė lėktuvai. Trys lakūnai,
vadovaujami J. Kairio, lėk
tuvais JAK-50 parodė įspū
dingą aukštojo pilotažo pro
gramą.
Vakare ant Mindaugo sosto
piliakalnio buvo uždegtas au
kuras, vainikuotas simbolinis
Mindaugo sostas
(projekto
aut. A. Jankauskas).
Šventės metu koncertavo ži
nomi meno kolektyvai: „Rugiaveidė" su folkloro grupe
„Sedula". „Kūlgrinda", „Grie
žikai". Širvintų kultūros na
mų kamerinio choro grupė,
svečiai iš Latvijos. Norintys
galėjo pasivažinėti karieta,
pajodinėti žirgais.
Aktyviai šventėje dalyvavo
ir su eksperimentine archeolo
gija susipažino Širvintų rj.
moksleiviai, etnoarcheologijos
stovyklos dalyviai.
Šventė
jiems buvo edukacinės progra
mos dalis.
Organizatoriams šventė ne
buvo lengva, tačiau manome,
kad ji pavyko ir taps tradicine,
juo labiau, kad tokio pobūdžio
šventes jau ne vienerius me
tus vyksta kaimyninėje Lenki
joje, Vokietijoje ir kitur.
Volinas, B i s k u p i n a s

Ar tu moki verpti, ar tu moki austi
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Dar nespėję atsikvėpti po
„Gyvosios archeologijos" dienų
Kernavėje, liepos 14 d. išvy
kome į Voliną, j V-ąjį vikingų
festivalį.
Pakeliui aplankėme senąją
kryžiuočių sostinę Malborką
(Marienburgą).
Neišdildomą
įspūdį paliko gigantiška goti
kinė kryžiuočių pilis. Atsta
čius ir restauravus per II pa-

GREIT PARDUODA
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RIMAS LSTANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

New Visiem
12932 S. LaGrangc
Patas P a r k , I L « 0 « M
Bos.: 708-3614000
Vok* M a t : 773J54-7O0
Pager: 708-892-2573
K M : 708-361-9*18

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

Dviejų asmenų Seimą,
turinti šunį, nori
išsinuomoti butą nuo
liepos 1 d.
TeL 773-536-3709.
Legali imigracija {

Kanadą. Skambinti
Rimai tel. 708-218-0161.
a—•

saulinį karą sugriautą pilį,
joje 1961 m. įkurtas muziejus.
Malborke m u s šiltai sutiko bei
didžiųjų magistrų menėje prir .
ėmimą surengė šio muziejaus
direkcija,
kuriai
atstovavo
edukacinių programų vadovas
M. Stokowskis. Kolegos iš
Malborko iki vėlyvo vakaro
vedžiojo m u s po pilies menes,
kiemelius, vaizdžiai perteikė
įspūdingą Malborko pilies MM*d
riją. Malborką palikome j a u s 
dami didelį dėkingumą Lenki
jos kolegoms — Malborko
muziejininkams.
V-asis vikingų festivalis vy
ko liepos 16-18 dienomis.
Volinas — nedidelis, bet j a u 
kus miestas, įsikūręs Volino
saloje t a r p Ščecino įlankos ir
Baltijos jūros. Jis iškilojau IX
a., n u o XIV a. priklausė Han
zos sąjungai, kuriai nykstant
p r a r a d o ekonominį ir politinį
vaidmenį. Volino gyventojai
didžiuojasi savo istorine praei
timi, tai liudija ir penktus me
t u s organizuojamos vikingų
šventės (organizatoriai — Vo
lino savivaldybė ir Lenkijos
MA archeologijos ir etnologijos
institutas), į kurias susirenka
spalvingais drabužiais pasi
puošę ginkluoti viduramžių
riteriai iš Lenkijos ir kaimyni
nių šalių, senųjų amatų pro
paguotojai, muzikos kolekty
vai. Tris dienas visas miestas
švenčia: atrakcijos, koncer
tinės programos, ugnies sal
vės. ,
Įspūdingiausia šventės dalis
— riterių turnyrai, vikingų
laivų pasirodymai, teatrali
zuotos archaiškos apeigos. Na,
o šventės pagrindas — senieji
amatai.
Šioje šventėje grupė iš Lie
tuvos susilaukė
palankaus
vertinimo. Buvome pakviesti į
analogiškas šventes, vykstan
čias Žalgirio mūšio lauke, Bi
skupine (abu Lenkuoje), Slezvige (Vokietija).
Rugsėjo 16 d. j a u išvykome j
Biskupiną. Šią išvyką organi
zavo Kernavės archeologijos ir
istorijos muziejus-rezervatas.
• K l a i p ė d a . Gegužės 2 d.
Klaipėdos P. Mašioto viduri
nėje mokykloje atidaryta paro
da „Iš Šventosios žemės — į
visas tautas". Per atidarymą
kalbėję Telšių ir Klaipėdos ku
nigai pabrėžė, kad paroda su
teikia puikią galimybę giliau
pažinti pasaulio Išgelbėtoją.

DRAUGAS, 2000 m. birželio 15 d., ketvirtadienis
riją ir iki išvykimo į Ameriką
gyveno Beyreuthe, eidamas
įvairias pareigas
UNRRA rietuves kraunamiems sustin mas žlugo, antai net Rusijoje
1946 m. tapome svainiais —
įstaigose.
gusiems lavonams dar su komunistai nelaimėjo rinki
vedžiau jo žmonos Evelinos
1949 m. Julius ir Irena Nor- laužtuvu pramušdavo kauko mų. Tai kas laimėjo? Išeitų,
jauniausią seserį Antaniną.
kaitytė sukūrė šeimos židinį, o les. Tu, liaudies prieše, tikrai kad demokratija. Kadangi ko
1949 m. atvykome į Ameriką
1999 m. dukters ir žento na nepabėgsi! Nekrosadizmo ir munizmas yra karas, tai de
pas uošvius prof. S. Kolupailą
muose,
Hinsdale, IL, iškilmin dabar galėjom pamatyti televi mokratija turėtų paskelbti tai
prie Notre Dame u-to. Kartu
gai
giminių
ir artimųjų tarpe zijos ekranuose, kai Rusijos ką ir pakeisti požiūrį į karo
pradėjome darbą UNIROYAL
atšventė 50 metų vedybų su karinė technika ir ją vairuo nusikaltėlį Petrą Raslaną bei
įmonėje — Mishawaka, India
kaktį.
jantys „liūdi" valkiojo vielomis kitus.
na.
surištus čečėnų lavonus. Vyk
1950
m.
Julius
su
žmona
Palikim kol kas šį klaustuką
Bronius dirbo prie sprausmidytojai
—
vis
to
paties
komu
Irena
persikėlė
į
Ameriką.
ir
supraskim, kad vien tiesa
nių (jet) lėktuvų kuro sistemų
nizmo
auklėtiniai
arba
auklė
Nuo
to
laiko
iki
pensijos,
ne
padarys
mus laisvus. Tiesa
projektavimo, dažnai buvo
tinių
auklėtiniai.
galėdamas
teisininko
žinių
pa
apie
komunizmą,
tiesa apie
siunčiamas į Seattle —Boing'o
naudoti čionykščiame gyve
Kai Lietuvos komunistų va okupaciją ir suniokojimus,
įmones atstovauti UNIROY
nime, Julius dirbo fizinį dar dovai, 1941 m. pasitraukę į tarp jų — baisiausius protų
AL, kol pagaliau Boing jį pa
bą. Gelažiai užaugino ir iš Maskvą, sužinojo apie Rainių suniokojimus, kai protai neno
viliojo, ir jis su Evelina per
mokslino dukterį Dianą Kiz- žudynes, jie apklausė liudinin ri tiesos, o širdis gniaužia ne-,
sikėlė į Seattle.
lauskienę ir rūpinosi kitais kus ir nustatė kai kuriuos žinomybė. Išties, kito kelio
Ilgus metus dirbo prie ra
šeimos reikalais.
kaltininkus — sadistus žudy nėra — reikia kalbėti. Tik ta
ketų projektavimo ir buvo vie
Atliekamą nuo darbo laiką tojus. Ir nieko, vėliau buvo da būsim laisvi, o blogis var
Colorado lietuvių bendruo nas pagrindinių „Mėnulio ke
Julius sunaudodavo besidar netgi didvyriais paskelbtų. žomas, ne toks laisvas.
menė neteko veiklaus ir nuo lionės" gyvybės palaikymo
buodamas savo kiemelyje. Tai Taip sistema patvirtino, bū
širdaus nario. Eidamas 84- (Life support — Lunar Mo
buvo jo didžiausias malonu tent mąstymo sistema, kad
sius metus Auroroje, Colora dule) pagaminimo ir išban
mas: jis buvo ūkininko sūrius, surištus gyvus mėsinėti, lupti
do, širdies priepuolio ištiktas dymo bei sėkmingo nusileidi
nuo mažens pamilęs žemę. jiems odą, jeigu tie žmonės
balandžio 11 dieną, staiga mi mo mėnulyje sistemos inžinie
KAUNE PAGERBTAS
Mylėjo Julius medžius, krū pavadinti klasiniais priešais ir
rė Bronius Masiokas.
rių. Jo grupės parašai liko ant
VILTIES PREZIDENTO
mus, gėles. Valandas, o būda liaudies priešais — yra iš
Gimęs 1916.07.01, jis augo rėmo mėnulyje.
ATMINIMAS
mas pensininkas — ir ištisas esmės teisinga, nebaustina.
gausioje — keturių sūnų ir
Baigęs darbus Boing
Kauno Petrašiūnų kapinėse
dienas praleisdavo gražinda Tik vienas žudikas sulaukė at
dviejų dukterų Kazimieros ir NASA, persikėlė į Čikagą VAantradienį
pagerbtas žymaus
mas
savo
kiemą.
kurtos
nepriklausomos
Lietu
Benedikto Masiokų šeimoje, poR Corp. ir gyveno iki išė
Mirė Julius šių metų gegu vos pačioje Lietuvoje, o ligi tol politiko bei diplomato Stasio
Raguvoje, Panevėžio apskrity jimo į pensiją 1981 metais.
žės mėn. 11 d., sulaukęs 89 jau buvo apklaustas kaip liu Lozoraičio jaunesniojo atmini
je. Baigęs Kauno .Aušros"
Tuomet persikėlė į Aurorą
metų. Liko žmona Irena Nor- dytojas, ir KGB pulkininko mas. Šeštųjų savo vyro mirties
gimnaziją, įstojo į P. L. P. Ka ir su Evelina parašė bei iš
kaitytė-Gelažienė, dukra Dia Petro Raslano kaltė neginči ir perlaidojimo Lietuvoje meti
ro mokyklą, kurios XIX laidą leido stambų lietuvių-anglų
na Kizlauskienė, jos vyras An jamai matoma. Bet garsųjį nių proga S. Lozoraičio amži
baigė 1938. 05.18. j . leitenanto kalbų žodyną (1992 m.):
tanas ir anūkai Dalia ir And pulkininką dar pusantrų metų nojo poilsio vietą aplankė ve
laipsniu, buvo karo aviacijos „Words-Word8 —daugiau kaip
Nuotr. Eltos
paglobojo nepriklausomos Lie lionio žmona Daniela Lozorai
rius.
žvalgas.
1,300 psl. Evelina dar rašė
Pirmiesiems pavasario žie tuvos generalinis prokuroras tienė.
1939 m. rugsėjo 16-tą dieną straipsnius spaudai. Evelinai
Į
DANGIŠKUS
SODUS
IŠKELIAVO
Ambasadoriaus S. Lozorai
dams
skleidžiantis, atsiskyrė Artūras Paulauskas; byla ne
vedė Eveliną Kolupailaitę ir mirus (1993.11.19), jis 1995
buvo
keliama,
nepaimta
net
čio
pagerbimo ir atminimo ko
su
šiuo
pasauliu
Julius
ir
iš
uošvio prof. S. Kolupailos pa m. išleido jų abiejų ruoštą: „It
JULIUS
GELAŽIUS
miteto
pirmininkė Marija
keliavo
į
amžino
pavasario
tarimu įstojo į Vytauto Didžio ain't ezactly so" — Anglų-lie
įsipareigojimo neišvykti, Rai Garšvienė padėkojo Danielai
niekada
nevystančius
sodus.
jo u-to Technologijos fakul tuvių kalbų idiomatinį žody
šeimai — žmonai Irenai, duk
nių žudikui nė plaukelis nuo
Šeimos draugas galvos nenukirto. Gyveno sau Lozoraitienei, kad ji „bran
tetą.
ną. 1995 m. per Kalėdas vedė
rai Dianai Kizlauskienei su
giausią turtą padovanojo Lie
Raudonajai armijai okupa Filomeną Augytę-Kantautienę
šeima, velionio seseriai Pran
žmogus Lietuvoje, ką nors vei tuvai, grąžino Vilties prezi
vus Lietuvą, buvo atleistas iš ir su ja 1999 metais išleido sa
ciškai Marcinkienei bei ki
kė. Ir sistema toliau veikė. Tik dentą į gimtąją žemę".
karo aviacijos ir tęsė studijas vo paskutinį veikalą: „Lietu
tiems artimiesiems.
jau žlugus Maskvos pučui, kai
PATEISINTAS BLOGIS...
Žymaus Lietuvos diplomato
universitete.
viški posakiai ir jų amerikie
Koplyčioje maldas už mi
pasidarė aišku, kad Raslano
S.
Lozoraičio
vardas įamžintas
Jo diplome parašyta: „Labai tiški atitikmenys". Pirmoji lai
rusįjį sukalbėjo Palaimintojo Atkelta iš 3 psl.
įgūdžių greitai neprireiks, jam
Kaune
—
jo
vardu pavadinta
gerai išlaikęs visus egzaminus da apmokėta a.a. Adomo Kan
J. Matulaičio misijos kapelio Toks buvo dar antrinis teroras buvo leista pasprukti į Rusiją,
gatvė
ir
mokykla,
Kryžių kal
ir labai gerai atlikęs ir apgy tauto fondo. Adomas mirė
nas kun. Algirdas Paliokas, — palaužti gyvuosius ir mir ir tik po to formaliai iškelta
nelyje,
VI
forte,
pastatytas
nęs diplominį projektą „Na 1993.01.19.
SJ, o kitą dieną jis taip pat ties baime, ir moralinių pa byla. Dabar jau Rusija globoja
koplytstulpis,
Kristijono
Done
minis šaldytuvas", 1944 metų
aukojo šv. Mišias ir sakė pa grindų sukrėtimu: Dieve, ne šį karo nusikaltėlį, ištikimą
Bronius rasė straipsnius
laičio
gatvėje
—
paminklas.
S.
balandžio 29 d. įgijo diplomuo laikraščiams, priklausė ALI
mokslą. Milių metu vargona jau taip galima? J i e rodė, kad čekistą-komunistą, metų me
Lozoraičiui
suteikti
Vytauto
to mechanikos inžinieriaus AS ir LB, dosniai su Filomena
vo muz. Faustas Strolia, o gie galima, jiems viskas galima. tais niekaip nerasdama būdų,
Didžiojo universiteto garbės
vardą".
..Sildymo-saldymo" rėmė lietuviškas, ypač jauni
dojo tuo metu iš Lietuvos Či Tik žodžio „satanizmas" tada net perduoti jam kvietimo į
daktaro
bei Kauno miesto gar
studijas tęsė Vienoje ir vėliau mo organizacijas.
kagoje viešėjęs Vilniaus ope dar nebuvo; ir tik 1998 m. Lietuvos teismą. Sistema tebe
bės
piliečio
vardai. Name, ku
Karlsruhe, Vokietijoje. Gyven
ros solistas Arvydas Markaus įrašėm į Baudžiamąjį kodeksą veikia. Viskas sena, kaip Leni
Mes liūdime jo netekę. Ilsė
riame
gyveno
diplomato šei
damas su žmona Kempten'o kis ramybėje, mielas Brolau.
kas.
tokį karo nusikaltimą kaip no mumija. Užtat buvęs pro ma, šiemet atidarytas Lozorai
D. P. stovykloje dirbo ūkio
kuroras gražiai skelbia naują
Saulėtą gegužės mėn. 13 d.
Julius Bulota
čių atminimo muziejus.
Į kapines palydėjo ir prie ka „nukautųjų kūnų išniekini politiką.
skyriuje. Evelina tapo Mairo
rytą į Tautines kapines amži
mas keršto ir teroro tikslu".
po
duobės
maldas
sukalbėjo
Žymus Lietuvos diplomatas
nio-gimnazijos mokytoja.
nam poilsiui palydėjome a.a.
Tokie čia keli faktai liaudies
Nekrosadizmas buvo ramiai
velionio
brolio,
a.a.
kun.
Zeno
po
mirties apdovanotas Vyčio
Lietuvoje likę Broniaus du
• Klaipėda. Gegužės 19 d. Julių Gelažių. Velionis buvo
praktikuojamas tolimuose ko švietimui ir medžiaga politikų Kryžiaus I laipsnio ordinu.
no
Gelažiaus,
artimas
pažįsta
broliai ir sesuo su šeimomis Šv. Juozapo Darbininko para draugiškas ir nuoširdus su vi
mas, prelatas dr. Ignas Urbo munizmo imperijos gulaguose, pamąstymams, jeigu kas nai
buvo ištremti į Sibirą.
(Elta)
pijoje viešėjo „Veiklių žmonių sais, todėl ir šermenyse Lack
nas. Atsisveikinimas kapinėse kai išnešamiems iš zonos ir į viai guodžiasi, kad komuniz
Atsisveikinimo tekste pami bendruos" atstovai, priklau & Sons laidojimo namų kop užbaigtas giesme „Marija Ma
nėta (santrauka iš anglų kal santys įvairioms denominaci lyčioje, o taip pat ir laidotu rija" ir Tautos himnu. Tėvynės
Mieli Tautos fondo nariai ir rėmėjai,
bos): „Bronių sutikau 1937 m. joms. Svečiai, neslėpdami savo vėse, dalyvavo gražus būrys likimu Julius sielojosi kraštui
Šių metų vasario 16 d. Tautos fondas paskelbė kvietimą šią sukaktį atžymėti ypatingu būdu —
P.L.P. Karo m-loje, vėliau klaidžių kelių, liudijo džiaugs šeimos artimųjų bei pažįsta esant priespaudoje, rūpinosi
įdukrinant Lietuvos vidurines mokyklas. Įdukrinimas yra vienas iš svarbiausių šiais ir ateinančiais metais
V.D.U. 1945 in. gyvenome mą, kurį jų gyvenimui suteikė mų, maldose prisiminusių ve juo ir nepriklausomybe atga
Tautos
fondo vykdomų uždavinių, nes jis sudaro galimybę ne tik mokykloms padėti, bet ir progą užsienio
lionį ir pareiškusių užuojautą
Kempten'o D.P. stovykloje. Dievas.
vus.
lietuviams tiesiogiai bendradarbiauti su jaunimu ir mokyklų vadovybe. Dėl to kartojame Vasario 16-osios
Keletas bruožų iš velionio dienos kvietimą prisidėti prie mokyklų įdukrinimo.
gyvenimo. J. Gelažius gimė
Šiems metams sudaryta Tautos fondo vadovybė, taryba ir valdyba su dideliu malonumu jungiasi į šį
<įj srj*AioMic«
ūkininkų šeimoje 1911 m. ko projektą ir yra pasiryžę su Jūsų pagalba jį tęsti, kol jame dalyvaus bent keli šimtai Lietuvos mokyklų. Mes
vo 4 d. Joniškyje, Šiaulių suprantame, kad tai didelis užsimojimas, bet esame pasiryžę jo nepabūgti ir tęsti, kol pasieksime tikslą
apskr. Pradžios ir 4 klasių vi Ieškosime naujų būdų potencialius rėmėjus sudominti.
durinę mokyklą baigė Joniš
Talkinti Tautos fondo valdybai yra sudaryta Tarybos darbo grupė, į kurią įeina Pranas Povilaitis,
kyje, o gimnaziją — Šiauliuose Nijolė Bražėnaitė Paronetto ir Antanas Sabalis.
1931 m. Tais pačiais metais
Iki šiol atsiliepė nemažas skaičius mūsų nuolatinių rėmėjų. Virš 30 mokyklų tapo įdukrintos, užsimezgė
įstojo į Kauno Vytauto Di
abipusiai
ryšiai. Buvo pasiūlyta mintis pakviesti Lietuvos Istorijos Mokytojų asociaciją (LIMA) į talką
džiojo uni\ ersiteto Teisių fa
jei
tai
mokyklų
vadovybėms būtų priimtina.
kultetą, kurį baigė 1937 m.
Mes manome, kad Tautos fondas turėtų koordinuoti Tautos fondo ir jdukrintojų pageidavimus ir
Baigęs universitetą, kurį lai kviesti mokyklas pasidalinti su kitais savo mintimis ir pasiūlymais. Žinome kelių mokyklų pageidavimus
ką,
dirbo Finansų ministeri tiksliau nusakyti Tautos fondo lūkesčius.
hub. And whether
No one makes roundjoje, eidamas įvairias parei
Žodžiu, išryškėjo abipusis pageidavimas paruošų įdukrinimo programos gaires, kurios pridėtos atskirai.
'you fly Business Class
trip travel to Lithuania
gas. 1938 n., gavęs valstybinę
Jurgis Valaitis
Algis Vedeckas
Bconomy Oass, you can be
stipendiją, išvyko į Vieną stu
easter and more convenlent
Tarybos pirmininkas
Valdybos pirmininkas
dijuoti prekybinės teisės. Vo
^ure our service wHl be worid-c»ass,
than SAS. From Chtcago. we
kiečiams prisijungus Austriją,
and w# alto* you to arrive rested and
offer daity service to Vilnius wtth
Lietuviškos mokyklos įdukrinimo auka
I
o vėliau kuus karui su Lenki
refreshed - afl for a reasonable fare.
just one nassle-free connectton
Čekius prašom rašyti: Lithuanian National Foundation, Inc.
ja, studija? teko nutraukti ir
351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207-1910
grįžti į Lietuvą. Grįžęs iki bol
through StocKholm. Our 4:30 p.m. Find out what a workj of difference
ševikų
antplūdžio
vėl
dirbo
Fi
Ta- exempt #51-0172223
departure gfces you a retaed mom- SAS can make for your next trip.
nansų ministerijoje, užsienio
mg amvalforbuslness or pleasure. Just call your Travel Ageot or SAS
prekybos skyriuje teisininku.
Auka$
at 1-800-221-2350. For more Infor
Bolševikrrečiu saugumo su
Wnen you're ready to retum, youll
metimais iš tarnybos pasi
mation and special offers, visit
enjoy m u d i y travel back to
traukė, slapstydamasis įvai Pavardė, vardas
our website at www.flysas.com
Chicago through our Copenhagen
riose vietose. Vokiečių okupa
cijos
metais Julius vėl dirbo
rv^R W
Wtm*mTknt AnivalTImt
rrOWl
%
įdukrinamos mokyklos vardas "
tuo
metu
vadinamoje Finansų I Adresas
?40jm*l
• 4:30 pm
SK946
01009
flMMBi
valdyboje
1944
m.
liepos
I
l
O
5
0
a
m
*
l
*20*n*l
SKK4
StocMhobn
Virta
.1
mėn., kaip ir daugelis tautie
2:lSpm
1245 pm
VMM
SK*3
BpHaaai
Valstija
Miestas
Adresas
Pašto
kodas
5:40
pm
čių,
mačiusių
artėjantį
bolše
3:40
pm
SK943
Copsnn80vt
CNugo
vikų pavojų, pasitraukė į Vo
Nepasirenku mokyklos O
I
kietiją. Vokietijoje kurį laiką
su sesers Marcinkienės šeima Pastaba: Tautos fondas įsipareigoja Jūsų auką padidinti 50 % priedu, kartu šį priedą ribojant
gyveno Tiuringijoje, o po karo, $250 už kiekvieną $1,000. Pa*., jei mokyklai aukosite $250, LF pridės $125 ir mokyklai išmokės
kai ši sritis buvo perleista ru $375. Jd aukosite $500, TF išmokės $750. Jei aukosite $1,000, TF išmokės $1050, jei aukosite
sų administracijai, pėsčiomis, $2,000, TF išmokės $2^00.
apie 80 km., patraukė į Bava

AtA BRONIUS MASIOKAS

lt makes a world of difference when
you fly SAS to Lithuania.
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DRAUGAS, 2000 m. birželio 15 d., ketvirtadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE.

Kun. V. Bagdanavičius. MIC

APLANKYKITE
Kun. Vytautas Bagdana
vičius. MIC, kurį laiką pralei
dęs ligoninėje, šiuo metu yra
slaugos namuose. Būtų gera,
kad jo bičiuliai, pažįstami ir
idėjos draugai gerb. kunigą
aplankytų, praskaidrindami jo
dienas. Adresas: The Renaissance Nursing Home, 2940
West 87th Str., kambario nr.
111, slaugos namų tel. 773434-8787.
Čikagos L i e t u v i ų o p e r o s
visuotinis n a r i ų susirinki
mas šaukiamas birželio 30 d.,
7:30 vai. vak., penktadienį,
Jaunimo
centre.
Valdyba
prašo atkreipti dėmesį, kad
susirinkimo data pakeista iš
23 į 30 d.
Apie s m u i k i n i n k ą Vilhel
mą Čepinskį „Mus i c Jour
nal" Londone rašė: „Jo groji
mas aukščiausio lygio, tikrai
talentingas, nusipelnantis iš
skirtinių komplimentų. Šio
puikaus solisto klausydama
sis, aš prisiminiau didingą David Oistrach grojimą. 21-erių
metų Vilhelmas - žavingas.
Numatau puikią ateitį- šiam
jaunam virtuozui". Šis jauna
sis virtuozas, o taip pat ir dau
gelio tarptautinių konkursų
laureatė pianistė Guoda Ged
vilaitė atvyksta į Čikagą, kur
birželio 18 d., sekmadienį, 1
val.p.p. Pasaulio lietuvių cen
tre pasirodys lietuvių publi
kai. Bilietus į šį neeilinį ir vie
nintelį koncertą galite įsigyti
kiekvieną dieną PLC.

Baltijos t a u t ų m e n o paro
da — Vidurvasario nakties
pobūvis — vyks penktadienį,
birželio 23 d., tarp 6 ir 10 vai.
vak., Čikagos miesto centre,
Buntrock Hali, Symphony
Center, 220 S. Michigan Ave.
Tai preztižinis vienkartinis
renginys, išeinant iš įprastojo
parodų rato į plačiąją kita
taučių visuomenę. Dalyvauja
Estijos, Latvijos, Lietuvos dai
lininkai, atvyksta daug svar
bių svečių, bet nemažiau svar
bu, kad lietuvių visuomenė
parodytų šiam renginiui rei
kiamą dėmesį ir gausiai daly
vautų. Bilietus rezervuoti gali
ma telefonu 630-986-8613 (iš
anksto
užsisakant,
kaina
žymiai mažesnė).
Lietuvos Krikščionių de
m o k r a t ų p a r t i j o s rėmėjai
šaukia susirinkimą birželio 20
d., antradienį, 7 vai. vak., t.
marijonų vienuolyne ir kviečia
ne tik rėmėjus, bet ir visuome
nę dalyvauti.
Susirinkime
išgirsime vėliausias žinias
apie šią krikščionišką partiją.
KARDINOLAS KVIEČIA
Čikagos kardinolas Francis
George kviečia visus katalikus
šiais Jubiliejiniais
Jėzaus
Kristaus metais švęsti Dievo
Kūno ir kraujo šventę daly
vaujant iškilmėse mieste.
Tai - didelė Bažnyčios šven
tė, kurioje katalikai viešai
garbina ir šlovina Viešpatį
Eucharistijoje, taip liudydami
savo tikėjimą Juo, kuris pasi
liko su žmonėmis ir dėl žmo
nių Šv. Sakramente. Minėji
mas vyks birželio 24 d. Soldiers Field stadione. Bus šv.
Mišios, giedos chorai, bus pro
cesija su Šv. Sakramentu ir
palaiminimas.
Visos parapijos gavo bilietų,
o taip pat ir mūsų Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapija Marąuette Parke gavo 100 bilietų,
kad parapijiečiai dalyvautų.
Bus autobusas, kuris nuveža
ir parveža. Išvažuoja 2 val.p.p.
iš parapijos bažnyčios. Jei k a s
norėtų
važiuoti,
prašome
skambinti Vytui Paškauskui
tel. 773-779-4273.

ALTo Č i k a g o s
skyrius,
norėdamas prisiminti mūsų
ištremtuosius ir visas mūsų
genocido a u k a s , birželio 18 d.
rengia minėjimą, kuris prasi
dės 10 val.r. Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos
aikštėje.
10:30 val.r. vyks pamaldos, o
po jų - minėjimas parapijos
salėje. P a g r i n d i n ę kalbą pasa
kys advokatas S a u l i u s Kup
rys.
M a r q u e t t e P a r k o lietuvių
n a m ų savininkų susirinkimas
šaukiamas birželio 16 d.,
penktadienį, 6:30 val.v. Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos
salėje. Kviečiami nariai ir sve
čiai.
P a r d u o d a m a r a š o m a ma
š i n ė l ė „Olimpia" - lietuvišku
šriftu, mažai naudota. Kreip
tis į Gražiną tel. 773-5859500.
S T U D E N T A I ATVYKO
V A S A R O S DARBAMS
Dvi grupės po 30 studentų iš
Vytauto Didžiojo universiteto
K a u n e ir K a u n o technologijos
"universiteto š.m. birželio 10 d.
atvyko į Čikagos O'Hare oro
uostą pagal specialią universi
tetų programą vasaros dar
bams J u n g t i n ė s e Amerikos
Valstijose.
Oro uoste juos pasitiko prog
ramos koordinatorius ir auto
busu visus atvežė nakvynei
North P a r k University, kuris
yra 5000 N. Spaulding St.,
Chicago, s t u d e n t ų bendrabu
tyje. Sekmadienį, po nemoka
mos nakvynės ir pusryčių,
buvo visų dalyvių informaci
nis s u s i r i n k i m a s , ir iki 12 vai.
visi turėjo apleisti patalpas,
iškeliaudami į savo darbovie
tes po visą Ameriką, arba ki
tai nakvynei pasilikdami Či
kagoje pas gimines ar drau
gus.
Studentės daugiausia dirbs
kaip valgyklų padavėjos, o
studentai prie įvairiausių va
saros darbų.
Tenka džiaugtis, kad univer
sitetų vadovybės padeda stu
dentams vasaros atostogų me
tu legaliai, papiginta k a i n a at
vykti į JAV ir iš a n k s t o pa
rūpina darbo vietas, k a d stu
dentai pagerintų anglų kalbą
ir užsidirbtų studijoms labai
reikalingus dolerius.
Br. Juodelis

MAŽLIETUVIAI APŽVELGĖ SAVO
VEIKLĄ
Mažosios Lietuvos lietuvių
draugijos
nariai
Čikagoje,
nors ir labai seniai likimo nu
blokšti nuo Kuršių marių ir
Baltijos jūros krantų, liko išti
kimi savo gimtajam kraštui.
veikia ir siekia dabartinių gy
ventojų skaidresnės ateities.
Kartas nuo karto susirinkę
pasidalina tarpusavyje jų gim
tąją žemę slegiančiais rūpes
čiais, pasitaria, kaip padėti į
vargą ten patekusiems.
Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje susirinkę balandžio
30 d., vėl prie Lilės Buntinienės pavasariškomis gėlytė
mis papuoštų stalų, aptarė ne
tik savo einamuosius reikalus,
bet išklausė ir draugijos pir
mininko Viliaus Trumpjono
pranešimo iš kelionės po Ka
raliaučiaus kraštą ir Lietuvą.
Susirinkime dalyvavo apie 30
asmenų. Draugijos pirminin
kas Vilius Trumpjonas prista
tė dienotvarkę. Draugijos sek
retorius Jurgis Lampsatis per
skaitė praėjusio susirinkimo
protokolą.
Susirinkime
dalyvaujan
čiam, iš Klaipėdos krašto kilu
siam vysk. Hansui Dumpiui
paprašius Viešpaties Dievo
palaiminimo, visi gardžiavosi
gerai paruoštais pietumis, o
po jų visi vėl atidžiai sekė pir
mininko pranešimo žodžius,
apie Klaipėdos krašto lietu
vybės parėmimą. Tradicinis
šiupinys, kovo 4 d. buvęs val
dybos posėdyje, teigiamai Įver
tintas, ypač gausiai svečių ap-

lankytas. Ričardo Šoko vadovaujamas moterų ansamblis
atlikęs gerą programą. Iš
reikšta valdybos padėka.
Po to Mažosios Lietuvos lie
tuvių draugijos pirmininkas
Vilius Trumpjonas mėgino
plačiau papasakoti apie savo
keliones 1999 m. ir 2000 m. po
Lietuvą ;r po Karaliaučiaus
kraštą. Jis, lydimas Krašto
Lietuvių Bendruomenės val
dybos pirmininko Sigito Šamborskio ir Įsruties pedagoginio
instituto direktoriaus bei Jsru
ties lietuvių kultūrinės drau
gijos „Nadruva" pirmininko
Alekso Bartniko, susitiko Pa
gėgiuose su Ragainės. Kau
kėnų ir Tilžės pradinių klasių
mokytojais, su kuriais kalbėjo,
kaip geriau išmokinus rusa
kalbius vaikus lietuviu kalbos.
kaip — „išsaugojus tėvų ir
senelių prisiminimus". Kaukė
nų mokyklos mokytojos Irenos
Šapalienės, kurios iniciatyva
patys vaikai renka medžiagą
apie lietuvių kilmės žmones,
žodžiais. Tauragėje susitikta
su lietuvių kalbos „fakultaty
vo" mokytojais. Fakultatyvas
esanti vienkartine pamoka
savaitėje po pamokų. Tilžėje.
Ragainėje ir Karaliaučiuje ši
pamoka turinti juridinį sta
tusą, lietuvių kalba dėstoma
kiekvieną dieną. Karaliau
čiuje jam teko, kartu su Juozu
Miliūnu ir Aleksu Bartniku.
susitikti su dr. Jonu Voronavičiumi, Lietuvos generaliniu
konsulu Karaliaučiuje, su ku

riuo
pasidalinta
mintimis,
kaip geriau išlaikyti lietuvybę
krašte. Karaliaučiaus univer
sitete esą reikalinga turėti lie
tuvių kalbos katedrą, kad mo
kyklą užbaigusieji čia galėtų
tęsti studijas. Konsulas taip
pat pageidauja, kad lietuvių
bendruomeninės veiklos cen
t r a s būtų Karaliaučiuje, o ne
pasienio vietovėse.
Karaliaučiaus k r a š t o reika
lais Viliui Trumpjonui Vil
niuje teko susitikti su tautinių
mažumų ir išeivijos reikalų de
partamento generaliniu direk
toriumi dr. Remigijum Motu
zu ir kitais, su kuriais buvo
pasikeista m i n t i m i s apie fa
kultatyvą. P a r e i k š t a s pagei
davimas, k a d mokytojai b ū t ų
kilę iš to paties krašto, nes
šiuo metu daugiau k a i p pusė
jų atvažiuoja iš Lietuvos. Po
kalbio metu užsiminta apie
Vydūno namą-muziejų Tilžėje,
Kristijono Donelaičio muziejų,
prūsų sukilimo vadui Herkui
Mantui paminklą, pirmosios
lietuviškos knygos autoriaus
Martyno Mažvydo atminimo
įamžinimą, Kristaus prisikėli
mo bažnyčios pašventinimą
Tilžėje, lietuvių bendrijos na
mų atidarymą Tilžėje ir t.t.
Klaipėdoje susitikta su „Ma
žosios Lietuvos" bendrijos sei
melio nariais: Rūta Mačiūnie
ne, Ieva Biržiene, Jurgiu Auš
ra. Albinu S t u b r a , Lydija Aušriene ir B e r n a r d u Aleknavi
čiumi. Iš pokalbių sužinota,
kad bendrija veikli, vien praė
jusiais metais suruošta apie
20 renginių.
Valteris Bendikas

Tautos naikinimo minėjime, vykusiame birželio 4 d. Cicero Lietuvių Bendruomenėje. Iš kairės: B. Motušiene,
dr. P. Kisielius, tremtinė S. Sitaanonienė, jos dukra A. Simanonytė, ALTo skyriaus pirmininkas S. Dubauskas
ir Cicero Lietuvių Bendruomenes sekretorė O. Venclovienė.
Nuotr. V. Motušio

RYŠKUS TAUTOS NAIKINIMO
PRISIMINIMAS
Cicero ALTo sk-riaus ir vie
tinė Lietuvių Bendruomenės
apylinkė birželio 4 d. minėjo
tragiškąjį tauto* naikinimą,
vykdytą nuo 1940 metų.
Minėjimas prasidėjo Šv. An
tano bažnyčioje šv. Mišiomis
už žuvusius. Mišias aukojo
kun. dr. K ę s t u t i Trimakas.
Minėjimas sutapo su Šeštinių
— Kristaus Dangun žengimo
švente, ir todėl kun. K. Tri
makas, sakydamas pamokslą,
kalbėjo apie Kristaus kančią
ir garbingą į Dangų žengimą,
derindamas Kristaus kentėji
mus su laisvės kovotojų ir
tremtinių kančiomis bei jų
dvasine stiprybe, kuri rėmėsi
tvirtu tikėjimu ir viltimi. Ne
galėdamas dėl k:tų religinių
įsipareigojimų dalyvauti aka
deminėje dalyje salėje kun. K.
Trimakas prie altoriaus su
kalbėjo gilaus turinio invokaciją. Bažnytinis choras, giedo
damas gražias gesmes, daug
prisidėjo prie pamaldų iškil
mingumo. Vargonavo ir cho
rui vadovavo muz. Giedrė
Nedveckienė, choro pirminin
kė J o n ė Bobinenė parūpino
gaidas ir tvariu giesmių eigą.
Pamaldos baigėsi giesme „Ap
saugok Aukščiausias".

vusia kaline ir tremtine Silvi
ja Simanoniene bei jos dukra
•Audrone Simanonytė. Savo
žodyje dr. P. Kisielius primi
nė kalinių ir tremtinių nuos
kaudą, daugelio metų šalčio,
bado kentėjimus ir nepakelia
mai sunkius darbus, dėl kurių
daugelis neištvėrę, mirė kan
kinių mirtimi. Viešnios užde
gė žvakes žuvusiųjų atmini
mui. Minėjimo dalyviai miru
siuosius pagerbė tylos minute.
Po to S. Simanoniene, kalėji
mo ir tremties išgyvenimus
perteikė, atpasakodama atski
rus įvykius bei deklamuoda
ma pačios sukurtus eilėraš
čius, poetiškai išryškindama
tėvynės ilgesį ir širdyje susi
telkusį skausmą. Pasakojimų
ir eilėraščių intarpuose Aud
ronė dainavo tremtinių ir par
tizanų dainas. J i dainavo ir

Po pamaldų parapijos salėje
įvyko antroji minėjimo dalis.
Čia dr. Petras Kisielius supa
žindino minėjimo dalyvius su
viešniomis iš Lietuvos — bu

Dalis baisiojo birželio minėjimo dalyvių Cicero ALTo ir Lietuvių Bendruomenės suruoštame renginyje.
Nuotr. Jono Kuprio

MIRUSIŲJŲ KAPŲ LANKYMAS
Šių metų į g ū ž ė s 29-oji,
Amerikos miru^ųjų prisimini
mo arba kapų juosimo diena,
Čikagoje buvo -aulėta ir šilta,
daugelį jau iš pat ryto viliojan
ti į pavasariškai nusiteikusią
gamtą. Šią la.-vą nuo darbo
dieną ne kiekienais metais
pasitaiko toks gražus oras.
Todėl vieni panaudojo ją to
limų giminių ir draugų aplan
kymui, o kiti yko į įvairias
kapines, kad plankytų savo
mirusius artim įosius ir drau
gus, kad pap oštų jų kapus
gėlėmis, o kar.j ir apgalvotų
savo pačių mir ngumą.
Čikagos ir jo- apylinkėse gy
venantys eva-^elikų tikybos
lietuviai
sav
artimuosius
prieš daugeli metų laidojo
šiaurinėje mieto dalyje esan
čiose Concord ; kapinėse, bet
paskutiniais
dešimtmečiais,
d a u g u m a i nus kėlus gyventi į
miesto pietvakarinius prie
miesčius, prr-lėta mirusius
šeimos narius laidoti lietuvių
Tautinėse, Betanijos ir kai ku
riais atvejais iš tikybiškai
mišrių šeimų — net lietuvių
katalikų Šv. Kazimiero kapi
nėse.

pagal savo motinos eilėraščių
žodžius. Vieniju buvo tokie:
„...Mama. mintimis aš
lankysiu Tėvynę.
Šito niekas uždraust
negales.
Tu žinok, aš galbūt
nepareisiu,
Bet neverk, neliūdėk, jei
gali..."
O Audronės mama deklama
vo:
„Tauta raudojo, kai mama,
Vaikus išleidus kruvinais
keliais.
Žiedai gražiausi taip anksti
nuvyto
Ir niekada daugiau
neprasiskleis".
S. Simanoniene, dar j a u n u t ė
studentė, atostogų metu tė
viškėje buvo areštuota ir nu
vežta tiesiai į kalėjimą, nes
priklausė pogrindžio organi
zacijai. Čia ją mušė, daužė,
sužalojo plaučius. Beveik be
sąmonės išvežė į Vorkutą. Ten

ji, ligone, dažnai „nusipel
nydavo" karcerio už pavestų
darbų neatlikimą ir už atvirą
žodį. Po devynerių metų S.
Simanoniene buvo paleista į
laisvę, kurios, deja, Lietuvoje
nerado, tai kurį laiką slaptai
gyveno. Vėliau ištekėjo už
dvylika metų Sibire išvergavusio partizano ir laimingai
susilaukė Margaritos ir Au
dronės.
Dr. P. Kisielius jautriai pa
dėkojo Sibiro išgyvenimų gy
vajai liudininkei S. Simanonienei ir jos dukrai Audronei
už dalyvavimą minėjime bei
už ryškų tremtinių dvasinio ir
fizinio likimo perteikimą, iš
s a k a n t jį poetine kūryba ir
dainomis.
Ateina mintis, jog iš trem
ties ir partizanų laisvės kovų
neužrašytos istorijos, išreikš
tos pasakojimais ir meniniu
atlikimu, galės būti sukurtas
epinis literatūros kūrinys.
Minėjimas buvo baigtas,
viešnias iš Lietuvos pakvietus
užgesinti žuvusių pagerbimo
žvakes ir visiems sugiedojus
Maironio „Lietuva brangi". -*
Minėjime, kaip ir visada,
šauliai tvarkė vėliavas, birže
lio gėlės — bijūnai puošę salę
ir priminė aną siaubingąjį
birželį — pirmuosius išveži
mus. Džiugino į minėjimą
gausiai atsilankę naujieji atei
viai, besijungiantys į lietuviš
ką veiklą.
Minėjimas visiems paliko
gilų įspūdį. Kokia vis. dėlto
yra baisi tautos nelaimė —
laisvės praradimas, o laisvę
atgavus, reikia ją branginti ir
dėl jos saugumo nepaliauja
mai ir įžvalgiai budėti.
B. Motušiene

Adelei Trakienei bei jo moti
nos Trūdės Trakienės kuklaus
kryžiaus, kurių kaimynystėje
aukštų medžių ošimo klausosi
įžymusis lietuvių tautos kom
pozitorius Vladas Jakubėnas,
Algimantas Kleinaitis, Kasiu
lių šeimos nariai ir kiti, susi
rinkusieji lietuviškomis liau
dies giesmėmis giedojo apie
aną šalį, „kur Dievo angelėliai
su žmonėmis drauge, kaip Jo
mieli vaikeliai, gyvena meilė
je". Vysk. Hansas Dumpys
kalbėjo apie Jėzaus pažadą,
kad Jis eis pirma paruošti
mums vietos. O jei iškiltų
mums rūpestis, kalbėjo vysk.
Hansas Dumpys, ar dar mes
gausime vietos, tai „Dievas ne
sielgia su mumis kaip mes su
Juo, kai J a m užgimus nebebu
vo vietos užeigoje. Viešpaties
pažadas suteikia mums nura
minimą, kad danguje mums
nereikia vietų užsakymo, jų
užteks mums visiems, kurie
Juo pasitiki. Todėl nesą reika
lo liūdėti dėl artimųjų mirties,
jie yra danguje. Prisiminkime
juos dabar Dievo pažado švie
soje. Po bendros maldos ir vie
nos bei kitos bendros giesmės
susikaupimo valanda lietuvių
Tėviškės parapijos nariai ir
Tautinėse kapinėse buvo už
jų pažįstami gegužės 29-osios
baigta.
rytą visų pirma susirinko į lie
tuvių Tautinis kapines kas
Po to daugelis vyko dar ir į
metiniam dvaMniam susikau netoliese esančias Betanijos
pimui. Čia tarp aukštų me kapines, kuriose palaidoti ne
džių ilsisi nemažas skaičius jų tik Ziono, bet ir Tėviškės para
artimųjų. Prie didingo pa pijos nariai. Be visų kitų šiose
minklo išeivijos evangelikų- kapinėse amžiną Dievo ramy
liuteronų bažnyčios vyskupui bę rado ir kun. lic. Jonas PauAnsui Trakiui ; r jo žmonai dr. peras, ankstyvesnis lietuvių

evangelikų-liuteronų
Ziono
parapijos ir prieškarinių laikų
Kauno parapijos klebonas, ra
dijo ir evangelikų spaudos ats
tovas Nepriklausomybės lai
kais Lietuvoje.
Betanijos koplyčia vos talpi
no susikaupimui susirinku
siuosius, kurie ir čia atvyo ne
tik aplankyti savo mirusių ka
pus, papuošti juos šio gražaus
pavasario gėlėmis bei žalumy
nais, bet taip pat apmąstyti ir
žmogaus gyvenimo prasmę.
Kadangi prieš keletą metų
Ziono parapijai persikėlus į
Čikagos priemiestį Oak Lawn
ir esant trikalbei (joje pamal
dos laikomos vokiečių, anglų
ir lietuvių kalbomis), tai Beta
nijos kapinėse giesmės ir pa
mokslai buvo vedami visomis
trijomis kalbomis. Tuo atžvil
giu susirinkusiesiems geriau
siai pasitarnavo kun. Jonas
Juozupaitis, galėdamas skelb

• Baltijos kraštų m e n o
p a r o d a ir vidurvasario p o 
b ū v i s , vadinamas „Baltic Art
Exhibition and Summer Solstice Reception" vyks penkta
d i e n i , birželio 23 d. Č i k a g o s
Simfonijos c e n t r e , 220 South
M i c h i g a n Ave, 6 vai. vakaro.
Sukvieskime kitataučius drau
gus ir patys gausiai susirinkime
pasigėrėti ir pasididžiuoti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos ža
vingu Šiuolaikiniu m e n u ir
įdomiais vidurvasario pap
ročiais. Bilietų kaina: $30 iš
a n k s t o , $40 tą vakarą R e 
z e r v a c i j o s : 630-986-8613. ™*

ti Dievo Žodį visiems supran
tamomis kalbomis. Vysk. Han
sas Dumpys kalbėjo ir čia
maždaug ta pačia tema kaip
lietuvių Tautinėse kapinėse, o
kun. Valdas Aušra savo trum
pai suglaustą pamokslą pa
sakė anglų kalba, jame prisi
mindamas ir savo mirusį tėvą
Lietuvoje.
Po visų prakalbų vysk. Han
sas Dumpys ir kun. Jonas
Juozupaitis perskaitė praėju
siais metais abiejose parapi
jose mirusiųjų parapijiečių pa
vardes. O po to buvo dar ren
kamos aukos Lietuvos evan
gelikų-liuteronų jaunimo sto
vyklai Vanaduose, kuri vyks
birželio 28 d. - liepos 2 d.
Bendra giesme „Su Dievu,
kol susitiksime" buvo užbaig
tas mirusiųjų prisiminimas
Betanijos kapinėse.
Valteris B e n d i k a s

• S v e i k i n a m e t ė v u s ir
s e n e l i u s T ė v o d i e n o s proga.
Linkime sveikatos ir džiaugs
mo. Nevarkite prie grilio, atva
žiuokite pas m u s skaniai pa
valgyti. Laukiame Jūsų! Irma
ir B a r b a r a , S a g i l ' s r e s t o 
r a n a s , 6 8 1 4 W. 8 7 " S t r . ,
Burbank, IL 60459. Tel. 708598-0685.
awo
• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės \
Mutual Federal Savings,
2212 W e s t C e r m a k R o a d .
Tel. (773) 847-7747.

