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* M ė g ė j ų k ū r y b ą puo
s e l ė j a n t i s Lietuvos liaudies
kultūros centras mini įkūrimo
60 metų sukaktį. Šiai progai
išleistas jubiliejinis apžval
ginis leidinys, o Vilniaus ro
tušėje rengiamas iškilmingas
minėjimas ir koncertas. Liau
dies kultūros centras, įkurtas
1941 m. balandžio 8 dieną Vil
niuje, atstačius nepriklauso
mybę, rengia tarptautinį in
strumentinį folkloro festivalį
„Griežynė", k a r t u su Pasaulio
lietuvių bendruomene organi
zuoja Pasaulio lietuvių dainų
šventes, Baltijos valstybių stu
dentų dainų ir šokių šventę
„Gaudeamus". Dabar Lietuvos
liaudies kultūros centre yra
dvylika poskyrių,
kuriuose
dirba 40 specialistų. (Elta)

* Šunų i r k a č i ų ė d a l o ga
mintoja - UAB „Masterfoods" pradėjo naudoti naują
gamybos cechą, įrengtą išplės
tose įmonės patalpose. Į gamy
bos ir administracinių patal
pų plėtrą „Masterfood" inves
tavo per 60 mln. litų. Ši bend
rovė, pasaulyje žinomos JAV
įmones „Marš Inc.", gaminan
čios saldumynus, maisto pro
duktus bei ėdalą gyvūnams, antrine įmonė, veiklą Lietu-'
voje pradėjusi 1993 metais
Klaipėdoje nuomojamose pa
talpose. 1999-ųjų rudenį persi
kėle į naują gamyklą Gargž
duose. Joje šiuo . metu dirba
apie 670 žmonių, bendroves
investicijos Lietuvoje siekia
130 mln. litų.
(Elta)

*Bendrovės
„Geonafta"
išgręžto
229-o
giluminio
naf
* V i l n i a u s m i e s t o savival
tos
paieškų
gręžinio
Lietuvoje
d y b ė rengiasi šių metų pabai
goje išleisti pirmąją euroobli- rezultatai pranoko naftininkų
gacijų emisiją, kuri sudomino lūkesčius - vietoj planuotų 30
užsienio investicinius bankus. kubinių metrų naftos per parą
Per euroobligacijas pigiau pa čia jau išgaunama apie 40 ku
Elta-R
siskolinusi lėšų. savivaldybė binių metrų.
planuoja nutiesti pietinį ir
* Vienas
turtingiausių
vakarinį miesto aplinkelius. sostinės p a r e i g ū n ų pabandė
pastatyti tiltą per Nerį ties gauti dar ir valstybės paramą:
Koncertų ir sporto rūmais.
neseniai vėl paskirtas Vil
niaus policijos vadovu Erikas
Elta-YZ
* G a v ę s i t i n p a t r a u k l ų Kaliacius prieš šv. Velykas pa
d a r b o s i ū l y m ą iš vienos rašė pareiškimą policijos ge
stambios Vakarų bendrovės. neraliniam komisarui Vytau
ūkio viceministro pareigų at tui Grigaravičiui, prašydamas
sisakyti nusprendė Rimantas skirti pašalpą. Daugiau nei už
Vaitkus, kuruojantis branduo 600 tūkstančių litų turto dek
laravęs E. Kaliačius prašymą
linės energetikos bei Ignalinos
motyvavo „pablogėjusia šei
atominės elektrinės uždarymo
mos finansine padėtimi". Jei
problemas.
Elta-LŽ
E. Kaliačiaus prašymas būtų
* K a u n o technologijos uni patenkintas, jis būtų gavęs
versiteto (KTU) absolventas apie 1,600 litų pašalpą. Elta-R
Lietuvos socialdemokratų par
tijos vadovas Algirdas Bra
* Prezidentas
Valdas
zauskas už nuopelnus Lietu A d a m k u s Žūvančiųjų gelbėji
vos ūkiui, pramonei ir aukšto mo kryžiumi apdovanojo as
jo mokslo raidai tapo šios mo menis, kurie, nepaisydami
kyklos garbės daktaru. Apdo mirtino pavojaus sau ir savo
vanojimo metu A. Brazauskas šeimai, Antrojo
pasaulinio
prisipažino nustebęs, kad bu karo metais gelbėjo žydus nuo
vo s u r a s t a tiek daug motyvų nacių genocido. Apdovanoji
suteikti j a m šį KTU garbės mai skirti 49 asmenims, iš
daktaro vardą.
(Elta) kurių 32 — po mirties. (BNS)

G. Vagnorius aptarė
m o k e s č i ų sistemos koncepciją
V i l n i u s , balandžio 18 d. svarbiausios nuostatos tuoj
(Elta) - Seimo narys Gedimi pat užmirštamos, kai numato
n a s Vagnorius spaudos konfe mos mokestinės lengvatos spe
rencijoje kalbėdamas apie vy kuliuojant vertybiniais popie
riausybės
pateiktą mokesčių riais ar verčiantis azartiniais
sistemos koncepciją, teigė, kad lošimais**, pažymi G. Vagno
didžiulio nedarbo lygio vargi rius. Dėl to keistai, jo nuomo
namiems Lietuvos piliečiams ne, atrodo skubėjimas iš naujo
būtų naudinga paremti visiš apmokestinti žurnalų ir laik
ką pelno mokesčio panaikini raščių leidimą ir platinimą.
mą
investuojamoms
paja
Seimo narys G. Vagnorius
moms. G. Vagnorius taip pat pabrėžė, kad vyriausybė žada
sakė remias vyriausybės apsi plėsti mokesčių bazę (t.y. di
sprendimą siekti mokesčių ba dinti mokesčių mokėtojų skai
zės išplėtimo, mokesčių mokė čių), tačiau tik ką jos pačios
tojų atžvilgiu t a i k a n t teisingu pateiktame mokesčių adminis
mo ir lygybės principus, išlai travimo įstatymo pakeitimo
k a n t proporcinę mokesčių sis projekte lengvatos numatytos
temą ir mažinant bendrą mo ne legaliam, bet šešėliniam
kesčių tarifų naštą.
verslui ir kontrabandai. Per
Tačiau jis t a i p pat apgailes sonalinėms įmonėms, pasak
tavo, jog pristatytoji mokesčių jo, nebus taikomos nuobaudos
sistemos koncepcija turi ir es už piktybinį apskaitos neve
minių, t. y. koncepcinių trūku dimą, mažinamos baudos už
mų. G. Vagnoriaus nuomone, piktybinį mokesčių nemokėji
didžiausias šios koncepcijos mą, ypač alkoholio ir tabako
t r ū k u m a s , kad paliekama dvi prekeiviams, taip pat darbo
gubų pajamų mokesčių siste užmokesčio neįforminimą ir
ma, kuri atsirado nuo 2000 pan. „Būtina maksimaliai li
metų
pradžios
panaikinus beralizuoti verslą, tačiau le
,,Sodros" mokesčių vadinamą galų, o n e šešėlinį verslą, nes
sias „lubas" ir iki 34 proc. pa kitaip mokesčių bazė siaurės
didinus šį tarifą. Dėl to realus ir mokesčių tarifai legaliam
bendras pajamų mokesčių ta verslui vėl bus didinami, kaip
rifas išaugo, pasak jo. net iki tai įvyko pernai. Turime stip
50 proc. lygio. Ekspremjeras rinti salios ekonomiką, tačiau
pažymėjo, jog iš esmes ne Lietuvos ūkio vien iš šešėlin >s
sprendžiamas
nekilnojamojo prekylios tabaku ir alkoholiu
turto
mokesčio
įvedimas ar azartinių lošimų nepastaty
ekspremjeras
„Nors koncepcijos Įvadinėje sime", teigė
dalyje žadama laikytis mokes Nuosaikiųjų konservatorių są
čių mokėtojų lygybės ir teisin jungos pirmininkas G. Vagno
gumo principų, tačiau Šios rius.
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„LUK01I" v a d o v a s
piktinasi p r i e š i š k ų
pareiškimų
organizavimu

Praėjusį penktadienį Lietuvos ambasadoje Vašingtone Įvykusiame Lietuvos ledo ritulininkų, žaidžiančių JAV
komandose, susitikime su diplomatais ir vietos lietuvių jaunimu kalbos sukosi ne tik apie sportą, bet ir apie po
litiką. Nuotraukoje iš kairės: NHL Washington „Capitals" žaidėjas Dainius Zubrus, Lietuvos ambasadorius Va
šingtone Vygaudas Ušackas ir NHL Pittsburgh ..Penguins" žaidėjas Darius Kasparaitis.
R. Kačinsko nuotr.

* Lietuvos veterinarijos
t a r n y b a atsižvelgusi į spar
čiai plintančią gyvulių snukio
ir nagų ligą Olandijoje, laiki
nai uždraudė iš šios šaiies
įvežti ar tranzitu gabenti porakanopius gyvulius ir gyvū
nų produktus, o iš penkių jos
provincijų apribojo ir augalininkvstės produktų importą.
(BNS)
* R i m a s K u r t i n a i t i s svars
tytų galimybę tapti ..Žalgirio*"
treneriu: „Nežinau, iš kur tos
kalbos, bet nesakyčiau, kad
jos man nemalonios". Elta-LŽ
* S e i m o p i r m i n i n k u i Ar
t ū r u i P a u l a u s k u i , pateiku
siam Seimo nutarimo projek
tą, apibrėžiantį politikų ir tar
nautojų etikos principus, buvo
priminti jo paties bei partijos
bendražygių
nusižengimai.
Konservatoriai šaipėsi iš A.
Paulausko kurtų etikos princi
pų, balsuojant susilaikė visa
Seimo Konservatorių frakcija.
Posėdyje balsų dauguma nu
spręsta pritarti projektui.
Elta-R
* Vyriausybinė Europos
integracijos
komisija
(VEIK) pritarė derybų su Eu
ropos Sąjunga (ES) antrojoketvirtojo ketvirčių veiksmų
planui, kuris apima 14 derybų
skyrių, dešimtyje iš jų derybas
siekiama apytiksliai užbaigti
iki šių metų pabaigos, o ketu
riuose — bus siekiama mak
simalios
derybų
pažangos.
(BNS)
* V i l n i a u s k a r i n i n k ų ra
m o v ė j e vyks Lietuvos kariuo
menės kūrėjo savanorio pulki
ninko Juozo Vėbros 100-ųjų
gimimo metinių sukakties mi
nėjimas. J. Vėbra, buvęs Gink
lavimo valdybos Tyrimų la
boratorijos viršininkas, vėliau
dirbęs Kauno Vytauto Di
džiojo universitete, aktyviai
dalyvavo Vyriausiojo Lietuvos
išlaisvinimo komiteto veikloje,
už kurią buvo suimtas ir ka
lintas Vokietijos kalėjimuose,
vėliau išlaisvintas. Nuo 1949
metų gyveno ir dirbo JAV, ten
1994 metų vasarį mirė. Vyk
dant jo valią, palaikai buvo
pervežti į Lietuvą ir palaidoti
Antakalnio kapinėse Vilniuje.
Minėjimą
rengia
Birželio
23-osios sukilėlių
sąjunga,
Lietuvos kariuomenės karių,
nukentėjusių nuo sovietinio ir
nacistinio genocido, artimųjų
sąjunga. J. Vėbros šeima ir
Krašto apsaugos ministerija.
Minėjime dalyvaus kariuo
menes vadas brigados genero
las Jonas Kronkaitis, KA vice
ministras Jonas Gečas. iBN'S'

* L e n k i j a r y ž t i n g a i ir nuo
sekliai remia NATO „atvirų
d u r ų " politiką ir Lietuvos sie
kius integruotis į sąjungą, pa
reiškė užsienio reikalų mi
n i s t r a s Wladyslaw
Bartoszevvski vizito į Vilnių išvaka
rėse. (BNS;
* O f i c i a l i a i a t i d a r y t a s ir
pristatytas visuomene'; Kauno
teisinės pagalbos centras, ku
r i a m e teikiama
nemokama
teisinė p a r a m a sočiai ai remti
niems asmenims.
-^ios ini
ciatyvos, įgyvendinusą parė
m ė Atviros Lietuvos fondas
(ALF), o nemokamą teisinę
pagalbą, vadovaujami patyru
sių advokatų, teiks Vytauto
Didžiojo universiteto Teisės
instituto magistrantai. Šiuo
metu nemokama teisinė para
m a j a u teikiama Vilniuje,
Šiauliuose,
Klaipėdoje
bei
K a u n e . (BNS)
* „ G i r s t u č i o " k u l t ū r o s rū
m ų s c e n o j e „Keistuolių teat
ro spektakliu „Karalius El
n i a s " prasidėjo 23-oji Lietuvos
t e a t r ų pavasario šventė. „Lie
tuvos teatrų pavasaris" - dau
giau kaip du dešimtmečius
puoselėjamas renginys.Elta-KD
* Iki r u d e n s už 5 milijonus
litų bus n u p i r k t a dar 70 „Gel
tonųjų autobusų", kurie į mo
kyklą vežios iki pusantro
tūkstančio moksleivių. Šiais
mokslo metais mokyklos turi
225 autobusus. Didžioji jų da
lis — nusidėvėję, neekono
miški.
Moksleivius
vežioti
vien mokykliniais autobusais
jų reikėtų per 650. (Elta)
* Vyriausybė n u s p r e n d ė
a t s i s a k y t i valstybes rinklia
vos iš užsienio lietuvių, at
vykstančių laikinai gyventi,
bei studentų ir dėstytojų, at
vykstančių pagal sutartis. Vy
riausybes
posėdyje buvo nu
s p r ę s t a pakeisti vyriausybės
n u t a r i m ą dėl žyminio mo
kesčio. Žyminio mokesčio nu
t a r i m e anksčiau galiojo leng
vatos užsienio lietuviams bei
užsienio s t u d e n t a m s ir dėsty
tojams, atvykstantiems laiki
nai gyventi į Lietuvą studijuo
ti ar stažuotis. Po to jį pakeit u s i a m e n u t a r i m e dėl valsty
bės rinkliavos objektų sąrašo
šiems asmenims buvo nusta
tyta rinkliava — 450 litų.
Atsižvelgiant į susidariusią
vėl nepalankią užsienio lietu
v i a m s bei užsienio šalių stu
d e n t a m s ir dėstytojams, at
v y k s t a n t i e m s pagal tarptau
tines sutartis ir susitarimus,
situaciją, vyriausybe nuspren
dė panaikinti šią rinkliavą
(BNS)

* V i l n i a u s t r e m t i n i ų cho
ras,
vadovaujamas Paulinos
Grigaliūnienės, išleido knygąalbumą „Mes nemirę", kurios
pristatymas rengiamas Vil
niaus Rotušėje. Išleisti albu
mą padėjo Vilniaus savivaldy
bė. Tremtinių rėmimo fondas.
Genocido ir rezistencijos aukų
rėmimo fondas. Tautos fondas,
profesorius Vytautas Lands
bergis. J a u 12 metų dainuo
jančiame ansamblyje (dabar
jame - 40 žmonių) visi daini-.
ninkai - buvę tremtiniai, po
litiniai kaliniai, partizanai, o
choro repertuarą sudaro dau
giausia autentiška tremtinių
kūryba.
(Elta)
* Į K a u n ą trijų dienų vieš
nagės atvykusi Kinijos Siamenio delegacija lietuvius pa
kvietė dalyvauti penktojoje
tarptautinėje verslo mugėje,
kuri rugsėjį vyks Siamenyje.
Šiuo metu Kaune veikia apie
trisdešimt bendrų Lietuvos ir
Kinijos įmonių.
Elta-KD
* J A V g y v e n a n t i s tiesio
giai Romos popiežiui pavaldus
išeivijos lietuvių katalikų vys
kupas. JAV Vyskupų Konfe
rencijos narys vienuolis pran
ciškonas Paulius Baltakis lan
kėsi Kretingos pranciškonų
vienuolyne vykusiame visų
pasaulio lietuvių brolių pran
ciškonų suvažiavime. Kalbė
damasis su žurnalistais jis tei
gė, jog „gigantiški naujų Lie
tuvos bažnyčių pastatai grei
čiau trukdo dvasiniam žmo
gaus ryšiui su Dievu. Didelėse
bažnyčiose galima vaikščioti, o
ne bendrauti su Dievu".
Elta- LR
* F e s t i v a l i s „Naujasis Bal
tijos šokis 2001" vyksta ketu
riose vietose — Lietuvos na
cionalinio dramos teatro di
džiojoje ir mažojoje salėse,
„Pergalės" kino teatre ir Na
cionaliniame operos ir baleto
teatre. Tarp žymiausių festi
valio dalyvių — Helsinkio
miesto teatro šokio trupė, Bel
gijos šokio trupė „Zanzi", dvi
skirtingo meninio mąstymo
Norvegijos trupės, viena gar
siausių Izraelio trupių „Ki
buco", Rusijos trupė „Provincialnije tancy" bei Danijos ka
rališko baleto žvaigždės ir so
listai, kurie atliks šiuolaikinę
programą. Festivalyje daly
vaus unikali Didžiosios Brita
nijos šokio trupė „CanDoCo",
kurioje
šoka
ir
neįgalūs
šokėjai. Belgijos, Norvegijos ir
Didžiosios Britanijos šokio an
sambliai balandžio 19-21 die
nomis festivalį pratęs Klai
pėdoje. (BNS)
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* T r i s d i e n a s Vilniaus mo
kytojų n a m u o s e šurmuliuos
ketvirtoji „Knygų pavasario"
šventė, kurioje savo naujau
sius leidinius pristatys 45 lei
dyklos. Be tradiciškai gausios
knygų m u g ė s , Vilniaus moky
tojų n a m u o s e veiks keturios
parodos: naujausių
knygų,
dailininkės Aušros P a u l a u s 
kienės ekslibrisai, rengiama
fotografės O n u t ė s Pajėdaitės
n u o t r a u k ų paroda, bus pri
s t a t o m a s n a u j a s autorės fot o a l b u m a s „Mano Marcinke
vičius". Viena didžiausių pa
rodų — „Dešimtmečio kalen
doriai" žiūrovų l a u k s sve
tainėje. Ekspozicijoje — 19902000 m e t a i s išleisti lietuviški
kalendoriai iš unikalaus Skriau
džių kalendorių muziejaus. .
P e r „Knygų pavasarį" vyks
įvairi renginių programa —
naujų
knygų
pristatymai
s e m i n a r a s anglų kalbos moky
tojams, latvių kūrybos valan
d a ir kt.
(Elta)

M a s k v a , balandžio 18 d.
'BNS) — Rusijos naftos susi
vienijimo „LUKoil" vadovas
Vagi t Alekperov
apkaltino
susivienijimo v a r ž o v u s Lie
tuvoje JAV s e n a t o r i a u s J e s se Helms p a r e i š k i m ų prieš
„LUKoir organizavimu. „Šie
JAV senatoriaus p a r e i š k i m a i
--• mūsų k o n k u r e n t ų Lietuvoje
pradėta akcija. T a č i a u tokiais
būdais nuolaidų iš m ū s ų nie
kas neišgaus", — i n t e r v i u sa
vaitraščiui „Ekspert** s a k ė V.
Alekperov.
„Mes
siekiame
vienodų
sąlygų į Baltijos šalių rinką
atėjusioms ir Rytų, ir Vaka
rų kompanijoms. Lietuvos vy
riausybė pati t o k i a s n o r m a s
skelbia. Tačiau t a i , k a d naftos
produktų, alyvų, dyzelinių de
galų ir benzino i m p o r t u i iš
* Maskvos baimė kausto
Rytų taikomas 15-20 proc. Lietuvos diplomatus - Lietu
muitas, o v a k a r i e t i š k ų p r e k i ų vos užsienio reikalų ministeri
įvežimui tokių apribojimų nė j a (URM) a t s i s a k ė t a r p i n i n 
ra, vienodomis konkurencijos k a u t i g a u n a n t Rusijos vizas
sąlygomis nepavadinsi", — trims „Lietuvos ryto" televizi
dėstė V. Alekperov.
jos ž u r n a l i s t a m s , norėjusiems
JAV Senato Užsienio rei skristi į P e r m ę , k u r šį savait
kalų komiteto
p i r m i n i n k a s galį vyks Š i a u r ė s Europos
respublikonas J . H e l m s prieš krepšinio lygos (NEBL) finalo
mėnesį specialiais
laiškais ketverto t u r n y r a s . Tuo t a r p u
kreipėsi į New Yorko vertybi Rusijos a m b a s a d a Lietuvoje
nių popierių biržos p i r m i n i n k ą be jokių p r i e š t a r a v i m ų sutiko
Richard Grasso bei J A V verty padėti
televizijos
žurnalis
binių popierių komisijos pir t a m s . Kilus t r i u k š m u i URM
mininką Arthur Levit, at atstovai pasiūlė „Lietuvos ry
kreipdamas jų dėmesį į n e t i n  to"
televizijos darbuotojams
kamą „LUKoil" elgesį su J A V kreiptis į j u o s d a r kartą ir ža
bendrovėmis.
dėjo p a m ė g i n t i sutvarkyti vi
Įtakingo s e n a t o r i a u s laiške zas.
Elta-LR
buvo išreikštas s u s i r ū p i n i m a s
* S e i m o p i r m i n i n k o pava- ,
dėl ketinimų New Yorko ver d u o t o j a s socialliberalas Ar
tybinių popierių biržoje platin t ū r a s S k a r d ž i u s įregistravo
ti „LUKoir akcijomis p a d e n g  Seimo n a r i ų d a r b o sąlygų įsta
tus Amerikos depozitoriumo tymo p a t a i s a s , kuriomis siū
sertifikatus (American Deposi- loma n a i k i n t i p a r l a m e n t a r ų
tory Receipts, ADR). J . H e l m s teisę n a u d o t i s tarnybiniais au
laiške taip pat p a ž y m ė t a , jog tomobiliais. Savo siūlymą A.
„LUKoil" valdo v i e n a s galin S k a r d ž i u s motyvuoja tuo, jog
giausių Rusijos oligarchų Va- d a u g u m a automobilių yra su
git Alekperov, į t a r i a m a s mo sidėvėję, o naujiems pirkti pri
kesčių įstatymų ir valiutos reiktų n e m a ž a i lėšų. Seimo
apyvartos taisyklių pažeidi tarnybiniais automobiliais da
mais.
bar važinėja m a ž d a u g 25 par
l
* V i l n i a u s i r K l a i p ė d o s a m e n t a r a i . (BNS)
chorai turės galimybę pasi
* Slovakų
dramaturgo
mokyti iš JAV m e i s t r ų atlikti O s v a l d Z a h r a d n i k dramos
amerikiečių muziką. Vilniaus ..Solo laikrodžiui su gegute"
savivaldybės choras „ J a u n a premjeroje, vyksiančioje Lie
muzika" k a r t u su Amerikos tuvos nacionaliniame dramos
centru ir asociacija , A m e r i c a n t e a t r e (LNDT). vaidins teatro
Voices" rengia t r a d i c i n i u s pa v e t e r a n a i ir kai kurie seniai
vasario choro muzikos inter arba retai pasirodę aktoriai pretavimo k u r s u s , k u r i e vyks J u o z a s M e š k a u s k a s , Aldona
balandžio
21-25
dienomis J a n u š a u s k a i t ė , J u o z a s Ryger
Klaipėdoje ir Vilniuje.
(Elta) tas,
V y t a u t a s Tomkus, Algi
m
a
n
t
as Bružas.
Jaunimo
* Vidaus reikalų vicemi
t
e
a
t
r
o
a
k
t
o
r
i
u
s
Rimgaudas
n i s t r o , atsakingo už valstybės
valdymo tobulinimo klausi Karvelis, j a u n e s n ė s kartos ak
mus, pareigas pradėjo eiti Eu toriai Audronis R ū k a s , Ottogenijus Chlivickas. Iki šiol už n a s L a n i a u s k a s , Neringa Bu
šią sritį atsakingo vicemi lotaitė. R a m u n ė Skardžiūnainistro nebuvo p a s k i r t a . Be E. tė, Džiugas Siaurusaitis, Re
Chlivicko, Vidaus r e i k a l ų mi migijus Bučius, Mindaugas
nisterijoje dar dirba 3 vicemi J u s č i u s . S p e k t a k l i o režisierius
- R a m u t i s Rimeikis, kompozi
nistrai. (BNS)
torius - Algirdas Martinaitis,
* G e n e r o l o A d o l f o R a m a  dailininkė - Giedrė Brazytė.
n a u s k o karių profesinio tobu LNDT tai j a u a n t r a s i s bandy
linimo centre
Nemenčinėje m a s p a s t a t y t i spektaklį su
vyks dvi dienas t r u k s i a n t i teatro v e t e r a n a i s . Šį sezoną
tarptautinių pratybų „Amber dėl vidinių kūrėjų nesutarimų
Hope 2001" („Gintarinė viltis taip ir nepasirodė režisieriaus
2001") pagrindinė planavimo Algimanto Pociūno repetuota
konferencija, kurioje dalyvaus J o h n A r d e n „Laimės prieplau
70 karininkų iš 12 pratybose ka**.
(BNS)
dalyvaujančių šalių. Būsimos
„Amber Hope 2001". ruošia
KALENDORIUS ~
mos rugpjūčio 28 — rugsėjo 6
Balandžio 19 d Aiste. Einmas.
dienomis Rukloje ir Pabra
Galatas.
Ikonas, Leontina. Nomgaidėje, bus didžiausios
per
la. Simonas. Timonas
pastaruosius m e t u s Lietuvoje
Balandžio 20 d.: Didysis ketvir
vyksiančios pratybos, kuriose
tadienis Agne. Eisvyde. Goštautas.
planuoja dalyvauti apie 2,500 Lizdone. Marcelinas. Marcijonas. Ze
karių. (BNS)
nonas.
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Po rimtų sukakčių. Sausio
13-sios, Vasario 16-sios, Kovo
11-tos, minėjimų ir ilgos žie
mos, Philadelphia LB apylin
kės valdyba jau spėjo suruošti
du neeilinius renginius.

ruošiasi deramai švęsti pava
sarį Atvelykio savaitgalį. Ba
landžio 21-22 d. čia bus tikras
renginių šurmulys. Vyks net
trys atskiri renginiai, suteik
dami visiems galimybę kur
nors, pagal kiekvieno pomė
Susitikimas su
gius, dalyvauti, o šeštadienio
imigracijos a d v o k a t u
vakare visiems kartu pasi
Sekdama JAV LB Krašto linksminti.
valdybos antrojo šių metų
Sporto varžybos
aplinkraščio LB apylinkių val
dyboms paraginimą, Philadel
Šeštadienį, balandžio 21 d.,
phia LB apylinkės valdyba Philadelphia mieste vyks rajo
kovo 18 d. pakvietė imigraci ninė sporto šventė su krepši
jos teisės specialistą advokatą nio ir stalo teniso varžybomis.
Alfonso Caprara padaryti pra Dalyvaus komandos iš New
nešimą apie naujausius pasi York, Baltimore, VVashington,
keitimus JAV imigracijos įsta Philadelphia ir gal kitų vieto
tymuose. Advokato Caprara vių. Krepšinio rungtynės vyks
pranešimo Sv. Andriejaus lie Heitzman Recreation Center
tuviškos parapijos salėje klau (netoli Lietuvių namų), o stalo
sėsi arti 40 asmenų, kurie dar teniso varžybos vyks Lietuvių
ilgai asmeniškai su juo kal namuose, 1215 E. Allegheny
bėjosi ir klausinėjo savo pa Ave., Philadelphia. Sporto
dėties rūpimais klausimais. šventės reikalus tvarko vieti
Dalyvavo ne tik „Trečios ban nis sporto klubas „Aras". Susi
gos" lietuviai, bet ir keli lietu domėję sportu prašomi kreip
viai turį savo įmones, kurių tis į JAV LB Krašto valdybos
dažnai prašoma sudaryti dar vicepirmininką sporto reika
bo garantijas tiems, kurie nori lams Rimą Gedeiką, telefonu
Amerikoje legalizuotis. Advo (609) 586-2968.
katas Alfonso Caprara yra
Philadelphia
arkidiecezijos
Atlanto p a k r a š č i o LB
teisinis patarėjas imigracijos
apygardų i r apylinkių
reikaluose.
valdybų sritinis
suvažiavimas
Susitikimas su
Abi savaitgalio dienas vyks
panevėžiečiais
JAV Lietuvių Bendruomenės
Jau buvo rašyta, kad į Phila
Atlanto pakraščio apygardų ir
delphia atvyksta Panevėžio 5apylinkių valdybų sritinis su
tos vidurinės mokyklos moks
važiavimas, kurį rengia dr.
leiviai ir mokytojai. Kovo 25
Romualdas Kriaučiūnas, JAV
d., sekmadienį, panevėžiečiai
LB Krašto valdybos vicepirmi
ir jų amerikiečiai globėjai bei
ninkas organizaciniams reika
.amerikiečių mokyklų vedėjai
lams. Suvažiavimą globoja
r -dalyvavo lietuviškose šv. Mi
Pietryčių apygardos valdyba,
šiose Šv. Andriejaus parapi
pirm. Vytas Maciūnas, ir Phi
joje. Po Mišių parapijos salėje
ladelphia LB apylinkės valdy
svečius pasitiko gausiai susi
ba, pirm. Vytas Bagdonavi
rinkę filadelfijiečiai ir „Kaimo
čius.
.kapelos" muzikantai Lynn
Šeštadienį, balandžio 21 d.,
Cox ir dr. Juozas Kasinskas
bus
suvažiavimo darbo konfe
bei per visą sceną nutiestas
rencija
aptarti LB veiklos
sveikinimas „Sveiki atvykę
svarbius
einamuosius reika
panevėžiečiai". Svečius pasvei
lus.
Šioje
suvažiavimo dalyje
kino LB apylinkės pirminin
dalyvauja
tik
apygardų ir apy
kas Vytas Bagdonavičius ir
linkių
valdybų
atstovai. Visos
Vinco Krėvės lituanistinės mo
Atlanto
pakraščio
valdybos
kyklos mokinių vardu Lina
gavo
smulkią
suvažiavimo
in
Maciūnaitė. Toliau programai
formaciją.
Šeštadienio
konfe
vadovauti buvo pakviesta Te
resė Gečienė. Ji svečiams api rencijos vyks Philadelphia
būdino Philadelphia lietuvių Lietuvių namų Kultūros cent
telkinį ir pakvietė Panevėžio ro (Lithuanian Music Hali) pa
5-tos vidurinės mokyklos di talpose.
Sekmadienį, balandžio 22 d.,
rektorių Antaną Donielą tarti
suvažiavimas
bus tęsiamas
žodį. Trumpai papasakojęs
Šv.
Andriejaus
parapijoje. Po
apie savo mokyklą, įteikė LB
10:30
vai.
lietuviškų
šv. Mišių,
apylinkei simbolines dovanas
parapijos
salėje
bus
praneši
— staltiesę ir naujausią popu
mas
NATO
klausimais
suva
liariausių 2000 m. lietuviškų
žiavimo
dalyviams
ir
Philadel
dainų kompaktinę plokštelę.
O LB apylinkės valdyba kiek phia apylinkių lietuviškajai
vienam moksleiviui ir mokyto visuomenei. Apie tai, kur Lie
jams įteikė mūsų išeivijos gy tuva stovi NATO plėtroje ir
venimo suvenyrus — Šv. kuo mes galime prisidėti, kad
Andriejaus parapijos 75 metų Lietuva būtų pakviesta į
sukakties jubiliejinį leidinį, NATO ateinančių metų viršū
kuriame yra ir viso telkinio is nių suvažiavime, praneš Kęs
torija, kovo mėnesio „Pasaulio tutis Jankauskas, ministras
lietuvis" žurnalą, kuriame yra patarėjas NATO klausimais
Panevėžio 5-tos vidurinės mo Lietuvos ambasadoje Wakyklos auklėtinio (dabar stu shingtone ir Algirdas J. Ri
dijuojančio Amerikoje) Arnol mas, JAV LB Visuomeninių
do Pranckevičaus rašinys, reikalų tarybos pirmininkas.
Philadelphia Lietuvių namų Dalyviams bus išdalinta infor
2O00 metų taurę ir laiškams macinė NATO klausimais
atidaryti peiliuką, ant kurio medžiaga, pagal kurią bus vei
yra Philadelphia LB interneto kiama į JAV vyriausybes ir
svetainės logo ir adresas. Sve Kongreso narius, kad jie pri
čiai grįžę į Panevėžį galės pa tartų NATO plėtrai ir Lietu
laikyti laiškais elektroninį ry vos į NATO pakvietimui.
šį su nladelfijiečiais lietuviais.
okteto
Praleidę dešimtį dienų Lin „Dainavos" vyrų
koncertas
coln gimnazijos globoje ir ap
Po rimto darbo konferencijų
lankę tarp kitų įdomybių Washington, DC, miestą ir Lietu salėje ir sporto aikštėje reikia
vos ambasadą, kupini įspū atgaivos ir kultūrinio peno.
džių gegužės 4 d. panevėžie Kultūrinę savaitgalio dalį at
liks „Dainavos" vyrų oktetas iš
čiai išskrido atgal į Lietuvą.
Čikagos, vadovaujamas Da
riaus Polikaičio. Oktetas yra
Pavasario šventė
koncertavęs su plačia įvairaus
Philadplphia LB apylinke žanro dainų programa beveik

galioja.

•veiancio lietuvių sambūris „Gija" ir LR garbes konsulatas Clevelande suorganizavo susiti
kimą su imigracijos advokatu David Leo]>olcl, kuris atsakinėjo j klausimus apie JAV-se neseniai išleistus imigra
cijos įstatymus. Susitikimas įvyko Dievo Motinos parapijos salėje. Is kaires: „Gijos" vadovas Dainius Zalensas,
LR garbės konsule Ingrida Bublienė, advokatas David Leopold ir vertėjas adv. Augustinas Idzelis.
Lino Johansono nuotrauka.

visuose didesniuose
lietu tų, pyragaičių, grybukų ir na
viškuose telkiniuose, kai kur muose gamintų sūrių išparda
po daugiau nei vieną kartą. vimą. Stalai gražiai papuošti
Jau seniai ir Philadelphia LB pavasario žydinčiais „kačiu
apylinkė svajoja apie okteto kais", gvazdikais ir žalumy
koncertą, bet iki šiol nepasi nais. Puošė ir tautiniais dra
sekė susitarti dėl visiems bužiais parėdytos lėlytės, spal
priimtinos datos. Pagaliau vingi margučiai, viščiukai ir
koncertas įvyks šeštadienį, ba zuikučiai. Renginys buvo labai
landžio 21 d., 7 vai. vak. Lie sėkmingas ir pelningas, nes
tuvių namų (Lithuanian Mu parapijai buvo suaukota 481
sic Hali) didž. Čiurlionio dol. Turėjome 20 pyragų, tor
vardu pavadintoje salėje, 2715 tų, pyragaičių ir net 11 sūrių.
E. Allegheny Ave. Koncerto bi Daug lankytojų pasinaudojo
lietai tik po 10 dol., vaikams šia gera proga nusipirkti ska
iki 16 metų nemokamai, nes nių ir {vairių kepinių bei sū
norima sudaryti sąlygas jau rių. Viskas buvo išparduota
noms šeimoms ir neseniai at per porą valandų.
vykusiems iš Lietuvos kon
Atsilankiusieji svečiai ir pa
certe
dalyvauti.
Prieš
rapijiečiai
smagiai praleido
koncertą, nuo 6-tos iki 7-tos
sekmadienio
popiete, džiaugė
valandos, bus priėmimas su
si
savo
pirkiniais.
Dėkojame
užkandžiais ir gėrimais Lietu
visiems
už
gausų
atsilanky
vių namų vidurinėje salėje už
papildomą kainą. Po koncerto mą, pinigines aukas, pyragus,
šokiai prie Stasio Telšinsko tortus, sūrius ir nuolatinę pa
smagios muzikos. Veiks baras ramą Šv. Antano parapijai!
Regina J u š k a i tėir saldumynų stalas su kava.
Švobienė
Tokio vieneto kaip „Daina
vos" vyrų oktetas Philadelphia WORCESTER, MA
lietuviškam telkiniui būtų ne
įmanoma atsikviesti be Lietu
ŠV. KAZIMIERO
vių fondo finansinės paramos.
PARAPIJOS METINĖ
Lietuvių fondo parama, skiria
ŠVENTĖ
ma per JAV LB Kultūros ta
rybą, puoselėti mažų apylin
Kovo 4 d. šventėme Lietuvos
kių kultūrinę veiklą įgalino
jaunimo ir mūsų parapijos
okteto koncerto suruošimą.
globėjo Šv. Kazimiero šventę.
Philadelphia kviečia plačią
ją lietuviškąją visuomenę šios Lietuvos Vyčių 16-ta kuopa or
pavasario šventės renginiuose ganizuotai su kuopos vėliava
dalyvauti, paremti sportuo dalyvavo šv. Mišiose, kurias
jančio jaunimo pastangas, pa jie kasmet užprašo. Šv. Mišias
sisemti žinių apie Lietuvių aukojo ir pamokslą pasakė pa
Bendruomenės ir Lietuvos rapijos adm. kun. Antanas
ambasados veiklą dėl Lietuvos Nockūnas, MIC. Giedojo para
pastangų įsijungti į NATO ir pijos choras, vadovaujamas
smagiai praleisti vakarą prie vargonininkės Onos Valins
„Dainavos" vyrų okteto dainų kienės. Prieš Mišias pagiedojo
ir Stasio Telšinsko šokių mu giesmę JŠventas Kazimierai",
o pamaldoms baigiantis —
zikos.
Lietuvos Vyčių himną.
1 vai. p.p. Maironio Parko
Šv. A n d r i e j a u s p a r a p i j o s
didžiojoje salėje vyko tradici
talpintuvas Lietuvai
niai parapijos pietūs. Juos
Dukart metuose Šv. Andrie ruošė parapyos taryba. Visus
jaus parapijos komitetas, va svečius trumpu žodžiu lietu
dovaujamas Jono Puodžiūno, viškai ir angliškai pasveikino
organizuoja talpintuvus į Lie parapijos taryboje dirbantis
tuvą — pavasarį ir rudenį. Petras Molis. Ypač buvo svei
Jau daugiau kaip 20 talpin- kinami Kazimierai ir Kazimietuvų buvo išsiųsta nuo Lietu ro8, jiems visiems sugiedota
vos nepriklausomybes atgavi „Ilgiausių metų...'' Petras Mo
mo. Pirmam šių metų talpin- lis ne tik vadovavo programai,
tuvui siuntiniai bus priimami bet kalbėjo ir apie šv. Kazi
balandžio 28-29 d. Šv. Andrie mierą, išvardijo garbės sve
jaus parapijos salėje. Šešta čius: Maironio Parko pirm.
dienį nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. Kazys Adomavičius, Nek. Ma
p.p. Sekmadienį nuo 12 vai. ruos Prasidėjimo vienuolijos iš
iki 4 val.p.p. Talpintuvas pa Putnam, CT, kapelionas Anta
sieks Lietuvos Politinių kali nas Diškevičius, tos pačios
nių ir tremtinių bendriją Vil vienuolijos Šiaurės Amerikos
niuje birželio mėnesio pra provincijole seselė Paulė, kar
džioje. Siuntiniai labdarai pri tu su ja atvykusios seselės Oliimami veltui. Adresuoti siun veta ir Elenutė, Šv. Kazimiero
tiniai giminėms kainuos po 20 parapijos asistentas kun. Jo
dol. Norintieji daugiau infor nas Petrauskas, MIC, Aušros
macijos, prašomi skambinti Vartų parapijos kleb. kun. Al
Jonui arba Angelei Puodžiū fonsas Volungis, parapijos ta
rybos pirm. Stephen V/alinsnams, tel. (215) 632-2534.
ky, Jr., su žmona. Malonu bu
vo mušti tarpe turėti prof.
Česlovą Masaitį iš Putnam,
DETROIT, MI
CT, bei kitus svečius.
PRIEŠVELYKINIS
Kun. Jonui Petrauskui su
RENGINYS
kalbėjus maldą, visi pasistip
rino Maironio Parko virtuvės
šv. Antano parapijos mote personalo paruoštais pietu
rys balandžio 8 d.. Verbų sek mis. Paskui gėrėjomės menine
madienį, suruošė pyragų, tor dalimi. Onytė Harris pianinu

paskambino „Graži tėvynė
mano", o jos sesutė Rožytė
Harris — „Gulbės ant ežero".
Jos susilaukė daug plojimų.
Parapijos choras, vadovauja
mas vargonininkės Onos Va
linskienės, padainavo: „Nemu
nėli, Nemunėli" ir kitas dai
nas. Paskutinėn tradicine tapusion „Žemėj Lietuvos ąžuo
lai žaliuos..." įsijungė visi
šventės dalyviai.
Romas Drazdaukas, atvykęs
iš Putnam, CT, akordeonistas,
dainininkas ir humoristas, ne
tik grojo akordeonu, dainavo;
turėjome jam paklusti ir visi
dainuoti.
Parapijos tarybos pirm. Ste
phen Walinsky, Jr., pranešė
apie parapijos reikalus. Lietu
vių piliečių klubas suteikė pa
rapijai 1,000 dol. auką. Ilga
metės parapijos darbuotojos
Vivian Rodgers ir Dorothy Virbasius buvo apdovanotos ypa
tinga dovana — gražiais švar
kais. Programos vedėjas Pet
ras Molis visiems padėkojo ta
rybos vardu, o asistentas kun.
Jonas Petrauskas, MIC, pa
dėkojo parapijos vardu. Džiau
giamės turėdami jį mūsų pa
rapijoje. Daugiau kaip 40
metų savo kunigiško gyveni
mo praleido dirbdamas su jau
nimu — studentais Marianapolio kolegijoje, Thompson,
CT. Kun. J. Petrauskas, MIC,
buvo jų mokytojas, auklėtojas,
direktorius. Visas savo jėgas,
energiją ir sveikatą pašventė
jaunimui. Parapijos administ
ratorius kun. Antanas Noc
kūnas, MIC, uolus ligonių lan
kytojas, kartais net sveikieji
patenka į ligonių, už kuriuos
kiekvieną sekmadienį per šv.
Mišias meldžiamės, sąrašą.
Mėgėjas sakyti pamokslus,
taip sekmadienį reikalingus,
bet šiokiadieniais kiekvieną
rytą per šv. Mišias, nepaisant
dalyvių skaičiaus, pamokslėlis
sakomas net vienam ar vienai.
Nemėgsta uždegti Šviesas baž
nyčioje, jau nekalbant apie
šiokiadienius, bet ypač nema
lonu per šventes, laidotuves,
kada atliekamas paskutinis
patarnavimas šiame pasaulyje
parapijiečiui ar parapijietei.
Dėkojame Dievui, kad turime
du lietuvius marijonus kuni-

DRAUGO prenusarata yra mokama ii anksto.
Metams
1/2 metu
3 men.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje ir kitur
_
(U.Š j $115.00
$65.00
$45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
Kanadoje ir kitur (US.j
' $65.00
$50.00
$38.00
Užsakant į Lietuva:
Oro pastų
$500.00
$250.00
Reguliariu paitu
"~ $100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paitu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paitu $55.00
Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija ui skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ka nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

gus ir kiekvieną rytą dvejas EUG&EC. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
šv. Mišias — lietuviškai ir
Lietuviams sutvarkys dantis už
angliškai. Daugelis lietuvių
parapijų net sekmadieniais prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
neturi lietuviškų šv. Mišių ir
kabėti angliškai arba lietuviškai.
lietuvių kunigų. Neduok Die 4 6 4 7 VV. 1 0 3 S i , O a k . L a w n . IL
ve, kad toks likimas išliktų
TeJ. 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 6 0
mūsų numylėtą Šv. Kazimiero
parapiją.
DR. JOVITA KERELIS
Šią brangią mums Šv. Kazi
DANTŲ GYDYTOJA
miero švente baigėme pakilia
9525 S.TMh Ave., rfickory Hite, IL
nuotaika. Grįžtant į namus
Tel. (708) 598-8101
širdyse jautėme nerimą, nes
Valandos pagal susitarimą
jau kelios dienos kaip meteo
rologai pranašauja artėjančią
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
žiaurią ir ilgai tebesitęsiančią
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
sniego audrą. Rašant šias ei
7722 S. Kedzie Ave.
lutes kovo 5 d. Worce8ter jau
Chicago. IL 60652
skendi tos audros sūkury.
Kab. tel. 773-471-3300

AUKOS PRISIKĖLIMO
BAŽNYČIAI
Lietuvių Piliečių klubas
Worcester, MA, suteikė 1,000
dol. auką Prisikėlimo bažny
čiai Kaune, norėdami paremti
jos atstatymo užbaigimo dar
bą.
ALRK Moterų sąjungos 5-ta
kuopa, Worcester, MA, šiam
tikslui suteikė 200 dol. auką.
Pagalvokime visi apie šį kil
nų tikslą, prisidėkime nors
mažiausia aukele. Ir našlių
skatikai labai svarūs šiame
darbe.
Aukos siunčiamos per Lietu
vių Katalikų religinę šalpą
(Lithuanian Catholic Religious Aid, 351 Highland Blvd.,
Brooklyn, New York, 11207).
Ant čekio pažymėti, kad ski
riama Prisikėlimo bažnyčiai.
J . M.
* Lietuvos mokslų akade
mijos (MA) narių visuoti
niame susirinkime MA prezi
dentu išrinktas akad. Bene
diktas Juodka. Mokslų aka
demijos viceprezidentais iš
rinkti akad. Algirdas Gaižutis
ir akad. Algis Petras Piskars
kas. MA moksline sekretore
išrinkta akad. Veronika Vasi
liauskienė. MA narių visuoti-

DR.L PETREIKJS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roborts Rd., Hfckory Hilts, IL
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, M.D.. S.C.
Specialybė - vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviSkai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

Tel. 775-229-9965

VaJandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

nis susirinkimas patvirtino
šiuos mokslo skyrių pirmi
ninkus: Humanitarinių
ir
socialinių mokslų skyriaus —
akad. Algirdą Gaižutį, Mate
matikos, fizikos ir chemijos
mokslų skyriaus — MA narį
korespondentą Henriką Paragauską, Biologijos, medicinos
ir geomokslų skyriaus —
akad. Vytautą Kontrimavičių,
Žemės ūkio ir miškų mokslų
skyriaus — akad. Veroniką
Vasiliauskienę,
Technikos
mokslų skyriaus — akad. Ra
mutį Bansevičių. (Elta)

Vasario 16-ąją St Petersburg. FL, švenčiant, himnus giedojo suaugusiųjų ir .Saules' lituanistines mokyklos mo
kinių chorai Dirigavo mux. dr Bronius Kazėnas
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SAUGUMO KONFERENCIJA
MIUNCHENE
KAZYS BARONAS
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje
Po kelių dienų miunchenišPrieš vykusią Miunchene
kis
dienraštis JSueddeutsche
saugumo konferenciją keli žy
Zeitung"
atspausdino pasikal
mūs Vokietijos politikai pasi
bėjimą
su
Bulgarijos užs. reik.
sakė tuo klausimu spaudoje,
min.
N.
Michailova. Jauna
kartu iškeldami ŠAS (NATO)
politikė
pasisakė
už greitą Ry
plėtros reikalą. Prie jų pri
tų
ir
pietryčių
Europos
valsty
klausė buvęs Vokietijos krašto
bių
įjungimą
į
NATO
eiles.
Ji
aps. min. V. Riuche, gan pla
kalbėjusi
taip
vadinamų
„Vil
čiai paliesdamas Baltijos vals
tybių klausimą. Jo nuomone, niaus valstybių" vardu. Iš kur
Lietuvai, Latvijai ir Estijai atsirado „Vilniaus valstybių"
reikia duoti numatomo įjun vardas? Tai išdava iš pereitų
gimo laiką, skiriant pasisaky metų pasitarimų Lietuvos sos
mui 2002 m. numatytame Če tinėje, dalyvaujant devynių
kijos sostinėje posėdyje. Vokie Europos valstybių atstovams,
tis pirmas vietas skiria Slova nagrinėjant Vilniuje NATO
kijai ir Slovėnijai, kadangi tos narystės klausimą. Dienraščio
valstybės esančios labai svar bendradarbis pažymėjo, kad
bios politiniu ir geostrateginiu įjungimo į transatlantinę są
jungą ypač nekantriai laukia
atžvilgiu.
Kodėl nesuteikiama pirme Baltijos valstybės, jausdamos
nybė Baltijos valstybėms, ypač didelį Maskvos pavojų. Tačiau
pilnai pasiruošusiai Lietuvai? Lietuva, Latvija ir Estija su
Vokiečio nuomone, Lietuva, pranta, kad šiuo metu, visom
Latvija ir Estija randasi ne- devyniom valstybėm NATO ei
krizinėje erdvėje. Jos yra sta lėse vietos nėra. Ir vėl laukia
biliame regione, labai greitai masis kambarys?
augančioje gerovėje. Be to,
Ir kiek linksmiau. Italijos
Baltijos valstybės netrukus televizijoje įvyko svarstybos
bus jjungtos į Europos Sąjun tarp komunistu partijos atsto
gą, tad jos automatiškai bus vės ministrės K. Balillos ir
įjungtos į europines saugos ir Musolinio anūkės, kuri yra ra
apsigynimo struktūras.
dikaliosios dešinės partijos
Dalį Miuncheno konferenci atstovė parlamente. Abiejų
jos posėdžio perdavė Vokieti pasirinkta tema — seksuali
jos televizijos 12-tas kanalas. niai užgauliojimai darbovie
Kalbant amerikiečiams ar tėje. Komunistė gera boksinin
anglams, tuoj pat vertimas į ke, tačiau pirmas žodinis
vokiečių kalbą. Bet žodžiai „raundas" baigėsi lygiomis.
taip „maišėsi", kad buvo sun Juo toliau, tuo karščiau abi
koka suprasti kalbėtojų min pusės pradėjo nagrinėti tą
čių, pvz., senat. J. Lieberman, klausimą. Neatlaikė komunis
buv. užs. reik. min. H. Kis- tės nervai. Staiga ji sušuko:
singer ar krašto aps. min. D. „kurios pavardė yra Musolinį,
Rumsfeld paskaitos, jam aiš jai būtų geriau tylėti". Ką į tai
kinant apsigynimo raketų Musolinio vaikaitė? Ji atsakė
svarbą JAV. Sekmadienį, at dar stipresniais žodžiais, pa
vykus į posėdį V. Putin kari vadindama K Balillo komu
niams reikalams patarėjui I. nistine mergvaike, siūlydama
Ivanov ir atsisėdus jam prie jai išvažiuoti į Kubą. Įsikarš
prezidiumo stalo, tuoj pat dau čiavusi komunistė atsikėlė ir
gumas posėdžio dalyvių užsi pirštu įdūrė Musolinio vaikai
dėjo vertimo ausines, nes pre tei į krūtinę. Pasirodė, kad jos
zidento patarėjas savo krašto tėvas kovojo partizanų eilėse
nuomonę (gen. Semionov, V. prieš Benito Musolinį, jos mo
Putin, gen. štabo) išdėstė ru tinos vardas kaip Lenino —
siškai, atmesdamas amerikie Vladimirą, jos dėdės — Uljanov.
čių apsigynimo raketų klausi Trumpame susikirtime ant
mą. Tiesa, geras tuzinas jo Musolinio vaikaitės krito mik
kalbos klausė be ausinių. Rei rofonas. Tą pačią akimirką
kia spėti, kad tai buvo Rytų šviesiaplaukė Aleksandra K
Europos ir gal Baltijos valsty Belillai stipriai įspyrė į blauz
bių atstovai, kuriems rusų dikaulį. Nežinia kaip baigėsi
kalba gal buvo suprantames tas trumpas moterų „boksas",
nė. Dalyviams prie atlapų bu nes RAI televizija išjungė
vo prisegtos kortelės su pa „svarstybas".
Negana to. Po tokio kelių
vardėm, tačiau sunkiai išskai
tomos, filmuojant televizijai „bokso raundų" pasirodymo
posėdžių salę. Spauda rašė, televizijoje tęsinys vyko Itali
kad Baltijos valstybių užs. jos parlamente. Musolinio vai
reik. ministrai pasakė, kad jų kaitės bendraminčiai parla
tikslas yra ne tik įjungimas į mente labai gražiai Aleksand
ES, bet taip pat ir į NATO, rai siūlė atsigriebimo rungty
nes šiose dviejose sąjungose nėms ruoštis bokso salėje (vi
jie mato saugų ir malonų pa sos išlaidos bus padengtos!), o
komunistės draugai paprašė
talą.

LIETUVA Į NATO
O RUSIJA?
ALEKSAS VITKUS
Nr.l
Jau toks turbūt buvo mūsų likimas, kad beveik
priešistoriniais laikais lietuviai kažkodėl nusprendė
apsigyventi prie Baltijos jūros rytinių pakraščių, kur
nebuvo nei didelių kalnų, nei plačių upių, kurios jiems
padėtų gintis nuo galingesnių ir gausesnių kaimynų.
Baltijos jūra, tiesa, mums lyg rodė, kad iš čia jau ne
bus kur trauktis, nugara buvo atremta į sieną. Tai ir
gynėmės per ištisus šimtmečius.
Ginamės ir šiandien, tik truputį kitaip. Pasimokę,
kad savo jėgomis nedaug ką galime padaryti, dabar
ieškome NATO globos. Štai dar tik visai neseniai,
kovo 11 d., prie Lietuvos vyriausybės oficialių pastan
gų prisidėjo ir išeivija. Jos didžiųjų organizacijų,
ALTo, JAV LB, Lietuvos Vyčių, ir lietuvių demokratų
bei respublikonų atstovai pasirašė bendrą pareiškimą,
kuriuo įsipareigojo, išvien siekti Lietuvos pakvietimo į
NATO 2002 metais. „Narystė NATO yra geriausia ir
efektyviausia priemonė Lietuvos saugumui užtikrin
ti", — sakoma pareiškime. Dauguma mūsų tam pritar
tume. Vienas dalykas, ko bijojo ir bijo Amerika, ir Eu
ropa, tai vėl pasaulio galybių skilimas į dvi skirtingas
stovyklas. Ar nenusileis nauja, gal ir ne geležinė,
uždanga? Ar neprasidės kitas šaltasis karas, panašiai

DRAUGAS, 2001 m. balandžio 19 d., ketvirtadienis
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Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate, Karaliaučiuje. Iš k sėdi — Nijole Dzindziiiauskienė, vicekonsulas
Kęstutis Jašinskas, Marija Purvinienė. Stovi — Vytautas Gocentas, MĖLI direktorius Rimantas Kareckas, dr.
Martynas Purvinas, Čikagos Maž. Lietuvos Lietuvių draugijos pirm. Vilius Trumpjonas, MĖLI vairuotojas Ma
rijonas Švedavicius, Karaliaučiaus Lietuvių Bendruomenės valdybos pirm. Sigitas Šamborskis.

SUVAŽIAVIMAS LIETUVOS
PAKVIETIMO Į NATO REIKALU
Pastangos, siekiant Lietu
vos pakvietimo į NATO 2002
m. įvyksiančioje
Viršūnių
konferencijoje, suintensyvėjo.
JAV LB Visuomeninių reikalų
tarybos pirm. Algirdo Rimo
pranešimu, veikiama trim
frontais: a. siekiant Lietuvos
pakvietimo į NATO; b. sie
kiant Lietuvos pakvietimo į
NATO, kaip labiausiai pasi
ruošusios iš trijų Baltijos vals
tybių; c. siekiant, kad devy
nios, Vilniaus konferencijoje
dalyvavusios, Vidurio bei Ry
tų Europos valstybės būtų
pakviestos į NATO, pirmeny
bę teikiant geriausiai pasiruo
šusioms.
Lietuvos pakvietimo į NA
TO reikalai yra šaukiamų ra
joninių Krašto valdybos su
važiavimų centre. Šįmet ba
landžio mėnesį vyks du JAV
LB rajoniniai suvažiavimai.
Pirmasis — balandžio 21-22
d., Lietuvių kultūros centre,
Philadelphia, PA. Į rytinio pa
kraščio rajoninį suvažiavimą
kviečiamos Boston, Connecticut, New York, Pietryčių apy
gardų ir jas sudarančių apy
linkių valdybos.
Antrasis sauvažiavimas bus
balandžio 28-29 d. Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, IL. 1
K. Balillo boksuotis tik salėje.
Tokiu „boksu" parlamente pa
sipiktino tikri boksininkai.
Buvęs pasaulio meisteris Nino
Benvenutti pasitraukė net iš
Italijos bokso sąjungos valdy
bos. Jis nesutinka prie to pa
ties stalo sėdėti su boksininke
Katre, kurią net numatoma
išrinkti Italijos bokso sąjungos
pirmininke. Jo nuomone, mi
nistrė davė gerą pavyzdį bok
sui, parodydama, kad šaunus
boksininkas turi valdyti savo
atoveikius.

šį suvažiavimą kviečiamos
Michigan, Ohio, Vidurio va
karų ir jas sudarančių apylin
kių valdybos bei Colorado,
Houston, Kansas City, Omaha
apylinkių valdybos.
Taip pat kviečiami XVI ta
rybos išrinkti nariai, atsto
vaujantys suvažiavime daly
vaujančioms apygardoms. Su
važiavimą šaukia Krašto val
dyba, kuri taip pat gausiai
dalyvaus.
Be kritiškai svarbių NATO
reikalų, Suvažiavimo daly
viams taip pat bus proga pa
sidalinti savo patirtimi, pasi
sakyti įvairiais veiklos klausi
mais. Pirmoji suvažiavimo
diena daųgTausia skiriama or
ganizacinių reikalų aptari
mui: „trečiosios bangos" lietu
vių imigrantų klausimas, LB
apygardų organizacija, Krašto
valdybų, tarybų ir apygardų
pranešimai.. Antrą suvažia
vimo dieną visas dėmesys ski

riamas NATO plėtrai.
Philadelphijoje tuo reikalu
pranešimus pateiks Kęstutis
Jankauskas, LR ambasados
JAV-ėms patarėjas, ir Algir
das Rimas, JAV LB Visuome
ninių reikalų tarybos pirm.
Lemonte antrą suvažiavimo
dieną kalbės Vygaudas Ušackas, LR ambasadorius JAVėms ir Meksikai. Dieną prieš
tai (Lemonte) svarstybose
NATO tema dalyvaus Ameri
kos Lietuvių tarybos pirm.
Saulius Kuprys, JAV LB
Krašto valdybos pirm. Algi
mantas Gečys. Visuose, su
NATO plėtra susietuose pra
nešimuose kviečiama gausiai
dalyvauti lietuvių visuomenė.
R. Kriaučiūnas
* Garsiausi Lietuvos ritu
lininkai buvo pastūmėti į po
litikos areną: NHL klubuose
žaidžiantys lietuviai ledo ritu
lininkai Darius Kasparaitis ir
Dainius Zubrus buvo pakvies
ti į Lietuvos ambasadą Va
šingtone.

JAV LB KraSto valdybos vicepirm. organizaciniams reikalams dr. Romu
aldas Kriaučiūnas ir JAV LB tarybos pirm Regina Narušienė.

kaip ir pirmasis, kuris tęsėsi 50 metų, galėjęs bet kada
virsti labai karštu? Ne vien Lietuva, bet ir visas pa
saulis turėtų dėti pastangas, kad to neįvyktų. Gal to
dėl ir reikėtų panagrinėti, ką daryti su Rusija.
Suprantame, ar bent turėtume suprasti, jog NATO
tik žiūrės, kiek naujos narės galės prisidėti prie bend
ro saugumo pakėlimo. Prisipažinkime, kad nieko ne
bus duodama veltui, ir kad didžiausia mūsų saugumo
garantija turėtume būti mes patys — savo realia vals
tybine užsienio politika h* nepriklausomu nuo Europos
Sąjungos savos Lietuvos vidaus ekonomijos ugdymu.
Neužmirštama, kad Rusija vis dar šiandien yra mūsų
kaimynė, net ir iš vakarų pusės. Nenorint bėdų, reikia
bandyti ir su kaimynais geruoju gyventi.
Todėl nelabai norėčiau stebėtis kadenciją prieš kelis
metus baigusio prezidento Algirdo Brazausko spau
doje neseniai paskelbta nuomone apie reikalą, ne pri
mygtiną siūlymą, bet tik reikalą, peržiūrėti Lietuvos
požiūrį į NATO plėtrą, Brazauskas jau 1994 m. prašė,
kad Lietuva būtų priimta į NATO. To jis ir dabar neat
sisakė, ir nurodė, kad valstybės saugumo reikalai tu
rėtų būti peržiūrėti žymiai platesniu požiūriu. Vien,
kad jo siūlymas lyg ir sutampa su Rusijos'ambasado
riaus Jurijaus Zubakovo teiginiais, neturėtų reikšti
automatiško Brazausko siūlymo atmetimo. Juk su ru
sais susitarėme ir dėl kariuomenės išvedimo, ir dėl
valstybinių sienų, tariamės dėl prekybinių santykių.
Kodėl nepanagrinėti ir glaudesnių užsienio politikos
kelių?

Danutė Bindokienė

-- 5 B

Pateisinamų
aplinkybių
sunku čia rasti
Nuostolingos, triukšmingos,
kruvinos riaušės Amerikoje
dabar jau retenybė. Tiesa,
retkarčiais dar pasitaiko, kaip
pernai Seattle mieste, vyks
tant tarptautinei verslo plėt
ros konferencijai, o vėliau ir
pačioje sostinėje (nors pasta
rąsias galėtume pavadinti tik
demonstracijomis) dėl tos pa
čios priežasties. Tačiau tie pi
lietiniai neramumai palyginti
greitai numalšinami ir vėl
viskas plaukia ramia kasdie
nybės vaga.
Galbūt net ir mūsų tau
tiečiai, neseniai atvykę į šį
kraštą, stebėdami TV žinių
laidas apie nuolatines žydų ir
palestiniečių kautynes ar daž
nai įsižiebiančius neramumų
lauželius kituose žemynuose,
lengviau atsidūsta: čia visgi
ramu. Bet įvykiai, kelias die
nas prieš Velykas sudrebinę
Cincinnati miestą (Ohio vals
tijoje), parodė, kokia ta ra
mybė yra trapi, kaip greitai
gali piliečių nepasitenkini
mas, pyktis ar nusivylimas
išsilieti visanaikinančia jėga,
lyg gaivalinga upė, pavasarį
pralaužusi ledo varžtus.
Būriai ginkluotų, apsaugos
priemonėmis apsišarvavusių
policininkų, gaujos viską dau
žančių, plėšikaujančių jau
nuolių (ir net vyresniųjų),
gaisro pašvaistės ir pilnos
triukšmo bei šiukšlių gatvės
daugeliui mūsų priminė ne
taip senus laikus (o gal tai
vyko seniai, tik kai kurie da
lykai yra neužmirštami), kai
įvairūs pilietiniai neramumai
— riaušės, padeginėjimai,
plėšikavimas, smurtas prieš
kiekvieną, „ne ten ir ne tuo
laiku pasipainiojusį po kojo
mis", buvo kone kasdienybė.
Tai buvo didžiojo pilietinio
„persilaužimo" — pasikeitimo
JAV-se metas, kuomet teisin
gu ir kilniu vienodų teisių
visų rasių amerikiečiams rei
kalavimo judėjimu pasinaudo
jo žemos moralės ir pilietine
atsakomybe
nepasižymintys
gaivalai. Dar ir šiandien kai
kuriuose didžiuosiuose Ameri
kos miestuose galima matyti
tų neramumų randus — iš
degusius kvartalus, pasikeitu
sią gyventojų sudėtį, kai bal
tosios rasės žmonės kuo sku
biausiai kėlėsi į priemiesčius,
pusvelčiui parduodami namus
ir palikdami apylinkes, kurio
se jų seneliai, tėvai — ir jie
patys — buvo giliai įleidę šak
nis.
Tas vadinamasis „išcentrėjimas" labai išsklaidė apylin
kių etniškumą, kuris jau nie
kuomet nesusikristalizavo į

Eina, berods, jau aštunti metai, kai Lietuva oficialiai
pareiškė norą būti priimta į NATO. Kol kas dar nieko
konkretaus, išskyrus kartojamus pažadus ir, tikėkime,
pelnytus pagyrimus dėl mūsų kariško pasirengimo,
nematėme. Prezidentas Clinton, kadaise bijodamas
Jelcin, o vėliau ir smarkios Putin reakcijos, niekada
nesiryžo prastumti į NATO visas norinčias kandidates
kartu. Kol kas ir prezidento Bush vyriausybė dar nėra
aiškiai pareiškusi, ar ji kitais metais rems NATO
plėtrą. Artėja dar vienas NATO viršūnių susitikimas,
2002 metais, Prahoje, ir tikimės, pagrįstai ar ne, ko
nors konkretesnio. Tačiau nesistebėčiau, jei NATO vis
dar neapsisprendę valdantieji politikai ir vėl sugal
votų kandidatėms pateikti dar papildomų naujų rei
kalavimų. Kas skaitome plačiąją Amerikos spaudą,
matome, jog nei spauda, nei JAV vadovai, nei visuo
menė nėra pareiškusi užtikrinančių minčių dėl NATO
praplėtimo ir į Baltijos valstybes. O kur dar Europos
nuomonė? Juk ir ji Rusijos, kaip galimos priešininkės,
prisibijo. Panašią mintį neseniai išreiškė ir senatorius
Biden.
Beveik vos ne kasdien „Drauge" ir kitur skaitome ži
nutes ar pasisakymus apie labai gerą Lietuvos pasi
rengimą NATO narystei. Taip tvirtina ir prezidentas
Valdas Adamkus, ir kariuomenės vadas brig. gen. Jo
nas Kronkaitis, ir krašto apsaugos ministras Linas
Linkevičius, ir kiti gal žemesnio rango politikai ar dip
lomatai. Norėtume tikėti, ypač kad panašiai kalba ir
NATO gen. sekretorius George Robertson, buvęs

tvirtai tam tikrose miesto ri
bose įsikūrusią bendruomenę.
Kadangi „gamta tuštumos ne
toleruoja", išsikėlusių miesto
gyventojų vietas daugiausia
užėmė kitų rasinių ar tauti
nių mažumų žmonės. Tai, be
abejo, vėl buvo nemažas pasi
keitimas, taip pat pareikala
vęs pilietinių neramumų.
Tačiau viskas ilgainiui bai
giasi. Beveik visame krašte
baigėsi ir rasiniai neramu
mai. Kai kur integracija vyko
(ir tebevyksta) dirbtiniu, kai
kur visai natūraliu būdu,
žmonės išmoksta pažvelgti gi
liau, negu į kito asmens odos
spalvą arba ne visai tikslai
ištariamą anglišką žodį. Pra
dedama suprasti, kad gyventi
daugiatautėje, daugiakultūrinėje, daugiarasinėje visuome
nėje yra privilegija, nes pade
da susipažinti su naujomis
patirtimis ir gyvenimo būdu.
Problema kyla tik tuomet, kai
žmogus pamiršta žmogiškumą
ir į kaimyną žiūri, kaip į
auką, kurią nesunku apiplėšti
ar nuskriausti. O tokių nusi
kaltėlių, deja, pasitaiko kiek
vienos rasės, tautybės, am
žiaus žmonių tarpe. Tik prisi
minkime, kaip plačiai dabar
Lietuvoje išsiplėtęs nusikals
tamumo tinklas, kur visgi
didžiąją gyventojų dalį sudaro
tos pačios tautos, valstybės,
kultūros, rasės vaikai...
Žinoma, tai, kas anksčiau
vykdavo kone visuose Ameri
kos miestuose, kas Velykų lai
kotarpiu vyko Cincinnati, jo
kios „atperkamosios malonės"
neturi ir negali turėti. Gyve
nimo sąlygos šiuo metu yra
visiškai kitokios, negu buvo
šešiasdešimtajame ar septy
niasdešimtajame
praėjusio
šimtmečio laike. Jeigu kur ir
pasireiškia rasinė diskrimina
cija, yra legalių priemonių ją
sutramdyti. Nelabai daug kas
gali skųstis ir nedarbu, kaip
būdavo anksčiau, nes vals
tybės ekonomija visgi dar lai
kosi neblogai ir norintiems
dirbti, ne per daug išran
kiems, darbo nesunku rasti.
Beatodairiškas
parduotuvių
durų ir langų daužymas, vis
ko, kas tik lentynose ar ant
prekystalių, grobimas, pade
ginėjimas, smurto veiksmai
prieš nekaltus civilius ar uni
formuotus žmones, yra nepa
teisinami.
Nepateisinamas yra ir per
didelis pataikavimas, kai val
stybės ar savivaldybės įstai
gos, norėdamos išvengti nera
mumų, sutinka duoti viską,
ko reikalaujama.

NATO pajėgų Europoje vadas gen. Wesley Clark, ir
kiti, spaudoje neįvardinami, pareigūnai. Bijau, kad tai
gali būti tik diplomatiškai mandagūs patapšnojimai
per petį.
„Norint įstoti į NATO, — sako gen. Kronkaitis — rei
kia sukurti kariuomenę, kuri būtų pajėgi apsiginti,
kad to nereikėtų daryti lenkams, vokiečiams arba
amerikiečiams". Toliau jis aiškina taip: „Mūsų kariai...
mažomis grupėmis išsidėstys visoje šalyje. Kai rei
kės... galės susijungti į didesnius dalinius, sunaikinti
priešą, ir vėl išsiskirstyti". Nors generolas pats pri
pažino, kad partizaninis karas Lietuvai ne visai tinka,
jis tokį gynybos planą kovo 5 d. pristatė NATO poli
tinės ir karinės priežiūros komitetui Briuselyje. Gal jis
ir įtikino tuos komiteto biurokratus, bet mano, karo
mokslo neragavusiai, galvai taip ir liko neaišku su ta
gynyba. Ak, ar ir vėl mes liesime kraują, laukdami
efektyvios karinės (kokios?) NATO pagalbos? Kronkai
tis baigė, sakydamas: „Lietuva ginsis su arba be mū
sų draugų pagalbos".
Kovo 7 d. „Drauge" Romas Kulikauskas, buvęs Lie
tuvos Krašto apsaugos viceministras, savo straipsnyje
perspėja dėl Maskvos vedamos propagandos Lietuvoje
prieš kelią į NATO. Pagal jį, rusai taip porina: „Jums
nėr pavojaus, NATO jums per brangu, ir galų gale Al
jansas jūsų visai nesirengia priimti. Vadinasi, kam be
reikalo leisti pinigus ir stengtis, jeigu nėra pavojaus?"
O Rusijos ambasadorius Lietuvoje yra neseniai pasa
kęs, kad „lietuviai patys atsisakys stoti į NATO". (B.d.)
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JAV ARBA PAPRASČIAUSIAI —
AMERIKA
Tas saldus žodis — Ameri viską mesti ir pradėti ieškoti
ka. Artėjant vasarai — kelio darbo kitur, pavyzdžiui, šiuo
nių metui šį žodį vis dažniau metu, kaip ir anksčiau, kles
girdime tariant studentus. Di tinčioje Čikagoje (kažkodėl va
džiojoje VDU skaitykloje jau dinamoje lietuvių miestu), nes
nuo praeito rudens pastebi ten ir atlyginimai didesni, ir
mas šurmulys studentų, pla darbų daugiau.
nuojančių išvažiuoti padirbėti.
Darbo, kaip ir gyvenamo
Vis dar neprarasdami vilties būsto, ieškoma įvairiais bū
jie nuo ryto iki vakaro interne dais — per vietinę spaudą, per
tu siuntinėja laiškus JAV tarpininkavimo firmas, pade
Vytauto Didžiojo universiteto didieji rūmai iŠ kiemo puses
darbdaviams,
tikėdamiesi dančias surasti darbą, ar pa
gauti darbo pasiūlymą, kad ir prasčiausiai nelegalioje darbo
ne patį geriausią, bet pati biržoje, kaip antai: Čikagoje
IŠ UŽMARŠTIES l ŠVIESĄ
Petruškevičius, Jonas Rėkus,
kimą.
esančioje Milwaukee ir BelKai aš buvau 8 ar 9 metų, džiagą atminimo lentai Lazdi Antanas Šalaševičius, Zigmas
Jau seniai į šią šalį vasaro mont aveniu sankryžoje. Čika
skaičiau knygoje straipsnelį juose. Pagaliau 2000 metams Šerkšnas, Juozas Šumlinskas,
mis iš visų pasaulio kraštų goje, kaip ir kituose mies
apie Patriką — jis buvo airis, baigiantis, medžiaga buyo su Vytautas Vabalas, Juozas Vaplūsta studentai, kuriems ke tuose, studentės dažniausiai
mylėjo savo tėvynę Airiją ir rinkta ir perduota lentos ga buolas, Juozas Vailionis, Vla
liauti nėra baisu. Vieni pra dirba ne tik padavėjomis ar
siekė jai laisvės. Tą žmogų va myklai Alytuje. Prieš pat 2000 das Vailionis, kun. Jonas Dau
mogauti, kiti uždarbiauti, tre pardavėjomis, bet ir vaikų
dino patriotu. Vėliau skaičiau m. Kalėdas juodo granito len gėla, Otonas Kocėnas, Vincas
ti ubagauti ar paprasčiausiai auklėmis, namų valytojomis,
apie aušrininkus, varpinin ta buvo pakabinta prie M. Liaukaitis-Liaukevičius, kun.
— tarnauti. Važiuoja ir lietu senelių slaugytojomis. Pasta
kus, viltininkus ir žinojom, Gustaičio vidurines mokyklos Juozas Marčiukonis ir Albinas
viai studentai, ištvermingi ir rasis darbas gal ir ne ypatin
Paciukonis.
kad jie buvo Lietuvos patrio rūmų sienos Lazdijuose.
stiprūs kaip mūrai, ne pramo gai visiems malonus, bet kol
tai.
Iš kapų, užmiršties, iš ar
Iškilmingas
lentos
atidary
gauti, o uždarbiauti.
kas vienas iš pelningiausių ir
Pradžios mokyklą lankiau mas įvyko 2001 m. sausio 13 chyvų ir žmonių atsiminimų
Prieš šimtus metų atklydęs į tam tikra prasme lengviausių.
gretimame Vieštartų kaime. dieną. Prie lentos stovėjo šau prikelti ir pagerbti per 30 lais
nežinomą žemę Kolumbas vis Šiam darbui turite būti pasi
Mano tėvas buvo mokytojas. lių garbės sargyba. 10 vai. ry vės gynėjų. Keletas šimtų
dėlto neklydo — atrado tai, ką rengę psichologiškai, nes gali
Seinų „Žiburio" gimnaziją lan te buvo pamaldos bažnyčioje, moksleivių sužinos apie lais
ir dabar mūsų studentai Ame pasitaikyti tokių senių, kurie
kiau ir baigiau Lazdijuose. Po po to keli šimtai žmonių susi vės kovas, apie pasiaukojimą,
rikoje atradinėja — galimybę paprašys jūsų išpešioti plau
to pasklidome į visas puses. rinko prie lentos. Lentą ati žūtį, išdavimą ir pagarbą žu
praturtėti. O merginos nori ne kus iš nosies ar naktį netyčia
Susitikdavome Lazdijuose per dengė dr. Gražina Palionienė vusiems.
tik praturtėti, bet dar ir ište prabudus pakasyti jiems pa
Būtų gerai, kad atminimo
Kalėdas, Velykas ir vasaros ir Sibiro tremtinys. Pašventi
kėti. Ne veltui tapo įprasta, dus. Pasiseka tam, kas slaugo
atostogas.
no parapijos klebonas dekanas lenta gautų tinkamą vietą mo
kad į Ameriką atvažiuoja dau „normalų" ligonį ar senį. Čia
Antrojo
pasaulinio
karo kun. G. Dovydaitis. Buvo per kyklos rūmų viduje. Čia jai
giau, išvažiuoja mažiau. Ku ir žodis „slaugo" jau nebetiktų,
metu ne savo noru turėjau pa skaitytas šiai progai mano būtų saugiau nuo šalčių, vėjų,
riems nepatinka JAV, po kiek paprasčiausiai leidžia laiką už
likti Lietuvą, nes nenorėjau atsiųstas pasveikinimas. Kal lietaus ir saulės švitinimo.
laiko, užsidirbę pinigų, sugrįž 70-80 dol. per dieną. Mėgstan
pamatyti Uralo ir Sibiro. Visą bėjo Sibire žuvusio mokytojo Rūmų viduje Lietuvos istorijos
ta. Pamėgę Ameriką ir jos tei tys laisvę ir pramogas pajus
laiką ieškojau senų draugų ir Vinco Launikonio sūnus ir dr. mokytoja(s) galėtų vieną pa
kiamus malonumus nuspren diskomfortą, nes dažniausiai
savo krašto žmonių. Po Lietu Gražina Palioniene. Vinco Ža- moką per mokslo metus su
džia bet kokia kaina ten įsi turės su jais ir gyventi. Kas
vos nepriklausomybės atstaty liaduonio sūnus sakė, kad dar kiekviena savo klase praleisti
kurti.
nori laisvesnio gyvenimo, eina
mo sužinojau, kad didžioji da šiandien gyvena savo motinos prie atminimo lentos. Tas
Jungtinėse Valstijose, kurio dirbti į statybas, kuriose per
lis draugų yra mirę, žuvę pavarde. Moksleiviai dekla daug prisidėtų prie pilietišku
se vis dar trūksta (ypač pigios) valandą gaunama, tiksliau sa
tremtyje ar kovoje su priešu. mavo eilėraščius, Tremtinių mo ir patriotiškumo ugdymo.
darbo jėgos, surasti gerą dar kant, uždirbama iš pradžių 8Apie kai kuriuos negalėjau moterų choras dainavo parti Ir, jeigu tas būtų daroma vi
bą yra problema. Atsidūrę 10 dol. Anglų kalboje žodis
zanų dainas. Lietuvos gyven soje Lietuvoje, kai atminimo
nieko sužinoti.
neribotų galimybių" šalyje statybos (construction) turi
Skaitydamas apie „...izmus" tojų genocido ir rezistencijos lentos bus sukurtos visose vi
būsite suvaržyti savo ribotų plačią prasmę ir nėra susijęs
Lietuvoje ir apie žmonių bėgi tyrimo centro atstovė R. Tri durinėse mokyklose, kokį skir
sugebėjimų. Tad turėsite su tik su plytomis ar betonu. Sta
mą iš tėvynės, galvojau, kaip monienė sveikino savo įstaigos tumą tai padarytų auklėjimui
rasti vietą, tinkamą vis dėlto tybos — tai ir populiarių me
prisidėti prie Lietuvos išsilai vardu. Iškilmę .gražiai organi ateinančios kartos! Jų žūtis
savo ribotoms galimybėms. dinių namų statymas, senų re
kymo trečiajame tūkstantme zavo ir pravedė M. Gustaičio tejpareigoja Lietuvos jaunimą
Šioje šalyje kiekvienam atly konstravimas, griovimas ir t.t.
vidurinės mokyklos direktorė siekti šviesesnės ateities.
tyje.
ginama pagal sugebėjimus.
Statybose darbas nepavydėti
Technišką lentos pagamini
1995 metais, kai kun. M. R. Giedraitienė ir mokytojai.
Bet visų pirma, kad ir kokį nas ypač vasarą, kai karštis
Tie, kurių vardai yra įrašyti mą finansavo buvusieji šios
Gustaičio vidurinė mokykla,
darbą dirbtumėte ar poilsiau siekia 35-40 C, o oro drėgnu Lazdijuose, kuri save kildina į lentą: trys mokytojai žuvę Si gimnazijos auklėtiniai, gyve
tumėte, patarčiau turėti svar mas 95%. Jeigu jums fizinis iš Seinų „Žiburio" gimnazijos, bire — Jonas Navickas, Bori nantys JAV ir Kanadoje. Jie
biausius dokumentus: sociali darbas atrodo per sunkus ar šventė 75 metų sukaktį, pa sas Zefas ir Vincas Launiko- yra: Jonas Kardokas, T.P.,
nio draudimo pažymėjimą (so nešvarus, tai galų gale galima siunčiau jiems pasveikinimą nis. Likusieji yra buvę gimna Aleksandras Karaliūnas — jis
čiai security) ir vairuotojo pa (net ir nelegaliai) įsidarbinti ir pasiūliau, kad žuvusiems už zijos mokiniai, žuvę Lietuvoje aukojo ir surinko 75 poc. visos
žymėjimą (driver license). Pas taksi vairuotoju. O kas vis dar Lietuvos laisvę
Sibire:
Jonas-Petras sumos, dr. Regina Padleckiegimnazijos arba
tarasis dokumentas tuo pačiu ieško savęs intelektinėje veik auklėtiniams būtų pastatyta Aleščikas, Benediktas Labė- nė-Sadauskaitė, dr. Antanas
yra ir asmens identifikavimo loje, tas prieš tai išklausęs ne paminklinė lenta ir tų laisvės nas, Vincas Žaliaduonis, Vitas Danys-Dulskas, Birutė Razmikortelė (identification card — mokamus anglų kalbos kur kovotojų vardai aukso raidė Blažonis, Vytas Bučinskas, nienė-Bradauskaitė,
Jonas
ID). Socialinio draudimo pažy sus, dirbdamas ir taupydamas mis šviestų jaunajai kartai Vytautas Buračiauskas, Vla Petronis, Vacys Saliklis, Jonas
mėjimas — suteikiantis teisę į pinigus eina studijuoti į kole apie tėvynės meilę ir laisvės das Grėbliūnas, Jonas Jančė, Vaznehs, Julius Panką, Aldo
Ugalų darbą arba ne — iš džą, mokėdamas už mokslą 2- kovas.
Vytautas Kvedaras, Juozas na Vaitonis ir Danutė Staškeduodamas nemokamai, o vai 3 tūkst. dolerių per metus. Tai
Po to su gerų žmonių pagal Kankevičius, Alfonsas Maksi vičienė-Bobėnaitė. J ų jautrus
ruotojo teisės gaunamos su nėra didelė suma palyginus su ba pavyko susirišti su Lietu mavičius, Algimantas Paliū prisidėjimas padėjo įgyvendin
universitetais,
mokėjus 10 dol. mokestį ir iš prestižiniais
vos Gyventojų Genocido ir re tis, Ferdinandas Paliūtis, Al ti šią idėją.
laikius teorinį bei praktinį kuriuose mokslas kainuoja de zistencijos tyrimo centru, ku fonsas Petruškevičius, Jonas
Tadas Palionis
vairavimo egzaminą tą pačią šimt kartų brangiau. Koledže ris susidomėjo šiuo projektu ir
dieną. Turėdami šiuos doku tvarka liberali — užtenka pa pradėjo iš archyvų rinkti me
mentus „atsisveikinkite" su rodyti socialinio draudimo pa
savo lietuvišku pasu, praktiš žymėjimą, vairuotojo teises,
kai Amerikoje negaliojančiu sumokėti pinigus už mokslą, viską, kas nedraudžiama: gy
Stasys Garliauskas. „Tylėti
Lietuvoje išduotu tarptautiniu suderinti paskaitas su darbu venti ir dirbti nelegaliai, ap
O nerami širdis visada
negaliu",
II
dalis,
2001.
studentų
pažymėjimu, už ir studijuoji, pasirinkdamas sukriai mokėti
mokesčius,
ieškos
mirškite, kad esate ar buvote tinkamą laiką. Yra tokių kole pirkti mašiną, merginą, šunį Minkštais viršeliais, 52 psl.
Kūrybos polėkių, kaip tėvų
studentas, atsidarykite są džų, kuriuose studijos vyksta arba savaitei išskristi į Flo Leidėjas ir kaina nepažymėta.
palikimo,
skaitą bpt kuriame banke ir tik savaitgaliais.
Pernai buvo išleista pirmoji
ridą, kur kas antras žmogus
Kaip vaisių ant
nusvirusios
Taigi, kai turėsite darbą, tu vartoja heroiną, arba išvažiuo šio „eiliuoto dienoraščio" dalis.
pradėkite dirbti.
šakos,
rėsite
pinigų, o kai turėsite pi ti į Bahamų salas, kuriose jū Dabar pasirodė antroji dalis.
Kurių sodus
talentingos
Pagrindiniai darbai, kuriuos
rankos skina.
paprastai dirba studentai, su nigų, bus ir pramogų, kuriose sų tikrai niekas neras. (Ameri Autoriaus žodyje skaitome,
siję su aptarnavimo sfera. Va neapsieinama be panų ar kiečiams Florida kaip lietu kad išleidus pirmąją dalį jis
sarą pramogų parkuose, kur kvapnių „žolių". Tačiau per viams Palanga.) Todėl svar nelauktai patyręs draugų ir
Matau, kaip
laikrodis
daug triukšmo ir storų kor daug neapsidžiaukite — „lais biausia turėti „galvą ant pe poezijos žinovų skatinančius
„...įsidrąsinau
tuotų" amerikiečių, studentai voje šalyje" neturintiems 21 čių", kuri apsaugos jus nuo atsiliepimus.
negailestingai
surinkti eilėraštukus ir antra
dirba kavinių-restoranų pada metų draudžiama parduoti al nešvarių minčių.
Mūsų minutes sutrina į
Taip gyvensite tol gerai ir il jai knygelės daliai". Antroji
vėjais, viešbučių tvarkytojais, koholį (priminsiu, kad alus
dulkes;
taip
pat
alkoholis),
draudžia
gai, kol (sugrauš jus kirminai) dalis susideda iš keturių
pardavėjais ir varytojais, vir
Šaukiu iš visų jėgų galingai:
tuves darbininkais, šiukšlių ma lankytis naktiniuose ba jus, kaip kokius susidėvėju skyrelių — „Tėviškė" (13 eilė
Dar gyvas mūsų
entuziastų
surinkėjais ir kitus „baltie ruose, diskotekose, striptizo sius varžtus, pakeis kiti, tokie raščių), „Iškeliavusiems" (8
pulkas!"
siems vergams" skirtus dar klubuose ir kitose vietose, ku patys kaip jūs, kažkada norėję eilėraščiai), „Kario dienos" (3
Antrosios dalies eilėraščių
eilėraščiai) ir „Apdūmojimai" tematika mažai skiriasi nuo
bus, dažniausiai po 10 -12 ir riose pardavinėjamas alkoho gyventi gerai.
lis.
Beje,
alkoholį
draudžiama
daugiau valandų per dieną, už
Apibendrinant sunku būtų (16 eilėraščių).
pirmosios dalies, tačiau dabar
vartoti
viešose
vietose
(gatvė
minimalų 6-7 dol. per vai. at
pasakyti, kokia yra Amerika.
Pats pirmasis eilėraštis yra beveik nėra satyrinių/humo
lyginimą. Gyvena jie „vietinės se, parkuose, paplūdimiuose ir Vieni atvažiuoja, kiti išvažiuo „Tėviškė". Pridėtos ir muz. F. ristinių eilėraščių. Pirmoje da
reikšmės" viešbučiuose, už ku t.t.). Autobusuose draudžiama ja, keičiasi žmonės, keičiasi Strolios gaidos. Priešpaskuti lyje jų buvo net 18.
riuos moka palyginus nedaug: valgyti, gerti, klausytis gar nuomonės, o Amerika lieka to nis eilėraštis — „Mielas Faus
Taiklus ir labai įdomus lei
nuo 17 iki 70 dol. per savaitę sios muzikos, rūkyti. Namuo kia, kokia ji yra.
tai" — parašytas 1998.11.14, dinio
redaktorės
Reginos
ne už dieną!). Uždaruose se draudžiama triuškmauti ir
R a m ū n a s Alaunis yra skirtas tam pačiam muzi Stundienės žodis, su kurio
sporto klubuose ar turistinėse gerti alkoholį su asmenimis,
Redakcijos
pastaba. kui. Porą punktelių iš šio še mintimis verta susipažinti.
poilsio bazėse dirbantiems pa neturinčiais 21 metų. Gatvėse Straipsnelis
„Autorius pirmoje" Tylėti ne
išspausdintas šių punktelių eilėraščio:
našius darbus gyvenimas yra draudžiama parkuoti automo „Universitas Vytauti Magni",
galiu' dalyje net nedrįsdamas
„Prisimenu tave, kai
ramesnis, o gavus arbatpini bilį ten, kur negalima, lanky 2001 m., Nr. 2. Pateikiame be
įvardinti
savosios
kūrybos
Dainavoje
gių — ir doleris ilgesnis, ir gy tis parkuose, paplūdimiuose pakeitimų, nes ir tema, ir sti
poezija, o tik eiliuotu dieno
Tu akordeoną virkdei
po 9.30 vai. vakaro. Vienu žo lius galbūt kai kam „atvers
venimas mielesnis.
raščiu, antroje, lyg paneigda
linakmai,
džiu,
draudžiama. O ką gali akis" pažvelgti ir į kitą meda
mas savąjį kuklumą, kalba
Kurdamas muziką svajojai:
Tačiau kam pabodo toks izo
eilėraščiais, tokiais panašiais į
Ką sukūrei, išliks amžinai.
liuotas evvenimas. tas gali ma daryti? Turint pinigų — lio pusę.

NETIKĖTAI PALIKO AIDĄ
SKAITANČIŲJŲ ŠIRDYSE
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ELEKTROS
IVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS P U M P U T I S
AUTOMOOUO.NAMU.SVBKAT5S!'
IR GYVYBES DfVMJDIMAS.
Agentas Frank Zapote ir Off. Mgr. Auksė
S. Kart* kafca lietuviškai.
FRANKZAPOUS
3208 1/2 West 96th Street

Tai. (706) 4244664
(773)581-6864
Kalame visų rūšių „sidings",
„softits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
Window VVasbers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No cxp. necessary. Will train. Mušt
ha ve valid driver' s license and transportation Mušt befluentin English.
LA. McMahon VVlndovr YVasbins.
TeL 800-820-4155.
Atliekame visus staliaus ir
smulkaus remonto darbus.
Aukšta darbų kokybė, didelė
praktika JAV. Tikrai žemos darbų
kainos. Tel. 773-254-0759,
mob. 847-525-9275, Žilvinas.

A I

GREIT PARDUODA

r

RE/MAX
REALTORS

OffCT/73) 229 - S7S1
aaMI(7W42S-71M
.(7731)

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
Reikalingi dažytojai su patyrimą
Amerikoje.
Privalo turėti automobilį.
Darbas Siaurės-vakarų rajonuose.
TeL 847-808-9109
vakare nuo 8 - 1 0 vaL
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-0624

ii*

Aukojo Lietuvos partizanų šalpai:
$200 Urbutis Vincas, Therese (iš viso $800); Tauragės
klubas per Justiną Šidlauską (iš viso $500).
$100 Ročkuvienė Maria (iš viso $200); Nakai Al, Juka.
$50 Juozapavičiai Jonas, Adelė.
$30 Zobarskas Edvardas.
$25 Razminienė Birutė (iš viso $300); per Beverly Shores
Amerikos lietuvių klubą aukojo: Dagiai Jaunutis,
Antanina (iš viso $150); Salčiūnai Juozas, Eleonor;
Noreikos Diana, Joseph; Šimkienė Cleopatra a.a.
Emilijos Valantinienės atminimui; Jurgis
Matusevičius.
$ 2 0 Šulskis Elina (iš viso $460); Giedraitytė Gražvida
(iš viso $450).
L i e t u v o s P a r t i z a n ų globos f o n d o v a l d y b a nuo
širdžiausiai dėkoja aukotojams u i paramą buvusiems
Lietuvos partizanams, kad palengvinus jų senatve
grįžusiems i i Sibiro stovyklų. Nuoširdi užuojauta
V y t a u t u i Vai a n t i n u i i r broliui V. J u o d k a i . A u k a s siusti:
L.P.G. F u n d , 2711 Weat 71 S t r n C b i c a g o I L 60629.
laiko upės nugludintus akme
nukus, regis, tokiais papras
tais, bet labai artimais.
Poezijos kalba — talpi, tau
pi, kad kiekviena frazė prašosi
iškalbaus vaizdo. Kaip antai,
'Diemedis po kryžium klūpo/
Lyg motulė vakarais' (eil. Tė
viške', arba 'Laukais perkūni
ja ateina, žaibais pasiremda
ma', Vėjo bangomis rugelius,
atbėgančius prie tavo kojų'
(eil. 'Mintys Alfonso gimtadie
niui'). Tokia šilta eilutė 'Ant
piemenuko lazdelės /Mano
vaikystė parjoja' (eil. P a m i š 
kės takelis') ir ten pat, nūnai
erškėčio spygliu širdin durian
ti, ir tikru poezijos deiman
čiuku sužibanti: 'Rūpintojėliui
rankas nukirto / Kam rodė į
dangų kelią'".
Pabaigai paskutinis redak
torės žodžio paragrafas: „Sa
koma, jog klausantis geros
muzikos, skaitant jausmingą
poeziją, kūnu perbėga jaudu
lio skruzdėlytės. Toks poetinis
kalbėjimas — atliepus. Tad
kuklusis autorius, tarsi kalbė
j ę s tik sau — be didelių iliu
zijų būti išgirstas, — netikėtai
paliko aidą skaitančiųjų šir
dyse".
Romualdas Kriaučiūnas

K. MORKŪNO
VITRAŽAS SEIMUI
Garsus vitražistas profeso
rius Kazys Morkūnas baigė
būsimo Seimo rūmų vitražo
projektą ir jau laikė rankose
šiam, dar neįgyvendintam,
kūriniui skirto leidinio „K
Morkūnas. Senolių keliai" sig
nalinį egzempliorių.
Kaip sakė. K. Morkūnas,
puikios poligrafijos reprezen
tacinį albumą išleido Utenoje
veikianti Jndrąjos" leidykla ir
spaustuvė. Tekstą leidiniui
parašė menotyrininkė Nijolė

Tumėnienė, leidinį sumaketa
vo dailininkas Bronius Leona
vičius.
Didelio vitražo projekto kū
rimo darbai buvo pradėti prieš
trejus metus. 70 kvadratinių
metrų ploto stiklo kūrinyje
bus 24 figūros, siekiančios 2,2
metro aukščio. Vitraže vaiz
duojamas karalius Mindau
gas, visi iškilieji Lietuvos ku
nigaikščiai, Herkus Mantas,
Lietuvos globėjas šventasis
Kazimieras, sukilėlis kunigas
Antanas Mackevičius, vysku
pas Motiejus Valančius, Vin
cas Kudirka, Maironis, Jonas
Basanavičius, nepriklausomy
bės kovų didvyris Povilas Luk
šys, rezistencinio pasipriešini
mo vadai Adolfas Ramanaus
kas-Vanagas, Jonas Žemaitis
ir kiti. Dėl asmenybių pasirin
kimo K. Morkūną konsultavo
istorikas prof. Edvardas Gu
davičius.
Pasak autoriaus, vieną lan
gą ketinama palikti tuščią ku
riam nors šių laikų iškiliam
veikėjui, nors jo piešinį vit
ražistas sakosi jau sukūręs.
Anot K. Morkūno, naujo vi
tražo stilistika, ritmika, kolo
ritas bus artimi ankstesniam
jo kūriniui — centriniam Sei
mo rūmų vitražui.
76 metų dailininkas sakė,
jog vitražo įgyvendinimas už
sitęsė dėl šalies finansinės
padėties. K. Morkūną piktina
tai, kad naujos sudėties Sei
me nėra už šį darbą atsakingo
žmogaus. Garsus menininkas
ketina asmeniškai kreiptis į
Seimo pirmininką, kitus val
džios atstovus, kad pagaliau
būtų pradėti pagrindiniai vit
ražo montavimo ir statymo
darbai, kurie dailininko teigi
mu, būtų finansuojami priva
čių rėmėjų. Autoriaus skai
čiavimais, šie darbai truktų
- ne ilgiau kaip metus-pusantrų.(ELTA)
- -

MINĖJIMAS NEW YORKE
VYKO, T. PRANCIŠKONAMS
ADMINISTRUOJANT
JONAS P. LENKTAITIS
Tėvams pranciškonams ren- doti „right to have the day in
rinius administruoti — ne- court" doktriną ir tuo būdu
laujiena. Ligi nuomos sutar tęsti teisėjo nustatytą datą ke
šęs pasirašymo, 1983 m. gruo- lias savaites pirmyn, ir tik
ižio 8 d., devynerius metus iš tada jam įteikti kokią nors ne
iilės visus vykusius renginius reikšmingą datą ar reikala
Mew Yorke administravo, pri vimą. Nedelsiant, teko skubėti
žiūrėjo ir tvarkė vienas t. Pau prie tik sugrąžinto pastato,
lius Baltakis, OFM. Ir šis N e esančio kitoje miesto pusėje ir
priklausomybės atkūrimo mi ten laukti atvykstančių šalt
nėjimas praėjo be jokių nesu kalvių. Iš lauko pusės dirbda
sipratimų, nors ir buvo tokių, mi, atidarė sunkias metalines
kurie norėjo užlipti ant scenos duris, pakeitė visus, į pastatą
ir toliau skelbti visuomenę vedančių durų, užraktus ir pa
klaidinančias, išgalvotas nesą tikrino durų tvirtumo stovį.
mones.
Tai įvyko 2001 m. sausio 9 d.,
Bylai einant prie pabaigos, 3:30 v. popiet.
neišspręstas liko tik „atsargos
Pirmasis pastato slenkstį
kapitalo" fondo klausimas, ku peržengė vienuolyno viršinin
ris lygiomis priklauso abiem kas Pranciškus Giedgaudas,
šalims. Pinigus išimti gali tik OFM. Šį kartą jis įėjo, ne kaip
abiejų šalių atstovai, kurių salėje vykstančio renginio eili
parašai yra užregistruoti ban nis lankytojas, bet kaip tikra
ke, kartu pasirašė pinigų sis jam priklausančio pastato
išėmimo dokumentą. Be t. savininkas. Jį lydėjo keletas
pranciškonų žinios, dr. Jonas asmenų, pakviestų dalyvauti
Bilėnas, jo vadovaujamos val durų atidarymo ir pastato per
dybos narių padedamas, visus ėmimo liudininkas, surašyti
pinigus išėmė ir atidarė nau ir aprašyti pastebėtą dabar
ją, atskirą sąskaitą, kur tik jo tinį esamo inventoriaus stovį.
vieno parašas galiojo. Tėvų
Visiems įėjusiems iš karto
pranciškonų advokatams pa pasibaisėjimą sukėlė pastato
tyrus, pinigus grąžino, o teis nešvara, apleisti ir sužaloti
me jo advokatas gynė, kad J. pastate esantys baldai bei
Bilėnas tokio veiksmo nepa- įrengimai. Tuščios patalpos
pildė. Teisėjas šį klausimą matomus nešvarumus ir sienų
perdavė teismo administraci sužalojimus dar labiau paryš
jos finansų skyriui ištirti.
kino.
Kai kurios atsargos išėjimui
Pagrindinis,
lemiamas
sprendimas, vedantis prie ga skirtos, durys buvo užverstos
lutinio bylos užbaigimo, įvyko išmetimui skirtais daiktais ar
ir buvo užregistruotas NY sąšlavų pilnais maišais. Kitos
valstijos Aukščiausiame teis buvo užraizgytos grandinėmis.
me 2001 m. sausio 9 dieną, Posėdžiams ir pasitarimams
11:40 valandą. Tuo metu tei skirtų kambarių durys be ran
sėjas Randolph Jackson pasi kenų. Spynos sugadintos, nurašė Ištisinį, bylos «igą api aukinetos, neveikiančios. Pa
mančios santraukos trigubą grindinėje salėje buvusios na
dokumentą:
pareiškimą, tūralaus medžio spalvos grin
dys, dabar nesiskyrė nuo kie
sprendimą ir įsakymą.
Jis rado, kad skundėjo, „The mo grindinio asfalto spalvos.
Lithuanian Cultural Center,
Virtuvėje nešvara buvo dar
Inc.", skundas ir jame išvar baisesnė. Iš neveikiančių šal
dinti visi kaltinimai yra be pa dytuvų sklido palikto, pūvan
grindo, ir skundą atmetė be čio maisto kvapas. Panašus
teisės jį ar jame išvardintus vaizdas ir sklindantis kvapas
kaltinimus ateityje atnaujinti ėjo ir iš maisto atsargoms su
kitame teisme. Pasirėmęs kitų krauti skirtų sandėlių.
paragrafų byla, atmetė antrą
Turint mintyje viešiesiems
kartą už skundėjų ir jų advo pastatams prižiūrėti ir tokių
kato nedalyvavimą svarstymo pastatų lankytojams apsaugo
metu, įžiūrėjęs skundėjus ir jų ti New Yorko miesto griežtus
advokatą, atsisakiusius pradė įsakymus bei potvarkius, o
tą bylą atsakingai ginti. Iš- prie jų dar pridėjus griežtesnę
brauKė bylą iš teismo admi sveikatos skyriaus viešųjų vir
nistracijos sistemos svarsty tuvių priežiūros inspektorių
mui numatytų bylų kalendo netikėtus asmeninius tikrini
riaus sąrašo. Besąlyginai su mus, visai neįmanoma prileis
grąžino t. pranciškonams ti atvejo, kad tokie apsileidi
LCC, Inc., administruojamą mai galėjo išlikti nepastebėti.
pastatą, esantį 361 Highland
Pastato padėties įvertinimui
Blvd., Brooklyn, NY. Priteisė pakviestieji „ekspedicijos" na
ir įsakė sumokėti „the Society riai, sugrįžę prie tų pačių du
of Franciscan Fathers of Gree- rų, pro kurias jie neseniai įėjo,
ne, Maine, Inc." visas tiesiogi dabar tik vienas į kitą žiūrėjo
nes ir pašalines išlaidas, mo ir tylėjo.
kesčius ar įsipareigotas išlai
Visi žinojo, kad už kelių die
das, susijusias su bylos proce nų čia turės įvykti Lietuvos
so gynybos eiga, ir teismo pro Nepriklausomybės
šventės
cese kaltinamiesiems atstova renginiai. Tuo tarpu nei vie
vusių advokatų sąskaitas. Šis nas neturėjo tinkamo atsaky
dokumentas virto aliarmuo mo ar patarimo, kaip per tokį
jančiu įsakymu ir t. pranciš trumpą laiką atlikti apšvarikonams skubiausiai juo pasi nimo darbą, kad patalpa būtų
naudoti ir praktiškai perimti tinkama bet kokiems viešiems
iš LCC, Inc., 28 mėnesius renginiams ar šventiniams
„įkaitu" laikytą Kultūros židi minėjimams.
nio pastatą.
LCC, Inc., advokato antpuo
Vadovaujantis praeities pa lio ilgai laukti neteko. Vaka
tyrimais ir pastebėjus LCC, rienės metu tėvui Pranciškui
Inc. advokato meistrišką su paskambino jo advokatas ir
gebėjimą pritaikyti bei panau patarė laikinai susilaikyti nuo

DRAUGAS, 2001 m. balandžio 19 d., ketvirtadienis
užraktų pakeitimo bei pastato
perėmimo. Jo turimomis ži
niomis, po normalių darbo va
landų LCC, Inc., advokatas
nuvykęs pas apeliaciniame
teisme budintį teisėją, jį įtiki
nęs, kad tai yra kritiška pa
dėtis, gavo jo sutikimą pa
rengti ir pristatyti teismui
priežastį, kodėl 2001 m. sau
Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 2001 m.
sio 9 d. sprendimo įvykdymas
balandžio 15 d. Čikagoje staiga mirė Juozas Plačas,
turi būti sulaikytas.
sulaukęs 91 metų amžiaus.
Tėvas Pranciškus advokatui
Velionis gimė Lietuvoje, Šilalės miestelyje, Tauragės
atsakė, kad šiandien 3:30 vai.
apskrityje. Amerikoje išgyveno 50 metų.
p.p., šaltkalviai pakeitė visus
Dideliame liūdesyje liko: žmona Marija, duktė Laimutė
užraktus ir, grupei paprašytų
Booth, žentas Harry, anūkė Rebecca; sūnus Gintaras,
asmenų dalyvaujant, pastatas
marti Aldona, anūkai Julytė su sužadėtiniu Andrium
Iškilmes P. Kriaučiūno vardo vid. mokykloje Vištytyje.
visų kartu buvo pereitas, pa
Kudirka, Petras ir Kristutė; giminės — Ariane ir Jonas
viršutiniškai peržiūrėtas, o
Bortkevičiai, gyvenantys Lietuvoje, dr. Angele ir Sigitas
MANO MOKYKLA — MANO KELIAS
pastabos atskirai surašytos
Kazlauskai ir dr. Liuda ir Mindaugas Leknickai su šeima,
atitinkamame
dokumente.
J RYTOJŲ
gyvenantys Toronte; dr. Pranas ir Danutė Jarai ir dr.
Pastatas dabar yra visiškoje
Petras ir Aldona Rasučiai su šeimomis, gyvenantys
„Žmogus
negimsta
užbaigžiedas
bus
padėka
sodininkui
tėvo Pranciškaus žinioje. Šuo
Čikagoje bei kiti giminės.
tas,
tai
yra
visiškai
susiforma
už rūpestį, nuoširdumą, jo
metu renkami pasiūlymai sa
Velionis buvo Roselando lituanistinės mokyklos bei
vęs,
bet
visas
jo
gyvenimas
rankų šilumą. Tik rūpestingo
lėms ir kitiems pastato viene
Dariaus
ir Girėno lituanistinės mokyklos ilgametis vedėjas,
yra
ne
kas
kita,
kaip
nuolati
sodininko dėka, mes galime
tams išvalyti, nes čia turi
Švietimo
tarybos pirmininkas ir ilgametis tarybos narys,
nė
raida,
nepaliaujamas
for
augti, stiebtis į aukščiausią
įvykti Lietuvos Nepriklauso
„Draugo"
dienraščio „Tėvynės žvaigždutės" skyriaus
mavimasis"
(A.
Lunačiarskis).
pasaulio vertybę — mokslą.
mybės šventės minėjimas.
įkūrėjas
ir
redaktorius, taip pat įvairių lituanistikos
Žmogus
ateina
į
šį
pasaulį
Mokinys, kuris nelanko mo
Nors ir ne visiškai patenkin
vadovėlių
autorius.
silpnas
ir
bejėgis.
Aš
taip
pat
kyklos, pasmerkia save pražū
tas, advokatas sutiko su tokia
A.a. Juozas bus pašarvotas Petkus & Sons laidojimo
gimiau
silpna
ir
gležna,
kaip
čiai. „Žinios — šarvai prieš vi
greita įvykių raida.
namuose,
2533 W. 71 St., Chicago, IL, trečiadienį,
pirmoji
pavasario
gėlė.
Jau
sas negandas" — sakė Rudaki.
Tačiau pirmasis apgalvotas
balandžio
18
d. ir ketvirtadienį, balandžio 19 d. nuo 3 v.p.p.
pirmosiomis
savo
gyvenimo
Jis negali tobulėti, negali
sabotažas įvyko ir kurį laiką
iki
8
v.v.
Laidotuvės
įvyks penktadienį, balandžio 20 d. Iš
akimirkomis
pajutau
motinos
plėsti savo žinių. Gal dabar jis
praėjo nepastebėtas. Tai pa
laidojimo
namų
velionis
bus išlydėtas į Švč. Mergelės
meilę,
švelnumą
ir
rūpestį.
Ji
to nesupranta, bet vėliau gai
stato duryse naujai pakeisto
Marijos
Gimimo
bažnyčią,
kurioje
10:30 v.r. bus aukojamos
laikė
mane
savo
glėby,
spaudė
lėsis veltui iššvaistyto laiko.
užrakto sugadinimas taip, kad
šv.
Mišios
už
jo
sielą.
Po
gedulingų
Mišių velionis bus
prie
krūtinės
ir
dainavo
lop
Be žinių jis negalės kovoti
nebūtų galima durų užrakinti.
palaidotas
Šv.
Kazimiero
lietuvių
kapinėse.
šinę.
Visas
pasaulis
man
buvo
su gyvenimo išdaigomis, ku
Visiems pakviestiems asme
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
svetimas
ir
šaltas.
Šilta,
jauku
rios tikrai gali būti nelengvos.
nims esant pastate, LCC, Inc.,
dalyvauti
šiose laidotuvėse.
ir
saugu
buvo
tik
mamos
glė
Mokslas yra jėga, prieš kurią
samdomas sargas užraktą iš
byje.
Bet
kiekvienam
ateina
neatsilaiko niekas. Ji nugali
dalies išmontavo ir, sėdęs į au
Nuliūdę artimieji.
laikas,
kai
tenka
pažinti
save
pačius baisiausius pavojus.
tomobilį, išvažiavo iš kiemo.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
Visą naktį pastatas buvo ne ir aplinkinį pasaulį. Mokslas Kaip sakė vienas išminčius:
www .petkusfuneralhonies.com
prasideda
pirmuoju
žingsniu,
„Kiekvienas
turi
stengtis
ži
užrakintas. Ryto metą, iro
pirmuoju
žodžiu,
pirmąja
pa
noti ir matyti daugiau, negu
niškai juokaudamas, paaiški
rašyta
raide.
Pirmus
žings
matė ir žinojo jo tėvai ir sene
no, kad jis pastate turi savo
nius
mes
žengiame,
įsikibę
į
liai". „Mūs reikalas — mokytis
daiktų ir laisvas įėjimas jam
Pedagoginio lituanistikos instituto lektoriui
motinos
ranką.
Pirmąjį
žodį
ir mokyti, stengtis sukaupti
yra būtinas. Tik pagrasintas
tariame
tyliai
ir
nedrąsiai,
kuo daugiau mokslo žinių, nes
policija, užraktą „sumontavo".
matydami
artimųjų
džiaugs
patikimos visuomenės srovės
Skubomis buvo susirišta su
mą.
Pirmą
raidę
rašome
dre
remiasi žiniomis ir būsimosios
keliomis įstaigų ir įmonių pa
bančia
iš
baimės
ranka.
žmonijos laimė — tiktai ži
talpų valymo firmomis, kurios
nios" (A. Čechovas).
Kaip
kažkada
sakė
L.Tolsto
įteikė pasiūlymus su jų ap
Amžinybėn iškeliavus, jo žmoną MARIJĄ, sūnų
jus:
„Mokslo
poreikis
yra
įgim
Nuo mūsų priklauso ateitis.
skaičiuotomis kainomis. Pasi
GINTARĄ, dukrą LAIMĄ ir jų šeimas bei ; yisus
rinktoji firma nedelsiant at tas visiems žmonėms, žmonės Visi laukia ir tikisi gražesnio,
artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir skausmu dalinasi
siuntė sunkvežimį, prikrautą trokšta ir ieško mokslo, kaip tyresnio ir švaresnio rytojaus.
įvairių valymo mašinų, įran trokšta ir ieško oro kvėpuoti". Visa tai# priklauso nuo mūsų
Pedagoginis lituanistikos institutas
kių, nešvarumus minkštinan Mokslo tvirtovė — tai mokyk noro, pastangų ir užsispyrimo
čių ar šilimos pagalba lydi la. Ta pati, seniai atsibodusi, tai sukurti.
„Norint gerai gyventi, reikia
nančių chemikalų, ir penkis šimtus kartų mintyse keiksno
ta,
bet
kartu
tokia
sava
ir
iš
gerai
dirbti, norint tvirtai lai
darbininkus. Pasitarus su dar
Mielos VIRGINIJOS PAULIENĖS
didi,
turinti
tokią
didelę
reikš
kytis
ant kojų, reikia daug
bo prižiūrėtoju, buvo nuspręs
ta darbą pradėti ir visą dė mę mūsų gyvenime. Mokyk žinoti" (M. Gorkis). Tad sten
mesį kreipti į virtuvę, šalia loje mes sužinome apie save, kimės sužinoti kuo daugiau,
esančią valgyklą — mažąją sa savo kilmę, kuriame savo atei kad ir kaip tai būtų sunku ir
lę, talpinančią apie 80 asme tį ir svajojame. Mokykla tarsi sudėtinga, nes nuo to priklau
Lietuvoje mirus, ją ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame.
nų, posėdžiams skirtus kam šiltadaržis, kuris saugo mus so mūsų rytojus.
nuo
blogio,
ruošia
tolesniems
Irma
Želvytė
barius, tame aukšte esančius
Vištyčio P. Kriaučiūno vid.
Gražina William Chatt
praėjimus, koridorius, pato gyvenimo keliams.
Mokytojas
—
tai
sodininkas,
mokyklos
12
kl.
mokinė,
gumų kambarius ir tas vietas,
Jūratė, Jonas ir Jonukas Daunoravičiai
Vilkaviškio raj.
kurios buvo akį rėžiančiai ne kuris purena dirvą, ruošia ją
švarios. Visa kita paviršu sėjai ir visą savo sielą atiduo
tiniškai praėjus, palikti ligi po da naujai dygstantiems dai
šventes, ir tada viską iš naujo geliams. Tik mokykloje, būda
mi drauge, išmokstame stieb
dar kartą iš pagrindų valyti.
tis į viršų, leisti šaknis gilyn ir
Darbui pailiustruoti skai mylėti tuos, kurie myli mus.
tytojas prašomas įsivaizduoti, Mes stiebiamės žinojimo link,
kad toje vietoje, kur siena at nes žinome, kad dar daug ko
siremia į grindis, 3 colių pločio nežinome. Visą savo gyvenimą
pasieniu einančiai grindyse žmogus kažko ieško, kažką
juostelei nuvalyti per 30 metų atranda, bet ir viso gyvenimo
susirinkusius, nuo vaško su maža, kad sužinotume viską.
siklijavusius ir suakmenėju Mokykla — tai visų kelių pra
sius nešvarumus, vartodami džia. Mes einame pirmyn į ry
specialiai pagamintus aštrius tojų ir negalime sustoti, nega
skutimo įrankius, ant kelių lime laukti, privalome sku
klūpodami, du vyrai valė dvi bėti, nes laiko tiek mažai, o
su puse dienos.
mes dar tiek daug nežinome.
Po trijų dienų ir vakarinių Tik šiltadaržio ir rūpestingų
viršvalandžių
intensyvaus sodininko rankų dėka, mes
darbo patalpos atrodė pastebi užaugame aukštai, aukštai,
mai švariau. Skirtumą paste pranokdami debesis, daugia
bėjo ir į minėjimą susirinkusi aukščius namus ir save. Mes
visuomenė.
pradėsime žydėti ir žydėsime
Susidariusias ir būsimas iš ilgai, svaigiai, nešdami naudą
laidas dar sunku apskaičiuoti. ir grožį šiam pasauliui. Mūsų
Tuose reikaluose prityrę as
lt makes a world of difference vvhen you f!y SAS
menys kalba, kad patalpas at
to Lithuania.
statyti, sužalotus vidaus įren
gimus, scenos elektrinius ap 2001 m. sausio 9 dienos teis
No o r e rnakes 'ound-tnp trave! to Lithuania easier and more convenient than SAS.
švietimus ir elektroninę susi mo sprendimas yra galutinis,
From Ch<aqo. we offer daily service to Vilnius with a hassie-free connecton via
žinojimo bei salei perdavimo LCC, Inc., advokatas vis dar
Stockholm. When'you're ready to return. you'l! enjoy sarr'e-day travei oack to
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd oot what a vvorid of difference SAS
priemonę sutaisyti ar pakeisti, ieško mikroskopinių teisinių
can makeforyour next tnp. Just call your Trave! Agent or SAS a* 1-80O-221-235O
privedant ligi tokio laipsnio, spragų kur nors įkišti „pagalį"
or visit our vvebsite at www.scandinaviar.riet
kurį rado, pastatą perimda ir tuo sutrukdyti galutinio by
mas savo žinion, dr. Jonas Bi los užbaigimo dokumento pa
To
»ght#
lėnas, gali siekti daugiau kaip rengimą. Tokiu veiksmu prisi
"35am -M
Chicago
StocKhotm
4 20 >•"
60,000 dol. J šią sumą neįskai deda prie New Yorko visuo
SK744
U 50 am
9-20 am
Stockhotm
2.20 pm
SK743
Cooenhaq*n 14C2TViirnus
tomi išoriniai pastato sugadi menėje esančios nuomonių ne
3:30 om
540 Dm
S4S
Coperfiaoer Chicaao
SK<*43
nimai, stogas, kanalizarijos santaikos palaikymo ir trukdo
vamzdžiai, elektra varomi sudaryti naujus pagrindus-lie
įvairūs padargai ir mašinos.
tuviškajai veiklai toliau vysty
Nepaisydamas tikrovės, kad tis.

A. t A.
Mokytojas
JUOZAS PLAČAS

A. t A.
JUOZUI PLAČUI

A. t A.
TĖVELIUI
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DRAUGAS, 2001 m. balandžio 19 d., ketvirtadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
Atsisveikinimas su a t a
Motinos dienos proga pa
J u o z u P l a č u vyks ketvirta gerbkime motinas, močiutes,
dienį (šiandien), balandžio 19 net ir būsimas mamas, pad., 6:30 vai. vak., Petkaus lai kviesdami jas į malonią sekma
dojimo namuose, Marąuette dienio popietę su pietumis ir
Parke.
programa Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, balandžio 13
Mažosios Lietuvos lietu d.. 12 vai. „Mama, Tau pie
vių draugijos Čikagoje na- tūs" — renginys ruošiamas
riu, susirinkimas ir pietūs Pal. Jurgio Matulaičio misijos
sekmadienį, balandžio 22 d., renginių komiteto. Vietas
vyks Balzeko lietuvių kultūros arba stalus galima rezervuoti,
muziejaus „Kristalo" salėje. skambinant V. Gvildienei
Pradžia 12:30 vai. p.p. Visi 630-271-9136 arba J. Miknainariai kviečiami atvykti. Apie tienei 630-985-1820.
dalyvavimą pietuose prašoma
Šv. Kazimiero kongrega
iš anksto pranešt Ramūnui
cijos seserys maloniai visus
Buntinui tel. 630-969-1316.
kviečia dalyvauti šv. Mišiose
Muz. Manigirdas Mote- ir pasimelsti, kad kongregaci
k a i t i s ir Gitana Snapkaus- jos įsteigėja Motina Marija
k a i t ė ruošia Čikagos Lietuvių Kaupaitė būtų paskelbta pa
operos chorą, kurį girdėsime laimintąja. Mišios bus aukoja
Donizetti operoje „Meilės mos šį šeštadienį, balandžio
eliksyras" balandžio 29 d., 3 21 d., 9:30 vai. r., seselių mo
vai. p.p., Morton gimnazijos tiniškojo namo koplyčioje,
auditorijoje, Cicero, IL. Pa 2601 W. Marąuette Rd., Chi
skubėkite įsigyti bilietus: kas cago. Mišias aukos neseniai
dien „Seklyčioje", sekmadie Čikagos arkidiecezijoje kon
niais — Pasaulio lietuvių cen sekruotas vyskupas J. Listre, Lemonte.
tecki. Š.m. balandžio 17 d.
suėjo 61 metai nuo Motinos
Autobusas i Verdi operą Marijos Kaupaitės mirties,
„Reąuiem" antradienį, ba todėl balandžio 21 d. Mišiose
landžio 24 d., iš PLC, Le bus ji ypatingu būdu prisi
monte, išvyks punktualiai 6 menama.
v.v. Bilietai į koncertą vyks
tantiems bus įteikti autobuse.
Korp! „Gaja"- susirinki
LB Lemonto apylinkės Sociali m a s įvyks balandžio 22 d.,
nių reikalų skyrius prašo vyk sekmadienį (per Atvelykį),
siančius nesivėluoti.
10:30 vai. r., Ateitininkų na
muose, Lemonte. Bus aktuali
Penktadieni,
balandžio paskaita apie gyvulių ligas:
20 d., 2 vai. p.p. „Bočių me kiek jos pavojingos žmogui.
nėje" bus rodoma „Panorama" Paskaitininkas —jaunas vete
ir Dotnuvos miesto vaizda rinarijos gydytojas dr. Vincas
juostė. LB Lemonto skyriaus Staniškis. Kviečiami nariai su
Socialinių reikalų skyrius šeimomis ir draugais.
kviečia visus atsilankyti.
Vytauto Didžiojo saulių
J AB LB Vidurio vakarų r i n k t i n ė s namuose pirmoji
apygardos valdyba, vadovau pavasario gegužinė vyks š. m.
jama Birutės Vindašienės, balandžio 22 d., sekmadienį,
globoja LB Krašto valdybos 12 vai. Pietūs - nuo 12 iki 3
šaukiamą rajoninį suvažiavi vai.p.p. Įėjimo dovana - lai
mą, kuris vyks balandžio 28- mės šulinys ir kitos įvaireny
bės, grojant Kosto Ramanaus
29 d. PLC „Bočių menėje".
ko orkestrui. Visi laukiami.
„Saulutės", Lietuvos vai
Visi užsienio
lietuvių
k ų globos būrelio „Atviro
tautiniai
ansambliai,
chorai
žodžio" forumas bus penkta
ir
tautinių
šokių
grupės
kvie
dienį, gegužės 11 d., 7 vai. v.,
čiami
dalyvauti
III
Pasaulio
PLC „Bočių menėje". Tema —
„Amerikiečiai Lietuvoje". Apie lietuvių dainų šventėje 2002
savo darbą, padedant žmo m. liepos 4-7 d. Vilniuje. Infor
nėms Lietuvoje, kalbės Robert maciją teikia muz. Darius PoDūda ir Ginger Houghton, likaitis, 7318 Ticonderoga Rd.,
Jack ir Irwin bei dr. Renata Va Dovvners Grove, IL 60516
riakojyte. Visi kviečiami vaka USA; tel. 630-241-0074; fak
ronėje dalyvauti, parodyti pre sas 630-241-0075; e- paštas:
legentams, kad įvertiname jų ldpolikaitis@att.net
konkrečias pastangas, vežant
medicininę įrangą ir kompiu
terius į Lietuvą, naudojant
JAV oro tarnybos personalą,
pravedant alkoholio ir narko
tikų įpročio apsaugos pro
gramą, nuskausminimo semi
narą ir praktiką Santariškių
ligoninėje.

GYDYTOJŲ SUSITIKIMAS ČIKAGOJE
Gydytojų sąjunga yra viena
seniausių draugijų Amerikoje.
Ją pradėjo prieš 80 metų keli
Čikagos lietuviai daktarai.
Narių skaičius gan lėtai, bet
augo. Kaip dabar, taip ir dvi
dešimto šimtmečio pradžioje,
besikuriantiems lietuviams tė
vams išleisti į medicinos
mokslus vaikus buvo labai
sunku. O visgi, kad ir paleng
va, lietuvių daktarų skaičius
augo. Po Antrojo pasaulinio
karo draugijos narių skaičius
Amerikoje pasiekė keletą šim
tų, su centru Čikagoje. Kaip
pas mus priimta, gydytojai
savo draugijos pavadinimą iš
Amerikos Gydytojų sąjungos
pakeitė į Pasaulio lietuvių gy
dytojų sąjungą. Tai buvo drau
gijos apogėjus. Dr. Jonui Va
laičiui pirmininkaujant, buvo
prieš keliolika metų sušauk
tas suvažiavimas Čikagoje,
draugijos gimtinėje, š i s suva
žiavimas tačiau buvo jau pas
kutinis. Tame suvažiavime
atstovų iš Lietuvos dar nebu
vo.
Daugumą draugijos narių
sudarė vadinamosios „antros
bangos" emigrantai. Vieni jų
baigė Kauno universitetą, kiti,
pradėję studijas Kaune ir Vil
niuje, jas užbaigė įvairiuose
Vokietijos
universitetuose.
Reikia pasakyti, kad, nugalė
jus kalbinius sunkumus, atli
kus, daugiausia mažose ligo
ninėse, internatūras, išlaikius
valstybinius egzaminus, vie
nam kitam kolegai įgijus spe
cialybes, lietuviai gydytojai,
pamiršę sunkias dienas ir
naktis, įsiliejo į Amerikos gy
venimą ir nesiskundė. Nema
žas jų skaičius ne tik kalė do
lerį prie dolerio,'bet, pagal ga
limybes, reiškėsi lietuviškos
visuomenės gyvenime. Esu
tikras, kad kiekvienas lietuvis
gydytojas jaučia pareigą rasti
būdą atsilyginti tėvynei už tą
išmokslinimą. Kas dar to ne
atliko, tegul paskuba.
Daugeliui mūsų pažįstamas
dr. L. Seibutis, dar daug metų

Dar k a r t ą
primename
mūsų
korespondentams,
siunčiantiems
straipsnius,
nuotraukas ar žinutes: per
skaitykite, ką parašėte, būkite
tikri, kad informacija ir ypač
pavardės, pareigos, telefono
numeriai, adresai yra tikslūs.
Kitu atveju pasitaiko klaidų,
kurias reikia atitaisyti. Štai
bal. 17 d. laidoje (6 psl.)
žinutėje rašoma, kad Rūta Kilienė
yra „Vaiko vartai į
AtA Violeta Karosą i tė
mokslą"
organizacijos pirmi
mirė 1989 m. balandžio 24 d.
ninkė,
pasirodo,
kad ji yra
Mišios už jos sielą, o taip pat
vicepirmininkė.
už jos tėvų — Vytauto ir Onos
— sielas, bus aukojamos ba
Dėmesio p e n s i n i n k a m s !
landžio 22 d., sekmadienį, 10
Dėl
rimtų priežasčių Čikagos
vai. ryte, t. jėzuitų koplyčioje,
lietuvių
pensininkų sąjungos
Čikagoje. Prašoma pasimelsti
narių
susirinkimas
iš ba
už mirusius.
landžio 19 d. n u k e l i a m a s į
balandžio 26, ketvirtadienį,
1 vai. p.p. Susirinkimas vyks
Šaulių namuose, Čikagoje.

prieš perestroiką, kasmet savo
atostogas praleisdavo ne Flori
doje, o Lietuvoje. Ten jis ne tik
operuodavo, bet ir mokė vie
tinius urologus naujų metodų,
dažnai palikdamas atsivežtus
įrankius. Į laisvę atgavusią
Lietuvą paskubėjo akių gydy
tojai Sidriai. Juos sekė jau
niausia draugijos narė dr. Re
nata Variakojyte. Ši anestezi
jos specialiste supažindino
Lietuvos kolegas su naujausio
mis priemonėmis padėti ligo
niams, kenčiantiems nepake
liamus skausmus.
Dabartinis draugijos pirmi
ninkas dr. Vanagūnas, prieš
baigdamas savo kadenciją, nu
tarė draugiją atgaivinti. Esu
tikras, kad tikslas bus pasiek
tas. Lietuvių gydytojų Ameri
koje skaičius auga. Daugelio
gydytojų šeimose vienas ar du
seka tėvų pėdomis. Pasirodo,
kad iš visų etninių grupių lie
tuviai medicinoje vyrauja.
Įvairios Amerikos ligoninės
priima gydytojus įgyti specia
lybių, mažai praktikuojamų
Lietuvoje. Per paskutinį susi
rinkimą Jaunimo centre vie
nas tokių kolegų pateikė įdo
mius. Lietuvoje nematytus li
gonius. Kalbėtojas stažuoja
buvusioje Michael Reese ligo
ninėje. Kiti stažuoja mums
žinomo ortopedo dr. Lubicky
priežiūroje Shriner's ligoninė
je. Dr. Lubicky jau keletą me
tų iš eilės vyksta Lietuvon pa
gelbėti vaikams su komplikuo
tais kaulų sutrikimais.
Šiuo metu Čikagoje yra kele
tas naujai atvykusių gydytojų.
Jie dirba įvairiose instituci
jose. Dėl neapdairumo čikagiškiai negavo progos arčiau su
sipažinti su mūsų kolegomis ir
jiems su mumis. Už neapdai
rumą belieka atsiprašyti. Į su
sirinkimus ateityje kviečiami
atvykti ir jauni gydytojai,
ypač dabar atvykstantys, kad
supažindintu mus su padėtimi
Lietuvoje, o mes juos — su rei
kalavimais Amerikoje.
Dr. E. Ringus

Balandžio 4 d.. Pasaulio Lietuvių centro Lemonte konferencijų kambaryje, „Saulutės", Lietuvos vaikų globos
būrelio, narės turėjo progą pabendrauti su sesele dr. A. Pajarskaite ir plačiau sužinoti apie seselių karitatyvinę
veiklą Lietuvoje. Iš kaires Eglė Narbutiene, ses. Laimute, Meilute Kusak. Aušra Šauliene, Milita Lauraitiene,
•Jūra Gvidiene, ses. Albina Pajarskaitė. Eugenija Baršketienė, Maryte Cemiūtė. I n d r ė s Tijūnėlienės nuotr.

LEMONTO LB
APYLINKĖJE
Š.m. balandžio 10 d.. PLC
susirinkę, kadenciją baigę Le
monto LB valdybos nariai ir
naujieji kandidatai, sutikę
dirbti valdyboje, pasiskirstė
pareigomis. Dvejų metų ka
dencijai buvo sudaryta nauja
Lemonto LB apylinkės valdy
ba, kuri dabar yra tokia: pir
mininkė N. Nausėdienė, sek
retorė G. Razumiene, iždi
ninkė L. Glavins'kienė, švie
timo reikalams G. Sturonienė,
sporto reikalams L. Juraitis.
renginių vadovai — E. Stasiulis. A. Razumas, L. ir R. Žu
kai. Kontroles komisija liko ta
pati: pirm. S. Džiugas. V. Jasinevičius ir A. Karaliūnas.
Socialinių reikalu skyriui lie
ka vadovauti Gediminas Ka
zėnas, jam talkininkaus Ro
mas Kronas.
Genė ir Algirdas Razumai
yra naujosios imigrantų kar
tos lietuviai, bet jau aktyviai
reiškiasi visuomeninėje veik
loje. Jie abu gieda Pal. Jurgio
Matulaičio misijos chore, G.
Razumiene yra kanklininkė ir
mokytojauja Meno mokyk
lėlėje.
Laima ir Rimantas Žukai

yra taip pat šios kartos nariai.
Laimą Žukienę jau lietuviška
visuomenė pažįsta iš koncertų
— ji turi gražų balsą ir taip
pat gieda Pai. J. Matulaičio
misijos chore.
Lemonto LB valdvba

Atsiųsta

paminėti

„Trimitas" 2001 Nr. 2. Tai
iaulių žurnalas, leidžiamas
Kaune, Laisvės ai. 34. Lietu
vos kariuomenės ordinaras
vysk. Eugenijus Bartulis svei
kina ir drąsina šaulius: Šaulių
sąjunga pateikia ataskaitą už
sausio mėn. Informuojama,
kad pernai sumažėjo nelega
liai laikomų ginklų. Kpt. Vy
tautas Sinkevičius pasakoja
apie rikiuotės ir karinių ce
remonijų statuto naujoves.
Prieš porą metų radijo stotis
..Pūkas" pradėjo transliuoti
laidą ..Mes jėgeriai". Vienas iš
gaivintojų buvo kpt. Jonas
Juodis. Nuo vasario vidurio
laidas pradėjo
rengti ir
šauliai. Tai galėjo atsitikti tik
dėl to, kad Lietuvos muzikos
industrijos asociacijos prezi
dentas bei uždarosios akcinės
bendrovės ..Pūkas" generali
nis direktorius Kęstutis Pūkas
yra žmogus patriotas, mano
leidėjai. Ats. vyr. itn. R. Dunauskas rašo, kad. aptariant
Kauno miesto policijos veiklą,
jau antri metai dalyvauja ir
šauliai. Miesto VPK vyriausia
sis komisaras R. A. Senovaitis
posėdyje sakė. kad policijai
būtų sunkiau, jeigu ji ne
turėtų pagalbininkų. Šau
liams buvo malonu girdėti,
kad ju pagalba yra vertinama.
„Esame to miesto gyventojai,
todėl turime būti ir jo patrio
tai".- sako autorius. Istorijos
skyriuje
pasakojama
apie
Kazį Škirpą - vieną iš sukili
mo 1941 m. organizatorių.
Valdas Striužas rašo apie
Švenčionėlių apsaugos rinkti
nę, Stasys Knezys - apie Lie
tuvos kariuomenės likvida
vimą 1940 m. Pranešama, kad
Karo muziejui Kaune Vasario
16-ąją sukako 80 metų. A. V. Š.

Marija ir dr Ka/.ys Ambrozaičiai kun. Vytauto Bagdanavičiaus, MIC. paminėjime Tėvų marijonų vienuonyne 2001 m. balandžio 7 d.

Visi keliai šį savaitgalį
ves tik į J a u n i m o c e n t r o
Či kagos miesto parkų
Pavasario mugę! Balandžio 21 p r i e ž i ū r o s v a d o v y b ė (Chica
d., šeštadienį, nuo 1 v. popiet go Park District) išleido pa
iki 8 v. vakare, balandžio 22 trauklią knygelę, kurioje pa
d., sekmadienį, nuo 11 vai. r. teikiamos įvairios, parkuose
iki 4 va!, p.p., ir išrankiausi šia vasarą ir rudenį vyksian
pirkėjai neapsivils — galės čios, programos — nemaža jų
įsigyti gintaro, sidabro, stiklo dalis yra nemokama. Kny
dirbinių; muzikos įrašų, kny gelėje labai palankiai atsilie
gų, paveikslų, gėlių, saldu piama ir apie lietuviams gerai
mynų ir t.t., ir t.t. B u s ska pažįstamą Marąuette parką,
naus lietuviško maisto, šeš esantį miesto pietvakarinėje
tadienio vakare, 8 vai., vyks dalyje. Ar žinojote, kad par
pasilinksminimas,
grojant kas apima 222 akrus žemės,
Virgiui Švabui. Vaikus abi turi golfo, lauko teniso, futbo
dienas džiugins juokdarys, lo, beisbolo, krepšinio, tinkli
bus žaidir
o sekmadienį, nio aikštes? Jame galima
po Mišių jėzuite ' t y č i o j e , meškerioti, važinėti dvira
vyks tradicinis margučių ri- čiais, pasigrožėti įdomiais gė
dinėjimas (reikia atsinešti po lynais, yra vaikams žaidimo ir
6 margučius) ir Meno mo pramogų aikštelės. Parko pa
kyklėlės pasirodymas. Stalus state (6734 S. Kedzie Ave, tel.
Dr. Renata Variakojyte yra viena iŠ ..Saulutes". Lietuvos vnikų globos prekiavimui dar galima už 312-747-6469) nuolat vyksta
borelio ruoiiamo ..Atviro žodžio" forumo dalyvių PLC „Bočių menėje" sisakyti tel. 773-778-7500. Bus įvairūs užsiėmimai vaikams,
gegužės 11d
mašinų apsauga.
jaunimui.
vyresniesiems.

Knygelėje taip pat pažymima,
kad prie California ir 67-os
gatvės kampo stovi paminklas
Lietuvos lakūnams Dariui ir
Girėnui. Tai vienas iš visame
mieste esančių 100 pačių
svarbiųjų ir vertingųjų pa
minklų. Reikia taip pat pa
žymėti, kad parkas yra sau
gus (nuolat patruliuoja polici
ja), todėl tai gera vieta malo
niai praleisti laiką, neišva
žiuojant toli iš miesto. Žino
kime, kad kartais nereikia
vertingų ir malonių užsiėmi
mų ieškoti „už horizonto" —
juos galime atrasti savo apy
linkėje.
Gegužės 4 d., 7 vai. vak.,
Čiurlionio galerijoje, Jauni
mo centre, 5620 S. Claremont.
Chicago. atidaroma 15 lietu
vių dailininkių paroda pava
sario temomis (daugiausia kū
rybos — gėlės).

„Skautu aidas", 2001, va
saris. Oficialus Lietuvos skau
tų sąjungos leidinys buvo
įsteigtas 1923 m. Šiauliuose.
Šiandien jį leidžia LSS tary
bos pirmija. Redakcijos adre
sas 4613 W. 106 PI.. Oak
Lawn, IL. 60453-5246. Redak

torė v.s. Alė Namikienė.
„Taip daug yra darbo ir taip
mažai laiko jam atlikti" - gy
venimo pabaigoje yra pasakęs
skautybės įkūrėjas lordas Baden Povvel, gimęs 1857 m. ir
miręs 1941 m. Skautų žur
nalas ir pasakoja, ką veikia
šiandieniniai skautai: Atlanto
rajono 2000 m. vasaros sto
vykloje ..Pasakų šalis" (patei
kiama daug nuotraukų); Čika
gos jūrų skautininkų „Gran
dis"; Hamiltono „Šatrijos ra
ganos"; „Baltijos" ir „Gabijos"
tuntai Detroito apylinkėje. Fo
tografijos pasakoja apie „Auš
ros Vartų-Kernaves" ir „Lituanicos" tuntų Kūčias, kurios
vyko Lemonte, Pasaulio lietu
vių centre. Atsisveikinama su
2000 m. mirusiais skautais
Antanu Levanu ir Vladu Vijeikiu ir pranešama, kad įsikūrė
nauji vienetai: St. Petersburg
Beach, FL., - „Nidos" mišri
draugove ir „Nidos" židinys.
Gyva skautija ir Lietuvoje.
Brolis Andrius rašo, kad ten
veikiančių skautų organiza
cijų skiltininkai buvo susirin
kę į seminarą Telšių rajone,
Džiuginėnų kaime šalia Džiu
go piliakalnio, o „Šventa
ragio" draugovė Vilniuje turi
interneto puslapį.
A. V. Š.

Sškclbimat
x K a r a l i a u č i a u s srities
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Dr. Jonas Valai
tis. $50 — Dr. L.O. GnniutėŠmulkštienė: Martynas Shobris; Ema Žiobrienė. $35 —
Daina Variakojis. $30 — Vla
das Sinkus; Algimantas Urbutis. $25 — Eugenijus Bartkus;
Kazys Barūnas: Stasys ir Sofi
ja Džiugai: Dr. F. V. Kaunas;
Juozas Končius; Marija Re
inienė; Eugenijus Vilkas. $20
— Juozas Bazys; Jadvyga Jelmokas; Aldona Jesmantas;
Eglė
Rukštelytė-Sundstrom.
$15 — Genovaitė Baranaus
kas. $10 — Ona Barauskas;
Ramūnas Brakas; Greta Bra
žinskas; Genevieve Bugdonis;
Vytautas Juodka; Auguste
Lemke; Irene Makauskas;
Kęstutis Trimakas. Dėkojame
visiems rėmėjams. „Kara
liaučiaus k r a š t o lietuvy
bei", 1394 Middleburg, CT„
Naperville, IL 60540-7011.
• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual F e d e r a l S a v i n g s ,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
(sk.)
• 27 centai skambinant \
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

