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Investuotojai nusivylę „Lietuvos
telekomo" akcijomis
Vilnius, birželio 12 d. cijų kainą rinkoje, veiksmais.
(BNS) — JLietuvos telekomo"
Vieno privatizavimo pataakcijos, pirmadienį sėkmingai * rėjų banko CAIB atstovas Baldebiutavusios Nacionalinėje tijos valstybėse Tomas Mar
vertybinių popierių biržoje cinkus antradienį sakė neži
(NVPB), netrukus tapo nusi nąs, ar privatizavimo pata
vylimo objektu — jų kaina kri rėjai bando palaikyti telekomo
to, o apyvartos sumažėjo.
akcijų kainą rinkoje. Jis taip
Baigiantis trečiadienio pre pat atsisakė komentuoti ak
kybai, už JLietuvos telekomo" cijų kainos kritimą.
akcijas biržoje mokėta po 3 li
tus — 4.76 proc. mažiau nei
JLietuvos telekomo"
viešojo pasiūlymo kaina (3.15
akcijų įvertinimas
lito), kuria vyriausybė par
atitinka nūdiena
davė 25 proc. telekomo akcijų
Tuo tarpu ministras pirmi
paketą.
ninkas Andrius Kubilius tei
Finansų maklerio įmonės gia negalįs sutikti su kai
(FMĮ)' „Suprema" atstovas Ar kurių parlamentarų nuostata,
vydas Jacikevičius teigė, jog kad vyriausybė JLietuvos tele
trečiadienio prekybos rezulta komo" akcijas pardavė ypač
tai leidžia tikėtis, kad teleko žema kaina ir kad dėl to Lie
mo akcijų kaina normalizuosis tuvos gyventojai ir valstybė
ties 3 litais.
patiria ypatingų nuostolių.
Kai kurių stebėtojų teigimu,
„Kaip rodo šios savaitės si
JLietuvos telekomo" akcijų tuacija Lietuvos vertybinių po
kainos kritimą galėjo paska pierių rinkoje, praėjusios sa
tinti Estijos investuotojai, ak vaitės pabaigoje įvertintos
cijas įsigiję už skolintus pini 'Lietuvos telekomo' akcijos ati
gus.
tinka šiandieninę situaciją
Lietuvoje nepasikartojo Es rinkose", sakė A. Kubilius Sei
tijos telekomo istorija, kai jau mo posėdyje, kur 13-kos opozi
pirmomis prekybos dienomis cinėms frakcijoms atstovau
akcijų kaina šoktelėjo nuo 85 jančių parlamentarų buvo pa
iki 112 Estijos kronų. Todėl, kviestas paaiškinti telekomo
anot finansistų, Estijos inves akcijų pardavimo aplinkybes.
tuotojai, nesulaukę planuotų
Premjeras sakė, kad tai yra
uždarbių ir bijodami patirti pirmasis stambios Lietuvos
daugiau nuostolių, skuba at firmos akcijų pardavimas atvi
sikratyti, jų manymu, rizikin roje rinkoje. „Gavome rinkos
gos investicijos.
įvertinimą. Jis yra toks, koks
Jfiansabanko" makleris To yra. Sakyti, kad jis yra per
mas Andrejauskas skeptiškai didelis ar per mažas —; būtų
vertino kalbas apie Estijos in tiesiog neteisinga", sakė A.
vestuotojų vaidmenį telekomo Kubilius.
akcijų kritimui. Akcijos buvo
Jis pažymėjo, kad situacija
išparduodamos, tačiau naivu rinkose ir JLietuvos telekomo"
tuo kaltinti tik estus. Kaina akcijų vertė ateityje taip pat
krito ir Londone, praktiškai gali būti sunkiai nuspėjama,
prekyba Londono biržoje dik ypač todėl, kad artėja teleko
tavo kainas ir Lietuvoje, mo monopolio panaikinimas.
tačiau nejaugi ir ten akcijas Daugelis investuotojų, vertin
pardavinėjo estai?", klausė T. dami akcijų kainą, nurodė, pa
Andrejauskas.
sak jo, ir bendras Lietuvos
Beveik visi kapitalo rinkos ekonomikos problemas, taip
dalyviai piktinosi JLietuvos pat pabrėždami artėjančius
telekomo" privatizavimo pa rinkimus, tai irgi nepridėjo
tarėjų, nevykdančių įsiparei papildomų taškų prie akcijų
gojimo palaikyti telekomo ak- vertės.

Seimas nepritarė socialliberalų
idėjai mažinti gynybos lėšas
Vilnius, birželio 15 d.
(BNS) — Seimas ketvirtadienį
galutinai „paskandino" Naujo
sios sąjungos (NS, sociallibe
ralų) pasiūlymą sumažinti gy
nybos išlaidas švietimo nau
dai.
Socialliberalų
parengtais
2000 metų valstybės ir savi* Vyriausybė JLietuvos
telekomo"
privatizavimo
patarėjams sumokės apie 15
mln. litų, nepaisant nelabai
sėkmingo telekomo akcijų pa
keto pardavimo. Privatizavi
mo komisijos pirmininkas
Eduardas Vilkas sakė. kad pa
tarėjams bus sumokėta ne
daugiau, nei įprasta tokiuose
sandoriuose. „Lietuva sutartis
vykdo — jeigu sutartyje pa
rašyta, kad turi būti apmo
kėta, tai ir bus apmokėta",
teigė E. Vilkas. Trečiadienį
Turto fondas ir telekomo pri-^
vatizavimo patarėjai — bankų
„Dresdner Kleinvvort Benson*'
ir CAIB susivienijimas — pa
sirašė Sąlyginio deponavimo
sutartį, kuri numato atsiskai
tymo su patarėjais bei visais
subrangovais tvarką. Kokį
sėkmės mokestį sumokės Lie
tuva, viešai neskelbiama. Neo
ficialiais duomenimis, šis mo
kestis svyruoja tarp 14,8 ir 16.
7 mln. litų.

valdybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymo
pakeitimais buvo siekiama pa
pildomai 147.7 mln. litų iš
valstybės biudžeto suteikti
švietimo bei mokslo ir studijų
sistemai.
Šią idėją savo parašais, pasi
naudodami konstitucine teise
rengti įstatymą, parėmė per
80,000 Lietuvos piliečių.
Ketvirtadienį visuotiniame
posėdyje už Naujosios sąjun
gos ir parašų rinkime dalyva
vusių piliečių idėją balsavo 12
Seimo narių, prieš — 64, susi
laikė 1.
Pasisakant dėl balsavimo
motyvų, projektą parėmė so
cialliberalas Rolandas Zuoza,
Naujosios demokratijos par
tijos pirmininkė Kazimiera
Prunskienė, LDDP frakcijos
narė Irena Šiaulienė. R. Zuoza
teigė, kad arti 100,000 pi
liečių, įgyvendinusių savo tei
sę teikti įstatymų projektus,
idėja iš pat pradžių buvo
svarstoma politizuotai ir near
gumentuotai. Pasak R. Zuo
zos, Naujoji sąjunga siūlys at
likti patikrinimą dėl neracio
nalaus lėšų
panaudojimo
Krašto apsaugos ministerijos
vykdomose
statybose.
K.
Prunskienė ragino geriau su
balansuoti valstybės išlaidas.

Nr.118
Kaina 50 c.

JAV L i e t u v i ų bendruomenės
r i n k i m u rezultatai

Nuotr.: Birielio 14 dieną Gedulo ir vilties dienos minėjun. Vilniuje, Lukiškių
kairės I eil.) Lietuvos kariuomenes vadas Jonas Krouka:Ti>, kultūros ministras
Adamkus, ministras pirmininkas Andrius Kubilius, Seime1 p:rmioinkas Vytautas
dovas Alis Vidunas ir Seimo narys, buvęs politinis kalinys Antanas Stasiškis.

Lietuva privalo būti pasiruošusi
ginti savo laisvę
Vilnius, birželio 15 d.
(BNS) — Lietuvos okupacijos
pradžios 60-sios sukakties
dieną Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis paragino
Seimą vieningai atmesti, pro
vokacinį pasiūlymą atimti fi
nansavimą iš Lietuvos kariuo
menės".
Ketvirtadienio rytiniame vi
suotiniame posėdyje V. Lands
bergis perskaitė kalbą, skirtą
Okupacijos ir genocido dienai.
„Šiandien ir istorikai, ir poli
tikai sutinka, kad reikėjo
priešintis,
todėl turime ir
konstitucines nuostatas apie
kiekvieno piliečio pareigą
priešintis, ir joks pareigūnas,
jokia valdžios grandis neturi
įgaliojimų kapituliuoti tautos
vardu", sakė V. Landsbergis.
Savo kalboje jis išsamiai
dėstė istorinę tiesą, kodėl
1940 metais tuometinė Lietu
vos vyriausybė „galutinai pa
kriko, nepajėgė daryti rei
kiamų sprendimų". „Likiminė
valstybės drama, ištikusi Lie
tuvą prieš 60 metų, reikalauja
nuolat mąstyti ir suvokti, ko
kia būna palaipsnio kapitulia
vimo metodika ir kaina", sakė
V. Landsbergis. Anot jo, oku
pacijos „istorinė atmintis" pa
dėjo Lietuvai 1990-1991 me
tais, kai atsikūrusi Lietuvos
kad deramos lėšos būtų skir
tos ir švietimui, kuris yra vie
nas valstybės vidaus saugumo
garantų.
Įstatymo projektą kritikavę
valdančiosios daugumos na
riai — premjeras Andrius Ku
bilius, Biudžeto ir finansų
komiteto pirmininkas Juozas
Listavičius, Seimo pirmininko
pavaduotoja Rasa Juknevi
čienė, Krikščionių demokratų
frakcijos narys Algirdas Pa
tackas — šį pasiūlymą vertino
kaip populistinį ir neatsa
kingą.
•
A. Kubiliaus teigimu, Naujo
sios sąjungos idėja, pateikta
Seimui dar prieš savivaldybių
tarybų rinkimus, turėjo ryškų
rinkimų kampanijos atspalvį.
R. Juknevičienė teigė, jog Va
karai jau reiškia susirūpi
nimą, kaip keistųsi Lietuvos
integracijos į NATO politika,
jeigu Seimo rinkimuose per
galę iškovotų Naujoji sąjunga.
Socialliberalai dabar yra vie
na populiariausių politinių jė
gų ir greičiausiai turės didelę
įtaką sudarant vyriausybę po
Seimo rinkimų šj rudenį.

valstybė „patyrė ir baisesnių
ultimatumų, lydimų atviro te
roro, beginklių Lietuvos pi
liečių ir pareigūnų žudymo".
V. Landsbergis pabrėžė, kad
Lietuva elgiasi teisingai, kai
„normalizuodama
valstybių
santykius, normaliai kelia
klausimą Vokietijai ir Rusijai
dėl žalos atl^pnimo". .Jeigu
elgtumėmės kitaip, tai bene
patvirtintume Molotovo pa
sekėjų teiginius: okupacijos
nebuvo, Lietuva pati susi
griovė ir pati išsitrėmė į vergų

Vidurio Vakarų apygar
Gegužės 13-14 bei 20-21 die
nomis JAV įvyko rinkimai, da, II rajonas:
Birutė Vilutienė.
kurių metu Amerikos lietuvija
Vidurio Vakarų apygar
išrinko savo atstovus į JAV
da,
III rajonas:
LB XVI tarybą bei 2000 metų
Gediminas
Damašius, Regi
PLB ir Lietuvos Seimo komi
na
Narušienė
ir Rimas Sužie
siją.
dėlis.
Vidurio Vakarų apygar
I J A V L B XVI T a r y b ą
da, IV rajonas:
buvo i š r i n k t i
dr. Gediminas Murauskas,
Bostono apygarda:
Gintaras Čepas, Česlovas Algimantas Antanėlis.
Iš viso gautos 4,429 galio
Mickūnas, Irena Veitienė,
Daiva Navickienė ir Romas jančios balsavimo kortelės.
Buivydas.
Connecticut apygarda:
Į PLB ir Seimo
Danutė Grajauskienė, Jonas
komisiją
išrinkti:
Karosas, Giedrė Stankūnienė
Bostono apygarda:
ir Viktoras Kogelis.
Česlovas Mickūnas ir Irena
Floridos apygarda:
Kun. dr. Matas Čyvas, Algi Veitienė.
Connecticut apygarda:
mantas Garsys, Birutė Kožiaikštėje, valstybės himną gieda (iš
Laima Karosienė ir dr. Juo
cienė, Dalia Augūnienė ir Lai
Arūnas Bėkšta, prezidentas Valdas
zas Kriaučiūnas.
ma Savaitienė.
Landsbergis, Vilniaus apskrities va
Floridos apygarda:
Michigan apygarda:
Gedimino Žilinsko i Eltai nuotr
Birutė Kožicienė, Stasys
Vytautas Kamantas, Graži
Ušackas
ir Stasė Vaškelienė.
na
Kamantienė,
Narimantas
stovyklas", sakė Seimo pirmi
Michigan
apygarda:
Udrys,
Algis
Rugienius,
Sau
ninkas.
Vytautas
Kamantas,
Graži
lius
Anužis
ir
Jonas
Urbonas.
Anot jo, „tuo metu, kai atku
na
Kamantienė,
Jonas
Svera
New
York'o
apygarda:
riama Sovietų sąjunga kelia į
ir
Liuda
Rugienienė.
Ramutė
Česnavičienė,
Rai
karinius vadovus
Minske
New York'o apygarda:
generolą kruvinomis ranko mundas Sližys ir Audra LuEdmundas Adomaitis ir
kaševičiūtė.
mis, užtat gerai pažįstantį Vil
Kęstutis
Miklas.
Ohio
apygarda:
niaus prieigas, turime būti
Ohio
apygarda:
Algimantas
Čepulis,
Rai
itin vieningi ir pasiryžę, iš
Dalia Puškorienė.
tikimi nepriklausomos Lietu mundas Šilkaitis ir Dalia PušPietryčių apygarda, I ra
korienė.
vos idėjai ir teisei".
jonas:
Pietryčiu apygarda, I ra
^Šiandien čia, Seime, galuti
Teresė Gečienė, Donatas
nai svarstysime provokacinį jonas:
Skučas,
Julija Dantienė ir
Teresė Gečienė, Vytautas
pasiūlymą atimti finansavimą
Audronė
Pakštienė.
Bagdonavičius,
Julija
Daniš Lietuvos kariuomenės. Ko
Vakarų apygarda:
kiomis demagogijos gėlėmis jis tienė, Roma Krušinskienė, Do
Vytautas Vidugiris, Angelė
natas
Skučas,
Rimas
Gedeika
bebūtų apkaišiotas, tikiu, kad
Nelsienė
ir Gediminas, M.
ir
Kazys
Razgaitis.
Seimas šį siūlymą vieningai
Pietryčiu apygarda, II ra Leškys.
atmes", sakė V. Landsbergis.
Vidurio Vakarų apygar
jonas:
Rimantas Bitėnas, Julius da, I rajonas:
Dr. Petras Kisielius, Birutė
Veblaitis ir Valentinas MėliJasaitienė, Marija Remienė,
nis.
siame nepriklausomo akade
Juozas Polikaitis, Jūratė Bud
Vakaru apygarda: •
minio jaunimo suvažiavime
Vytautas Vidugiris, Angelė rienė, Kazimieras Laukaitis ir
įsteigtą „Santaros" organiza Nelsienė, Gediminas M. Leš- Aušrelė Sakalaitė.
ciją. Jos pirmininku ir aktyviu kys, Antanas Polikaitis, Juo
Vidurio Vakarų apygar
nariu yra buvęs ir prezidentas zas Pupius ir Giedrė J. Milas. da, II rajonas:
V. Adamkus.
Birutė Vilutienė.
Vidurio Vakarų apygar
Iš kitų užsienyje veikusių da, I rajonas:
Vidurio Vakarų apygar
išeivijos organizacijų „Santa
dr. Petras Kisielius, Marija da, III rajonas:
ra-Šviesa isiskyrė tuo, kad Remienė, Juozas Polikaitis,
Regina Narušienė ir Ramu
siekė bendrauti su Lietuva so Birutė Jasaitienė, Salomėja tis Pliūra.
vietų okupacijos sąlygomis.
Daulienė, Antanas Paužuolis,
Vidurio Vakarų apygar
Jūratė Budrienė, Birutė Vin- da, IV rajonas:
* Lietuvos vyriausybė dašienė, Aušrelė Sakalaitė,
Algimantas Anatanėlis.
n u t a r ė pasirašyti susitari Bronius
Juodelis,
Rita
Iš viso gauta 4,233 galiojan
mą su JAV dėl bendradarbia Šakenienė ir Irena Kirkus.
čios kortelės.
vimo užkertant kelią masinio
naikinimo ginklų platinimui ir
vystant gynybos bei karinius
santykius. Šiuo dokumentu
JAV vyriausybė įsipareigoja
Vilnius, birželio 15 d. (Elta) savaites, blogiausiu atveju
padėti Lietuvos vyriausybei
krepšininkas gali praleisti vi
užkirsti kelią masinio naikini — Sydney olimpinėse žaidy
są ateinantį sezoną.
nėse
Lietuvos
vyrų
krepšinio
mo ginklų platinimui Lietuvos
Pasak dienraščio, rinktinės
teritorijoje, nelegalaus bran rinktinė greičiausiai liks be
uždavinius
Lietuvos krepšinio
dviejų
svarbiausių
krepšinin
duolinių, biologinių, cheminių
federacija
paskelbs
vėliau, ta
kų,
rašo
„Respublika"
(06.15).
ginklų pervežimui. Pagal susi
čiau
pakartoti
praėjusių
dvie
Antradienį
dešiniosios
pėdos
tarimą, JAV teiks savo tech
jų
olimpiadų
pasiekimus,
kai
operacija
JAV
buvo
atlikta
nologijas, medžiagas bei kon
lietuviai
laimėjo
bronzos
me
Portlando
„Trail
Blazers"
vi
sultacijas, organizuos dviša
lius susitikimus. Savo ruožtu durio puolėjui Arvydui Sabo dalius bus labai sunku. Juo la
Lietuva įsipareigoja užtikrinti niui, o penktadienį po chirur biau, kad Lietuvos rinktinės
laisvą JAV vyriausybės parei go skalpeliu atsidurs ir Bo varžovais Sydney olimpiados
gūnų, lėktuvų bei laivų, at lonijos „Teamsystem" puolėjas A grupėje bus JAV, Italijos,
Prancūzijos, Naujosios Zelandvykstančių vykdyti šį susitari Artūras Karnišovas.
jos
ir Kinijos komandos.
A.
Sabonio
gydymas,
pasak
mą, įvažiavimą į Lietuvos teri
medikų,
gali
trukti
8-10
savai
Jei
rinktinėje nežais A. Sa
toriją bei išvažiavimą iš jos.
čių.
Dar
sudėtingesnė
A.
Kar
bonis
ir
A. Karnišovas, lietu
* Kuršių nerijos naciona
nišovo
situacija
—
po
kelio
viams
Australijoje
bus be galo
linis parkas 17,000 litų įver
operacijos
su
gipsu
(geriausiu
sunku,
juo
labiau,
kad
į rinkti
tino nuostolius, patirtus pajū
ryje renkant naftos teršalus, atveju) jam teks vaikščioti 6 nės kandidatų sąrašą įtrauk
tačiau visi nuostoliai gali būti krantės, Preilos bei Nidos giri tas NBA Clevelando „Cavadukart didesni. Klaipėdos ap ninkijose. Šiuo metu pakran liers" vidurio puolėjas Žydrū
skrities Civilinės saugos de čių teršimo nepastebėta, ta nas Ilgauskas jau anksčiau
partamentas gavo oficialų par čiau pajūris nuolat tikrina pareiškė, jog Lietuvai Sydney
ko direkcijos pranešimą dėl mas. Rusijai priklausančioje olimpiadoje neatstovaus.
gegužės 26 - birželio 4 dienos Kuršių nerijos dalyje surinkta
KALENDORIUS
Neringoje pastebėtų naftos keliolika tonų naftos teršalų.
teršalų padarytų nuostolių. Rusijos ekologų nuomone, ter Birielio 16 d.: Benas. Julita. Jūra.
Naftos produktų teršalai buvo šalai į aplinką patenka iš se Tolminas
Birielio 17 d Adolfas, Daukan
renkami Smiltynes, Juod- niai nuskendusių laivų. <BNS<
tas. Laura, Liudgaile, Vilmante

Prezidentas ragina visus
atsigręžti į tikrąją Lietuvą
Vilnius, birželio 15 d.
(BNS) — Prezidentas Valdas
Adamkus, sveikindamas „San
taros-Šviesos" federacijos kon
ferenciją, teigė, kad organiza
cijos šūkis „Veidu į Lietuvą"
tampa svarbiu Lietuvos žmo
nėms, intelektualams bei po
litikams.
„Iš tiesų, turime atsigręžti
veidu į realia Lietuvą, į rea
lias, skaudžias jos problemas
ir mėginti realiomis prie
monėmis
šias
problemas
spręsti", ketvirtadienį konfe
rencijoje Vilniuje sakė V.
Adamkus.
Jis pažymėjo, kad „SantaraŠviesa" visada gręžėsi į Lietu
vos tikrovę, stengėsi išgirsti ir
suprasti čia r dabar esantį
žmogų. Šias pastangas neretai
lydėjo priešir. nkų kritika, ta
čiau tikrovės supratimas, pa
sak prezident , padeda priimti
požiūrių įvarovę, neleidžia
užsisklęsti vk-nos idėjos kiau
te.
V. Adamkų- citavo federaci
jos įkūrėjo Bytauto Kavolio
žodžius: „Mane domina for
mulė: liberal.nė moralybė, ro
mantiška k ;ltūra, tautinė
priklausomyb',
tarptautinė
atsakomybė cemokratinės po
litikos ir gervės visuomenės
kontekste". Prezidentas, ver
tindamas pre esoriaus V. Ka
volio ironiją, agino susirinku
sius sutikti, kad valstybės, pi
liečio ar visu menės tapatybė
niekada ne- ūna vienalytė,
monolitine ir -rajutinė.
Prieš 46 nr Uis įkurta „San
taros-Šviesos organizacija su
vienijo tuoj pi Antrojo pasauli
nio karo Voketijoje įsikūrusią
liberalių pažiirų studentų or
ganizacijų ..šviesa" ir JAV,
Michigano alstijoje, vyku

;

Chirurgų skalpelis retina
olimpinę rinktinę"
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Metams
1/2 meti)
$38.00
JAV
$100.00
$60.00
$45.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $115.00
$65.00
Tik šeštadienio laida:
$33:00
JAV
„
$60.00
$45.00
$38.00
Kanadoje ir kitur (U.S.)
$65.00
$50.00
Usaakant t Lietuvą:
Oro paltu
$500.00
$250.00
Reguliariu pastų
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro pastų
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu pastų $55.00
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokiene
Administratorius - Valentinas Krmmplis
- •
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba HfH;*". nuo 8:30 iki 4:00, Hfitarlifniiiii nedirba.
• Redakcija ui skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

kių ir pasiekimų žinojimas yra
svarbi žmogaus išsilavinimo ir
kultūros dalis.
LTOK ir LOA įsipareigojo
jau iki šių metų pabaigos pa
rengti teorinę olimpinio švieti
mo programą 1-12 klasių mo
Čikagos Lietuvių futbolo klubo „Lituanica" pirmininkas Albertas Glavinskas ir žmona Laima privačioje audien
kytojams, olimpinio švietimo
cijoje su Lietuvos Respublikos prezidentu Valdu Adamkumi.
chrestomatiją
moksleiviams,
rekomenduojamos literatūros
dentui įteikė pakvietimą daly timą „Lituanicos'' klubo pirmi
LIETUVOS
sąrašus ugdymo įstaigoms,
vauti
„Lituanicos" futbolo ninkas įteikė Lietuvos Seimo
mokyklų olimpinių žaidynių
PREZIDENTAS
klubo 50 metų sukakties mi nariui, kuris yra ir Lietuvos
modelį bei mokyklų Olimpie
nėjimo Garbės komitete ir, jei beisbolo federacijos pirminin
PRIĖMĖ
čių klubų nuostatus ir rengtk
gu leistų sąlygos, atvykti į šio kas, dr. Kaziui Bobeliui. Jis
ČIKAGIEČIUS
jų konkursus, išleisti leidi
minėjimo pokylį š. m. spalio irgi domėjosi Čikagos „Litua
EDMUNDAS V&NAS. AtD, &C.
nukų apie Lietuvos olimpie
28 d., vyksiantį Pasaulio lietu nicos" futbolininkais, jau 50
Specialybe - vidaus Bojų gydytojas
čius ir olimpiadas, taip pat su
Š. m. balandžio mėnesio pa vių centre, Lemonte.
metų savo veikla garsinan
Kalbame lietuviškai
rengti miestų ir rajonų mo baigoje Lietuvoje viešėjo ir
Prezidentas padėkojo už pa čiais Lietuvą ir lietuvius ame
6B18W.ArchefAve.Sts. 5 ir 6
kyklose bei darželiuose olim žaidė Čikagos Akademinio kvietimą, klausinėjo apie „Li rikiečių bei kitataučių tarpe.
ChJcaoo, IL 60638
TeL773-229-9965
pines dienas.
sporto klubo „Lituanicos" jau tuanicos" futbolo klubo veiklą,
EA
papai susitarime
Ministerija įsipareigojo pa nimo krepšinio komanda, ku nors, kaip atrodė, prezidentas
rengtas programas iki kitų rią, kartu su jos vadovais, pre iš mūsų spaudos neblogai žino
SPORTO KLUBAS „AIDAS" KVTEČIA
metų rugsėjo 1 dienos integ zidentūroje priėmė Lietuvos apie futbolininkų pasirody
mus. Jis „Lituanicos" futboli
RANKŲ LENKIKUS
ruoti į bendrojo ugdymo turinį prezidentas Valdas Adamkus.
ninkams bei kitų klubų na
Birželio
7
d.
toje
pačioje
vie
ugdymo įstaigose, kartu su
LTOK išleisti olimpinio švieti toje prezidentas Valdas Adam riams linkėjo geros sėkmės ir
Š. m. gegužės mėnesio pir
mo chrestomatiją, įtraukti į kus suteikė pasimatymą ir entuziazmo. O sukaktuvinin mąjį savaitgalį Montpelier,
pradinių klasių mokymo pro Lietuvių futbolo klubo „Litua kei — auksinę sukaktį minin Ohio, vykusiose rankų lenki
gramas olimpinio
švietimo nica" atstovams. „Lituanicos" čiai „Lituanicai" palinkėjo dar mo varžybose dalyvavo pasau
įvadą, taip pat įtraukti olim futbolo klubui čia atstovavo jo daug metų sulaukti.
lyje žinomi ir dar nespėjusieji
pinį švietimą į Pedagogų pro pirmininkas Albertas Glavins
Reikia pažymėti, kad Alber pagarsėti lenkikai. Dalyvių
fesinės raidos centro veiklos kas ir jo žmona Laima, veikli tą Glavinską priėmė ir Kūno tarpe buvo ir Čikagos Jauni
programą bei papildomo ugdy šio klubo narė. Nepaisant, kad kultūros ir sporto departa mo centro sporto klubo „Ai
mo programas.
prez. Adamkus buvo neseniai mento prie Lietuvos vyriau das" dviejų moterų komanda;
Sutartis galioja iki visiško grįžęs iš Vokietijos, jis skyrė sybės gen. direktorius Rimas darbai sutrukdė kitų klubo
įsipareigojimo įvykdymo
— arti pusvalandžio pokalbiui Kurtinaitis, kuriam irgi buvo narių dalyvavimą. Neartimas
su svečiais iš JAV apie šio klu įteiktas kvietimas įsijungti į kelias tai buvo ir dvi dienos
2005 metų sausio 1 d.
Elta bo veiklą. Čikagieciai prezi Garbės komitetą. Kitą pakvie Ohio valstijoje.
Vyrų absoliutaus svorio ka
tegorijoje
laukė viliojantis pri
ir jaunimo rinktinių, tapusių liaraus sezono rungtynėms,
Saulius Rakauskas, „Aido" rankos
NERIJUS
zas
—
15,000
dol. vertės HarV.ALEKNA
Europos nugalėtojomis, narys. nepaisant, kad jis buvo labai
lenkimo klubo Čikagoje steigėjas.
ley
Davidson
motociklas.
Tur
KARLIKANOVAS Tai įvyko 1994 ir 1996 metais. reikalingas atkrentamosioms ĮVEIKĖ 70 METRŲ
nyre dalyvavo stipriausi JAV
Sporto klubo „Aidas" steigė
Jis trumpą laiką yra žaidęs ir varžyboms. Nerijus pagal re
LANKĖSI
ir kitų šalių rankų lenkikai. jas ir puoselėtojas Saulius Ra
RIBĄ
Kauno „Žalgirio" komandoje ir zultatyvumą pastaraisiais me
Gaila, kad į varžybas negalėjo kauskas tikisi, kad Laimos Ja
ČIKAGOJE
už tai gavęs 500 dolerių. Ame tais jau buvo trečiasis žaidėjas
Lietuvos olimpinė viltis dis atvažiuoti kelionėje užtrukęs
nutienės praktiniai patarimai
Praėjusį sezoną JAV studen rikoje viešai prasitaręs apie savo komandoje su 9.5 taško ko metikas Virgilijus Alekna,
Aidas
Pališkis.
Jis
neseniai
padės išugdyti ne vieną nu
per
rungtynes. birželio 11 d., sekmadienį, Es
tų lygos — NCCA pirmojo di žaidimą profesionalų eilėse, vidurkiu
Merrillville,
Indianoje,
tarp
galėtoją. Į JAV Virginia valsti
viziono varžybose rungtyniavo buvo universiteto vadovybės Creightono universitete jis tijoje numetęs diską 70 m 39
profesionalų
dviejose
svorio
joje
šį rudenį vyksiantį čem
net 20 Lietuvos studentų kelioms rungtynėms suspen žaidė dvejus pastaruosius stu cm ir pagerinęs Lietuvos re
kategorijose
buvo
pripažintas
pionatą
S. Rakauskas tikisi
krepšininkų. Jų tarpe ir Neri duotas (NCAA taisyklės drau dijų metus, į šią mokslo įstai kordą, antradienį, birželio 13
geriausiu, o absoliučioje svorio pasiųsti stiprią Š. Amerikos
džia
studentams
atstovauti
gą atėjęs iš Mid-Plaines Com- d., spaudos konferencijoje ne
jus Karlikanovas, atstovavęs
kategorijoje buvo antras. Kas lietuvių rinktinę.
Omahos mieste
įsikūrusio profesionalų komandoms). Bu munity College.
siryžo tvirtinti, kad šis rezul žino, ar nebūtų jam tekęs
Treniruotės čempionatui jau
Creightono universiteto JBlue- vo pradėti nevien tik jo, bet ir
Bendraujant su juo Čikagoje tatas Sidnėjaus olimpinėse įspūdingasis motociklas.
prasideda. Klubas pasiruošęs
javs" komandai, iš eilės dvejus kitų jaunuolių iš Lietuvos bei neatrodė, kad Nerijus būtų žaidynėse leistų iškovoti me
Moterų grupėje minėtose priimti dar ne vieną šios spor
metus laimėjusiai Missouri kitų valstybių tikrinimai. Ta nesukalbamas žmogus. „Neži dalį.
varžybose
gerai pasirodė Lai to šakos entuziastą. Jei domi
Valley konferencijos turnyro čiau vėliau viskas aprimo, nes nau, kodėl treneris mane nu
„Sidnėjuje bus daug varžo ma Janutienė, iškovojusi čem tės — skambinkite klubo tele
čempionų titulą, patenkant į nebūta tikrų įrodymų dėl tai baudė", — kalbėjo lietuvis. vų. Ir visi jie gerai pasiruošę",
pionės taurę. Prieš mėnesį at fonu — 773-925-7535 ir pali
NCCA atkrentamuosius žaidi syklių pažeidimo.
Nors trenerio jis nekaltina ir — teigė V. Alekna.
vykusiai
į JAV, L. Janutienei kite žinutę.
mus.
Tačiau Nerijus turėjo ir kitą ant jo nepyksta, nes dabar
28-erių metų šį sezoną pir tokios tarptautinės varžybos
Kas nors sykį stebėjo rankų
Šį pavasarį septyni iš šių nesėkmę — konfliktavo su jaučia, jog trenerio reikėjo maujantis iki Sidnėjaus olim
nebe naujiena. Pasaulio čem lenkikų dvikovas, tas tokio
vyrų baigė savo universitetus savo treneriu. J a m vis atrodė, klausyti.
piados dar dalyvaus 3-4 tarp pionatuose ji pradėjo dalyvau
malonumo niekad neatsisa
ar kolegijas ir grįžo į Lietuvą. kad treneris j a m skyrė ne tą
Čikagoje Nerijus buvo susi tautinėse varžybose. Tad su ti nuo 1994 metų. 1996 m.
kys.
Dalyvauti (ir laimėti, gar
Tokių tarpe ir Nerijus. Pake poziciją, kurioje j i s galėtų at tikęs su vietos lietuvių sporto pagrindiniais konkurentais jis
Amerikoje ir 1998 m. Egipte ji sinant Lietuvos vardą) dar
liui į namu.-, jis lankėsi Čika skleisti visus savo sugebėji darbuotoju ir krepšinio trene susitiks dar ne kartą.
yra iškovojusi pirmąsias vie smagiau!
goje ir čia papasakojo apie sa mus. Vieną kartą jis grįžo vė riu Rimantu Dirvoniu bei ki
Pasaulio disko metimo re tas.
Regina Oraitė
vo studijas ir sportinę karjerą liau iš Omahos lietuvių rengi tais lietuviais. Praleidęs čia 3 kordas (74 m 8 cm) nuo 1986
nio negu buvo nurodyta ir už dienas, birželio 2 d. išskrido į metų prikauso vienam iš nuo
Dėdės Šamo žemėje.
N. Karlikovas, nors dar jau tai gavo perspėjimą. Kažkodėl Vilnių. Iš ten žadėjo važiuoti latinių V. Aleknos priešininkų
SENOVINIŲ
nas vyras, bet jau turi nemaža treneris atsisakė jo patarnavi poilsiui į Raseinius pas savo vokiečiui Juergen Schult. Vir
džiosios Britanijos, Italijos,
AUTOMOBILIŲ
RALIS
titulų. Jis yra Lietuvos jaunių mo likus tik vienerioms regu- tėvus. Sakė, kad norėtų žaisti gilijus sake, Kad pagerinti šį
Austrijos, Šveicarijos, PAR,
Birželio 10 dieną Olandijoje RUSUOS, JAV ir Skandinavijos
„Žalgirio" komandoje, ir šiam rekordą įmanoma. Anot Lietu
žaidimui jis yra pasiruošęs. vos rekordininko, tam reika prasidėjęs senovinių auto šalių.
Tik nežinia, ar jo agentas susi lingos idealios sąlygos ir gera mobilių ralis Poliarinio rato
Visi, patekusieji į pirmąjį
link birželio 13-14 d. užsuko ir 35-tuką, apdovanoti princo
tars su „Žalgirio" vadovybe dėl forma.
atlyginimo.
Hendriko taurėmis.
Anot V. Aleknos, 70 m riba į Lietuvą.
20 dienų kelionėje ralio iš
Visi dalyviai bus padalyti į
Būdamas Omahoje, Nerijus paskutinį kartą buvo įveikta
nemaža bendravo su vietos lie 1997 metais. Tada tai pavyko Apeldorno (Olandija) į Oslą dvi kategorijas pagal automo
tuviais. Ir tai pažymėdavo vie padaryti vokiečiui Lars Riedel (Norvegija) jo dalyviams teks bilių amžių — pagamintus iki
tinė amerikiečių spauda. Ma ir dabartiniam pasaulio čem įveikti 9,000 km Olandijos, 1967 metų pabaigos ir iki
no rankose — praėjusių metų pionui amerikiečiui Anthony Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, 1949 metų pabaigos.
„Omaha VVorkl-Herald" dien Washington. „Jei kartą nume Estijos, Suomijos, Švedijos ir
I Lietuvą ralio dalyviai atvy
raščio numeris, kurio pirma ti diską 70 m, vėliau tai pada Norvegijos keliais, kol bus pa ko antradienį, birželio 13 die
me puslapyje didelė Nerijaus ryti yra lengviau", — pa siekta baigmė Osle. Poliarinis ną, 16 vai. per Aradnykų-Lazratas bus pasiektas birželio dįjų pasienio postą. Jų sutiki
nuotrauka. Ilgame straipsnyje žymėjo V Alekna.
22
d.
yra rašoma, kad Omahos lie
mas buvo surengtas Lazdi
Šių metų kovo mėnesį V.
tuvių būrys ateina į rungty Alekna nutraukė ryšius su
Lenktynėse dalyvaus arti juose, o paskui per Alytų,
nes, kuriose žaidžia lietuvis. treneriu Rimantu Kalibatu, su 100 automobilių, pagamintų Pirčiupius senoviniai auto
Čia
pabrėžiama
Nerijaus kuriuo kartu dirbo dešimt me ne anksčiau kaip 1967 metais, mobiliai atvyko į Lietuvos sos
draugystė su Omahos lietuvių tų. Sportininkas tvirtino, kad o seniausi šiame sąraše yra tinę. Čia juos galėjo pamatyti
kepyklos savininku Al Micke iki Sidnėjaus olimpinių žaidy 1916-ųjų JSimplex" bei 1927- vilniečiai, o paskui kolona pro
vičiumi bei kitais lietuviais, nių jis treniruosis savarankiš ųjų „Mercedes 630K" ir „Bent- Panevėžį pajudėjo Latvijos
kurie vis kviesdavosi jį į sve kai.
sienos link. Šį ralį Lietuvoje
ley 4.5".
KrcpSininkas Nerijus Karlikanovas, studijavęs ir žaidęs Craighton uni- čius.
Ralyje važiuos atrinkti auto koordinavo Nyderlandų di
Nuo balandžio pradžios V.
v( !->•' •• kr<Įr ; i komandoj'', Omaha, NE , SI pavasarj baigė studijas
Linkime Nerijui geros klo Alekna laimėjo jau šešerias mobiliai ir kviestiniai svečiai plomatinė atstovybė Lietuvoje
Grįždamas į Lietuvą buvo su.ct.ojps Čikagoje Cia jis matomas su ASK
iš Olandijos, Argentinos, Bel — Olandų namai.
tarptautines varžybas.
..Litu.inita" vadovu ir ilgamečiu sporto darbuotoju Rimantu Dirvoniu. ties, sugrįžus atgal į tėvynę!
Ed. Sulaitis
Elta gijos, Kanados, Vokietijos, Di
Elta
Nuotr Ed. Šulaitio

Lietuvos švietimo ir mokslo
ministerija pasirašė bendra
darbiavimo sutartį su Lietu
vos tautiniu olimpiniu komite
tu LTOK ir Lietuvos olim
pine akademija (LOA). Sutar
tis numato olimpinio švietimo
programų parengimą ir įtrau
kimą į bendrojo lavinimo mo
kyklų programas.
Ją pasirašė švietimo ir
mokslo ministras Kornelijus
Platelis. LTOK prezidentas
Artūras Poviliūnas ir LOA
prezidentas prof. Povilas Ka
roblis.
A. Poviliūnas šį susitarimą
pavadino istoriniu, nes pirmą
kart raštiškai vyriausybiniu
lygiu įtvirtinta olimpinio švie
timo plėtra.
„Juk olimpizmas yra spor
tas, kultūra ir švietimas, todėl
būtų neteisinga neturėti veik
los programos nors vienoje iš
šių dalių. — teigė LTOK vado
vas. — Šalies visuomenė ir
sportininkai turi žinoti, kad
medalių siekimas nėra žūtbū
tinis sporto siekis. Mūsų tiks
las — visapusiška išsilavinusi
asmenybė"'.
„Labai džiaugiuosi, kad su
tartį pasirašėme prieš olim
pines žaidynes — tai suteiks
papildomų stimulų abiem pu
sėms", — sakė jis, pažymėjęs,
kad svarbiausių olimpinių įvy

BŪSBCG

DECKER, 3Eg PC.

4647 VV. 103 S t , Oak. L n m , IL
Pirmas apyi. su Nortmvestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kabėti angliškai)
Tel. 706-422-8260 i

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJĄ
9625 S.79* Ave., Hfctory H b , L
TeL (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicaao.lL 60652
Kab. tel. 773471-3300

DR. L PETRBKIS
, . DANTŲ GYDYIOfJA.
9055 S.Roberts Rd, Hkiojy Hls. IL
1 mylia į vakarus nuo' Harlerri Ave.
T«L (706) 596-4055
Valandos pagal susitarimą
ARAS ZUOGA, U.D.
INDRĖ RUDAITIS, O J).
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suflė 310
Naperville, IL 60563
Tel. (630) 527-0090
3625 Hignland Ave..
Tower1,Suite3C
Dovvners Grovė, IL 60515
Tel. (630) 435-0120

„LITUANICA" TAŠKUS
GAVO BE ŽAIDIMO
„Lituanicos" vyrų futbolo
vienuolikė tris taškus gavo be
žaidimo. Praėjusį sekmadienį
jie turėjo rungtyniauti savoje
aikštėje, Lemonte, prieš „Real
F.C." vienųolikę. Tačiau var
žovai čia nepasirodė, net apie
tai nieko nepranešė. Čia atvy
kę teisėjai paskelbė 3-0 per
galė „Lituanicai" be žaidimo,
kas mūsiškiams atnešė 3 taš
kus. Neatvykusiems varžo
vams lygos vadovybė dar skirs
piniginę baudą, - - *
Birželio 11 d." susitikimas
namų aikštėje turėjo būti pas
kutinis pavasario rate ir ben
drai 1999-2000 metų pirmenybiniame tvarkaraštyje. Šios
varžybos baigiasi birželio 18
d., tačiau mūsiškiai tada var
žysis išvykoje prieš Lombard
vienųolikę. Po to bus pertrau
ka iki rugsėjo mėn. pradžios.
Nors per tą laiką yra planuo
jama sužaisti bent porą drau
giškų susitikimų.
Tačiau klubo valdybai ir jos
talkininkams ši vasara bus la
bai užimta, nes reikės ruoštis
klubo 50 metų minėjimui, ren
giamam spalio 28 d. Numaty
ta nemažai darbų.
g^.
.—ittJAI
*
Tradicinės kviestinės Clevelando LSK „Žaibo" lengvosios
atletikos varžybos, vykdomos
USATF Lake Erie Assoc. 2000
m. pirmenybių rėmuose* vyks
š.m. birželio 17 d. ir liepos 1
d., Independence High School
stadione, Independenc, Ohio
(pietinis Clevelando priemies
tis).
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AR SOVIETMEČIU BUVO
GERIAU?

Danutė Bindokienė

Tik papūga kartoja,
nesuprasdama
žodžių

ZENONAS PRŪSAS
Apie 1933-1934 metus, kai
ai dar tebebuvau žemesniųjų
klasių gimnazistas ir kai Lie
tuvą slėgė pasaulinė ekono
minė krizė, mane Ubai erzin
davo, kai užgirsdavau žmones
kalbant: o visgi prie „ruskio"
(caro) buvo geriau gyventi! Tą
paprastai pasakydavo komu
nizmui simpatizuoją, į kairę
palinkę asmenys. Istorija kar
tojasi. Man dabar iš Lietuvos
rašo, kad apie geresnį gyve
nimą sovietmetyje esą kalba
ma ir autobusuose, ir gatvėse,
ir žmonių pobūviuose. Ne
nuostabu, kad sovietinių laikų
ilgisi tada buvę dideli viršinin
kai, kurie dabar turi pasiten
kinti mažesnėmis viršininkys
tėmis. Nenuostabu, kad taip
svajoja tie silpnesnio galvoji
mo žmogeliai, kuriems komu
nistinis indoktrinavimas sme
genis pakeitė rusiška „kasa",
visai netinkama logiškam gal
vojimui. Bet nuostabiausia,
kad sovietinių laikų ilgisi net
nemaža dalis buvusių kolūkių
darbininkų.
Juk koks buvo jų gyvenimas
tada, kada šešias dienas sa
vaitėje, dažnai po keliolika va
landų per dieną, reikėjo dirbti
kolūkiui už kilogramą grūdų,
net jų visai negaunant šių
ūkių kūrimosi laikotarpiu!
Pragyvenimo pagrindas buvo
poros hektarų privatus sklype
lis, kurį reikėjo apdirbti nuo
prievartinio lažo atliekamu
laiku. Ar reikia stebėtis, kad
tuo laiku taip paplito girtuok
liavimas! Skirtumas nuo bau
džiavos buvo tik tas, kad vir
šininkai negalėjo naudoti fizi
nių bausmių, kurios baudžia
vos laikais dažnai pasibaigda
vo mirtimi. Bet kolūkių pirmi
ninkai galėdavo pasirūpinti,
'kad būtum ištremtas į Sibirą.
Kaip logiškai galvojantis da
bartinis kaimo gyventojas gali
sakyti, kad kolūkių laikais bu
vo geriau gyventi, negu da
bar? Juk jam dabar nebereikia
atlikti lažo. Dabar jis gali visą
laiką paskirti savo sklypelio
priežiūrai. O jei jis turi ambi
cijų ir nori praturtėti, gali be
savo sklypo dar apdirbti iš
nuomotą dirvonuojančią žemę,
kurią kartais gali gauti, net
nemokėdamas nuomos. Ka
dangi dabar nebereikia bijoti
Sibiro dėl buvimo buože, pus
velčiui galėtų padidinti savo
žemę, nuperkant keliasdešimt
hektarų.

Mozės atvestų į Pažadėtąją
žemę — Izraelį. Ir ten jų nie
kas nelaukė su duona ir drus
ka, ir su ištiestomis rankomis.
Viską turėjo plikomis ranko
mis susikurti. Dabartinių kai
mo gyventojų padėtis yra ge
resnė, negu 1918 metais, kada
per praūžusį Pasaulinį karą
daug ūkio pastatų buvo sude
ginta, o arkliai, avys ir galvi
jai atimti per vokiečių okupa
ciją. Jei kam dabar kaime už
eitų bloga nuotaika dėl sun
kaus gyvenimo ir jei kam no
rėtųsi verkti, savęs besigai
lint, jis ar ji turėtų tik pagal
voti apie padėtį jaunos beže
mių šeimos 1918 metais. Jų
vienintelis galimas pajamų
šaltinis buvo dirbti padieniais
darbininkais pas ūkininkus,
kad užsidirbtų pinigų nusi
pirkti porą hektarų žemės.
Tos problemos neturėtų da
bartinė jauna šeima: tūkstan
čiai hektarų dirvonuojančios
žemės laukia artojų. Tik rei
kia iniciatyvos ir darbo nebi
jančių rankų. Ir apskritai, tie
siog man nesuprantama, ko
dėl dabartinis Lietuvos kai
mas ne tik nesugeba pigiau
pagaminti maisto produktų
eksportui, negu tokia Danija,
kur darbo jėga daug daugiau
kainuoja, bet net negali kon
kuruoti Lietuvos vidaus rin
koje! Kodėl neatsikuria koo
peratyvai, kaip, pavyzdžiui,
Pienocentras ar Lietūkis, eks
portavimui Lietuvos maisto
produktų į užsienį ir pristaty
mui vidaus rinkai pigesnėmis
kainomis, kad užkirstų kelią
šių produktų importui. Ką dėl
kaimo daro Žemės ūkio minis
terija, Žemės ūkio akademija
ir tūkstančiai agronomų? 1918
metais Lietuvoje biįvovos keli
agronomai, bet tada užteko
dešimtmečio, kad susitvarky
tų Lietuvos žemės ūkis ir pa
sidarytų pagrindiniu eksporto
šaltiniu. Kas kaltas už dabar
tinę padėtį ir jos negerėjimą?

Dabartinių kaimo gyventojų
padėtis yra panaši į bau
džiauninkų po baudžiavos pa
naikinimo 1861 metais. Ir ta
da jais niekas nesirūpino. Pa
tys vieni turėjo prasigyventi:
įsigyti ūkio pastatų, padargų,
gyvulių. Dabartinis gyventojų
stovis yra panašus į izraelitų,

Lietuvoje kiek geriau yra su
miestais. Kas Lietuvoje yra
lankęsis sovietmečiu ir dabar,
negali nepastebėti, kad mies
tuose, ypač Vilniuje, žmonės
dabar geriau gyvena. Daug ge
riau apsirengę ir sočiau paval
gę. Pavyzdžiui, mėsos sunau
dojimas Lietuvoje yra vienas
aukščiausių Europoje. Apie 90
proc. gyventojų gauna pragy
venimo minimumą: arba be
darbių pašalpas, arba šiokias
tokias pensijas, arba valsty
binius bei privačių firmų atly
ginimus, kai kuriuos visai ne
blogus Lietuvos sąlygomis. Ži
noma, daugumai reikia gyven
ti labai taupiai, nes pajamos
nėra didelės pagal Amerikos ir
Vakarų Europos standartus.
Bet tos pajamos litais yra ke-

APDOVANOJIMAI AUKAI IR
ŽUDIKUI
Nr.l
Kovo 17 dieną sukanka 35
metai nuo paskutinio Lietuvos
prezidento Antano KraujelioSiaubuno žūties. Prieš porą
metų, minint partizano gimi
mo 70-metį, prezidentas V.
Adamkus po mirties jį apdova
nojo Vyčio kryžiaus trečiojo
laipsnio ordinu, kurį įteikė jau
kone šimtamečiui tėvukui Ste
ponui. Šiemet .Vasario 16-ąją
prezidentas Didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Gedimino trečio
jo laipsnio ordiną įteikė ir šio
partizano likvidavimo operaci
jos dalyviui — buvusiam ka
driniam KGB pareigūnui Ma
rijonui Misiukoniui. Per apdo
vanojimu įteikimo ceremoniją
buvusi disidente, vienuolė Ni
jolė Sadunaitė du kartus pri
bėgusi prie prezidento, klausė
jo:„Uikąr

Šis prezidento poelgis visuo
menėje sukėlė audringą reak
ciją. Tačiau mažai kas paklau
sė, kaip į tokį apdovanojimą
reagavo partizano Antano
Kraujelio artimieji. Su seseri
mi Vitalija susitikome šalia
Vilniaus, Nemenčinės miške
esančiuose Tremtinių globos
namuose. Nedideliame kam
barėlyje nuo sienos žvelgė il
gaplaukis vyras kariška uni
forma, kietai suveržtu diržu
per juosmenį. Ne iš karto pas
tebėjau, kad įsibridęs tarp
lauko gėlių, partizanas buvo
basas. Nedidukė kambario
šeimininkė Vitalija paaiškino,
kad brolis Antanas vasarą vi
sada vaikščiodavo basas. Gal
lengviau bodavo pasprukti
nuo pavojų, negirdimai prisė
linti, tačiau nuo lietaus, brai
džiojimo po rasą jo kojos visa

Iš Lietuvos dažniau ir daž vai? Atsakymas: Lietuvos kul
niau girdėti priešiškumas na- tūrines ir religines tradicijas
rytei NATO. Kalba ne tik as visada tapatiname su Vakarų
menys, kurie ilgainiui galėtų Europa, todėl ir saugumą su
turėti įtakos tos narystės įgy vokiame, kaip visos Europos ir
vendinimui, bet eiliniai pi tarpatlantinės bendrijos sau
liečiai, kartodami svetimus gumo dalį. Patikimiausias Lie
posakius, tiksliai nesuvokda tuvos saugumo užtikrinimo
mi, kas iš tikrųjų yra NATO, būdas — narystė organizaci
kodėl Lietuvai svarbu patekti joje, kuri remiasi kolektyvine
į jo narių būrį.
gynyba, kurios privalumus
Nejaugi tam tikra dabarti iliustruoja ekonominiai rodik
nių Lietuvos politikų dalis ti liai: šalys NATO narės gyny
ki, kad narystė NATO valsty bai skiria mažesnę bendro val
bei žalinga? Ekonominių nega stybės biudžeto dalį, negu
lių spaudžiamą tautą, ypač jos neutralios valstybės, pasirin
kaimą, lengva įtikinti, kad kusios savarankiškos gynybos
pasiruošimas į NATO ištrauks modelį. Dalyvauti kolekty
paskutinį kąsnį iš jos vaikų vinės gynybos struktūroje Lie
burnos... Juk reikėsią ant savo tuvai būtų žymiai pigiau, nei
Vilnius vis dažniau tampa tautiečių iŠ užsienio ir Lietuvoje gyvenančių susitikimo vieta. Iš kaires: JAV LB nugaros nešti ne tik savuo kurti atskirą valstybinę gyny
Krašto valdybos pirm. Regina Narušiene, Liuda Kubilienė, Juozas Ardys, nuolatinis „Draugo" bendradarbis sius vargus, bet užsikrauti ir bos sistemą".
Lietuvoje Algimantas A Naujokaitis JAV LB deda ypač daug pastangų, kad Amerikos vyriausybe remtų Lietu kitų NATO narių ekonomi
Klausimas: ko reikalauja
vos pastangas, siekiant narystės NATO. Nuotr. Bernardo Naruiio
nius, karinius bei kitus įsi NATO iš Lietuvos pasirengi
pareigojimus.
mui narystei? Atsakymas:
lis kartus didesnės už paja buvo ištremta i Sibirą. Yra tie lietuvių - rusų - anglų kalbų
Kažkaip liūdna, kai ir už NATO nieko nereikalauja, bet
mas rubliais sovietmečiu. Tie sa, kad tada Lietuvoje buvo žargonu. Ir ar bus lietuviais sienio lietuviai kartas nuo siūlo rūpintis šiais dalykais —
sa, tuo laiku žmonės turėdavo lengviau rasti darbą, negu da patriotais. Daug priklausys karto atliepia tuos postringa spręsti politinius ir ekonomi
daugiau rublių, negu dabar li bar, tik ne grĮžusiems iš Sibi nuo to, ar Lietuvoje laimės vimus, pareiksdami savo prie nius klausimus, gerbti žmo
tų, nes už rublius nebūdavo ko ro. Dabar Lietuvoje, jei darbų tautinė mokykla, ar kosmopo šiškumą narystei NATO bei gaus teises, taikiomis prie
pirkti. Geresnius Lietuvoje nėra, jauni žmonės gali jų lai litai ir rusofilai. Tai nulems asmenims, kurie stengiasi tą monėmis reguliuoti tarptau
pagamintus maisto produk kinai rasti Vakarų Europoje, Lietuvos ateitį, kartu ir ekono narystę Lietuvai užtikrinti.
tinius ir tautinius ginčus, su
tus, drabužius ir avalynę iš pavyzdžiui, Vokietijoje ar Is miją.
Jeigu Lietuvoje kai kurie, silaikyti nuo jėgos, grasinimo
veždavo į „plačiąją tėvynę", o panijoje. Tokio pasirinkimo
nusistatę prieš įstojimą į ir prievartos, užtikrinti ekono
TERŠIAMA KURŠIŲ
Lietuvoje likdavo, mano gimi neturėjo, sovietmetyje grįžę iš
NATO, Europos Sąjungą ar minį pastovumą, socialinę ge
NERIJA
nių pasakymu, „tik kaulai, ka Sibiro.
kurią kitą tarptautinę orga rovę ir aplinkos apsaugą!
Naftos produktai, nizaciją, kartoja tik girdėtus
Kokio tipo žmonės dabar
nopos ir iš maisto likučių pa
Ar šie pageidavimai aiškiai,
gamintos šlapios dešros". Ge daugiausia ilgisi sovietinių kuriais kartkartėmis užteršia posakius, nelabai į juos įsi
tiesiai,
suprantamai perteikti
ma
Kuršių
nerijos
pakrantė,
resnių maisto produktų ir dra laikų? Atrodo, tai iš dalies pri
gilindami, tai užsienio, ypač
Lietuvos
gyventojams? Kaip,
patenka
į
jūrą
iš
įvairiu
laiku
bužių galėjo nusipirkti tik klauso nuo to, ar jie charakte
Amerikos, lietuviams, rodos,
rodos,
sveiko
proto žmogus
nuskendusių
laivų,
tokią
išva
riu
labiau
primena
vištą,
ar
„išrinktieji" specialiose krau
nereikėtų aiškinti, kas yra
tuvėse, į kurias neįsileisdavo erelį. Iš labai perpildyto, tvan dą padarė grupė Rusijos eko NATO, kokie šios organizaci gali su jais nesutikti, juk tai
eilinių piliečių. Kad pagerintų kaus komercinio vištininko logų, tyrusių Karaliaučiaus jos tikslai, siekiai, įsiparei logiškas kiekvienos demokra
vienodą duonos ir virtų bulvių išsprukusi višta savanoriškai srities pajūrį.
gojimai. Juo labiau, kad nese tiškos valstybės tvarkymosi
Pastarąjį kartą mazuto ter niai buvo švenčiama NATO 50 būdas tiek krašto viduje, tiek
dietą, net ir miestų bei mieste greit į jį vėl grįš, kai tik pasi
lių gyventojai patys savo rei jus alkana, o iš narvo ištrūkęs šalų jūra išmetė po gegužės 22 metų gyvavimo sukaktis ir šio kaimynų atžvilgiu.
kalams turėdavo auginti par erelis savo noru niekuomet į jį d. siautusios audros. Buvo už krašto žiniasklaidoje tos infor
Dar vienas įdomus klausi
šiukus ir vištas, taip pat vai negrįš, nes jam laisvė skraidy teršta 40 kilometrų paplūdi macijos netrūko. O vis dėlto mas ir atsakymas: jeigu šiuo
ti padangėmis yra daug svar mių Zelenogradske, Kulikove, bent trumpai „pamoką pakar metu Lietuvai nėra pavojaus.
sius bei daržoves.
kodėl rūpintis NATO naryste9
Tiesa, dabar Lietuvoje yra besnė už narve be pastangų Kuršių nerijoje, didelė dalis toti" nebus pro šalį.
apie 10 proc. bedarbių, kurių, gaunamą maisto minimumą lietuviškosios Kuršių nerijos
Štai redakciją pasiekė keli Rūpintis saugumu, t.y. poli
dalies.
gyvybei
palaikyti.
Laisvė
jam
bent oficialiai, sovietmečiu ne
puslapiai informacijos, pa tinėmis, diplomatinėmis prie
yra
vertingesnė,
negu
reika
Karaliaučiaus
srities
valsty
buvo. Bet buvimas 10 proc. be
ruoštos Lietuvos Krašto ap monėmis saugoti ir ginti lais
lingos
pastangos
sau
pačiam
binio
aplinkosaugos
komiteto
darbių yra normalus demok
saugos ministerijos pastango vę bei nepriklausomybę, būti
pirmininko pavaduotoja Tatja mis (red. Arūnas Tamaševi- na, vos susikūrus valstybei.
ratiniuose kraštuose. Pana susirasti maisto.
Susumuojant, gaila, kad kas na Grin sakė, kad siekiant iš čius). Dvylikos klausimų ir at Išorinė grėsmė gali iškilti atei
šaus nedarbo lygis yra dauge
lyje Vakarų Europos kraštų. buvo sugriauta per 50 metų, aiškinti taršos priežastis, buvo sakymų forma labai aiškiai, tyje, nuo to „apdraudos nėra".
Ten kartais būna ir daugiau Lietuvoje buvo visai neatsta pateikta paklausimų į Baltijos išsamiai, suprantamais žo Konkrečios grėsmės metu
nedarbo. Pavyzdžiui, praradus tyta per praėjusius 10 nepri jūros valstybių uostus. Dani džiais pateikiama pagrindinė ieškoti kolektyvinės gynybos
Rusijos rinkas 1992 metais, po klausomybės metų, ypač tai jos uostuose buvo patikrinti medžiaga apie NATO, Lietu ir ruoštis stoti į NATO būtų
beviltiška. NATO užtikrina
Sovietų Sąjungos sugriuvimo, siejant su ekonomija ir komu 50 laivų, gabenusių naftos voje vadinamą aljansą.
saugumą
tik laisvoms ir ne
produktus
iš
Baltijos
valsty
Suomijoje nedarbo lygis pašo nizmo indoktrinuotų žmonių
Ypač verta priminti pagrin
ko iki 20 proc. Taip pat Jimmy galvosena. Bet reikia būti op bių. „Buvo ieškoma laivo pa dinį NATO tikslą: „išsaugoti priklausomoms valstybėms,
Carter prezidentavimo laiko timistais. Yra aišku, kad Lie žeidėjo. Iš pradžių buvo mano visų jos narių valstybinę ne todėl svarbu, kad kiekvienas
tarpiu JAV nedarbo lygis pa tuva atsigaus ekonomiškai. ma, kad į Baltiją pateko dau priklausomybę, laisvę, sau narys būtų laisvas ir neprik
kilo, berods, iki 12 proc. Lietu Gal tik būtu galima ginčytis, giau kaip 100 tonų mazuto, gumą ir užtikrinti taiką. lausomas.
voje nedarbo lygis pakilo dėl kaip ilgai tai užtruks, ar dar kurį išpylė į jūrą koks nors NATO veikia, atsižvelgdama į
Rodos, nei šiuose, nei ki
praradimo Rusijos rinkų 1998 10 metų, ar gal net visus 20? Baltijos šalių laivas. Dėl šio bendrą nepriklausomų šalių tuose klausimuose, susietuose
metais, kaip ir Suomijoje 1992 Afeina nauja, vergijos sąlygo fakto mes užvedėme bylą. vientisą ir nedalomą saugu su naryste NATO neįmanoma
metais. Rusijos ekonomijai at- se negyvenusi karta. Gaila Gauti duomenys apie 40 laivų. mą. Tai reiškia, kad, iškilus įžiūrėti kažkokių nepriimtinų
sigaunant, gal dalis tų pra tik, kad ja dabar brandina Tačiau spėliojimai, kad tai grėsmei, aljansas visoms na sąlygų, reikalavimų, išlaidų.
rastų rinkų vėl bus atgauta ir komunistinėje santvarkoje iš buvo laivas pažeidėjas, gabe rėms užtikrina reikiamą para Laikas mūsų žmonėms, prieš
ši problema savaime išsispręs. auklėti mokytojai ir profeso nęs mazutą į Vakarų Europos mą".
pradedant burnoti dėl Lietu
Sovietmečiu Lietuvoje nedar riai. Todėl yra dar sunkoka valstybes iš Baltijos valstybių,
Minimame informacijos lei vos pastangų įstoti į šią orga
bo lygis buvo žemas ir dėl to, nuspėti, kuria kalba naujoji nepasitvirtino", sakė pareigū- dinėlyje klausiama: kuo na nizaciją, įsigilinti į jos svarbą
kad apie 10 proc. gyventojų karta kalbė-: ar lietuviškai, ar n e
rystė NATO naudinga Lietu ir struktūrą.
(BNS,
da buvo suskirdusios. Tas ne
lemtas prezidento apdovanoji
mas vėl pažadino prisimini
mus, suskaudo negyjančios
žaizdos. Štai ką papasakojo
partizano Antano Kraujelio
sesuo 70-metė Vitalija.
Rupi pokario duona
Mes gyvenome Utenos apsk
rityje, Alantos valsčiuje, Ka
niūkų kaime. Neturtingai gy
venom, turėjom 11 ha žemės.
Šeima buvo didelė: šešios se
serys ir du broliai, — vienas
mirė karo metu, tesulaukęs
devynerių metukų. Karo metu
siautėjo difteritas, kaime mirė
ir daugiau vaikučių, dar moki
nukų. Liko tik vienas brolis —
Antanas (gim. 1928 m.), ant
ras vaikas šeimoje. Už jį
dviem metais vyresnė tik
Onutė. Aš irgi labai sunkiai
sirgau, bet man buvo nelemta
tada išeiti. Po manęs, trečio
sios šeimoje, sekė kitos sese
rys: Anelė (gim. 1936 m.), Bro
nė (gim. 1938 m.), Janina
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m

m

m

m

m
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m
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(gim. 1943 m., vėliau tapusi
habilituota mokslų daktare) ir
jauniausioji Stefanija (gim.
1946 m.). Nors savamokslė,
mama gera; mokėjo skaityti,
mėgo spaudą. Motinos sesuo
tarnavo Kauno kunigų semi
narijoje, virtuvėje. Ji surink
davo ir siųsdavo mums senus
laikraščius, žurnalus. Vaka
rais arba sekmadienį, kai dau
giau būda\3 laiko, mama
mums skaitydavo Lietuvos is
toriją. Tokioje aplinkoje ir
užaugom.
Tėvelis buvo kilęs iš pasitu
rinčios šeimo9, bet kadangi iki
karo suspėjo į tris dalis išsi
dalinti žeme, mes iš pradžių
nebuvom n«i buožinami, nei
persekiojami. Negali sakyti,
kad lengvai gyvenom, sunkiai
vertėmės. Kai 1946-1948 m.
pradėjo vežti į Sibirą, pas mus
slapstėsi nuo vežimų pabėgę
žmonės, kadangi mūsų šeima
nebuvo įtartina. Apsigyveno ir
partizanai — buvo įrengtas

m

m

bunkeris, čia slėpėsi ir Aukš
taitijos partizanų vadas. Ka
niūkų kaime buvo pradinė mo
kykla, o progimnazija — Alan
toje. Brolis baigė Alantos pro
gimnaziją, bet toliau mokytis į
Uteną nėjo — išėjo į mišką.
Tėvams skaudėjo širdį, bet ne
draudė: nieko nepadarysi, sa
ko, tokie laikai, tėvynė Šaukia.
Vyriausia sesutė Onutė pir
mutinė pradėjo. Utenoje tu
rėjo pažįstamą seselę, gauda
vo vaistų, gydė sužeistus par
tizanus. Bet atsirado, kas ją
greit išdavė. Pradėjo ieškoti
namuose — Onutei teko kurj
laiką pasišalinti. Kai ateidavo
ir klausinėdavo, kur sesuo,
mes sakydavom, kad išvažiavo
gyventi į miestą. Ji rado prie
globstį pas motinos seserį. Ten
begyvendama ir ištekėjo.
Pro mūsų kaimą ėjo frontas,
buvo išmėtyta daug ginklų.
Vyrai rankiojo ginklus, bū
riais ar po vieną traukė j miš
kus. Nuo jų neatsiliko ir bro

lis: kartu su kitu gimnazistu
l tremtį
prisirinko ginklų, įsijungė į
partizaninę veiklą. Iš pradžių
Mus išvežė 1951 metais. Į
buvo ryšininkas. Jį pradėjo Irkutsko sritį, Čeremchovo raįtarinėti, kažkas paskundė, joną, prie miško darbų.
kad palaiko, ryšį su partiza
Bus daugiau
nais. Aš pasakysiu, gal brolis
nebūtų išėjęs į mišką, jeigu
nebūtų pradėję jo verbuoti.
Jeigu negalėdavo pasodinti į
kalėjimą, taip padarydavo,
kad išeitų į mišką — žino, kad
ten žus. Protingesnis už juos
buvo jų priešas. Į pagerian
čius, nerimtus kadrus jie ne
kreipdavo dėmesio.
Vietoj sesers Onutės įsijun
giau aš. Padėjau broliui, kai
reikdavo, ginklus perveždavau, palaikiau ryšį tarp būrių.
Brolio būrys vadinosi „Vytau
to" vardu. Jie veikė trijuose
rajonuose: Utenos, Molėtų ir
Anykščių. Iš pradžių jų daug
buvo, ir vadai buvo stiprūs.
Atsirado agentų iš tų pačių
partizanų — pradėjo išdavinė
ti.
Antanas Kraujelis-Siaubūnas
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LIETUVIŲ
DAYTONA BEACH, FL
PAMINĖJOME
LIŪDESIO IR VILTIES
DIENA
•

2000 m. birželio 4 d. Lietu
vių Bendruomenės Daytona
Beach apylinkės valdyba su
ruošė Baisiojo Birželio — Liū
desio ir vilties dienos gražų,
prasming;) minėjimą.
Minėjimas pradėtas lietu
viams skiltomis pamaldomis,
Prince of Peace bažnyčioje, Ormond Beach, FL. Šv. Mišias
aukojo už ištremtuosius, Si
bire nukankintus, Lietuvoje
išžudytus. kun. Ričardas
Grasso, pamoksle prisiminda
mas lietuvių tautos kančių
kelią.
Choras „Sietynas", vadovau
jamas muz. Antano Skridulio,
gražiomis, dienos progai pa
rinktomis giesmėmis teikė gi
lų dvasinį visų susikaupimą.
Šv. Mišiose skaitymus atliko
aktorius Kazimieras Bananas.
Aukas nešė garbingieji svečiai
Gražina ir PLB pirmininkas
Vytautas Kamantai.
Tuojau po pamaldų parapi
jos salėje minėjimas buvo tę
siamas.
LB apyl. pirmininkas Stasys
.Ušackas pasveikino gausiai
suvažiavusius minėjimo daly
vius, svečius Gražiną ir PLB
pirmininką Vytautą Kaman
tus, padėkojo jiems už aplan
kymą mūsų telkimo ir suti
kimą minėjime pasakyti kal
bą. Sugiedoti JAV ir Lietuvos
himnai, tylos ir susikaupimo
minute pagerbti tautos kanki
niai, tremtiniai. Žodį tarti pa
kviestas svečias PLB pirmi
ninkas Vytautas Kamantas.
Vytautas Kamantas geras
kalbėtojas, uolus bendruomenininkas, nebe pirmą kartą
vadovauja PL Bendruomenei.
Jis padėkojo LB apyl. pirmi
ninkui S. Ušackui, LB Tary
bos narei Birutei Kožicienei
už sudarymą sąlygų ir pakvie
timą šiame minėjime dalyvau
ti. Šiltu žodžiu prisiminė žur
nalistą Jurgį Janušaitj, kaip
uolų bendruomenininką, daug
metų padėjusį dirbti LB dar
bus, „Pasaulio lietuvio" bend
radarbį. Prisiminė veikėjus
Joną Daugėlą ir kitus.
Jis pasidžiaugė gražia šio
telkinio lietuviška šeima, gra
žia veikla. Jo žodis buvo iš
skirtinai įdomus. Paprastas,
visų tėvynainių išgyventas,
patirti, pergyventi okupan
tams vykdant trėmimus, kurie
kiekvieną ir čia esančių Šeimą
palietė. Kvietė susimąstyti,
prisiminti šią didžiąją tautos
dramą, kurią pergyveno ir Vy
tautas, jo tėveliai, artimieji.
Klausydamas kalbos nejučio
mis pajunti gilų skausmą šir

TELKINIAI
dyje, sugrįžta baisūs vaizdai,
netektys, išgyvenimai.
Vytauto Kamanto žodis iš
naujo pažadino širdyse skaus
mą, pergyvenimus.
PLB pirmininkas atvežė ir
dovanų. Visiems ant stalo bu
vo padėti PLB ženkleliai,
charta. Ženkleliai tinka klijuo
ti ant automobilių lango, ar
kelionėse ant lagaminų. Be to,
daugeliui buvo įteiktos „Lietu
vių kovų ir kančių istorijos" po
vieną knygą.
Po kalbos, choras jSietynas", vadovaujamas muz. An
tano Skridulio, atliko meninę
dalį. Dainos, primenančios
baisųjį birželį, tremtinių su
kurtos. Padainavo: „Kur Ne
munai jaunų dienų", „Vežė
mane iš namų", „Ko nuliūdęs,
berže senas", „Beržai pravir
ko", „Tikėjimo Lietuva".
Minėjimo dalyviai gausiais
plojimais padėkojo „Sietynui"
ir jo vadovui, ir išprašė dar
vieną dainą — „Lietuva".
Aktorius Kazimieras Baro
nas skaitė eilėraščius: Bernar
do Brazdžionio „Ištremto Sibi
ran (mirusio) liudijimas", Z.
Gavelio „Tėviškės namai".
Programai vadovavo Algirdas
Šilbajoris.
Meninė dalis trumpa, atlik
ta su giliu išgyvenimu, vi
siems paliko gilų įspūdį.
Po minėjimo buvo pasivai
šinta sumuštiniais, vynu, ka
va ir saldumynais. Daugelis
turėjo progos pasikalbėti ben
druomeniniais reikalais su
svečiais — Gražina ir PLB pir
mininku Vytautu Kamantais.
Dėkojame maloniems sve
čiams už mūsų telkinio aplan
kymą, gerą paskaitą. Aplan
kykite mus dažniau, mieli G.
ir V. Kamantai.

PLB valdybos pirm. Vytautas Kamantas kalba S.m. birtelio 4 d. Daytona
Beach, FL, vykusiame Vilties ir Liūdesio dienos minėjime.
Nuotr. Donato Stuko

minius vargus. Pabendravimo
pietūs vyks ir vasaros mėne
siais.

Šių metų draugijos pirmi
ninkė yra Lionė Vilimienė, bu
vusi pati pirmoji jai Los An
geles įsisteigus prieš 27 me
tus. Didelio patyrimo skau
tiškoje veikloje, dabar pensijos
amžiaus, sesė Lionė Vilimienė
aktyviai dalyvauja parapijos
gyvenime, sumani, taikaus
būdo. Geras pavyzdys draugi
jos geram vardui. Vicepirm.
Danutė Kaškelienė, ižd. Lai
mutė Baltrėnienė, sekr. Aldo
na Venckūnienė, Revizijos komisįja — Angelė Vaicekaus
kienė, Ema Dovydaitienė, Ja
nina Radvenienė, Bronė Dzenkaitienė vaišių organizatorė
(„Dukterys"
sekmadieniais
pakaitomis, po pamaldų vis
paruošia kavą ir užkandžius
parapijiečiams); Genutė Plukienė pasiliko metinių renginių
vyr. seimininkė.
Tokios sudėties valdyba
pradėjo savo šių metų veiklą
„Pavasario" gegužinės rengi
niu; jame numatytą meninę
programą atlikti pakviestas,
už parapyos ribų pagarsėjęs
tenoras, Vidimantas Valatka.
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Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
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Inž. Vytautas Šliupas, visuo
menininkas, įdomi asmenybė.
Jis gimė 1930 m. Palangoje.
Mokėsi Amerikoje, turi inži
„SIETYNAS"
nerijos magistro laipsnį. Ap
Kalame visų rūšių „tktings",
lankė 126 kraštus Dirbo Afri
ATOSTOGAUS
„soffits", įdedame
koje, Bangladeše, Saudi Ara
lietvamzdžius
(gutters) ir
Choras „Sietynas", vadovau bijoje. Šiuo metu gyvena neto
dengiame
stogus.
Skambinti j
jamas muz. Antano Skridulio, li San Francisco. Lietuvoje, su
Romui
teL
630-774-1025.
'
birželio 4 d. atlikęs meninę amerikiečių universiteto pro
programą Liūdesio ir Vilties fesoriais, yra įkūręs „Auksu
Reikalingas vairuotojas,
dienos minėjime, išsiskirstė čių Fondation" padėti mažaže
turintis CDL. Darbas 300
poilsiui — vasaros atosto miams ūkininkams.
mylių spinduliu aplink
goms. Užbaigtuvių švęsti muz.
Inž. Vytautas Šliupas įdo
Čikagą TeL 708-952-9989
Antanas ir Valytė Skriduliai į miai papasakojo apie šio fondo
arba 708-906-9945.
savo svetingus namus. š.m. įsteigimą, jo tikslus, įvairius
birželio 8 d. pakvietė „Sietyno* ateities planus, kurie tarnau
Ezperieaced people to
narius su žmonomis, vyrais, ir tų Lietuvos smulkiems ūki- \
with ddeiiy. References,
draugų būrį; susirinko 45 as ninkams ir būtų kuriamas
drivers license, good Rnglish
menys. Užbaigtuvių šaunios mažažemiams ūkininkams ge
reąuired. Non-smokers only.
vaišes. Jų metu „Sietyno" cho resnis gyvenimas. Papasakojo
Very good salary.
1
ro valdybos pirmininkė Juoze „Auksučių kaimo" ateities pla
TeL 262-763-3375.
&
Daugėlienė pasveikino muz. nus. Reikia pinigų. Reikia fon
Antaną Skridulį ir jo žmoną do rėmėjų. Baigdamas „Auk
šiek tiek kalbanti angliškai, gerai
suprantanti rusu ir angių kalbas. Mato
Valytę už ryžtą ir meilę dai sučių" veiklos aptarimus pra
darbe. Gali prižiūrėti senelius, gaminti
nai, giesmei, už praturtinimą šė paremti stambesnėmis au
maistą, sutvarkyti namus. TeL 773927-4ti3. Skambinti nuo 8 v.r. iki 4
šio telkinio kultūrinio gyveni komis šį jo vadovaujamą pro
v.p.p. arba nuo 8:30 v.v. iki 11 y.v.,
mo. Algirdas Šilbajoris ir J. jektą. „Auksučių fondui" vado
kviesti Irena,
„,Daugėlienė „Sietyno" vardu vauja direktorių taryba, vado
įteikė dovanas ir padėkos bei vaujama inž. Vytauto Šliupo.
svečiai tarpusavy dalinosi
sveikinimo kortą — linkėji Po pranešimo kalbėtojas at
įspūdžiais, atsiminimais; pas
Lione Vilimienė Los Angeles Lietu
mus ir vardinių — Antaninių sakė į keletą paklausimų.
kui
jau kiekvienas pirko lai
vos Dukterų draugijos pirmininkė.
proga. Gediminas Lapenas pa
mėjimo
bilietus, linkėjo lai
LB pirmininkas Stasys
kvietė visus sudainuoti šei
mės;
Danutė
Kaškelienė su
Ušackas svečiui nuoširdžiai
Pirm. Lionė Vilimienė prieš
mininkams „Valio, valio".
maniai
iškalbi
dalino laimin
padėkojo.
koncertą pasveikino susirin
giesiems
jų
laimėtas
dovanas
„Sietyno" vadovas muz. An
Lietuvių klube pirmininkas kusius svečius, dėkojo už pa
tanas Skridulis nuoširdžiai Jonas Daugėla pranešė apie lankų dėmesį šios draugijos — nebuvo nei vieno tuščio bi
padėkojo kantriems choro na klubo veiklą. Motinos dienos šalpos darbams, už aukas, ku lieto. Paskui ji perskaitė auko
PABENDRAVIMO
riams, tiek daug metų puo minėjimas š.m. gegužės 14 d. rios įgalina palengvinti ypač tojų pavardes, lyg tai kiekvie
PIETŪS
selėjantiems lietuvišką dainą Programoje dalyvaus choras Lietuvos kaimo žmonių skur nas norėjo prisidėti prie šio
Š.m. birželio 7 d. Stac'es res ir giesmę. Maestro pasidžiau „Sietynas",
vadovaujamas dą. Linkėdama malonios po renginio ne vien tik pasis
večiavimu.
torane įvyko LB Daytona gė visų choristų kantrumu; muz. Antano Skridulio. Lietu
pietės, jis pakvietė akt. Emą
Beach apylinkės pabendravi tas jų ryžtas mūsų telkiniui viškos pamaldos Prince of
Laimėjimus visada labai
Dovydaitienę vesti programą.
mo pietūs. Dalyvių mažoka, teikia daug gražių, malonių Peace bažnyčioje, minėjimas
kruopščiai
tvarko ilgametė LD
Sesė Ema apibūdino Vidimaždaug 30. Daugelis vyksta į nuotaikų.
narė
Onutė
Kantienė. Gegu
salėje. Veikla bus tęsiama bir mantą Valatką, naudodamasi
Lietuvą, lanko gimines, tad ir
„Sietynas" atostogaus iki ru želio mėn., o po to vasaros iš anksto jai atsiųsta artis žės mėnesio pirmasis sekma
pabendravimo pietuose ne dens, o po to ir vėl skambės jų atostogos.
tinės jo praeities santrauka; dienis Lietuvos Dukterų drau
daug. LB pirmininkas S. gražios dainos ir giesmės. Ma
gijos darbštumu pasiliko kiek
Birutė Kožicienė pranešė, koncertų pasisekimas visur
Ušackas pasveikino dalyvius, lonių atostogų, mieli sietynievienam
savaip atmintinas.
kad „Saulutės" skyrius ruošia buvo labai didelis.
padėkojo už popiečių lankymą čiai!
Stasė V. Pautienienė
koncertą, š.m. gegužes 24 d., 3
Atliko Vidimantas Valatka
ir pakvietė dienos kalbėtojus:
Vaišes pradedant šeiminin vai. p.p., Prince of Peace sa savo koncertą, žmonai SuzaLB Tarybos narė Birutė Koži- kė Valytė Skridulienė labai
KANADA
cienė papasakojo apie LB Flo jautriu maldos žodžiu dėkojo lėje. Programą atliks Neringa nai akompanuojant, gražaus
ridos apygardos suvažiavimą Aukščiausiajam už tiek daug Nekrašiūtė ir Laima Lapkaus- balso intonacija. Po keletos
Einanti 96"-sius metus, a.a.
dainų publiką stebino jo tvir
St. Petersburge. Buvę mažo gerų draugų, malonią drau kaitė.
Janina
Grabošienė iškeliavo į
LB ruošiami pabendravimo tas tembras, aiški tarsena,
kai atstovų. Suvažiavimas ap gystę, gražų, sutartiną darbą.
kitą
pasaulį.
Visą gyvenimą
pietūs vyks ir vasarą, kiek stebino taip pat jo labai kas
tarė ateities veiklos planus,
Vaišėms įpusėjus, įvyko „ge vieną mėn. pirmą trečiadienį. dieniška apranga ir nuovargio atidžiai skaitė „Draugo" laik
Tarybos ir PLB seimo rinki neralinė 'Sietyno' repeticija".
raščio puslapius ir iki pasku
mus. PLB seime ir tarybos su Skambėjo gražios dainos; cho Pageidaujama pranešimų apie reiškiniai. Lietuvių liaudies tinės dienos rūpinosi lietuvy
važiavime dalyvaus išrinktieji ristus lydėjo giedri, maloni, sveikatą, literatūrinių valan dainos, italų populiarioji ro be. Paliko dukrą Ireną, visuo
atstovai iš šio telkinio — Bi nuotaika, reiškianti už visa dėlių. Talentų turime. Laukia mantika visiems patiko, vieno menės veikėją su šeima, ir du
neįtikino, kad tenoras yra sa
me.
rutė Kožicienė ir S. Ušackas.
tai dėkingumą mieliems šei
vo
pajėgume, labai mėgėjiš sūnus su šeimomis. Anūkas
Jurgis Janulaitis
Nuolatinis Lietuvos naujie mininkams — muz. Antanui
kos laikysenos. Trumputės Darius darbuojasi Lietuvoje.
nų komentatorius Narimantas Skriduliui ir jo žmonelei Valy
pertraukėlės metu Ema Dovy Gausus būrys tautiečių išly
Karaša ir šį kartą įdomiai pa tei.
LOS ANGELES, CA
daitienė perskaitė Bronės dėjo į amžiną poilsio vietą šv.
pasakojo apie Lietuvos ekono„Sietynui" ir jo vadovui lin
Liaudanskienės „Odę'pavasa Jono kapinėse. Gražu, kai
kime malonios vasaros.
riui". Publika išsilaikė iki kon dukros šeima velionę išlaikė
LIETUVOS DUKTERŲ
certo
pabaigos gera nuotaika.. savo namuose ir visą laiką ja
„PAVASARIO" GEGUŽINĖ
BENDRUOMENES
Girdint „O Sole Mio", „Torna rūpinosi.
PIETUOSE KALBĖJO
Šių metų gegužės 7 d., sek a Sorrento" ir priedui „Dul
Toronto Maironio mokyk
INŽ. VYTAUTAS
madienį, Šv. Kazimiero para dul dūdelė". Už gražų šeimos la kreipiasi į tėvelius, pra
ŠLIUPAS
pijos salėje įvyko „Pavasario" koncertą programos atlikėjai, šydama ateinantiems mokslo
gegužinė,
surengta Lietuvos Vidimantas Valatka ir Suzana metams registruoti vaikus
Š.m. gegužės 3 d., trečiadie
Dukterų
draugijos.
Valgiais Valatkienė buvo apdovanoti gegužės 27 d. arba birtelio 3
nį, į Stace'ys restoraną susi
gėlėmis ir padėka, kad jiedu d., nes mokytojai kviečiami
apkrauti,
gėlėmis
papuošti
rinko daugiau negu penkias
dešimt šio telkinio lietuvių į stalai, scenos pakraštyje gau tai atliko be honoraro. Pabai pagal mokinių skaičių. Bir
tradicinius Lietuvių Bendruo sus laimėjimais paruoštų lai gai sesė Ema vėl skaitė poe želio 3 d. čia yra paskutinė
menės apylinkės pabendravi mikių rinkinys, tariamai įdo tės Danutės Mitkienės eilė mokslo metų diena. Lituanis
mo pietus. Puiku! Dalyvių mi meninė programa susilau darą, skirtą drauguos įkū tinių kursų mokiniai laikė eg
kė daug svečių. Lietuvos rėjui kun. Feliksui Gureckui.
zaminus gegutės 13 d., o re
skaičius džiuginantis.
Papietavus, LB apyl. pirmi Dukterų d-ja Los Angeles yra
Tuo pasibaigė neilga skam zultatus atsiims gegužės 27 d.
ninkas Stasys J. Ušackas pas labai populiari, nuo pat jos bi programa. Visų dabar laukė Maironio mokyklos mokslo
veikino dalyvius, painformavo įsikūrimo metų šalpos darbai kvapnūs šilti Genutės Plu- metų iškilmingas uždarymas
apie LB veiklą, šiandien vyk tebevyksta, o išrinkus naują kienės pietūs. Kun. Stanislo vyks penktadienį, gegužės 26
siančius rinkimus į PLB sei valdybą pakilia judrumu at vas Anužis prieš tai palaimi d. Prisikėlimo parapijos patal
•
mą ir JAV LB tarybą. Prašė siskleidžia. Toji veikla nieka no visus, giliomis mintimis pose.
visus balsuoti, nes ir mūsų tel da nebuvo apsnūdusi. Rengi priartino buvusiųjų gyvų na
Po Atvelykio pamaldų
kinio keletas asmenų kandi niais papildomas iždas, atsi rių atminimą, Draugijos dva Montresiio
Aušros Vartų
lankiusiųjų aukos bei dovanų sios vadovo kun. Felikso Gu- bažnyčioje parapijiečiai rin
datuoja į minėtas pareigas.
Birutė Kožicienė buvo pa laimėjimų sutelkiamos įplau recko iškalbą artimo meilės kosi į parapijos sale Katalikių
kviesta supažindinti su šios kos, niekados nestokojo lėšų, tarnybai, ypač, nelaimei išti moterų draugijos paruoštoms
Velykų vaišėms. Jose dalyva
popietės kalbėtoju, svečiu iš kurių dėka pagalbi ranka kus.
vargstantiems buvo ir tebėra
Kalifornijos,
inž. Vytautu
Garuojanti valgį išnešiojo vo apie 200 suaugusių ir ma
įmanoma.
dabar vikrios talkininkės; žų. Draugijos pirmininkė Gešliupu.

Tai—Jūsų laikraštis!

Ir vėl galima užsiprenumeruoti
„DRAUGĄ"
papiginta kaina:tikuž65dol.metams,
tik gyvenantiems JAV-se.
JAV naujiems skaitytojams — pirmas
mėnuo siunčiamas nemokamai.
Papiginimas tęsis iki liepos 1 d.

CREIT PARDUODA
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RIMAS LSTANKUS
•Gieitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkama ir parduodame namus
• Paneininkams nuolaida

New VkSsn
12932 S. LaGi
MBfPam,Bt«MM
Bas.: 7««-3*14SaO
Vata Mat: 77MS4-'
•ssjan aVSBSJB
¥mx: 7W-3f1-9S1S
DANUTE MAYEft
Dilba naujoje ištaigoje. Jei norite parduoti ar puto namus mieste ar
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ
MAYER. Ji profesionaliai,
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novaitė Kudžmienė pasveiki
no ir pranešė, kad Velykų sta
lą aplankė iio renginio pradi
ninkė
Jadvyga Baltuonienė, prieš 27 metus suruošusi
pirmąjį tokį stalą. Programą
atliko „Gintaro" tautinių
šokių grupė (vadovas- Linas
Staškevičius), po dvylikos mė
tų praėjusį rudenį susibūrusi
tautinių šokių šventei, įvyk
siančiai 2000 m. liepos 2 d.
Toronte.
Katalikių moterų draugijos
valdyba skundžiasi Mažė
jančiu narių skaičiumi Ir
didėjančiu vargu rengiant
vaišes, bet per Atvelykį mote
rys tampa vėl judrios.
Šv. Jono kapinėse, Mississaugoje, pavasario kapinių
lankymo dienoje, kaip ir vi
suomet, suvažiuoja tautiečiai,
ne tik iš Toronto miesto, bet ir
iš visų apylinkių, šv. Mišias
koncelebravo kun. A Simana
vičiaus, OFM, prel. J. Stašku*
ir kun. K. Kaknevičius. įspū
dingą pamokslą pasakė kun.
J. Liauba, OFM. Šv. Jono ka
pinės pasižymi savo meniniais
paminklais. Čia sėdi didžiulis
Rūpintojėlis, šaulių pastatytas
paminklas žuvusiems. Kapi
nes aplanko turistai bei sve
čiai iš Lietuvos. Kapinės yra
tvarkingai išlaikomos kapų
priežiūros.
Š.m. birželio 17 dieną
įšventintas į diakonus pirma
sis vedęs lietuvis. Po įšventi
nimo Toronto katedroje bus
parapijiečių pobūvis Prisikėli
mo parapijos salėje. Prisikėli
mo parapija dabar turės pa
galbos pastoraciniame darbe.
A. a. Matilda Kuolienė,
sulaukusi 92 metų, atsiskyrė
su šiuo pasauliu. Gausus tau
tiečių būrys palydėjo į amžiną
poilsio vietą Sv. Jono kapinėse
Mississaugoje. Velionė paliko
dvi liūdinčias dukras: dr. An
gelę Kazlauskienę ir dr. Liudą
Leknickienę.
Toronto apylinkės KLB
buvo susirinkusi metiniam po
sėdžiui. Pateikė savo veiklos
darbus, atliktus 1999 metais
ir aptarė naujųjų 2000 metų
veiklos gaires. Pirmininkauja
D. Garbaliauskienė.
Stasys Prakspss

DRAUGAS, 2000 m. birželio 16 d., penktadienis

KOMUNIZMO ĮVERTINIMO
UŽUOMAZGA '
:

SKANDINAVIJA — TRUMPAS
NEDAUGELIO PRIEGLOBSTIS

•

ANTANAS DUNDZILA
Mintis birželio 13-14 d. Vil merkti komunizmo nusikalti
niuje ruošiamai konferencijai mus. Kas šio sumanymo tikra
apie komunizmo įvertinimą sis autorius, sunku pasakyti,
bei Niurnbergą - 2 viešai buvo tačiau P. Jakučionis buvo tas,
iškelta 1997 lapkričio 29 d., kuris 1997 m. savo konferen
taip pat Vilniuje suruoštoje cijos kalboje viešai šią mintį
konferencijoje,
„Komunisti iškėlė. P. Jakučionis teigė:
nis genocidas Lietuvoje". Gal „Jeigu nepasmerksime komu
vojant apie šių metų birželio nizmo nusikaltimų, tai gera
mėnesio renginį, verta prisi valia niekada netriumfuos
minti kai kuriuoSjbeveik prieš prieš blogį. Be jokių procesų,
trejus metus įvykusios, konfe kaip Niurnbergo ir memoria
rencijos bruožus. Galima ma lų, nuolat primenančių milijo
nyti, kad bent dalį šių metų nus gulaguose žuvusių žmo
programos įtaigos ana 1997 nių, pokomunistinės šalys ne
m. patirtis.
įveiks komunizmo padarinių".
Konferencija apie komunis Prieš pat konferenciją, 1997.
tinį genocidą 1997 m. vyko 11.21 d. „Temtinys" per kelis
talpioje Žemes ūkio ministeri numerius išspausdino LPKjos salėje. Joje dalyvavo per TS-ai pirmininkaujančio P.
600 atstovų grupelė svečių bei Jakučionio pranešimą.
keli spaudos atstovai. Progra
Grįžtant prie birželio ruo
moje dominavo keturi gerai pa šiamo renginio, reikia paste
ruošti pranešimai, po kurių bėti, kad P. Jakučionis ir kiti
dalyviai turėjo galimybę vie 1997 m. kalbėjo apie komuniz
šai reikšti savo nuomonę. Dis mo „pasmerkimą",
tačiau
kusijose aiškiai suformuluoto 1998 m. išleistame leidinėlyje
mis pastabomis iš visų išsis ir šiais metais tas pasmerki
kyrė gerai žinomas Balys Ga mas tapo „įvertinimu". Tai
jauskas ir Seimo narys Anta nepaaiškintas, bet turbūt ren
nas Stasiškis, vienintelis val gėjams reikšmingas ir reika
džioje turintis pareigas konfe lingas pakeitimas.
rencijos dalyvis. Kiti kalbė
1997. m. konferencija buvo
tojai rodė didesnį dėmesį ar gyva, gerai suorganizuota,
tėjantiems prezidento rinki todėl apskritai laikytina pavy
mams arba tik kartojo oku kusią. Tai buvo visuomeninio
panto engtų žmonių nedalią. pobūdžio, suvažiavusiems da
Konferenciją ruošė keturios lyviams daugiausia skirtas
organizacijos: Lietuvos Politi renginys. Minėta ministerijos
nių kalinių ir tremtinių są salė buvo pilnutėlė. Be abejo,
junga (LPKTS), Lietuvos Poli daugiausia susirinko buvę
tinių kalinių ir tremtinių ben tremtmiai, politiniai kaliniai
drija, Lietuvos Laisvės kovos bei rezistentai su šeimomis,
sąjūdis, o visą ruošą koordina bet n e bendresnė, šeštadienį
vo ir rėmė Lietuvos Gyventojų Vilniuje poilsiaujanti visuo
genocido ir rezistencijos tyri menė. Lietuvos žiniasklaida
mo centras (LGGRTC).
konferencijos plačiai nepami
Tie keturi skaityti prane nėjo. Taip pat negalima ne
šimai sudarė konferencijos es kartoti, kad rengėjai visiškai
mę, ,o,du jų savo apimtimi yra . nesirūpino konferencijos gar
reikšmingi šių metų rengi sinimu Amerikos lietuvių
niui. LGGRTC išleido simpa tarpe nei prieš konferenciją,
tingai paruoštą knygelę, ku nei jai įvykus. Apie įvykį
visai netikėtai,
rioje išspausdinti praneši sužinojau
mai. Dešimties puslapių Arvy prieš kelias dienas atvykęs į
do Anusausko pranešimas, Vilnių. Po konferenrijos išei
„Sovietinis genocidas ir jo pa vijos spauda tikriausiai nega
dariniai Lietuvoje", buvo daly vo konferencijos. nutarimų,
kiškas ir savo tema bei apim nes jų nemačiau. LPKTS-os
timi konferencijos programai Kaune leidžiamame savaiti
labai tiko. Skelbiama, kad šių niame „Tremtyje" spalio-lap
metų birželio mėnesį A. Anu kričio bėgyje apie artėjančią
sauskas skaitys du, su keliais konferenciją duomenų nebu
kitais autoriais paruoštus, vo, tačiau 1997.11.5 d. laidoje
pranešimas
pranešimus:
„Komunizmo išspausdintas
nusikaltimai atskirose valsty apie ką tik jau įvykusį ren
bėse ar regionuose* ir „Tarp ginį. Tolimesniuose gruodžio
tautinis bendravimas, tiriant mėn. numeriuose buvo pas
ir teisiškai įvertinant komu kelbti rezoliucijų tekstai, nors
nizmo nusikaltimus". „Deso- juose nutarimo apie pasmervietizacijų problemų" tema kimo-įvertinimo konferencijos
1997 m. pranešimą skaitė Po rengimą kada nors ateityje
vilas Jakučionis. Šis praneši nėra. Jaučiant nuoseklių, tik
mas 2000 birželio renginiui slių žinių alkį apie šiais me
yra reikšmingas, nes jame tais ruošiamą konferenciją,
viešai išgirstas raginimas pas tenka stebėtis: kodėl?

REMIGIJUS MISIŪNAS

m. pabaigos švedų leidyklos
išleido keturias jo knygas.
1945 m. pirmuosius leidi
nius paskelbė ir lietuviar pa
bėgėliai. Konkrečiai, Stokhol
mo lietuvių komitetas teleido
A. Skimučio parengtą „Trum
pą švedų gramatiką". Amži
ninkų žodžiais, rotatoriumi
spausdinta knyga buvo labai
gera pagalba, norintiems ge
riau išmokti švedų kalbą . jr
juos patvirtino laikas — pfieš
keletą metų, kai Lietuvoje at
sirado besidominčių švedų
kalba ir trūko mokymo lite
ratūros, kai kas gelbėjosi- Vil
niaus universiteto bibliotekoje
saugomu A. Skimučio grama
tikos egzemplioriumi.
Švedijoje veikė bendra pa
baltijiečių organizacija — .Bal
tų humanitarinė sąjunga, kuri
ketverius metus leido žurnalą
„The Baltica Review". Jo re
dakcija kai kuriuos žurnaįe
spausdintus straipsnius pas
kelbė atskirais atspaudais.
Pirmuoju pasirodė Juozo Lin
gio straipsnis apie tautinį lie
tuvių charakterį.

1944-jų vasarą prasidėjęs kių metrų medinis kryžius, ir
tūkstančių lietuvių pasitrau gražiai dekoruoti Gedimino
kimas į Vakarus, panašus į stulpai.
ūmai ištvinusią upę, kai nuo
Švedija buvo ta šalis, kuri
pagrindinės vagos atsišakoja labai masino 1944 m. vasarą
daugybė vagelių ir liejasi į vi namus palikusius lietuvius,
sas puses. Viena tokia trem ypač tuos, kuriuos likimas nu
ties potvynio atšaka kai ku bloškė prie Baltijos — Palan
riuos lietuvius nunešė į Skan gos ar, vėliau — Liepojos apy
dinavijos valstybes.
linkes. Pažiūrėjus į žemėlapį,
Gausiausiai — į Daniją, kur kitas krantas atrodė ranka pa
po karo įvairiose stovyklose siekiamas, regis, menkiausio
buvo internuota per 2,000 lie žvejų laivelio pakanka, kad
tuvių. Vėliau, 1945 m. rudenį, nusigautum ir po kelių va
Danijos Raudonasis kryžius landų kelio pasiektum že
kone visus juos suvežė į Ny- miškąjį rojų.
mindegabe stovyklą, netoli
Ne vienas ir ne du lietuviai
Esbjergo uosto. Dar po metų su žvejų pagalba bandė įveikti
lietuviai buvo perkelti į DragsLietuvos kandų paminklo detalė. Paminklą 1997-2000 m. Petrašiūnų ka baeką prie Thistedo miestelio, Baltiją, netgi mėginta sukurti
savotišką pabėgėlių gabenimo
pinėse pastatė Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno
skyrius. Centrinės figūros, Baltojo Angelo, skulptūros autorius Sigitas be to, šiek tiek lietuvių gyveno j Švediją tinklą, tačiau su
Kopenhagoje. Šios stovyklos trukdė vokiečiai. Jų ir sovietų
Straigis. Nuotr. Stanislovo Sajausko
tapo lietuviškos veiklos cen
Kol krašto politinėse viršū Clinton, išvykęs Europon lan- trais, tačiau, regis, spaudai karo laivai gaudė žvejų ar ki
nėse galutiniai sprendimai kyti NATO valstybių, yra nu sąlygos buvo nepalankios. tus pabėgėlius gabenusius lai
nepadaryti, atsakingi politi matęs vizitą į Ukrainą. Di Tėra žinomas Kopenhagos sto vus ir, jei patekusieji į vo
kai vengia kategoriškų pareiš delė nelaimė, kad sukomunis- vykloje porą metų leistas kiečių nagus dar turėjo viltį
kimų, ir taip turėtume su t'inta ir surusinta Gudija (Bal mėnesinis rotatorinis laik ištrukti į laisvę, tai į sovietų
Viena švedų religinė orga
prasti abiejų prezidentinių tarusija) nesiryžta atkurti raštis „Lietuvių žinios", Ny- — ne.
nizacija lietuviams išleido
Ir vis tik, kai tik pasitaiky „Morkaus evangeliją", o Lietu
kandidatų laiškus. Bet savo tautinės valstybės.Rusija būtų mindegabo ir Dragsbaeko sto
davo
proga, pabėgėliai mėgin vių draugija Švedijoje — K
principinius nusistatymus iš priversta atsisakyti imperia vyklose — savaitinis „Infor
davo
savo laimę. Visa bėda, Žitkaus tikybos vadovėlį „Tėve
listinių
svaičiojimų
ir
pradėtų
sakė. Daug aiškesnė buvo
macinis biuletenis", minint
kad lietuvių žvejų būta ne mūsų". Ši iliustruota, spaus
rūpintis savo piliečių gerove.
JAV sostinės spauda.
trečiuosius metus tremtyje,
Amerikos karinių jėgų rodo rotarinį vienkartinį leidinį daug, ne taip, kaip estų bei tuvėje spausdinta, per 100
Pats įtakingiausias Va
šingtono dienraštis „Washin- mas dėmesys Baltijos valsty 1948 m. paskelbė „Vytėnų" latvių, tad, pasibaigus karui, puslapių turėjusi knyga r kO
gton Post" „Vilniaus pareiš bių erdvei yra ženklas, kad ir draugovė, vienkartinį Danijos paaiškėjo, jog Švediją pasiekė gero, buvo didžiausias lietuvių
kimo" analizei skiria ilgą Lietuvos įstojimui į NATO są lietuvių leidinį „Vikingų že apie 5,000 latvių ir per 2,500 kalba pasirodęs leidinys visoje
straipsnį, nurodydamas į Lie jungą neturėtų būti neįvei mėje" Kopenhagoje išleido Kul estų, o lietuvių rasta kiek dau to meto Skandinavijoje.
tuvos užsienio reikalų mi kiamų kliūčių. Svarbu, kad tūrinis sambūris „Romuva", o giau nei 400. Iki karo pabai
Būta ir kitų leidybinių su
nistrą Algirdą Saudargą, kaip Lietuvos žmonės suprastų Danų-lietuvių draugija — V. gos pabėgėliai buvo laikomi manymų, tačiau nepajėgta
„devynių kandidačių bendros NATO reikšmę, ir aktyviai tos Kudirkos „Tautiškos giesmės" stovyklose, tačiau vėliau buvo tesėti, emigracija sumažinus
paleisti ir turėjo patys savimi
registracijos variklį". Patei sąjungos siektų.
Ketuvių bendruomenę.
—
vertimą į danų kalbą.
pasirūpinti. Dar stovyklose
kiama daug jo Vilniuje pasa
Galėtų kas keiti klausimą,
Trečia
Skandinavijos
-val
Emigracija išviliojo iš Dani lietuviai patyrė, jog lengviau
kytos kalbos citatų.. Štai pora: kad Vladimir Putin, ne Stali
jos
kone visus čia prisiglaudu sia rasti darbą žemės ūkyje, stybė — Norvegija — buvo vie
„Mes pasiryžę ginti Atlanto nas, ir dabartinė Rusija, ne
ta, kur lietuviai pateko prieš
(kraštų) bendruomenės verty Sovietų Sąjunga, Atsakyčiau, sius lietuvius ir juos ilgus me tad pradžioj daugelis už savo valią. Karui baigiantis,
bes — individo laisvę, laisvąją jog Putin iki šiol darbais neį tus tepriminė Thistedo stovy menką atlygį lenkė nugaras vokiečiai prievarta atvežė į šią
rinką, įstatymais paremtą rodė, kad juo galima pasiti kloje pastatytas puošnus, pen- ūkiuose, bet veikiai apsi šalį darbams apie 600 lietu
žiūrėjo, jog lieti prakaitą už
valdžią". Jis priduria: „Mes kėti. Vien žodžiai. Gražių žo
vių, tačiau veikiai po jojjabaidaug
geresnį atlygį galima ir
esame pasiruošę prisiimti džių yra prikalbėjęs ir Stali šimčius, skriausime švietimą,
gos jie buvo išgabenti į Vokie
NATO narių atsakomybę ir nas, o Vakarų^ intelektualai ūkininkus, našlaičius. Ateis pramonėje, ir patraukė į mies tiją. Tie keli Norvegijoje pra
naštą, bet mes su ta sąjunga jais buvo patikėję. Geriausiai tai 'tuos pačius argumetus tus. Didesni lietuvių telkiniai leisti mėnesiai buvo pernelyg
jau koordinuojame, gynybos dabartinę Rusiją aptarė prof. naudoja prieš bažnyčių sta susidarė Stokholme, Lunde, trumpas laikas, kad ši val
struktūras ir politiką".
Vytautas Landsbergis: „Gyve tymą. Labai nejauku buvo Eskilstumoje ir Bodofors-Nus- stybė paliktų kiek ryškesnį
so.
pėdsaką lietuviškos emigraci
Dieną po „Vilniaus pareiš name aktyvaus ugnikalnio skaityti išeivijos laikraštyje
Nors lietuvių bendruomenės jos istorijoje. Tas pat pasakyti
kimo" pasirašymo, Lietuvos papėdėje. Nežinia, kada gali vieno „neklaidingo" politologo
prez. Valdas Adamkus su val prasidėti žemes drebėjimas. pasišaipymą iš Lietuvių Ben būta negausios ir daugelis na ir apie Norvegijos lietuvių
stybiniu vizitu lankėsi Slo Turime būti pasirengę". Ki druomenes vadovų, kad per laukė nesulaukė emigracijos, spaudą. Keli jų leisti laik
vėnijoje ir Reuterio gegužės tais žodžiais tą pačią mintį daug rūpinasi NATO proble vis tik nesėdėta rankas su raščiai težinomi tik iš apra
23 d. pranešimu galėjo pasa šiomis dienomis išsakė Ame momis. Jei jau priekaištauti, dėjus. 1946 m. buvo įkurta šymų Vokietijoje ėjusiuose lie
kyti: „Šiuo metu visi duome rikos valstybės sekretorė Ma- tai kad parama Lietuvai tuo Lietuvių draugija Švedijoje, tuvių laikraščiuose ir yra tik
nys rodo, kad Slovėnija ir Lie deleine Albright, Londone reikalu beveik nulinė. Jeigu kuri 1950 m. buvo perorgani ros bibliografinės retenybės^.
tuva yra labiausiai pasiruo kalbėdama apie Rusijos ateitį: šimtai išeivių laiškų būtų pa zuota į Lietuvių Bendruomenę
Skirtingai nuo kitų Skan
šusios (2000) įstoti į tarptauti „Lyg viena iš tradicinių anglų siekę prezidentinius kandida Švedijoje, iki emigracijos pra dinavijos kraštų, Suomijoje
detektyvinių romanų", tik ki tus Bush ir Gore, jų laiškai džios veikė ateitininkai, Lietu buvusius lietuvius, ko gero,
nę organizaciją".
prezidentui Adamkui būtų vių studentų atstovybė.
Ministro A. Saudargo žo tais viršeliais.
galėjai suskaičiuoti ant pirštų",
Lietuvoje Putin pasitiki bu buvę stipresni. O galėtų pa
Žinia, viską ribojo lietuvių nes Suomijos nepasiekė trem
džiai apie vykstantį karinį
skaičius, tai pasakytina ir ties potvynis ir. jei 1940 rh. so
bendradarbiavimą su NATO vę partijos sekretoriai, kurie siekti ir tūkstančiai.
valstybėmis, nėra tuščiažo dabar pasidarė „ekspertai"
Juo labiau tą klausimą na apie leidybą. Trumpiau ar il vietinė okupacija nutraukė
džiavimas, bet paremtas fak ekonomikos, ttisės, istorijos, grinėju, tuo stiprėja įsitiki giau ėjo Šeši periodiniai leidi suomių-lietuvių santykius, tai
finansų. Jiems NATO nerei nimas, kad išeivija savo veik niai, pasirodė ir kelios knygos. 1944 m. Suomijos kapituliaci
tais.
Norvegija ir.Danija labiau kia. Politiniai vadai, Rusijos los pirmumu turėtų padaryti Iki tol lietuviška knyga jos auka tapo suomių-lietuvių
siai remia karinių jėgų stip šalininkai, opoziciją stojimui į tikslą Lietuvai įstoti į NATO Švedijoje buvo susijusi su čia draugija, kurios veikla buvo
rinimą, laivais, ekspertais, NATO dengia tariamu rūpes ir užtikrinti valstybės sau jau gerus du dešimtmečius gy nutraukta. Ko gero, vienu iš
venusiu rašytoju Igniu Šei nedaugelio priminimų apie
karių apmokymu. Toli neat čiu žmonių gerove. Girdi, iš gumą.
Antanas (Tony) Mažeika niumi. Po 1940 m. jis daugiau Lietuvą pokario metais suo
silieka Švedija, net ir Suomi biudžeto skirdami krašto gy
DAR KARTĄ APIE NATO
Mission Viejo, CA sia rašė švediškai ir iki 1945 miams buvo prof. Eino Nieja. Buta naivu galvoti, kad tai nybai pusantro ar du nuominen 1949 m. išleistas lietu
vyksta
be
Ameriko,s
paramos.
Amerikos nuotaikos NATO
Prieš Velykas Amerikoje
vių
liaudies dainų rinkinys.
Nebūtų
daug
suklysta,
padai
lankėsi buvusi Lietuvos mi plėtimui palankios. Ir visuo
Jame
buvo 33 P. Kriaučiūno ir
rius
prielaidą,
kad
per
minė
nistrė Europai Laima Andri menėje, ir valdžios sluoks
prof.
J.J. Mikolos užfaSJtp's
kienė. Ji įvairiose vietose su niuose. Pažiūrėkime, ką rašė tas valstybes vykdomi Ameri
dainos.
Knygoje buvo patelk
sitikinėjo su lietuviais, o Va įtakingoji Vašingtono spauda kos strateginiai planai. Pvz:,
tas
jų
kirčiuotas
lietuviškas
visai
neseniai
JAV
ir
Estija
šingtone turėjo pasimatymų ryšium su Vilniuje suruošta
tekstas,
taip
pat
vertimas
į vo
sutarė
Estijos
teritorijoje
su valdžios žmonėmis. Anks tarptautine konferencija „NA
kiečių
ir
suomių
kalbą.
jungtinio
oro
erdvės
ir
satečiau ji priklausė konservato TO vaidmuo besikeičiančioje
Skandinavija garsėja kaip
riams, o dabar sukūrė naują Europos saugumo aplinkoje" .litų stebėjimo centrą. Rusai
jau
skelbia,
kad
tai
bus
Rusi
rūsčios
gamtos kraštas ir lie
Tėvynės liaudies partiją ir yra gegužės mėnesį ir su kandi
jos
šnipinėjimo
centras.
Balti
tuviai
čia
nesijautė ramūs.
jos pirmininke. Grįžusi Lietu dačių į NATO „Vilniaus pa
jos
valstybės,
Norvegija
ir
Aišku,
kalta
ne gamta. Dani
von, ji papasakojo, kad Va reiškimu". Yra atskirų politi
JAV
vykdo
integruotą
oro
pro
joje
ir
Švedijoje
pasitaikė prie
kų,
kurie
nuo
Stalino,
Brež
šingtone patyrusi stiprų ne
vartinės pabėgėlių repatria
palankumą naujų narių į nevo ir Gorbačiovo laikų nau jektą. Rusai vėl šaukia, kad
cijos atvejų. Ypač plačiai nu
NATO priėmimui. Ir, jos nuo doja ir dabar tradicinį argu tas projektas bus sujungtas su
skambėjo daugiau nei šimto
mone, jokių vilčių Lietuvai mentą „Nepykinkime Sovietų jau veikiančiu NATO oro gy
nybos
tinklu.
Vykdomi
JAV
ir
vokiečių kariuomenėje tarfia'Sąjungos", pakeitę jį į „Rusi
patekti į šią sąjungą nėra.
Europos
NATO
valstybių
karo
vusių pabaltijiečių išdavimo
AŠ diena iš dienos seku di jos", bet bendrosios nuotaikos laivynų manevrai, i kuriuos
sovietams istorija Švedijoje.
džiąją amerikiečių ir Anglijos kitokios. Abu prezidentiniai kviečiami ir Baltijos kraštų
Kaip sakoma, juo toliau nuo
žiniasklaida, klausausi Lais kandidatai, Bush ir Gore, atk karo laivai Lietuvos oro ste
bėdos, tuo ramiau, tad lietu
reipė
dėmesį
į
Vilniuje
įvyku
vosios Europos ir „Amerikos
bėjimo sistema jau sujungta
vius į Skandinaviją atnešęs
sią
konferenciją
ir
pasiuntė
balso* laidų, palaikau asme
su Lenkijos. Lenkija jau NA
tremties upelis veikiai išdžiū
niškus ryšius su kai kuriais laiškus prezidentui V. Adam TO kraštas.
vo po emigracijos saule ir il
kui.
GalbUt
norėtume
stipres
Kongreso nariais, o ypač su
gus dešimtmečius, iki pat
J potencialius NATO plė
kandidato į Amerikos prezi nių pasisakymų, butų geriau,
1990 m., Lietuvos vardas šiose
dentus George W. Bush rinki jei jau nebeminėtų Rusijos timo planus, reikia manyti,
šalyse
buvo prisimenamas tik
miniu štabu ir norėčiau L. reikalų, bet tuo dėmesiu nesi įtraukta ir Ukraina. Jau vyko
kai
kurių
iš čia likusių gyventi
Andriekienės išvadoms pa džiaugia Maskva, ypač panei NATO valstybių konferencija ALTo suva*iavirrp NATO reikalais birželio 10 d Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje IS kairės ALTo centro
atkaklių
pastangų
dėka
valdybos
pirm
Siūlius
Kuprys.
ALTo
atstovas
VVashinĮTton,
DC.
Algis
Rimas
irdr
Gediminas
Balukas
gimu
Rusijai
veto
teisės.
Kijeve. Dabar vėl. prezidentas
prieštarauti.
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• Nėra prisijungimo mokesčio

• Prieinama naudojant 800 numerius

• Likusių minučių laikas neapmokamas (no minute rounding)
• Nėra užimtumo signalo
• Rusiškai ir lenkiškai kalbantys patarnautojai

• Puikus patarnavimas
• Geriausios kokybės sujungimas
• Žemiausios kainos
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DRAUGAS, 2000 m. birželio 16 d., penktadienis

NUOMONĖS
I

ąg,
A.tA.
JULIUS BARDAUSKAS

PRIEŠ KĄ UŽSIMOJO PREZIDENTO
PATARĖJAS

Mirė 2000 m. birželio 12 d. 3 vai. p. p., Florence, South
prieS pačią visuomenę, tiek ir
Caroline, sulaukęs 72 metų amžiaus.
'prieš mūsų valstybę bei joje
Gimė Šiauliuose. Gyveno Čikagoje. Amerikoje išgyveno
veikiančius įstatymus. Lietu
48
metus.
vos žiniasklaida ne taip seniai
Nuliūdę
liko: žmona Ligia Bardauskienė Lirgamerytė,
plačiai pasakojo apie Arūno
sūnus
Tomas
su žmona Ramoną, anūkai Ričardas ir
Valinsko — vieno pagrindinių
Erikas,
duktė
Julija
Stroom su vyru Eric, anūkai Erica,
Sio „šou" atlikėjo ir vadovo —
Kristian
ir
Hanna;
dvi
seserys — Regina Filipowicz su
„šposus" vienose vestuvėse.
šeima
Lenkijoje,
Sofija
Bagdonienė
su šeima Lietuvoje ir
Tai jis, bodamas piršliu vestu
kiti
giminės
Kanadoje,
Amerikoje
ir
Vokietijoje.
vėse, melagingai pranešė apie
Velionis bus pašarvotas birželio 18 d., sekmadienį, nuo
pastato, kuriame linksminosi
2 iki 4 vai. p. p. Brady Gili laidojimo namuose, 2929 W.
vestuvininkai,
užminavimą.
87 Street, Evergreen Park, IL. Laidotuvės privačios.
Policija ii pastato evakavo ne
Vietoje gėlių prašoma aukoti Almos fondui.
tik visus besilinksminančius
vestuvininkus, bet ir visus, ta
Nuliūdę: žmona, vaikai, anūkai ir seserys.
me pastate — viešbutyje bu
vusius žmones. Netrukus šio
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.
įžūlaus pokšto kaltininkui,
vestuvių pirSliui, žinomam ir Gražiųjų Lietuvos kopų tapytojas dail. Ed. Walaitis (viduryje) su dail. iš LouisviUe, Kentucky, Andrium
populiariam artistui A. Va Jurkūnu bei medicinos studente iA LouisviUe, Kentucky. Ula Višomirskyte-Jurkuniene Stanley Balzeko Michilinskui už .juokelius" buvo gan meno centre, New Buffalo, MI, kurio vaizdingos apylinkės traukia menininkus iš viso pasaulio.
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
iškelta baudžiamoji byla. Tik
atsižvelgiant į kai kurių poli tizmo savo gimtajai žemei Lie džią Pasaulio Lietuvių Bend rinks jau dešimtasis PLB sei
tikų prašymus, jo paties atsi tuvoje gyvena? Jiems kuris ruomenei. 1998 m. minėjome mas.
PLB istorija bus baigta re
prašymą ir, žinoma, didelį ar nors gatvės politikas dėl batų 40 metų nuo pirmojo PLB sei
daguoti
šių metų rudenį, po to
mo
New
York
(1958
m.
rug
nebotų
dalykų
vis
nepamiršta
tisto populiarumą, laisvės atė
peržiūrėta
ir išspausdinta
pjūčio
28-31
d\
kuris
išrinko
pamojuoti.
Bet
juk
ir
kitų
Lie
mimas buvo pakeistas nema
ža pinigine bauda. Tą baudą tuvos kitataučių patriotų turi pirmąją PLB valdybą, pradė 2001 metais. Knygos ruošą ir
A. Valinskas, tarsi iSsityčio- me šiandieną nemažai. Jų yra jusią koordinuoti lietuvių išei leidimą dosniai remia JAV
damas iš esamų Lietuvos įsta visur — ir parlamente, ir vy vijoje veiklą. Šiais metais rug Lietuvių fondas.
PLBinf.
tymų, sumokėjo po 1 centą, riausybėje, kariuomenėje ir pjūčio 15-20 d. Vilniuje susi
eiliniuose
gyventojų
demonstratyviai atveždamas net
dideliuose maišuose sunkve sluoksniuose. Jie gyvena šalia
žimiu. Sako, kad kai kam tokį mūsų, tarp mūsų. Tik apsidai
cirką Lietuvoje žiūrint, buvo rykime, bet kaipgi jiems jaus
gražu ir linksma, gal net ir tis, žiūrint, kai prezidentūroje
Jau praėjo vieneri metai be Tavęs, brangus Kęstuti.
1897-1982
prieš patriotus užsimojama
juokinga...
Liko mūsų širdyse Tavo meilė ir gražūs prisiminimai.
Nereikėtų pamiršti, jog pas beisbolo lazda. Tikrai nėra su
pristatyta
kaip
viena
iš
5
lie
prantama, iš katro gi čia nuo
Vienerių metų mirties prisiminimui Šv. Mišios už
Kodėl dabartinėje Lietuvoje kutiniųjų prezidentinių rinki
tuvių kilmės debiutančių Či
lat
šaiposi
„Dviračio"
šou
ren
mūsų mylimą a.a^ Kęstutį bus atnašaujamos š.m.
visų negerovių kaltininku, at mų metu Sis garsus artistas
kagos Lietuvių moterų klubo
gėjai
ir
atlikėjai.
Tai
kuriam
iš
birželio 17 d., šeštadienį, 8 vai. ryto Palaimintojo:
pirkimo ožiu ir net pajuokos dirigavo A. Paulausko rinki
36-me „Gintaro" pokylyje. Tė
jų užsimojo, taip nevykusiai į
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont, IL.
objektu padarytas Lietuvos minei — meninei programai
vas, Juozas Kulys, dirba Cook
beisbolininko vaidmenį įsijau
laisvės kovotojas, karys — sa „Gyvensime — geriau". Ir,
County ligoninėje Risk Man
tęs, prezidento patarėjas? Tik
Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus
vanoris ar eilinis patriotas, o kaip žinome, Si programa tam
agement skyriuje. Kitas sū
rai
nesmagu
ir
gėda,
jog
šiame
prisiminti mūsų mylimą a.a. Kęstutį maldose.
ne koks sovietų okupantas, tikruose Lietuvos gyventojų
nus, Vincentas, gyvena Everpigiame „šou", nukreiptame
sluoksniuose
turėjo
gerą
pasi
enkavedistas,
kompartijos
green, Park, IL.
Nuliūdę: žmona ir vaikai.
prieš Lietuvos patriotus bei
j sekretorius ar tiesiog vietinis sekimą. Mažai trūko, kad pre
Muzikas Nikodemas J. Ku
svarbias valstybines tradici
i kolaborantas, uoliau nei kas zidento kėdėn būtų atsisėdęs
lys
išeivių lietuvių muzikos
jas,
dalyvavo
ir
prezidentūros
kitas vykdęs okupantų įparei mažai kam žinomo raudonistorijoj
liks kaip darbštus il
pareigūnai.
gojimus? Gyvename tarsi ko raiščio sūnus. Vienas toks, A.
gametis
„Muzikos žinių" dar
Violeta
Rutkauskienė
kioje iikreiptų veidrodžių ka Paulauską palaikantis, kon
RIČARDAS VAICEKAUSKAS
buotojas.
1934 m. jis pats iš
ralystėje. Viskas pas mus ne- certas Klaipėdoje buvo vaiz
"r-9
Šie pažadino
leido
mėnesinį
žurnalą
rotato
taip, kaip turėtų būti. Pana džiai aprašytas ir „Drauge". O
veikėjus ir pareiškė jiems pretenzijas, esą tie suve
riniu
būdu,
keletą
metų
bū
PASAULIO LIETUVIŲ
šiai, kaip toje lietuviškoje pa gal tokiais balandžio pirmo
džiojo jų sužadėtines, o už tai turės atsiskaityti. „Su
damas vienas redaktorių (J.
BENDRUOMENĖS
sakoje apie Jonelį, adatą ir sios pokštais prezidentūroje A.
žadėtiniai" kartu su „sužadėtinėmis" atėmė viską, ką
Brazaitis,
N.
Kulys
ir
A.
Po
ISTORIJA
Šieno kupetą, lašinių paltį, Valinskas pradėjo „Naujosios
tik tie turėjo, net ih apatinius baltinius. Paliko tik ba
cius).
Redagavo
žurnalą
su
A.
Muz. Nikodimas Kulys.
karvę ir ant pavadžio parsi sąjungos* ir jos vado rinkimi
tus, kelnes, viršutinius marškinius ir penkis rublius
S. Pocium. 1935 m. ir nuo
vestą žmoną. Viskas iškreip nę agitariją į naujus šių metų
PLB VIII seimas savo nuta
maistui iki Jakutsko.
1938
iki
1942
m.
buvo
žurnalo
Mišios už muz. Nikodemo
ta, sudarkyta ir tarsi apversta Seimo rinkimus? Kaip galėtu rimu įpareigojo PLB valdybą
Kitos dienos pavakary sutikau abu merginų gerbė
redaktorius.
Jis
buvo
Ameri
aukStyn kojom. Ką per amžius me spręsti, iš „Dviračio šou" paruošti Lietuvių Bendruome Kulio sielą bus aukojamos
jus,
iš restorano nešančius po kepalėlį juodos duonos
kos
Lietuvių
katalikų
vargoni
sukuriame savo protu, pasta vaidinimo prezidentūroje, agi nės istorįją. Tokia istorija bus sekmadienį, 10 vai. r., birželio
penkioms
dienoms..
ninkų
sąjungos
sekretorius
tome savo rankomis, tą patys tacija bus nukreipta prieš Lie naudojama kraštų Lietuvių 18 d., jėzuitų koplyčioje prie
(1934-1942).
Pasisekus
sudoroti pirmos klasės veikėjus, mergi
ir sugriauname, sunaikiname. tuvos patriotus, karius
Bendruomenėse, lituanistinė Jaunimo centro. Mišias už
noms buvo duota užduotis tą patį padaryti su antros
Jis
parašė
„Prisiminimus"
tėvo
sielą
užprašė
sūnus
Juo
'Tikstįldkfvą neturėdami, vis į vanorius ir jų talkininkus, de se mokyklose, organizacijose,
klasės keleiviais, o po to — ir su trečios. Užduotis,
zas Kulys Tėvo dienos proga. „Muzikos žiniose" 1976 m.
• primestuosius
meldžiamės, šiniąsias jėgas ir visus tuos, šeimose, išeivijoje ir Lietuvoje. Nikodemą Kulį pažinusieji (Nr.1-2, p. 8-9). Čia Nikode
nors ir sunki, bet įvykdoma. Merginos vėl išėjo ieškoti
juos garbiname, skulptūras kurie nuoiirdžiai trokšta Lie Ji supažindins visus su didele,
aukų. Po kelių valandų pas vadeivas stovėjo didelis
mas
Kulys
aprašo
sunkumus,
kviečiami
Mišiose
dalyvauti.
atstatinėjame, kuriame par tuvą greičiau įjungti pilnaver kūrybinga ir svarbia didelės
lagaminas. Pamatę, kad reikalai sekasi gerai, kaliniai
leidžiant
žurnalą
ir
atgaivi
N. Kulys gimė Lietuvoje
kus. Teisus anų „gerų" laikų te nare į demokratinių valsti lietuvių tautos dalies — išei
pareikalavo vadeivos už gerą darbą atsilyginti vaišė
nimą
Vargonininkų
sąjungos,
vijos — veikla per praėjusius 1897.05.02 ir atvyko į JAV
poetas, rašydamas Šiuos žo jų bendriją.
mis. Vadeivai teko sutikti ir mokėti, nors entuziazmo
1914 metais. Kurį laiką dirbo artėjant 25 metų jubiliejui.
džius: ,Ateina genijai ir vėl
Tikrai nejuokinga, kai žmo pusę šimto metų.
ir nerodė. Pasivaišinę kaliniai sutiko savo priešus —
PLB istorijos knygos pa Scranton, PA. ir Grand Ra- Muz. Kulys rašo: „Darbas
išnyksta, atėjo Leninas vi nės gąsdinami sprogdinimais,
patyliukais
į laivą pakliuvusius „vorus". Prasidėjo žo
Vargonininkų sąjungoje 'Mu
siems laikams"... Tarsi taip kai patriotams ir kariams sa ruošimo darbas prasidėjo 1999 pids, MI. Atvykęs į Čikagą, zikos žiniose' man teikė pasi
džių karas, o po to peštynės. Laivo įgula besipešančius
paprastai ir suprantamai pa vanoriams beisbolo lazda mo m. pradžioje. Knygai medžia studijavo muziką ir su St. tenkinimo. Buvau persisunišskyrė vandens čiurkšlėmis. Pavogti daiktai buvo
aiškindamas, kodėl Lietuvoje juojama jau laisvoje Lietuvoje. gą renka ir ją redaguoja Vy Šimkum, J. Sauriu, A. Kveda - kęs tėvynės meilės dvasia.
kišami į maišus ir net į ventiliacijos vamzdžius. Tušti
neliko vietos nei saviems pa Bet kas gi tas — Lietuvos pa tauto Didžiojo universiteto ru, A. Pociumi ir kitais. 1927' Su jauna energija ėjau dirbti
lagaminai ir netinkami daiktai lėkė per bortą į Leną.
triotas, nei kariams — sava triotas, karys savanoris, prieš Kaune Išeivijos studijų centro metais baigęs konservatoriją, Bažnyčios garbei ir tautos
Kapitonas, sužinojęs apie apiplėšimus ir smurtą, per
noriams, nei kovotojams, kri kurį sukilo visos tamsiosios istorijos doktorantas Linas įgijo muzikos rokytojo specia naudai. Nelaukiau jokio gar
radijo telegrafą susisiekė su Vitymo prieplaukos ad
tusiems už jei laisvę.
mūsų valstybės jėgos? Verta Saldukas (Donelaičio g. 52- lybę. Dar studijuodamas, 1925 bingo ar negarbingo atžymėministracija, o ši — su milicija. Laivui sustojus išlai
trumpai
pasiaiškinti. Lietuvos 218, LT - 3000 Kaunas, Lietu m., buvo paprašytas dirbti jimo, bet jį gavau — knygoje
Na, o jau tas lietuviškas hu
pinti keleivius, prisistatė penki VRM kareiviai ir keli
moras — visai ne humoras, jei patriotai, kaip ir laisvės kovo va — Lithuania, tel/fax 370-7- Šv. Baltramiejaus parapijoje 'Lietuvis vargonininkas išei
milicininkai. Suradę kalinius, suvarė į pirmąjį denį ir
jį žiorintieji,— verkia. Ir kokie tojai, kariai — savanoriai, gy- 22-67-19). Daugelis kraštų Waukegan, IL kaip vargoni vijoje' ". Šioje knygoje (p.225)
ėmėsi ieškoti pagrobtų daiktų. Rado mažai ką. Tarp
cia juokai, jei balandžio I-ją, nusieji Lietuvos valstybe ir Bendruomenių laiku atsiliepė ninkas ir chorvedys. Sūnaus yra J.VaičaiCio (Scranton, PA)
nukentėjusių stovėjo ir mums pažįstami veikėjai, liūd
melagių dieną, svarbiausia joje gyvenusius bei gyvenan į PLB valdybos ir knygos re Juozo Kulio žiniomis, jo tėvas nuotrauka, o turėjo būti N.
ni ir išsigandę. Išrikiavęs kalinius, milicijos kapitonas
valstybės įstaiga pavirsta ab čius žmones, buvo ir yra ne daktoriaus ankstesnius pra vargoninkavo av. Mykolo lie Kulio. Tai turbūt yra jo minė
paprašė nurodyti skriaudikus. Veikėjai nurodė mergi
surdo teatru politinėms sąs vien tik lietuviai, bet ir Lietu šymus, atsiuntė reikiamą me tuvių parapijoje Čikagoje 42 tas „negarbingas atžymėjinas ir jų .sužadėtinius". Kiti keleiviai taipogi parodė
kaitoms suvedinėti, užsimo- voje nuo seniausių laikų gyve džiagą, kuri redaguojama, metus ir 25 metus dirbo Či mas".
savo skriaudikus. Abidvi merginos ir dar keturi jų
jant beisbolo lazda prieš Lie nantieji kitataučiai: totoriai, tvarkoma, papildoma ir ruo kagos centriniame pašte. Išė
sėbrai iš laivo išvesti ir įgrūsti į uždarą kalėjimo
Dar
yra
gyvų
Vargonininkų
tuvos patriotą, laisves kovo karaimai, lenkai, rusai, žydai, šiama tolesniam patikrinimui. jęs į pensiją, gyveno Mar- sąjungos narių, kurie gerai at
mašiną, vadinamą Juodvarniu". Kiti, supratę, kad ga
toją ar karį — savanorį. baltarusiai ir netgi vienas ki Kai kurie kraštai prašomos ąuette Parke, kur mirė 1982 simena Nikodemo Kulio as
li būti suimti, savo noru išlipo kas kur.
„Geras pavysdys" nesubren nietis, sąžiningai ir ištikimai medžiagos iki šiol neatsiuntė, metais. Buvo Nlarąuette Par menį ir jo veiklą, kurie sykiu
Jakutske, laivui sustojus prieplaukoje Darkilach, su
dusiai ir hesusiformavusiai tarnavęs nepriklausomos Lie tai pačiam redaktoriui tenka ko Namų drau :ijos Šv. Vardo, giedojo Čikagos Vargonininkų
tikau
ant kranto stovintį paskutinį kalinį „Krivoj".
jaunuomenei bei nepriteklių tuvos kariuomenėje. O juk ir reikalingą medžiagą sutelkti Lietuvos Vyčiu ir Amerikos apskrities chore, ypaC per lai
Man
jis
priminė paskutinį mohikaną Unką iš apysakų
Lietuvių vargonininkų są
išsekintai, kantrybę vos vos amerikietis Samuel Harris iš įvairių kitų šaltinių.
apie
indėnus.
Pabaiga
dotuves
ir
kitur.
Knygoje straipsniais ir nuo jungos narys.
valdančiai, visuomenei, tokiu žuvo 1920-siais metais, ginda
ftjS
1936 m. lapkočio 26 d. (Pa
bodu pamėginanti spręsti su mas nuo prieių Lietuvos iš traukomis atsispindės Lietu
sidariusiais problemas, įsise kovojimus ir jos nepriklauso vių Charta, PLB dešimties dėkos dieną) Šv; Mykolo baž
Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
nėjusias bėdas, nuomonių mybės siekius. Spaudoje buvo seimų ir PLB valdybų darbai, nyčioje įvyko vostuvės su Pet
aprašytas atvejis, kai vienas jaunimo kongresai, tautinių ronėle Vaišnoraite (ciceriete
skirtu mus. ir nesutarimus...
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
Sugrįžtant prie to nevyku Lietuvos žydas su didžiausia šokių ir dainų šventės, kultū ir Šv. Antano par. choro na
meile
ir
milžinų
patriotizmu
re).
Per
Mišią."
giedojo
Čika
ros
kongresai,
išeivijos
kova
sio- Jau", vertėtų pastebėti,
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
kas pastarojo „Dviračio" vaidi garsino okupuotos Lietuvos už Lietuvos laisve iki 1990 m., gos prov. vargonininkai, vad.
2212 West Ccrmak Road, Chicago, IL 60608
nimai įgauna ypatingai aštrų, vardą Islandijoje. Jam ten kraštų Bendruomenių įvairi ir prof. A. S. Pociui. Kuliai
taip
pat
grūmojo
ir
gąsdino
užaugino
2
sunūs,
Juozą
ir
įspūdinga
veikla.
(773)847-7747
užgaulų stilių ir vulgarią atli
mūsų
valstybės
nepriklauso
Vincentą.
Jo
žmona
mirė
1991
1999
m.
šventėme
50-ties
kimo manierą, o kai kurių Šios
Stephen M. Oksas, President
LINDI
gru?ės artistų poelgiai viešose mybes priešai. Gal ir dabar metų jubiliejų nuo Lietuvių metais. Sunūs Juozas yra ve
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.
vietose virsta tiesiog atviru mūsų valstybėje belikę žydai Chartos paskelbimo (1949 m. dęs Juliją frmaitaityte. Jų
chuliganizmu, nukreiptu tiek tik ii didelės meilės ir patrio- birželio 14 d.), davusios pra dukra Adelė birželio 18 d bus

Perskaičius apie balandžio
j 1-osios „Dviračio" artistų juokus Lietuvos prezidentūroje
(„Draugas", 2000.0S.16), noriu
pritarti J. DamuSienei, jog
prezidentūra neturėtų tapti
nei cirko arena, nei „Šou" es
trada pigaus humoro politi
zuotiems ir užgauliems vaidi
nimams atlikti. Taip pat rei
kėtų pritarti ir politinio ap
žvalgininko A. Rašo nuomo
nei, jog nei Kremliuje, nei Bal
tuosiuose rūmuose, net ir ba
landžio 1-osios proga, tokių
renginių, tikriausiai, nebūna.
Bet Lietuva — tai ne Rusija,
kurios prezidentas moka savo
šalies patriotus užstoti ir pa
gerbti, o, reikalui esant, ap
ginti. Visai nesvarbu, kur jie
bebūtų, ar begyventų. Lietuva
į — tai ne JAV, ne Prancūzus ir
ne Anglija ar kita kuri civili
zuota Europos valstybė, ger
bianti ir savo Šalies patriotus,
-avosios Šalies tradicijas.
*a — netgi ne Indija. Pas
,nu.
«p žinome, Šventų, vi
sų ge. vaų ir apsaugomų,
karvių nėt«_ Atrodo, jau netu
rime nieko Švento, gerbtino ir
visapusiškai saugotino. Gali
ma Šaipytis ii visko, netgi ii
pačių gerbtiniausių ir labiau
siai savo valstybei nusipelniu
sių žmonių — Lietuvos pat
riotų.

A. t A.
KĘSTUTIS
CICĖNAS

MUZ. NIKODEMAS J. KULYS
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DVIGUBAS PAGERBIMAS

DRAUGAS, 2000 m. birželio 16 d., penktadieni:-

ČIKAGOJE

IR APYLINKĖSE i

Maironio lituanistines mokyklos mokinės per mokyklos gegužinę Pasau
lio lietuvių centre.

VYKS SINTAUTIEČIU
SUVAŽIAVIMAS!
Kaip būtų gera sugrįžti į tė
viškę, susitikti su savo gi
minėmis bei kraštiečiais ir pa
justi savo giminės šaknų gi
lumą... Jei esi sintautietis, za
navykas, Šakių krašto žmo
gus, visa tai galima padaryti
lengvai ir maloniai, n e s rug
pjūčio 18-20 d. Sintautuose
vyks Pasaulio Sintautiečių su
važiavimas.
Susiburs Sintautų parapijos
ir istorinio valsčiaus kaimų
žmonės - iš Apibriškių, Balseliškių, Barandų, Demšių, Duobiškių, Ežeriukų,
Gabartų,
Gyliškių (Būdviečių, Stelmokiškių),
Iždagų,
Gaisrių,
Joniškiu, Jundilų, Kasikėnų,
Kaupiškių (Dragūnų), Kiaulupių,
Kirmiškių,
Klepų,
Kuodžių, Kušlikių, Leopolės,
Menčikių, Menkinių, Mockupių, Naudžių, Pakorbūdžių,
Pariebių, Pavilktinių, Pikžirnių, Ragožių, Rugių, Santakų,
Sintautų, Skaisgirių, Skardu
pių, Smilgių, Starkų, Šiurpaulių, Šlamu, Suopių, Tarpučių,
Tilvikų, Totorviečių, Tumosiškių, Vaišvilų, Vaitiekupių,
Veršių, Vaitrako, Vilkeliškių,
Vyžulupių, Voverių, Zyplių ir
Žaltynų.

P i r m a d i e n į , b i r ž e l i o 19
d., 8 val.v. klasikinės muzikos
stotis WFMT 98,7 FM trans
liuos Vilniaus styginių kvarte
to ir pianistų Sonatos bei Ro
ko Zubovų koncertą. Klausyki
tės klasikinės muzikos! Be ki
tų kompozitorių kūrinių, bus
atliekama ir M. K. Čiurlionio
bei S. Vainiūno muzika.
Kanados L i e t u v i ų Bend
r u o m e n ė s v a l d y b a , vado
vaujama Algirdo Vaičiūno, la
bai vertindama mokytojų kur
sus, nutarė padengti pusę vi
sų Kanados lituanistinių mo
kyklų mokytojų, vykstančių į
lituanistinių mokyklų mokyto
jų kursus, rengiamus rugpjū
čio 6-13 d. Dainavoje, išlaidų.
Lidija ir D a r i u s Polikaičiai, gyvenantys
Downers
Grove, IL, š.m. birželio 2 d.
susilaukė sūnelio Vito Tomo.
Naujuoju šeimos nariu džiau
giasi tėvai, seneliai, o ypač
broliukas Kovas ir sesutė Dai
na.

Rašytoja v.s. Nijolė Užubalienė šeštadienį, birželio 17
d., Pasaulio lietuvių centro
Posėdžių kambaryje vyksian
čioje „Sietuvos" skautininkių
ir vyr. skaučių draugovės suei
goje skaitys įdomią paskaitą.
Susitiksime vakaronėje Sueigos pradžia 1 vai. p.p. Vi
dalinsimės prisiminimais, at sos skautininkės ir viešnios
siminsime protėvius, lankysi kviečiamos dalyvauti.
me Sintautų apylinkes ir
Baisųjį Birželį minint,
brangias vietas, dalyvausime
lietuviškos šv. Mišios Beverly
mokslinėje
konferencijoje,
Shores, Indianoje, Šv. Onos
klausysimės koncertų, gėrėsibažnyčioje
bus
aukojamos
mės sintautiečių darbais paro
sekmadienį, birželio 18 d., 1
doje, šoksime, dainuosime ir
vai. p.p. Po pamaldų — kavu
šv. Mišių auka atšvęsime Sin
tė. Visi kviečiami.
tautų parapijos 200-ąsias me
tines. Nedažnai susirenka sinTik k e l i s kartus p e r me
tautiečiai iš viso pasaulio. t u s į Čikagos lietuvių bend
Pasinaudokite šia reta proga, ruomenę užsuka tokie žymūs
grįžkite pabūti t a r p savų! muzikantai kaip smuikinin
Keipkitės, rašykite, klauskite, kas Vilhelmas Čepinskis ir
siūlykite, praneškite apie savo pianistė Guoda Gedvilaite.
dalyvavimą adresu: Sintautų Nepraleiskite progos jų pasik
akademija, P. Vaičaičio g. 34, lausyti! Birželio 18 d., sekma
LT-4480, Sintautai,
Šakių dienį, 1 vai.p.p. Pasaulio lietu
raj.: tel. 370 4751111, 370 85 vių centre vyks vienintelis jų
49393; e-mail
smta@is.lt koncertas, į kurį bilietus įsi
prof. Feliksas Palubinskas, gyti galite kiekvieną dieną
LR Seimo vicepirmininkas PLC.

ALRK moterų sąjungos 75tos kuopos pavasarinis susi
rinkimas ir pietūs įvyko ge
gužes 9 d. Garden Chalet res
torane, Worth, IL. Pavalgius,
susirinkimą vedė pirmininkė
Donna Žilis. Kun. J. Velutis,
kuopos dvasios vadas nuo pat
kuopos įsteigimo, kalbėjo apie
Dievo Motinos Marijos svarbą
mūsų gyvenime. Po to vyko
Marijos statulos apvainikavi
mas ir giesmė Marijos garbei:
„Marija, apvainikuojame tave
žiedeliais; tu angelų karalie
nė, gegužes mėnesio karalie
nė..." Vainikavimą vesti buvo
pakviestos dvi ilgametės orga
nizacijos narės Harriet Kamin
(72 metai) ir Dalė Murray (50tieji metai >.
Centro valdybos sekretorė
Sabina Rucaitė-Henson įnešė
naujai restauruotą sąjungieėių vėliavą, kurios grožybė
stebino visas. Šioji vėliava •
anksčiau priklausė ALRK mo
terų sąjungos 29-tai kuopai,
kuri veikė prie Apreiškimo
parapijos, Brooklyn, NY. Kuo
pa buvo įsteigta 1916 metais,
o vėliava įgyta po kelerių me
tų. Kuopai sustojus veikti,
maždaug po 70 metų gyvavi
mo, vėliava dingo ir atsirado
tik prieš kelerius metus. Nuo
amžiaus patamsėjusios vėlia
vos viduryje spindėjo ALRK
moterų sąjungos globėjos Ma
rijos Neperstojančios Pagalbos
paveikslas. Vėliavą apsiėmė
globoti centro valdybos sekre
torė Sabina R. Henson. Po
kelių viešų pasirodymų paaiš
kėjo, kad vėliava susidėvėjusi
ir reikalinga skubaus pataisy
mo.
Centro valdybos posėdyje
reikalas rimtai aptartas ir
vienbalsiai nuspręsta pradėti
restauravimo vajų. Aukos pra-

dėjo plaukt: Po kiek laiko į
centro raštine atėjo laiškas ir
500 dolerių čekis nuo 75-tos
kuopos nare? Valerijos ir jos
vyro Juozo Stanaičių. Laiške
pareikšta: r Dabar galėsite be
tolimesnių trukdymų atnauji
nimo projektą užbaigti". Šia
me susirinkime centro valdy
bos pirmininkė Dalė Murray
centro valdybos vardu įteikė
Valerijai Stanaitienei specialų
žymenį, dėkodama už ypa
tingą pasidarbavimą kuopos ir
organizacijos naudai.
Po to Čikagos apskrities pir
mininkė Mary Anna Gerčius
įteikė 75-tos kuopos narei Ele
nai Vaicekauskienei 300 dole
rių čekį, išreikšdama gilią
užuojautą Elenai ir vyrui Pet
rui pergyvenus didžiausią Šir
dies skausmą. J ų dukrai Joan
Bierdz su vyra tragiškai žu
vus, Vaičekauskiai priglaudė
ir globoja dukros ir žento pen
kis sūnus nuo 10 iki 16 metų
amžiaus.
Susirinkimas buvo labai įdo
mus, dalyvavo labai daug na
rių. Susirinkimai yra vykdomi
anglų kalba, pritaikyta Ameri
koje gimusioms moterims, ku
rioms lietuvių kalba yra ma
žai suprantama, bet kurios
nori prisidėti prie lietuviškos
veiklos ir tęsti lietuviškas tra
dicijas'.
šioji kuopa pasižymi naujų
narių sąrašu ir kiekvienais
metais laimi pirmą vietą nau
jų narių surašymo vajuje. Su
sirinkimai yra gerai paruošti,
tad ir yra gausiai lankomi.
Linkime, kad kuopa ir toliau
gyvuotų ir pritrauktų daugiau
amerikiečių, taip palaikydama
tuos svarbius ryšius su tėvų ir
protėvių gimtine — Lietuva.
D a l ė Murray
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Už ypatingą pasidarbavimą kuopos ir organizacijos naudai centro valdy
bos pirmininkė Dale Murray (kairėje) įteikė speci.ilų žymenį vėliavos at
naujinimo mecenatei Valerijai Stanaitienei. Šalia ;os stovi centro valdy
bos sekretorė Sabina R. Henson. Dešinėje - 75-o-os kuopos pirmininkė
Donna Žilis.
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sekmadienį, liepos 23 d.
Nek Pr. Marijos Seserų
vienuolyno sodyboje
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo šventė
11:00 Kone«tebruotos ŠV. MIŠIOS
- Pagrindinis celebrantas: Norwich diecezijos
Vyskupas Daniel A. Hart, DD

ALRK moterų sąjungos ilgametės narės buvo pagerbtos 75-osios kuopos
susirinkimo metu gegužės 9 d. Iš kairės: Dalė M irray ir Harriet Kamin
prie naujai restauruotos vėliavos

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai
1:30 IMMACULATA stovyklautojų ir buvusių
bsndrabutiecių SUSITIKIMAS

• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vari Anatolijus Siutas
kiekvienu sekmadienį 7 v.r
• Akcijų, b o n ų bei kitų per WCKV 14.50 AM. Tel
v e r t y b i ų p i r k i m e ir par 773-847-4903, adresas: 445'
d a v i m e jums nuoširdžiai pa S.Francisco, Chicago, IL 6063S
tarnaus, duodamas komiso nuo
laidą, Andrius Kurkulis, tel.
..tAMSf'AK
312-879-7751, dirbąs su First
S ( i < c i a l i „ u - . l . I K I . I PINIGU
per Miint i m u i
A l b a n y Corp. Čikagoje. Iš
JAV ir Kanados skambinkite (l\t.>i<J<» „Dr.nicjo |>,)\t.(tt )
veltui: tel. 1-888-879-7730. «i»
T H 1 / / i K i K 10S0

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA
• Vėliavų nuleidimas
4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS
4:30 Šventųjų Matų MALDOS VALANDĖLĖ

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti pasikvieskite ir savo draugus!
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Č i k a g o s i r a p y l i n k i ų N e k a l t o Prasidėjimo M. Marijos seselių rėmėjų m e t i n i a m e s u s m u k i m e - valciyba ir dalis

narių.

Nuotr. Zigmo Degučio

NEKALTO PRASIDĖJIMO M. MARIJOS
SESELIŲ RĖMĖJŲ SUSIRINKIME
Susirinkimas įvyko š.m. bir prašydavo šilto pienelio, ir
želio 4 d. Švč. M. Marijos Gi poetė galvojo, ką turėjo išgy
mimo parapijos salėje tuoj po venti motinos tų mažylių, ku
visų kartu išklausytų 8 v.r. šv. rios buvo vežamos...
Poetė J. Švabaitė skaitė ir
Mišių. Jas už mirusius ir gy
naujų
eilėraščių, sakė, kad gal
vus rėmėjus atnašavo kun. Ri
mantas Gudelis. Pasveikinęs šiais metais pasirodys ir kny
visus, jis pamoksle prisiminė gutė. Tai — eilėraščiai apie
ir seselių rėmėjų atliekamus vaikus. O mintį tokius eilėraš
čius sukurti davė jos paskuti
kilnius darbus.
Visiems susėdus prie dailiai nis apsilankymas Vilniuje, kai
nuklotų ir gėlėmis papuoštų Gedimino gatvėje matė elge
pusryčių stalų, susirinkusiuo taujančius vaikus ir jos dė Susirinkime kalbėjo Aldona AnkieNuotr. Z. Degučio
sius šiltu ir nuoširdžiu žodžiu mesį atkreipė vienas berniu nė
kas
su
baltu
šuneliu.
Eilė
narių pavardes. Tai Jolanta
pasveikino pirmininkė Juzė
Ivašauskienė. Ji sveikino su raščių ciklas pavadintas „Vil Kerelienė, Vilija Kerelytė, Ži
pavasariu, primindama, kad niaus gatvės vaikai", o eilė vilė Jonikienė, Raminta Maršis gražiausias metų laikas raštis — „Berniukas su šu chertienė, Aldona Šoliūnienė,
yra skirtas Marijai, ir linkėjo neliu", kuriame poetė ypatin Laima Trinkūnienė, Justinas
sveikatos, laimingų dienų bei gai jautriai ir įžvalgiai perduo Dėdinas, Irena Gražina Sera
kvietė maloniai praleisti lai- da berniuko mintis — „noriu pinienė, Jonas Butvilą, Elena
ilgai gyventi, rasti tėvą, mo Antanaitienė, Marija Kuprieką.
nė ir Maria Valiukevičienė.
Buvo gautas ir Švč. M. Mari tiną"...
Ir kam nesuvirpa širdis be
V. Čepaitienė kvietė atsisto
jos Nekalto Prasidėjimo varg
dienių seselių provincijolės M. siklausant taip gyvenimiškai ti nares iš Lemonto ir kitų vie
Paulės sveikinimas valdybai ir kartu poetiškai perduotų tovių, kurios atvyko ankstyvą
ir rėmėjams, išreiškiantis dė našlaičio minčių? Ir ne vienas rytą neartimą kelią. Ji džiau
kingumą už jų ilgametę pa pagalvojo, kiek daug jų Lietu gėsi, kad susirinkime dalyvau
voje ir kaip labai jiems reikia ja toks gražus būrys narių. Jų
ramą seselių darbams.
Kun. R. Gudeliui sukalbėjus globos, pagalbos, kurią teikia tarpe paminėjo buvusias pir
maldą, buvo vaišinamasi ska ir Švč. M. Marijos Nekalto mininkes: Birutę Jasaitienę ir
niais pusryčiais. Pyragus pus Prasidėjimo vargdienės sese Juliją Smilgienę.
Iždininkė Aldona Ankienė
ryčiams aukojo Ankų kepyklos rys.
Po to sekretorė Valerija Če skaitė pranešimą apie iždo
savininkai.
Pagrindinė programos at paitienė kvietė pagerbti miru padėtį bei suminėjo svarbiau
likėja — poetė ir rašytoja Juli sius narius. Ji perskaitė jų pa sius metų veiklos įvykius. (Jie
ja Švabaitė-Gylienė iš savo vardes. 1999 m. mirė: Ieva jau buvo aprašyti „Drauge").
V. Čepaitienė dar padėkojo
eilėraščių knygos „Žiemos erš Apanavičienė, Zuzana Jalakėtis" skaitė eilėraščius, skir šinskienė, Uršulė Eidietis, dr. B. Kazakaitienei už stam
tus birželio skausmingiesiems Vladas Eidietis, dr. Jane Meš besnę auką ir kvietė Sofiją
įvykiams-trėmimams
prisi kauskienė, Ona Odinienė. Plenienę vadovauti loterijai.
minti. Pirmasis buvo skirtas 2000 m. mirė: Povilas Norvilas, Jai talkininkavo pirmininkė J.
bičiulei dailininkei, kuri jau Eleonora Bareikienė, Albinas Ivašauskienė.
Laimėtojai džiaugėsi laimė
buvo įgrūsta į vagoną, bet iš Dzirvonas, Stasė Mackonienė.
sigelbėjo ir pagarsėjo gerais Tada, kun. R. Gudeliui vado tomis dovanomis. Dar visi nu
darbais. Ramiai, skausmingai vaujant, buvo sukalbėta mal sifotografavo, ir jaukus, gerai
organizuotas metinis susirin
skambėjo
poetės
žodžiai: da už mirusiuosius.
V. Čepaitienė perskaitė ir kimas baigėsi.
„...Bėkit, mergaitės, bėkite!...
Aldona ŠmulkStienė
Tačiau Tu bijojai palikti se naujųjų, 2000 metais atėjusių
nelį, seserį ir mažąjį broliuką.
...Ir tu niekada nežinosi, kodėl
buvai išgelbėta..."
Poetė sakė, kad ji buvo iš
vežtųjų liudininke ir stengėsi
išpildyti jų prašymus. Žmonės
prašė: „Žibutę, palikit man Ži
butę!", „Atneškite mano šei
mynos fotografiją, seklyčioje
nuo sienos"...
Tai tokie paprasti žodžiai,
bet kaip stipriai ir gyvai jie
perduoda anų baisiųjų birželio
dienų išgyvenimus ir kaip gi
liai šie poetės žodžiai smigo į
susikaupusių klausytojų šir
dis.
Keletą eilėraščių poetė skyrė
Sibiro tremtiniams. Skaitė ei
les iš ciklo „Sibiro kūdikiui".
Ji sakė, kad mintis sukurti
šiuos eilėraščius jai gimė ne Susirinkimo programos atlikėja .Julija Švabaite-Gyliene kartu su pirmi
šiojant mažytę anūkę, kuri vis ninke Juoze Ivanauskiene
Nuotr Zigmo Degučio
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