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Baltarusija rengia atsaką \
NATO mokymus Lietuvoje

vos ribų. Be to, pasak Lietu
vos ministro, kaimyninių val
stybių santykiai neturėtų būti
grindžiami jėgos demonstravi
mu. „Tai neturi nei prie
žasties, nei perspektyvų", pa
brėžė L. Linkevičius.
Tarptautines karines praty
bos „Amber Hope 2001" (Gin
tarinė viltis) Lietuvos kariuo
menės poligonuose Rukloje ir
Pabradėje vyks rugpjūčio 28
— rugsėjo 6 dienomis. Jose
dalyvaus daugiau kaip 2,000
karių iš 11 valstybių — Dani
jos, Estijos, Italijos, Didžiosios
Britanijos, JAV, Latvijos, Len
kijos, Lietuvos, Suomijos,
Švedijos, Vokietijos, taip pat
civilinių organizacijų — Tarp
tautinio Raudonojo kryžiaus,
Jungtinių Tautų Vyriausiojo
pabėgėlių reikalų įgaliotinio
Nuo Vilniaus iki Vitebsko biuro, Tarptautinės policijos
Baltarusijos šiaurėje yra 314 atstovai.
kilometrų.
Pratybų „Amber Hope 2001"
Planus surengti NATO mo tikslai yra bendradarbiavimo
kymus kaimyninėje Lietuvoje tarp NATO valstybių ir ben
per Baltarusijos prezidento drininkų, planuojant ir vyk
rinkimus A Lukašenka sieja dant bendras taikos palaiky
su »JAV pastangomis įvesti mo operacijas stiprinimas,
vienapolę pasaulinę tvarką".
pratybose dalyvaujančių val
Lietuvos krašto apsaugos stybių pajėgų sąveikos didini
ministras Linas Linkevičius, mas, tarptautinių organizacijų
komentuodamas Baltarusijos įtraukimas į tarptautinių pra
prezidento pasisakymą, pažy tybų planavimą ir pratybas.
mėjo, kad karinės pratybos
Karinės pratybos „Amber
yra planuojamos iš anksto ir
Hope"
Lietuvoje vyksta kas
jokiu bodu nėra susijusios su
dvejus
metus
nuo 1997-ųjų.
politiniais "įvykiais už Lietu-

Minskas-Vilnius, gegužės
9 d. (BNS) — Autoritarinis
Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenka pareiškė
karinėmis pratybomis atsaky
siąs į Lietuvoje rengiamus
bendrus Baltijos valstybių ir
NATO karinius mokymus.
Kalbėdamas iškilmingame
pergalės Didžiajame Tėvynės
kare minėjime Minske, A
Lukašenka teigė, jog neatsi
tiktinai tuo metu, kai Baltaru
sijoje vyks prezidento rinki
mai, „rugpjūtį-rugsėji Lietu
vos kariniuose poligonuose
įvyks didžiausi NATO ir Balti
jos šalių mokymai". Todėl Bal
tarusija, anot jo, yra „pri
versta surengti rugpjūtį-rugsėji mokymus Vitebsko sri
tyje", pranešė agentūra Jnter-

Prezidentūra sunerimo
dėl galinio „Berlyno suokalbio"
Vilnius, gegužės 9 d. (BNS)
— Prezidentūra trečiadienį
ėmėsi komentuoti nepatvirtin
tus žiniasklaidos pranešimus
apie tariamą „Berlyno suokal
bį" tarp Seimo pirmininko Ar
tūro Paulausko ir Socialde
mokratų partijos pirmininko
Algirdo Brazausko.
Pasak valstybės vadovo ats
tovės spaudai Violetos Gai
žauskaitės, prezidentas Val
das Adamkus išreiškė susirū
pinimą dėl pasigirdusių kalbų
apie galimą valdančiosios koa
licijos pertvarkymą. Anot V.
Gaižauskaitės, trečiadienį te
lefonu kalbėjęs su oficialiu vi
zitu Berlyne viešinčiu Seimo
pirmininku Artūru Paulaus
ku, V. Adamkus išreiškė didelį
susirūpinimą
pasirodžiusio
mis žiniomis apie „vykstantį
socialdemokratų pradėtą tam
tikrą procesą, susijusį su val
dančiosios koalicijos pertvar
kymu".
„Prezidento nuomone, šiuo
metu tai destabilizuotų padėtį
valstybėje. Tokie Berlyno pak
tai yra nepriimtini", sakė V.
Gaižauskaitė. Jos teigimu, ne
pastovumai nėra pageidauja
mi, nes greitai Vilniuje vyks
NATO Parlamentinė Asamb
lėja. „Prezidentas Seimo pir
mininkui pasakė, kad tokie
klausimai, susiję su valdan
čiosios koalicijos pertvarky
mu, turėtų būti atvirai svars
tomi ne Berlyne, o Vilniuje",
sakė V. Gaižauskaitė.
V. Gaižauskaitė komentavo
trečiadienį dienraštyje „Lietu
vos rytas" pasirodžiuąį prane
šimą, neva Vokietijoje su ofi
cialiu vizitu viešintis Seimo
pirmininkas, socialliberalų va
dovas A. Paulauskas Berlyne
turėtų susitikti su LSDP pir
mininku A Brazausku ir ap
tarti galimą naujos daugumos
— socialliberalų ir socialde
mokratų — vyriausybės suda
rymą. Dienraštis neįvardijo
šių žinių šaltinio.

Tačiau A. Paulauską per vi
zitą Vokietijoje lydintis Seimo
Spaudos tarnybos vadovas Au
drius Vaišnys tokius praneši
mus paneigė, teigdamas, kad
A. Paulauskas Vokietijoje su
Lietuvos
socialdemokratais
nesusitiks.

WWW.DRAUGAS.ORG

Naująjį RTV generalinį direktorių Valentiną Milaknį sveikina į šį postą kan
didatavęs žurnalistas Vytautas Kvietkauskas. Vladimiro Gulevieiain Eita' nuotr.

Televizijos ir radijo direktorius
— buvęs ūkio ministras
Vilnius, gegužės 8 d. (BNS)
— Lietuvos nacionalinio radijo
ir televizijos (LRT) taryba iš
vienuolikos kandidatų LRT
generaliniu direktoriumi an
tradienį išrinko buvusį kon
servatorių kabineto ūkio mi
nistrą Valentiną Milaknį. LRT
tarybos balsavimo metu V. Milaknis surinko 87 balus.
Antras pagal' surinktų balų
skaičių buvo Žurnalistų ir
leidėjų etikos komisijos pirmi
ninkas, buvęs Baltijos televizi
jos generalinis direktorius
Gintaras Songailas, surinkęs
63 balus. Trečiasis buvo ūkio
ministro atstovas spaudai,
žurnalistas Darius Lukoševi
čius, ketvirtas — Seimo narys
socialliberalas, buvęs Vilniaus
televizijos dar anksčiau —
LRT — vadovas Vytautas
Kvietkauskas.
53-ejų metų V. Milaknis turi

imigracijos pareigūnai sulaikė
ir apklausė šešis jachtos kelei
vius. Penki jų, VRM teigimu,
turi būti deportuoti į Lietuvą,
vienai moteriai dėl ligos laiki
nai leista likti Britanijoje, kol
ji bus gydoma ligoninėje.
Kaip BNS sužinojo Ipsvrich
teisme, R. Janavičiui ir E.
Rutkauskui pateikti kaltini
mai dėl nelegalaus asmenų
įvežimo į valstybę. Juos leista
suimti iki birželio 5 dienos,
kai vyks tolesnis teismo po
sėdis.
Lietuvos valstybės sienos
apsaugos tarnybos (VSAT) pa
reigūnai sakė, kad Britanijoje
sulaikyta jachta „Marija" pa
starąjį kartą iš Klaipėdos iš
plaukė 1999 metų lapkritį.
Anksčiau šį jachta į pasie
niečių Juodąjį sąrašą" dėl
kokių nors pažeidimų nebuvo
patekusi.
* Vokietijoje viešintis
Seimo pirmininkas Artūras
Paulauskas pareiškė manąs,
kad nerealu iki 2009 metų už
daryti Ignalinos atominę elek
trine (IAE). Tokią nuostatą jis
išdėstė susitikęs su Vokietijos
Bundestago pirmininku Vv'olfgang Thierse. A. Paulauskas
pabrėžė, kad. uždarant IAE,
būtina Vakarų valstybių para
ma. Bundestago pirmininkas
sakė, kad IAE veikia Černoby
lio tipo RBMK reaktoriai,
taCiau A. Paulauskas priminė,
kad IAE saugumui užtikrinti
yra skirta 30 mln. JAV dol., o
II bloko uždarymas atneš sun
kias socialines pasekmes BNSI

inžinerinį išsilavinimą. Jis yra
dirbęs Komunalinio ūkio pro
jektavimo institute, nuo 1989
iki 1999 metų vadovavo infor
macinėmis
technologijomis
prekiaujančiai firmai „Alna",
1999 m. tapo konservatoriaus
Andriaus Kubiliaus vadovau
jamos vyriausybes ūkio mi
nistru. Šį postą jis užėmė iki
praėjusių metų rudens, kai
įvyko Seimo rinkimai ir buvo
sudaryta nauja vyriausybė.
V. Milaknis po pergalės rin
kimuose sakė, jog 19 mln. litų
siekiančios LRT skolos yra
padarytos anksčiau, todėl jis
tikisi vyriausybės paramos jas
likviduojant. Paramos nesu
laukus, anot V. Milaknio, teks
imti kreditus. Šiuo metu dėl
skolų nuolat areštuojama vie
na ar kita LRT banko sąskai
ta,
grasinama
atjungti
elektrą, vandens tiekimą ar
šildymą.
* Vilniaus m i e s t o Nauja
miesčio a p y g a r d o s r i n k ė 
jai, neva protestuojantys prieš
jų rinkimų apygardoje išrink
to Seimo nario Vytauto Kvietkauso pasiryžimą kandidatuo
ti į Lietuvos nacionalinės tele
vizijos ir radijo (NRTV) ge
neralinio direktoriaus postą,
taip ir neišdrįso savęs įvar
dinti. Eltos pastangos surasti
ir susisiekti su parašų rinki
mo autoriais buvo tuščios.
Anonimai pirmadienį išplati
no pranešimą spaudai, kuria
me piktinosi „vienmandatėje
apygardoje išrinkto Seimo na
rio neatsakingumu" ir žadėjo
prašyti atitinkamų institucijų
pareigūnų, kad jie įvertintų
„V. Kvietkauskas veiksmus",
„man labai patinka šitas ori
ginalus konkurentų žingsnis,
nes jis įrodo, kad mano pozici
jos yra ganėtinai stiprios",
sakė V. Kvietkauskas. Jis
pridūrė, kad reguliariai susi
tinka su rinkėjais, kurie nėra
jam išsakę tokių pretenzijų,
taip pat nėra sulaukęs tokio
turinio telefoninių skambučių.
„Todėl tokią akciją vertinu
kaip suinteresuotų žmonių
darbą", sakė V. Kvietkauskas.
i Elta i

* Buvęs „Lietuvos ryto"
a k c i n i n k a s Vidas Rachlevičius pardavė ..Respublikos"
vyriausiajam redaktoriui Vi
tui Tomkui 6,000 akcijų. Neo
ficialiais duomenimis, už šį
pirkinį V. Tomkus paklojo
apie 300,000 litų. Jo akcijų pa
ketas sudaro 0.8 proc. šios
bendrovės akcinio kapitalo.
Svarios įtakos konkurentams
V. Tomkus neturės
KO Eita

* P r e z i d e n t ū r o s prašy
m a s į r u s u kalbą išversti
Azartinių lošimų įstatymo
projektą Seime sukėlė šurmulį
— pradėta spėlioti, kam doku
mentas bus duodamas skaity
ti. Kaip pranešė „Respublika",
prezidento patarėjas, Teisės
departamento direktorius Armanas Abramavičius patvirti
no, jo prezidentūrai reikėjo iš
versti šį projektą, tačiau tuo
metu visos jų vertėjos buvo
užimtos. „Norėjome projektą
nusiųsti į Latviją ir Estiją, ku
rios jau turi tokius įstaty
mus", sakė patarėjas. Anot jo,
kadangi kai kurie Latvijos ir
Estijos pareigūnai rusų kalbą
supranta lengviau nei anglų,
dokumentą ekspertizei norėta
siųsti dviem kalbomis. Tačiau
šio įstatymo kopijos estams ir
latviams taip ir nebuvo išsiųs
tos, nes V. Adamkus apsi
sprendė sustabdyti įstatymą
ir siūlyti savo pataisas be kai
mynų patarimų.
<BNS>
* Didžiausia Baltijos vals
tybėse naftos gavybos ben
drovė „Minijos nafta" šiemet
patrigubino naftos gavybos
apimtis ir per pirmuosius tris
2001 m. mėnesius iš ūkinės
veiklos uždirbo 22.3 mln. litų
ikimokestinio pelno. Pernai
per tą patį laikotarpį bendrovė
iš ūkinės veiklos buvo uždir
busi 6.3 mln. litų ikimokesti
nio pelno. Šiuo metu „Minijos
nafta" vidutiniškai išgauna 70
proc. visos Lietuvoje išgauna
mos naftos. įmonė vykdo ga
vybą 4-iuose naftos telkiniuo
se, naudodama 16 naftos ga
vybos gręžinių.
IBNS>
* Vienintelė Kuršių neri
joje, Nidoje, įrengta degali
nė nebeprekiauja degalais. Jos
savininkei, bendrovei „Lietu
vos kuras" iškelta bankroto
byla. Neringiškiai labai norė
tų, kad degalinė būtų išnuo
mota kuriai nors kitai firmai
bei duotų naudos ir verslinin
kams — degalų tiekėjams bei
vartotojams.
CR,LŽ. Eitai
* Vienas didžiausių pa
saulio dujų susivienijimu
„Gaz de France" pareiškė rim
tus ketinimus dalyvauti bank
rutuojančios bendrovės „Lie
tuvos dujos" privatizavime,
kuris leistų susivienijimui įgy
ti „Lietuvos dujų" valdymo
teisę. Seimo Ekonomikos ko
miteto pirmininkas Viktoras
Uspaskich pareiškė, kad jis
propaguojąs valstybinį verslą
ir manąs, kad 51 proc. „Lie
tuvos dujų" akcijų (t.y. ir val
dymo teisė) turėtų likti Lietu
vos rankose.
<LA, vž. EIU>
*
Vyriausybė
ketina
nebefinansuoti
nebaigtų
1984-1994 metais pradėtų sta
tybų ir iki 2004 m. nepradėti
naujų objektų statybos. Pa
rengtame projekte numatyta
iki 2004 metų nepradėti naujų
objektų statybos, išskyrus kar
tu su Europos Sąjunga įgy
vendinamus bei krašto apsau
gos investicinius projektus,
būtinus įstojimui į NATO.
siūloma visus valstybei ir
savivaldybėms nepritaikytus
statinius privatizuoti. Numa
toma netęsti tų objektų sta
tybų, kurios buvo pradėtos
1984-1994 m. ir šiuo metu at
likta mažiau nei 50 proc.
darbų arba darbams užbaigi
reikia daugiau kaip 10 mln
litų, arba jeigu 1995-2000
metais tokios statybos nebuvo
finansuojamos.
(BNS,

jjr
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L^j Tėvynėje pasižvalgius

Didžiojoje Britanijoje įkliuvo
laivu atplukdytų 11 lietuvių
Ipsvrich-Londonas, gegu
žės 9 d. (BNS) — Antradienį
Rytų Anglijos Ipswich miesto
teismas leido suimti du Lietu
vos piliečius, kurie kaltinami
nelegaliu asmenų įvežimu į
valstybę.
Lietuvos piliečiai — Romu
aldas Janavičius ir Egidijus
Rutkauskas — yra jachtos
„Marija", kuria į Britaniją at
vyko 13 asmenų, įgulos nariai.
Jachta registruota Lietuvoje.
Kaip informavo Safolko gra
fystės policijos atstovas spau
dai, vėlyvą sekmadienio va
karą į Lewingtono prieplauką
netoli Ipswich miesto atplau
kė 11 metrų ilgio jachta
„Marų'a", kurioje buvo 13 žmo
nių — 9 vyrai ir 4 moterys.
Pasak policijos atstovo spau
dai, jachtą pasitiko vietos poli
cijos, muitinės ir imigracijos
tarnybos pareigūnai. Du jach
toje buvę žmonės pabėgo ir
trečiadienį tebesislapstė. Li
kusieji 11 buvo sulaikyti. Pa
aiškėjo, kad jie visi — Lietu
vos piliečiai.
Policijos atstovo spaudai tei
gimu, manoma, kad jachta at
plaukė per Šiaurės jūrą iš
žemyninės Europos.
Policįja sulaikė ir apklausė
penkis įgulos narius. Du iš jų
— R. Janavičius ir E. Rut
kauskas — buvo perduoti Ipswich teismui, likusieji trys —
imigracijos tarnybai.
Kaip informavo Didžiosios
Britanijos Vidaus reikalų mi
nisterijos spaudos tarnyba
Londone, sekmadienio vakarą

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS@EARTHLINK.NET

* Seimas p a t e n k i n o Vyte
n i o Andriukaičio įgeidžius:
po pusės metų „kaulijimo"
Seimo valdyba opozicijos vado
vu pasiskelbusiam V. Andriu
kaičiui nusprendė skirti dar
vieną padėjėją. Tačiau pagei
daujamo didesnio atlyginimo
parlamentaras negaus. Šiuo
metu V. Andriukaitis gauna
kiek didesnį nei 5,000 litų at
lyginimą.
(LŽ. (Elta)
* Šiaulių oro uosto per
tvarka Lietuvai kainavo
per 131 mln. litų, iš kurių
119.3 mln. — paskola su vals
tybės garantija. Tačiau nei ža
dėtieji „boingai", nei „ruslanai", nei „konkordai" čia ne
skraido. Šiaulių oro uosto re
konstrukcija, neatnešusi no
rimų rezultatų, iki šiol lieka
svarstymų ir kritikos objek
tas.
(R. Eha)
* Šiaulių miesto tarybos
posėdyje pavyko įveikti
daugiau kaip mėnesį trukusią
politinę valdymo krizę. Atsi
statydinimo siekusi opozicija
neišlaikė laiko išbandymo —
du jos nariai perėjo į valdan
čiosios daugumos gretas ir pa
rėmė miesto mere, sociallibe
rale Vidą Stasiūnaitę. <LR. Eita.'
* Apklausos duomenimis,
Lietuvos žmonėms socialli
beralai atrodo glaudžiausiai
susiję su korupcija — 28.6
proc. apklaustųjų mano, kad,
esant dabartinei valdžiai, NS
labiausiai pagarsėjo korupci
jos skandalais. 24.5 proc.
mano, kad korupcija labiau
siai būdinga liberalams, 7.2
proc. — konservatoriams, 5.5
proc. — socialdemokratams,
2.3 proc. — Centro sąjungai.
31.9 proc. apklaustųjų šiuo
klausimu neturėjo nuomonės.
* Vilniaus savivaldybės
administratorius be mokes
čių atskaitymo gauna 3,553
litus, Teisės departamento di
rektorius — 4,410 litų, Ekono
mikos departamento direkto
rius — 3,307 litus. Energeti
kos ir ūkio departamento di
rektorius — 3,307 Lt, Sveika
tos ir socialinės apsaugos de
partamento direktorius —
2,866 Lt. Kultūros, švietimo ir
sporto departamento direkto
rius be mokesčių atskaitymo
gauna 2,866 Lt, Miesto plėtros
departamento direktorius —
3,307 Lt, Miesto ūkio skyriaus
vedėjas — 3,969 Lt, Socialinės
paramos centro direktorius —
3 , 2 2 4 Lt.

(BNS)

* Apklausos duomenimis,
41 proc Lietuvos gyven
tojų abejoja socialliberalų pa
jėgumu valdyti valstybę. 37.2
proc. gyventojų mano, kad NS
tai sugeba, 21.8 proc. ap
klaustųjų šiuo klausimu netu
ri nuomonės.
<BNS>
* „Gallup e-Ratings" ap
klausos duomenimis, šių
metų pradžioje Baltijos val
stybėse Internet'u naudojosi iš
viso 878,000 gyventojų. Per
metus šis skaičius padidėjo
1.7 karto.
(LR. EIU>
* Neseniai pasibaigusio
gyventoju surašymo duome
nys rodo, kad didžiausias Lie
tuvos kurortas sparčiai sens
ta. Negalutiniais duomenimis.
Palangoje gyvena apie 18,000
žmonių, iš kurių didesnė pusė
— pensininkai. Kurortas tam
pa savaitgalio kurortu ir tur
tingųjų gyvenamąja vieta. Ar
tėjant vasarai, savaitgaliais
čia suvažiuoja taip pat turtin
gesnieji
KD. Eltai

* Seimo k o n s e r v a t o r ė s
Rasa J u k n e v i č i e n ė trečia
dienį davė paaiškinimus Ge
neralinei prokuratūrai dėl
viešai paskleistų teiginių apie
neva nuperkamus savivaldy
bių tarybų sprendimus. Kovo
pabaigoje į prokuratūrą su pa
reiškimu kreipėsi Kėdainių
miesto taryba ir paprašė iš
kelti parlamentarei baudžia
mąją bylą už ^šmeižtą", Kė
dainių rajono taryba pasijuto
apšmeižta, kai kovo 12 d. R.
Juknevičienė televizijos lai
doje „Panorama", kalbėdama
apie korupciją, pareiškė nuo
monę, jog kai kurios savival
dybės, tarp jų ir Kėdainių, yra
priklausomos nuo finansinių
grupuočių ar pavienių mag
natų ir tokiu būdu nuperkami
net tarybų sprendimai. Tačiau
jau dabar aišku, kad bau
džiamoji atsakomybė R. Juk
nevičienei negresia. Genera
linė prokuratūra išsiųs Kė
dainių merui Viktorui Muntianui paaiškinimą, kad asmens
garbė nėra nusikaltimo objek
tas ir baudžiamoji byla nebus
keliama. Kėdainių savival
dybė su R. Juknevičiene gali
bylinėtis teisme civibne tvar
ka. Paprastai tokiose bylose
prokuratūros atstovai nedaly
vauja.
(BNS)
* J a u d a u g i a u k a i p 3 sa
vaites r e m o n t u o j a m a s AB
..Klaipėdos laivų remonte" sto
vintis burlaivis „Meridianas".
Aleksandro Gridino individua
lios įmonės,
užsiimančios
pramoniniu alpinizmu, dar
buotojai nemokamai apžiūrėjo
stiebus ir sijas. Gedimų nustatinėtojai specialia ultragarso
ir vaizdo aparatūra matavo
stiebų ir sijų metalo storį- Vi
sus šiuos darbus stebėjo Loido
laivų draudimo bendrovės (tai
seniausia Anglijos laivų drau
dimo firma) inspektorius Kon
stantinas Motanovas. Jo teigi
mu, apžiūros rezultatai nesą
blogi.

(K, Elta)

* P a l a n g o s centras šiuo
metu ištuštėjęs, jame neliko
parduotuvių. Vytauto gatvėje į
praeivius žvelgia tik tuščios
stiklinės vitrinos. Per pasta
ruosius keletą metų Palangoje
neliko nė vieno veikiančio ba
seino, kuriais anksčiau galėjo
didžiuotis kurortas. Sausi, be
vandens visi „Lino" bei „Jūra
tės" baseinai. Verslininkai ne
labai linkę investuoti į pramo
gas. Kur kas pigiau ir papras
čiau susigrąžinti įdėtus pini
gus į laikinų restoranų ir ka
vinių verslą.
(KD.Elta.
* Kauno Priešgaisrinės
gelbėjimo t a r n y b o s gelbėto
jams antradienio vakarą teko
imtis neįprastos užduoties —
nuo 2 metukų mergaitės gal
vos jie nuėmė aliuminio puo
dą. Išdykėlė Miglė bežaisdama
įkišo galvą j puodą. Mergaitės
mamai bei močiutei nepavy
kus jo nuimti, moterys krei
pėsi į greitosios pagalbos me
dikus, kurie iškvietė Prieš
gaisrinę tarnybą. Ugniagesiai
mergaitės galvą ištrynė alieju
mi ir nuėmė puodą. ..Gelbė
jimo operacija" truko 2 minu
tes.
BNS!
Sutrūni; mai: K - "Klaipėda". KD "Kauno diena". LA -"Lietuvos aidas".
LR -"Lietuvos rytas". LŽ - "Lietuvos
žinios. R - Respublika". VŽ - "Verslo
žinios"
Naudotasi Lietuviu grįžimo į tėvynę
informacijos centro atsiusta medžiaga

KALENDORIUS
Gegužės 10 d. Antoninas. Beat
ričė. Putinas, Servaida, Songaila,
Viktorina.
Gegužės 11 d.: Mamertas, Miglė,
Pilypas. Roma. Skirgauda*.

~

DRAUGAS, 2001m. gegužės 10 d., ketvirtadienis

LIETUVIU
DETROIT, MI
ALTORIAUS
D R A U G I J O S METINĖ
ŠVENTĖ
Šv. A n t a n o parapijos bažny
čioje, Atvelykio sekmadienį,
balandžio 22 d. buvo aukoja
mos šv. Mišios už gyvas ir mi
rusias
Altoriaus
draugijos
nares. Mišias aukojo klebonas
kuo. Alfonsas Babonas. Giedo
j o ir vargonavo muz. Stasys
Sližys. Įspūdingai skambėjo
Cesar F r a n c k „Panis Angelicus", C. Gounod „Sanctus Benedictus" ir Franz Schubert
»Ave Maria". Per pamokslą
k u n . Babonas sveikino visas
Altoriaus draugijos n a r e s . Au
kojimui aukas nešė pirminin
kė Josephine Janulatė ir nau
joji narė seselė vienuolė Zosė
Strakšytė.
Po Mišių gražus būrelis na
rių ir svečių dalyvavo mažo
joje salėje narių suruoštuose
suneštiniuose pusryčiuose ir
metiniame susirinkime. Mal
dą prieš valgį sukalbėjo kun.
Alfonsas Babonas. Pirmininkė
Josephine Janulatė sveikino
nares ir padėkojo už dalyva
vimą šv. Mišiose, susirinkime
ir vaišėse. Visoms narėms
įteikė'dovanėlę.
Altoriaus
draugija
buvo
. -. įsteigta 1943 metais. Jos stei
gėja Marija Boris, draugijai
pirmininkavusi iki jos mirties
(1966 m.). Draugija rūpinosi
-altorių puošimu, užtiesalų al
toriams pirkimu bei pataisy
mu. Parūpindavo ir kamžas
bei kitus liturginius drabu
žius.
Dabar draugijai priklauso
~- •,-25-. n a r e 8 : Josephine Janulatė,
, .pirmininkė,
Eugenija Bulotie
nė, Eugenija Butavičienė, Ele
n a Čižauskienė, Varadee Dunaskis, dr. Birutė Girnienė,
Stefanija Juškienė, Regina
Juškaitė-Švobienė,
Bernice
Markavich, Ona Kašalienė,
• Antanina Leparskienė, Pauli
n e Musgrove, Antanina Pet
rauskienė, Danutė Petraus
kienė, Ona Pusdešrienė, Ona
Šadeikienė, Onutė Selenienė,
Natalija
Sližienė,
Morta
Strakšienė, Marytė StrakSytė,
Janice Strakšienė, seselė Zosė
Strakšytė, Denise Strakšienė,
Pranciška Televičienė ir Mari
j a Žilinskienė.
Regina Juškaitė
Švobienė
•
ATSISVEIKINOM SU
A. TAMULIONYTELENTZ
•i -

.

Gegužės 5 dieną, \ Dievo Ap
vaizdos bažnyčią susirinko gi
minės, draugai ir bendradar
biai iš Floridos, Minnesotos,
*.... Illinois, Ohio valstijų, taip pat
i š Lietuvos ir Kanados, daly
vauti šv. Mišiose už a.a. Aud
ronės Tamuhonytės-Lentz vė
le. Šv. Mišias koncelebravo jė
zuitų kunigas Louis Leise,
specialiai atvykęs iš Vilniaus

DRAUGAS

TELKINIAI

(USPS-161000)
T H E LITHUANIAN WORLD WIDE D A I L Y

ir Šv. Antano bažnyčios klebo
nas k u n . Alfonsas Babonas.
Mišių m e t u giedojo ir vargona
vo muz. Stasys Sližys. Kun.
Leise savo pamoksle pabrėžė
Audronės Tamulionytės-Lentz
paskutinių pusantrų metų gy
venimą kovojant su nepagydo
ma kraujo liga. Jos įnašą Lie
tuvos atsikūrimui verslo sri
tyje, Lietuvos skautų judėji
me, kultūrinėje ir labdaros
veikloje. Praėjusiais metais
Audronė, k a r t u su kitu rašyto
ju, p a r a š ė knygą „Business
Beyond t h e Curtan: Suceeding
in Central and Eastern Europe". Šį mėnesį ši knyga bus
Ambasadorius V. Ušackas su Baitimores pensininku valdyba (iš kaires): pirmininkas A. Skudzinskas, ambasa
dorius V*. Ušackas, sekretore A Marcinkienė ir klubo iždininkas V. Banys.
s p a u s d i n a m a Golf Publishing
of Houston, Texas. Detroito
skautai, kurie budėjo prie bu š.m. kovo 9 d. mirė Botsford
vusios „Gabijos" tunto tunti- ligoninėje, Farmington Hills,
ninkės
urnos, atsisveikino MI.
Kovo 12 d. Dievo Apvaizdos
su 1967-1970 metų buvusia
bažnyčioje
už velionę gedulin
tuntininke. Manvydas Šepetys
gas
šv.
Mišias
aukojo kun. Al
perskaitė Pasaulio Skautų va
fonsas
Babonas.
Mišių metu
dovybės ir Lietuvos Respubli
giedojo
ir
vargonavo
muz. Sta
kos Vašingtone ambasado
sys
Sližys.
Po
Mišių
velionė
riaus Vygaudo Ušacko užuo
buvo
nulydėta
ir
palaidota
jautos laiškus. Liuda Rugienienė atsisveikino Lietuvių Holy Sepulchre kapinėse šalia
Bendruomenės vardu. Stefa savo a.a. vyro, Lietuvos ka
Gedgaudienė, Lietuvos Skau riuomenės savanorio kūrėjo
čių Seserijos vardu. Šeimos Liudviko Petruševičiaus.
Giliame liūdesyje paliko sū
vardu kalbėjo Doug Foley.
Uniformuoti skautai sugiedojo nų Vytautą ir marčią Ramutę
„Vakarinę" skautų giesmę. Ve Petrulius, vaikaičius Danutę
lionė giliam nuliūdime paliko ir Karigailą su žmona Undine;
vyrą William Lentz, sūnų Lietuvoje brolį Juozą Puziną
Andrių McDonald, podukrą su šeima, daug kitų giminių
Jennifer Letnz Black, tėvelius Lietuvoje, JAV ir Kanadoje.
Aldoną ir Robertą Tamulionius bei daug kitų gimimų
SUTVIRTINIMO
St. Petersburg, FL, Lietuvių klubo mišraus choro vadovas muz. dr. Bro
JAV, Kanadoje ir Lietuvoje.
SAKRAMENTAS
A-A. VYTAUTAS
RADZEVIČIUS
Po gedulingų šv. Mišių Die
vo Apvaizdos bažnyčioje, Holy
Sepulchre kapinėse buvo pa
laidotas a.a. Vytautas Radze
vičius, 69 m. amžiaus. Po sun
kios ir ilgos ligos miręs ge
gužės 3 dieną, savo namuose
Livonia, Michigan.
Po rožinio, viešam atsisvei
kinimui vadovavo laidotuvių
direktorė Yolanda Zaparackienė. A.a. Vytautas Radzevičius
buvo „Švyturio" jūros šaulių
kuopos narys. Atsisveikinimo
metu kuopa savo narį pagerbė
dalyvaudami su kuopos vėlia
va. Atsisveikinimo žodį tarė
kuopos ir LŠS išeivijoje vadas
Mykolas Abarius. Velionį į
bažnyčią ir kapines lydėjo
Westland ir Farmington Hills
policijos mašinos. Velionis gi
liam nuliūdime paliko žmoną
Romą, sūnų Algį ir marčią
Joelle, vaikaičius Antanuką ir
Matuką, dukrą Giną, dukrą
Gailę ir žentą Michael, ir sūnų
Andrių. Brolį Vytenį ir žmoną
Saulę Radzevičius su šeima
bei d a u g kitų giminių.

Sekmadienį, gegužės 12 die
ną, 10:30 vai. r. šv. Mišiose
Dievo Apvaizdos bažnyčioje
vyskupas lietuviams išeivijoj,
Paulius Baltakis suteiks Su
tvirtinimo sakramentą.
POEZIJOS POPIETĖ
KULTŪROS CENTRE
Po Mišių 12 vai. vidurdienį,
Dievo Apvaizdos
Kultūros
centre vyks Poezijos popietė,
kurioje savo kūrybą skaitys
poetas Vytautas Bložė ir poetė
Nijolė Miliauskaitė. Popietę
rengia LB Detroito apylinkės
valdyba.
.

mus Kazėnas ir kovo 30 d. koncerte akompanavusi muz. Seda Hakopian.
Nuotr. E l v y r o s V o d o p a l i e n ė s

ST, PETERSBURG, F L
LIETUVIŲ KLUBO
MIŠRAUS CHORO
VAKARAS
St. Petersburgo lietuvių tel
kinys koyo mėnesį baigė lyg
simfonija, kuri, kaip pavasaris
pilnas įvairių žiedų, taip St.
Petersburgo lietuvių telkinys
pilnas įvairių renginių. Pasku
tinis šio- mėnesio renginys,
kovo 30 d. buvo St. Petersbur
go Lietuvių klubo m i š r a u s

choro koncertas, su k a r š t a va
kariene ir laimėjimais.
Šiai grupei j a u kelinti metai
nenuilstamai vadovauja jau
nas, energingas muzikas dr.
Bronius Kazėnas. Šis j a u n a s
muzikas, deja, negyvena St.
Petersburge. Keliaudamas po
50 mylių pašvenčia savo lais
valaikį vadovaudamas St. Pe
tersburgo mišriam chorui, su
teikdamas džiaugsmą choris
t a m s ir klausytojams. Šio cho
ro pirmininkė Aurelija Robertson, o vicepirmininkė — Dan
guolė Cibienė. Choras turi sa-

A-A. KAZIMIERA
PETRUŠEVIČIENĖ
A. a. Kazimiera Petruševi
čienė, po ilgos ir sunkios ligos

St Pet.ershnrgo, FL. Lietuvių klulni mišrus <1

as pavasario sezoną pradėjo sėkmingu koncertu š.m. kovo .'JO.
Nuotr Elvyros Vodopalienės
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vo seniūnus: sopranų seniūnė
yra Sofija Vaškienė, altų —
Liuda Petkuvienė, tenorų —
Valerija Leščinskienė ir bosų
— Vladas Vasikauskas.
Susirinkus svečiams į gra
žiai papuoštą Lietuvių klubo
salę, a n t stalų j a u buvo sudė
tos pietums lėkštės ir kruopš
čiai paruoštos šio vakaro kon
certo programos. Pirmininkė
Aurelija Robertson pasveikino
susirinkusius svečius ir su
svečiais pasidalino šio choro
praeitimi.Teigdama, kad šis
choras įsisteigė prieš 40 metų
ir dainuoja ne tik klubo rengi
niuose, bet tautinėse ir reli
ginėse šventėse, pasirodo tarp
t a u t i n i a m e festivalyje ir yra
dalyvavęs
Lietuvių
Dainų
šventėse. Ilgiausiai šiam cho
rui vadovavo muz. Petras Armonas nuo 1976 m., iki 1997
m. Po to, ji paminėjo, buvo la
bai s u n k u rasti muzikos va
dovą. Trumpai vadovavo muz.
Vytautas Kerbelis ir muz.
Aloyzas J u r g u t i s . Nuo 1998
metų iki dabar šiam chorui
vadovauja visų mylimas muz.
dr. Bronius Kazėnas. Ji prane
šė, kad šio vakaro koncertui
akompanuos muz. Seda Hako
pian. Baigusi šią trumpą istori
nę apžvalgą, Aurelija Robert
son pakvietė choristus į sceną.
Koncertas buvo keturių da
lių: m i š r a u s choro, moterų
choro, vyrų choro ir vėl miš
r a u s choro pasirodymu. Buvo
dainuojamos daugiausia liau
dies dainos. Daug ir dalyvių
prisijungė prie Leonardo Ši
mučio harmonizuotos Lietuvos
partizanų dainos „Stoviu aš
parimus". įdomiai buvo atlik
ta liaudies daina, tautinis šo
kis „Jievarėlio tiltas". Pabai
gai mišrus choras stipriai su
dainavo muz. Stepo Sodeikos
(žodž. Bernardo Brazdžionio)
„Šiaurės pašvaistė". Muz. dr.
Bronius Kazėnas įpindamas
humoro įdomiai supažindin
davo su kiekviena daina, o
kartais net iškeldavo choro
padarytas klaidas, kas klausy-

EUGENEC. DECKER, DOS, P.C.
DANTU GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St.. Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260
DR. JOVITA
KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL
Te). (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS.

Chicago, IL 6 0 6 5 2

Kab. tel. 773-471-3300
DR. L PETREIKIS
DANTU GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave

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

Tel. 773-229-9965

Vatanbos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
tojų buvo labai šiltai priimta.
Po koncerto ir brol. Antano
Grabnicko, O F M , sukalbėtos
maldoj, vyko vaišės ir laimė
jimai. St. P e t e r s b u r g o visuo
m e n ė gali džiaugtis t u r ė d a m a
tokį chorą, k u r i s nenuilstamai
dirba ir džiugina visus savo
pasirodymais.
Paruoštoje programoje, buvo
išspausdintos ir visos padė
kos žmonėms, k u r i e prisidėjo
prie šio koncerto ruošimo. Di
džiausia p a d ė k a t e n k a choris
t a m s , choro v a d o v a m s ir, žino
ma, muz. dr. Broniui Kazėnui;
tai jo meilė lietuvių dainai dar
ilgai s k a m b a St. Petersburgo
choristų lūpose.
Elvyra Vodopalienė

IEŠKO

Sv MIAIOS už a.a. Audrone Tamuhonyte-I,entz buvo aukojamos gegiiJ.es "> d Dievo Apvaizdos parapinis
bažnyčioje Southfield, Michigan Nuotraukoje iš 196H m liepos 17d — Detroito meras .lerome 1' Cavanagh. su
s i t i k i m e su Pasaulio lietuvių jaunimo delegacija Iš k M N'aujokaityte iš !/>s Angeles. 7. Zaparackaite iš |)et
roito, meras Jerome P. Cavanagh, Detroito „Cabijos" tunto tuntininke Audronį- Tamulionyte ir R Lapšvs iš
Austrijos. Susitikimą organizavo Audrone Tamulionyte

Srranlni- l'A. Lietuvos Vyčiu 74-tns kuopus pastangomis jau -r> metai lankomasi pas miesto nierq ir rotušėje
\ a - a r i n Uvtns proga iškeliama Lietuvos vėliava, tuo paminint Lietuvos nepriklausomyhes sukaktį Šįmet pas
merą l.i::kesi ir vėliavos pakėlime dalyvavo I eil iš k
Scranton miesto meras .lim Connors. prel IVter Ma
du- M.••'ha Viarigiias, Nell B.ivoras Romanas Kichard L.iske ir Lieti vos Vyrių 74 kuopos p i r m i n i n k e M a n e
L.iske I eil
l.i/ Kaminskas Martlia VVarnei Maiv Tvvanl/ik, Regina Petrauskiene. Margarot ir Vito
Simuku-

M.D.

KARDIOLOGAS - $IRDIĘS LIGOS
7722 S. Kedzie Ave

GIMINIU

• Ieškomas Tadas Jakšys,
P r a n o s ū n u s . T u r ė t ų būti apie
75-80 metų. B a i g i a n t i s II pa
sauliniam k a r u i , t r a u k i a n t i s
vokiečiams, T. J a k š y s buvo iš
vežtas į Vokietiją, iš ten kurį
laikų buvo g a u n a m i jo laiškai.
Vėliau ryšys n u t r ū k o . J o moti
na Domicėlė J a k š i e n ė . brolis
Stanislovas ir sesuo Zosė j a u
mirė. Ką nors žinančius apie
Tadą J a k š į p r a š o m e pranešti
brolio Stanislovo žmonai Joa
nai J a k š i e n e i , kuri su dukra
Rima J a k š y t e bei a n ū k a i s
Joriu ir T a d u gyvena 7101 W.
94th S t r e e t . Oak Lawn, IL
fi0453: tel, 708-233 6925

<

VELYKOS VOKIETIJOJE
KAZYS BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje
Kristaus Prisikėlimo švente
teko sutikti Bavarijoje. Deja, ji
priminė ne iškilmingas pava
sario dienas, bet Kristaus gi
mimą, kadangi balandžio
mėn. beveik visa Vokietijos že
mė buvo padengta sniegu ir
temperatūra krito žemiau nu
lio. Daug džiaugsmo būta žie
mos sportų, ypač slidžių mė
gėjams. Jie išnaudojo keturias
laisvas nuo darbo dienas (pri
dėdami keletą vasaros atos
togų dienų) išvykai į Alpių
kalnus, tad jau Didįjį ketvirta
dienį Stuttgarto-Miuncheno,
Niurnbergo-Miuncheno greit
keliai į Alpes arba į Austrijos
Zalcburgo puse buvo užtvin
dyti automobiliais. Spūstis
siekė 30-40 km (amerikiečiai
sakytų „bumper to bumper").
Daug nelaimių, kadangi vo
kiečiai pripratę prie neriboto
greičio, kartais važiuodavo
180-200 km į valandą. įvykus
kitoje kelio pusėje nelaimei,
automatiškai
vairuotojų
žvilgsniai persikelia į ją, ste
bint sudaužytas mašinas,
kraujuotus, ant asfalto gulin
čius keleivius. Jau tokia žmo
gaus prigimtis, net smalsu
mas, bet kartu tema ilgesniam
pokalbiui, tačiau mažinant
greitį ir tuo pačiu sudarant
kamšatį jau laisvame kelyje.
Vykdamas į Bavariją, visuo
met sustoju prie motinos am
žino poilsio vietos Augsburgo
katalikų kapinėse (kiek toliau
nuo motinos kapo palaidotas
taip pat aug8burgiSkis aviaci
jos pulk. Viktoras Reimontas),
kartais užvažiuodamas dar į
Hochfeldą, kuriame buvo baltiečių stovykla, užeinu į baž
nyčią, kuri po karo visuomet
buvo užpildyta tikinčiais lietu
viais ir vokiečiais. Juk tai ka
talikiška Bavarija (Augsbur
gas priklauso švabams). Be to,
pokario metais miestuose bu
vo matomi namų griuvėsiai,
ausyse dar skambėjo oro pavo
jaus sirenos, tad bažnyčia bu
vo kaip ramus, po didelės aud
ros uostas, apmąstyti praėju
sius įvykius ir nelaimes, pa
dėkoti Dievui už gyvybę, pasi
melsti už žuvusius gimines,
karius.
Šiandieną apsistojome su
žmona jos brolio šeimoje, apie
30 km nuo Miuncheno, nedi
deliame bavariškame mieste
lyje. Didysis ketvirtadienis,
paskutinės vakarinės Mišios.
Raginu svainę anksčiau va
žiuoti į bažnyčią, kadangi vė
liau teks stovėti tik prie durų.
.Nesijaudink, — atsako ji, —
vietos užteks". Ir tikrai baž
nyčia pustuštė, o suoluose
daugiausia žilagalviai. Kur
dingo po karo užaugusi karta?

EDMUNDAS PETRAUSKAS
Nr.10
Visur švaru, juodo ugniakalnio smėlio vaizdingi
paplūdimiai, kaip ir St. Vincent saloje. Idealu. Ar iš
tiesų?..
„Bolero" prisiriša prie tolokai nuo pakrantės išsitiesusio tilto tu prieplauka jo gale. Dar lyg lynoja,
ūkanota. Nepaisydami, be lietsargių, plūstam iš laivo.
Keista, niekas nebijo sušlapti. Vienišas „pan" muzi
kantas skambina plienine statine. Skamba gerai, ne
taip glntinančiai garsiai, kaip anie — per tuziną Trini
dado Panjard'e... Pakrantėje armija baltų japoniškų
septynviečių Tojotų ir kitų, su juodais, kaip smala,
skubančiais keleivius susižvejoti, jų vairuotojais ir pa
starųjų pavaduotojais, agentais. Visi siūlo geriausius
•turus" už tantisntias kainas. Daugumai jau išvykus,
Įtiek palaukus ir nesulaukus bendrakeleivių, tik už 26
dol. (užuot 30 dol. kito vairuotojo siūlomų) vieni du
vežami kaire, britų papročiu, lėtai, siauromis Roseau
gatvelėmis pro įdomios, egzotines augmenijos pilną,
nedidelį botaniko* (veik kiekviena veili sala turi)
soda. Jame stabtelėjus prie „cannon ball" medžio su
(senųjų patrankų) sviedinių dydžio vaisiais, vairuoto
jas — gidas Riley „prisivilioja" dar lenkų porelę (nuo
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Danutė Bindokumė

Ne taupyba, o gamyba

Vyrai užeigose gurkšnoja alų,
lošia kortomis, moterys ruošia
velykinį stalą. Kiek geresnis
vaizdas Didįjį penktadienį —
šventovė beveik pilna, o Di
džiojo šeštadienio vakarinės
iškilmės džiaugėsi gausiu ti
kinčiųjų skaičiumi (apklausa
parodė, kad tik 36 proc. vo
kiečių katalikų dalyvavo Pri
sikėlimo Mišiose).
Senu papročiu, pintinėse at
nešamos Dievo dovanos, pade
damos prie altoriaus, kurias
vyskupas pašventino. Tai duo
nos, pyrago riekės, dažyti
kiaušiniai, kumpis, druska, ir
iš miltų keptas avinėlis. Ve
lykų rytą, po pusryčių, vaikai
bėga į kiemą ieškoti paslėptų
šokoladinių kiaušinių, zuikių,
bei kitų įvairių saldumynų.
Deja, šiemetinis sniegas nelei
do jų slėpti žolėje, krūmuose,
tad teko kabinti ant šakų, ar
net slepiant kambariuose. Ta
čiau vaikams būta daug
džiaugsmo, girdint aplinki
niuose namuose jų klegesį.
Esant Bavarijoje ir neaplan
kius jos sostinės Miuncheno
— būtų tas pats, kaip atvy
kus į Madridą, pamirštant
Prado muziejų. Kiekvienos
dienos tas pats vaizdas prie
rotušės aikštės: šimtai ameri
kiečių, prancūzų, italų, japonų
(būtinai su foto aparatais!),
pilnos aplinkinės kavinės, val
gyklos ir „knaipės" svečių. O
pagrindinė geležinkelio stotis
— tikras Babilonas. Čia susi
tinka turkai, graikai, serbai,
kroatai, albanai, kurdai, tam
siaodžiai ir kitos Miuncheno
tautybės bei rases. Sustoję
grupėmis, tie, buvę „Gastarbeiter — svečiai darbininkai"
bei paskutiniai karo atbėgėliai, gvildena kasdieninius gy
venimo reikalus, kartu slapta
prekiaudami narkotikais. Ne
sistebiu, kad stotyje matomi
policininkai ir kriminalinės
policijos atstovai. Mačiau,
kaip vienam pietietiškos iš
vaizdos vyrui, staiga du civi
liai užlaužė rankas, trečias
pradėjo tikrinti kišenes, nu
maudamas net batus. Nestin
ga ir seniausios pasaulyje mo
terų profesijos atstovių, slan
kiojančių daugelyje šalutinių
geležinkelio stoties gatvių.
Atrodo, kad jos policininkams
yra gerai pažįstamos. Taigi,
Miuncheno stotis nė kiek ne
siskiria nuo matytų Frankfur
to ar Hamburgo.
Ta pačia proga trumpas ba
landžio 18 d. televizijoje paro
dytas vaizdas, vedant dviem
policininkams aukštą, raume
ningą skustagalvį vyriškį, kar
tu žinių pranešėjui sakant: jis,
gerų uždarbių vilionėm, darbam

ORINOKU, PRIE SALTO
ANGEL

DRAUGAS, 2001 m. gegužės 10 d., ketvirtadienis

Kai pastaraisiais dešimtme vairuotojų visgi sėdi už tos
čiais Amerika susidurdavo su „pageidaųjamiausios susisie
energijos trūkumais, iš Va kimo priemonės" vairo.
šingtono pasigirsdavo patari
Vis tik anksčiau ar vėliau
mas: reikia taupyti! Pats tik liepto galas prieinamas. Tas
riausias būdas išvengti energi ypač akivaizdžiai pasirodė
jos krizių ir dujų, benzino, praėjusią žiemą, kai staiga
elektros kainų kilimb, yra var šaltesnėse Amerikos valstijose
totojų pastangos apkarpyti be „pritrūko" gamtinių dujų, aly
saikį sunaudojimą. Taip daug vos, o Kalifonujoje — elektros
metų amerikiečiai stengėsi energijos. Žinoma, jeigu varto
šalčiau gyventi žiemą, pakęsti tojas įstengė mokėti atitin
daugiau karščio vasarą, pirkti kamą kainą (suprask — pasa
automobilius, kurie važiuoja kiškai aukštą), galėjo gyventi
kiek galima daugiau mylių su ir šiltai, ir šviesiai. Pavasariui
galionu benzino... Galbūt toks beauštant, į aukštų kainų cho
„taupumas" nesukrovė per di rą įsijungė ir benzinas. Ir dar
delių atsargų krašto energijos kaip! Šiandien jo galionas jau
aruoduose, bet žmonėms su peršoko du dolerius ir žada
Minkšto sniego gniužulėliai? Pavasario žiedai? Ne, tai saulės žaismas neseniai išsprogusių liepų lapeliais Lietu teikė pasitenkinimą, kad kiek
ma kopti aukštyn. Su skystojo
vos sostines parke...
Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka.
vienas asmeniškai įdėjo bent kuro kainomis, be abejo, ati
menką įnašą.
tinkamai pabrangs ir produk
valgykloje, namų ruošoje, at naujadaras „kolarstwo") R. kus, Katalikų Bendriją, ka
Ypač didesnės tarptautinės tai, ir paslaugos. Tad nereikia
veždavo iš Lietuvos moteris ir Rumšo pavardę, pažymint: dangi ji neprisidėjo prie žydų
įtampos metu, buvo stengia stebėtis, kad žmonės reikalau
atėmęs jų pasus, „parduodavo" „Litwa". Tačiau daugiausiai gelbėjimo. Tačiau tuo klausi
masi ieškoti energijos pakai ja valdžios įsikišimo...
į viešuosius namus. Vaizdas iš lietuviškų pavardžių yra Len mu reikės sugrįžti atskiru
talų savame krašte, kad ne
Dabartinis JAV prezidentas
Hamburgo linksmybės St. kijos futbolo gyvenime — Poš straipsniu.
reikėtų pasikliauti vien naftos tiems prašymams ir reikalavi
Pauli kvartalo.
kus, Žvirgždauskas, Mikulėar kitų žaliavų importais, ku mams kurčias neliko. Deja,
Kokiu tikslu nuvykau į ge nas, Radžius. Jie visi žaidžia
TARPTAUTINĖ PARODA rie bet kuriuo metu galėjo Vašingtono sprendimas dau
ležinkelio stotį? Užsieninė aukštoje Lenkijos futbolo ly
nutrūkti. Tačiau, įtampoms ir gelį dar labiau sujaudino. Pa
HOLOKAUSTO TEMA
spauda visuomet mane vilioja; goje.
krizėms pasibaigus, viskas vėl gal viceprez. Diek Cheney,
nuvykus į netolimą Heidel
Ilgiau norėčiau sustoti prie
Tarptautinėje konferencijoje grįždavo į senas vėžes, o pla pateikusį planą, kaip išlyginti
bergą, ar Mannheimą, kur „Žycie — Gyvenimas" laik „Holokausto aukų atminimas" nai ieškoti energijos pakaitalų
krašte susidariusias energįjos
taip pat jų geležinkelio stotyje raščio ir jame išspausdintos (The Amsterdam Conference būdavo atidedami į šalį.
painiavas, ne taupymas svar
galima nusipirkti angliškus ir Dancigo Brigitos bažnyčioje on Remembrance), kuri gegu
Per tą laiką subtiliai keitėsi bu, o gamyba. (Koks vis dėlto
lenkiškus laikraščius. Aišku, simbolinės Kristaus kapo nuo žės 2-5 dienomis vyko Amster ir krašto gyventojų pažiūra į
didesnis pasirinkimas milijo traukos. Prie Kristaus kapo dame, dalyvavo ir Lietuvos ekologiją. Tas žodis netrukus skirtumas nuo buvusio Bill
Clinton vyriausybėje Al Gore,
niniame mieste. Palyginus, ant grindų didelėm raidėm atstovai.
tapo pažįstamas ir nuolat gir tiek dėmesio skyrusį aplinko
brangoka ji yra pensininkui: matomas lenkiškas užrašas:
Konferenciją rengė tarpvy dimas. Švarus oras, vanduo,
liberalinė „Gazeta Wyborcza" „Žydai nužudė Jėzų ir pra riausybinė 10-ties šalių darbo neužteršta aplinka susilaukė saugai). Jei šiam tikslui reikia
kainuoja 3 m. (1,36 dol.), Lon našus. Ir jie (žydai) persekioja grupė holokausto švietimo ne vien atitinkamų vyriausy paaukoti valstybės drausti
dono „The Independent", „Eu- mus". Klebono pareigas eina klausimais. Šiemet šiai grupei bės įstaigų, bet ir eilinių gy nius, oro, vandenų ir —ap
skritai aplinkos — švarumą,
ropean edition" — 5 m (2 dol.), buvęs prez. L. VValesos nuo pirmininkaujanti
Olandijos ventojų pritarimo — net ir to tai „tikslas pateisina prie
konservatyvi „Rzeczpospolita" dėmklausys prel. Henrik Jan- vyriausybė pakvietė į konfe kiu paprastu būdu, kaip var
3,20 m., „The Times" 5,50 m. kowski. Dancigo vysk. Tadas renciją dviejų Lietuvos mu toto popieriaus, metalo, stiklo mones". Kas gi pagaliau svar
(2,05 dol.). Angliškos politinės Goclavski savo pamoksle ne ziejų (Kauno DC forto bei Vil ir kitų atliekų, galimų panau biau — ar Aliaskos tundrų ir
žinios panašios į vokiečių, minėjo prelato pavardės, ta niaus Gaono žydų muziejaus) doti įvairių daiktų gamybai, briedžių gerovė, ar žemesnes
daug vietos skiriama futbolui. čiau pareiškęs, esą Jėzus buvo specialistus — J. Menčiūnie- atskyrimu nuo kitų atmatų. benzino kainos; ar neribotas
Tiesa „The Times* pasaulinėje nukryžiuotas ne žydų reikala nę, R Puišytę, J. Zakaite, S. Kone kiekviename mieste (ir kiekis pigios elektros- energijos
oro apžvalgoje iš Baltijos vals vimu, bet Dievo valia. Prel. H. Dovidavičių, A Nestetovienę. mažesnėse vietovėse) gyvento ne tik Kalifornijai,' 'bet visam
tybių įtraukė ir tai lietuvišku Jankowski 1988 m. buvo me Minėtieji specialistai pasikeitė jai buvo raginami kreipti dė kraštui, ar naujų elektros jė
vardu tik mūsų sostinę. Ba tams suspenduotas, jam pa darbo patirtimi ir bendradar mesį į aplinkosaugą, nes mū gainių eilės, dygstančios že
mės plotuose, kažkada skir
landžio 13 d. tamperatūra Vil sakius, kad Dovydo žvaigždė biavimo planais.
sų planetos ištekliai nėra neri tuose draustiniams?
niuje buvo plius 8*.
yra įtraukta į hakenkreucą
Tuo pat metu Amsterdame boti, kaip anksčiau manyta.
Varšuvos „Rzeczpospolita" bei kūjį su pjautuvu. Jis yra vyko ir 10-ties valstybių tarp
Visgi Diek Cheney parėžė,
Nors aplinkosauga dar ir
kainuoja 2,70 zlotų. Tai prieš parašęs eilę antisemitinių lei vyriausybinės darbo grupės šiandien labai populiari, tu kad šiuo metu, naudojantis
karinis lenko darbininko die dinių, kurie gaunami kleboni holokausto švietimo klausi rinti uolių pasekėjų (ypač jau naujausia technologija, naftos
ninis atlyginimas (Zlotų kur joje. Buvęs prez. L. Walęsa jau mais posėdžiai, į kuriuos pir nimo tarpe), bet visgi tik iki gręžiniai nesudaro tiek pavojų
sas: 100 zlotų = 20,45 dol.). 1990 m. „nutolo" nuo savo mą kartą stebėtojos teisėmis tam tikro laipsnio, t.y., kol aplinkai, kaip anksčiau, o ir
Balandžio 13 d. šis dienraštis nuodėmklausio, nors Dancigo buvo pakviesta dalyvauti ir žmonėms ji netrukdo. Taip, elektros jėgainės, nors varo
pirmame psl. išspausdino Len laivų statyklos darbininkų Lietuva. Lietuvai atstovavo ir pavyzdžiui, atsitiko ir su skys mos akmens anglimis, neiš
kijos mafijos įvykdytą „sąskai streiko metu (įsteigta „Soli- jos pasiekimus bei problemas tuoju kuru: iš didžiųjų susisie mestų į orą tiek taršos, kad
tą", įsakius Austrijos sostinės darnosc" organizacija — KB.) šiais klausimais pristatė am kimo priemonių įmonių pra padidintų pavojų ozonui ar pa
lenkiškos mafijos vadovui J. glaudžiai
bendradarbiavo, basadorius ypatingiems pa- dėjo gausiai riedėti sunkūs, piltų ant miškų, upių, ežerų ir
Baranskiui nužudyti Varšuvos klausė jo patarimų. Prel. H. vedimams profesorius Alfon dideli, daug benzino maukian dirvų „rūgštų lietų. Prez.
viešbutyje jam nepalankų Ja- Jankowski radijo pasikalbėji sas Eidintas.
tys automobiliai, sunkveži George W. Bush, tarytum pa
ceką Debskį. Plačiau apie tą me prie užrašytų Kristaus ka
Lietuva yra išreiškusi pagei miukai, autobusėliai, pavadin tvirtindamas savo viceprezi
„sensaciją" kituose to laikraš po žodžių dar pridėjęs: piktieji davimą tapti darbo grupės ti patraukliais vardais, nuola dento siūlymus, priminė, kad
čio puslapiuose. Manau, kad amerikietiški žydai iš 1941 m. tikrąja nare, tad dalyvavimas tinėse reklamose pristatomi, Vašingtonas nemano suma
tokiais kriminaliniais įvykiais Jedvabne kaimo įvykio (lenkų Amsterdamo forume bus svar kaip „labiausiai pageidaujami žinti valstybės mokesčius už
domisi varšuviečiai. Gan plati padegtame kluone žuvo šimtai bus žingsnis šia kryptimi. veikliems, jaunatviškos dva benziną ar kaip kitaip pri
sportinė dalis, rasdamas Vroc žydų. Jedvabne kaimas yra
sios, drąsiems pirkėjams". Kas sidėti prie jo kainų numu(ELTA)
lavo (Breslau) krepšinio klube netoli Lomžos — KB.) nori
turi progos važiuoti greitke šimo... Todėl gyventojai tegul
A Vaškio, Sopoto penketuke pelnytis (turėti naudą). New
• Kai purvą brendi kiaurais liais ar net miesto gatvėmis, nesitiki greito pagerėjimo,
D. Maskoliūno pavardes, dvi Yorko sociologas Jan Gross batais, niekaip neįrodysi, kad gali įsitikinti, kad reklamos bent kol nebus įgyvendintas <
račių varžybose (lenkiškas savo studijoje apkaltino len dažnai plauni kojas.
neliko be atgarsio — nemažai viceprezidento planas...
rikiuotėn. Jo visas užpakalinis denis pilnas žiūrovų.
laivo) — ji iš Lenkijos, graži, viduramžė, daili, o jis iš miems ir nepažįstamiems, „man (žmogau) red is bad".
Italijos (sakytum, iš išvaizdos — tenoras), be plaukų,
Nuo Dominykos aukštumų „Bolero" atrodė vaikišku Kai kurie seka didžiųjų pintų virvių — lynų pakran
bet turtingas. Kylame aukštyn tarp staigių kalnų
žaisleliu Roseau pakrantėje, kitam panašiam „žaislui" tėje priėmimo ir kilpos uždėjimo ant molo procedūrą.
posūkių, siauru vientakiu keliu, kai kur užlopytu, kai
kiek toliau praplaukiant. Prieš grįžtant laivan, nusi Iš kažkur girdime „kaip bežinotum, kad čia JAV-ėma
kur skylėtu asfaltu. Aplink apstu žaliai, visa gožian
perkam lauktuvinių dovanų ir butelį (sužinojom tik priklauso — viekas turtinga, blizga, tvarkinga"... Šim
čios, tankios augmenijos su didžiuliais liepsnine spal
atidarius) puikaus, švelnaus vietinio romo už 5 dol. tai atvirais šonais, žibančių autovežimių laukia net
va žydinčiais medžiais, didelėmis koko riešutinė
(kelionėje, laive ir išlipus, visa JAV doleriais). Grįžus trįjų laivų keleivių. St. Thomas (kartu su St. John ir
mis palmėmis, link vaizdingų, iš tolo protarpiais pa
Kanados Londonan, bus įdomu patirti kas rinkimus St. Croiz) J. Valstijos nusipirko 1917 m., Danįjai su
mokėję 25 mihjonus dolerių, yra 13 x 3 mylių dydžio
matomų, Trafalgar Faus krioklių. Saloje jų ne vienas.
laimėjo...
Prie visų reikia dar 15-30 minučių paeiti. Siūlomos
Į St. Thomas U.S. Virgin Islands, iš Dominykos 277 su 55,000 gyventojų. Esam perspėjami, kad JAV že
pirkimui, neįkyriai, lauktuvės — marškinėliai, prie jūrmylės. Popiet išplaukus, tos salos Charlotte Amalie mės ūkio įstatymai draudžia išsinešti bet kokį maistą
skoniai, jais kvepiantis muilas, įvairūs suvenyrai.
uosto Havensight prieplauką pasieksime tik rytojaus iš laivo. Muitines procedūra buvo atlikta dieną anks
Aikštėje prie Trafalgar krioklių vairuotojai, tarp jų
ryto 7 valandą. Jūra kiek aprimusi. Laivo „Bolero" 4 čiau, į „Bolero" atvykus JAV pasienio tarnybos dviems
ir Riley, karštai debatuoja staigiai iššauktuose, sausio
puslapių kasdieniniame „Cruising Paradise" žiniaraš valdininkams, kiekvienam „Bolero" laivu keliaujan
gale įvyksiančiuose valdžios rinkimuose, kandidatuo
tyje mintis šiai dienai „We Are Tomorrows Past" čiam ir įgulai su jais pasimetant su pasais rankose.
jančius ir jų partijas. Kaip spėjau, taip ir paaiškėjo,
(Esam rytojaus praeitis). Darosi melancholiškai liūd Havensight prieplauka, talpinanti paeiliui šonais 4 ke
kad pakelės stulpų „pasagstymai" raudonomis ir
na — daug tiesos. Šiame pasaulyje — visa rytojaus leivinius milžinus, išpuošta pasaulio valstybių vėlia
vomis. Apgailėtinai, Lietuva mažai pasauliniu turiz
mėlynomis vėliavėlėmis — tai besirungiančių politinių
praeitis...
, partijų politinės reklamos žymenys. Riley aiškina (gal
Įprastai keliuos anksti. Laivo koridoriuose, praėji mu besidominti ir nesireklamuodama, jūrkeliaia atne
tik mums „kariukams" — kanadiečiams, norėdamas
muose, deniuose tik vienas, kitas. Dauguma, Sio penk šamų pinigų — didžių pinigų — lyg nepageidaudama
įtikti), kad „red is bad". Per ilga būtų istorija, kad
tadienio, priešpaskutinės dienos laive, rytą dar miega. ir nelaukdama (ne kaip Latvįja su Rigs ir Estija su
mes, Kanados lietuviai, ir tai ant savo kailio patyrė,
Netrukus, jau brėkšta diena su saule už JAV ir britų Tallinnu) čia (ir kitur) savo trispalvės neturėjo — gai
tai gerai žinom. Riley vėl visur pakartotinai pabrėžia,
Virgin Islands salų, giedrame danguje. Eilė salų, sale la. Pakrantė, maratoniško ilgio, knibžda keleiviais i i
kad „raudoni ir jų partija, blogi", kad jos vadas, eida
lių kalnais pasipylusios virš tyvuliuojančių vandenų šių trijų pakrantėn įrištų jūrų navigatorių. Ii didžiųjų
mas mokslus Kanadoje, „sumindžiojęs jos klevo vėlia
(visos Šviesiai, ne tamsiai žalios, kaip Dominyka ar transportinių sunkvežimių tiesiog į laivus tonomis
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rojo tyla ir nežinojimas apie
atkreipė
dėmesį
„Kultūros
ba
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Kur prof. L. Truskos širdis patvirtinti, pvz., įstaigos tar gan sunkiai kalbėjo lietuviš
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voje. Praėjusiais metais pats net ranka užrašytas adresas negaliu pasigirti. Kiek supra
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darė pareiškimą, kad 1941 m. rankose toks nekaltas doku kas. Ii visų pokalbio dalyvių
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valstybėje, svarbu pažymėti nukreiptų įstatymų, augo dis Šešių dienų karo ir išaugusio
„Lietuvių aktyvistų frontas, sekmių. Mano brolį Alfonsą, žinojo pirmąjį bolševikmetį ir
reikia
pradėti.
tai, kad holokaustą suplanavo, kriminacija viešajame sekto žydų bendruomenėse noro su
Laikinoji Lietuvos vyriausybė gydytoją, NKVD kelis mėne vokiečių okupacijos laikotarpį.
kurti bendrą tautinę tapaty
O galvojama štai kas: „Taip organizavo ir įvykdė vo riuje ir aukštojo mokslo įstai
ir tūkstančiai lietuvių". O sius įkalino ir sunkiai tardė Esu perėjęs P*r kelis vokiečių
bę".
jis tuo metu buvo prezidento už tai, kad pas nušautą parti kalėjimus. Svečias i i Izraelio pat tiesa tai, kad Hitleris ir kiečiai". Ši traktuotė skiria gose. Žydai buvo ekonomiškai
Audronė V. Škiudait*
sukurtos tarptautinės komisi zaną rado jo išrašytą receptą. pradėjo pasakoti apie naujai SS, ypač okuparijos pradžioje, pačių žydų ir viso likusio pa- izoliuoti nuo visuomenės. Iš
DRAUGAS, 2001 m. gegutės 10 d., ketvirtadienis

AR LEISIME ISTORIKAMS
KLASTOTI LIETUVOS
ISTORIJĄ?

„Nežinau, kaip a i tuos tardy
mus atlaikiau", vėliau jis sa
kydavo.
Ne „tyrinėtojų", kurie būtais
ir nebūtais nusikaltimais sku
ba apkaltinti antibolševikinius ir antinacinius rezisten
tus, dėmesiui, bet teisingumo
išsiilgusios visuomenės infor
macijai noriu pateikti trejetą
pavyzdžių, kaip ano meto pap
rastas dokumentas dabarti
nių tyrinėtojų rankose gali
tapti rimtu įkalčiu.Visi tie pa
vyzdžiai susiję su asmeniška
patirtimi.
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įgijo Darbo rūmų suaugusiųjų lietuvių bendruomene Mem- kartojamas.
likusius
artimuosius. Jis gimė Kaune. Buvo sūnus
gimnazijoje Kaune. 1943 m. mingene, kiekvieną pirmą mė
„Tvirtai prisirišęs prie savo
karininko
bei optikos inžinieriaus Kazimiero Motekaičio
įstojo į Kauno kunigų semina nesio sekmadienį aukojo šv. tėvynės, jis ne tik aktyviai tar
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įšventintas kunigu.
cijos metais. Visus kvietė ne
mėgo muziką ir vargonavo St. Thomas Aąuinas parapijoje.
Apie pusę metų talkino Sie bintoją, pamaldų piligrimą, užmiršti Lietuvos ir melstis už
Velionis priklausė American Chemical Society, Knights
lovados direktoriui tėvui A. vaišingą šeimininką, uolų reli jos žmones", — sakė kardino
of
Columbus,
American Guild of Organists, Brazos ValBernatoniui, šešerius metus gijos mokytoją, geros knygos las, taip pat primindamas pla
ley
kompiuterių
klubui, Ateitininkų korporacijai
kapelionavo Memmingeno ir propaguotoją, gėlių mėgėją ir čią prel. A. Bungos kunigiš
„Grandis",
vaikystėje
priklausė Skautams.
apylinkių lietuviams, ruošė augintoją, nepralenkiamą or kąją ir visuomeninę veiklą,
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kurios vaisiai gan ženklūs.
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College
Station mieste bus
Po to perėjo į vokiečių sielo linksmą žmogų.
Užuojautos laiškuose ją pabrė
Panevėžio „siauruką" prisiminus.
atnašaujamos
šv.
Mišios
už
velionio
sielą.
Velionis buvo pašarvotas žė ir Kelno kardinolas Joavadą, gaudamas klebono vietą
Velionis
bus
pervežtas
ir
pašarvotas
Čikagoje
Augsburgo vyskupijoje, Mittel- Vilniaus Kalvarijų parapijos chim Meisner bei Augsburgo,
penktadienį,
gegužės
11
d.
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Bradyneufnacho parapijoje dirbo 7 salėje. Laidotuvių pamaldos kur ilgus metus darbavosi pre
Gill
laidojimo
namuose,
2929
W.
87
St.
Evergreen
Park,
metus. 1967 m. buvo perkeltas vyko Vilniaus Kalvarijų baž latas A. Bunga, vyskupas VicIL.
Iš
Brady-Gill
laidojimo
namų
šeštadienį,
gegužės
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į naujai kuriamą Šv. Ulricho nyčioje balandžio 29 dieną.
TEN, KUR AŠ GIMIAU
tor Josef Dammaertz, OSB.
d.,
9
v.r.,
velionis
bus
atlydėtas
į
Švč.
Mergelės
Marijos
„Palaiminti mirusieji, kurie Kard. J. Meisner rašo: „... jis
parapiją Bad Woerishofeno
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos
Kadaise pro mano gimtąjį tas siaurojo geležinkelio ruo mieste. Jo aptarnavimui buvo miršta Viešpatyje: jie atilsės
žymiai prisidėjo prie vokiečių
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis
Panevėžio miestą važinėjo žas neseniai paminėjo 100 me priskirtos dar trys parapijos. nuo savo vargų, nes jų darbai
ir lietuvių ryšių bei draugys
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
garvežių traukiami traukiniai tų gyvavimo sukaktį. Ta proga Už nuopelnus sielovados dar juos lydi* (Apr. 14,13).
tės. Nežiūrint kalbinių ir vals
Nuoširdžiausiai kviečiame gimines, draugus ir
ir traukinėliai. Anais laikais buvo suorganizuota teatrali be Augsburgo vyskupas jį ap
tybinių barjerų svarbiausia
pažįstamus
dalyvauti šiose apeigose.
Vilniaus arkivyskupijos
traukiniai ir geležinkelis buvo zuota išvyka. Tąsyk siauruku dovanojo „Geistlicher Rat"
jam buvo pasaulio Katalikų
kurąja
lyg ir neatskiriama miesto važiavusius kviestinius sve garbės titulu. Kun. Antano
Nuliūdę liko: žmona Veronika, duktė Milda ir
Bažnyčios bendruomenė, ku
čius užpuolė plėšikus vaizduo
dalis.
žentas Lawrence DeVoe, sūnus Kasys ir marti
riama ant bendro tikėjimo pa
Keičiasi laikai, keičiasi ap jantys teatro aktoriai ir, dai
Ramunė bei anūkas Mantas Motekaičiai, sūnus
matų".
ATSISVEIKINIMAS SU PRELATU
linka, keičiasi ir žmonės. Va, nos žodžiais tariant, pareika
Liudas ir marti Lina Motekaičiai, sūnus
Liūdna, atsisveikinant su
Š.m. balandžio 29 d. Vii- patirtimi.' Jis tėviškai globojo
neseniai atėjo žinia, jog siau lavo „dėkit pinigus ant stalo ir
Bronius, brolis Manigirdas, uošvienė Liucija
rasis geležinkelis neteko pir- geriausius daiktus savo". Gy niaus Kalvarijų kapinėse pa klierikus, kunigus, pasaulie kun. Antanu, bet šviesi Ve
Tijūnėlienė ir kiti giminės bei draugai
. mykštes reikšmės. Turimomis venant už jūrų marių imi ir laidojome nuoširdųjį, gerąjį ir čius, pagelbėdamas semtis pa lykų laiko liturgija, kuria pa
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600
žiniomis, anksčiau buvo už pagalvoji, kodėl, švenčiant su dosnųjį prelatą Antaną Bun tirties Vokietijos parapijose, lydėjome jį pas Viešpatį, raiš
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arba www.petkusfuneralhomes.com
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įstaigose.
Bažnyčios
veiklos
Biržus nutiestas saurasis ge West" triuko? Juk Lietuvoje kard. A. J. Bačkis, vadovavęs
ležinkelis. Dabar atėjo eilė ir niekuomet nebuvo užpuldinė šv. Mišioms, vyskupai J. Tu atgaivinirnas, Jos dvasios* ug apie būsimą džiaugsmingą at jautos g. 5, Pilaitė) šiuos ketu susilaukusi Šilutėje gyvenusi
mano nepamirštamam siauru jami traukiniai. Nebent orga naitis, J. Žemaitis, J. Matulai dymas bei stiprinimas, pasau eitį Dievuje. Ją nuolat pabrėž ris vaikelius pasveikino Vil Čeponų šeima.
Šįmet, kovo 6 dieną, Vil
kui. Apie tai pranešinėja lietu nizatoriai užsigeidė nūdienos tis, R. Norvilą, įvairių vys liečių aktyvesnis dalyvavimas davo ir prel. Antanas Bunga. niaus mero pirmasis pavaduo
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jo
kartotais
parapijų
gyvenime
buvo
nuo
niaus
universitetinės Antakal
viškoji žiniasklaida. Apie tai pomėgiais „praturtinti" sukak kupų kunigai, seselės vienuo
tojas Algimantas Vakarinas.
žodžiais,
kuriuos
priminė
latinis
prelato
rūpestis.
nio
ligoninės
Moterų klinikoje
lės, pasauliečiai.
kalba ir svetur gyvenantys pa tuvinį „spektaklį".
Vilniaus savivaldybė ketver
kard.
A
J.
Bačkis:
„Vergelts
Kunigo
Antano
(mėgdavo,
gimė
antrasis
sostinės ketver
Neilgai teko prelatui džiaug
nevėžiečiai. Vėliausiomis ži
Dievaži, čia nenorima nei
tukui parengė gražių dovanų.
Gott..."
—
„Teatlygina
tau,
kai
jį
taip
vadindavo)
asme
tukas
—
trys
berniukai ir
niomis, nutarta tenkintis ret mokyti, nei patarinėti. Tik pa tis tėvyne, į kurią gyventi su
Jie gavo 2 dviratukus, 2 pasDievas..."
nybės
ryškiausios
savybės
bu
mergaitė.
Trečiojo
ketvertuko
sykiais pasitaikančiomis turis sakyti, kad tokia „kritiška" grįžo 2000 m. rudenį. Nors
pirtukus, 2 lėles, 2 elektro
Kun.
Aušvydas
Belickas
vo
nesavanaudiška
meilė
kiek
—
po
Čeponų
ir
Latukų
— su
tinėmis kelionėmis.
mintis buvo iškilusi keliems pusę amžiaus gyveno ir dirbo
nines mašinėles, 2 dėliones, 2
vienam
žmogui,
gailestingu
silaukė
Gancevskių
šeima.
panevėžiečiams, Vokietijoje, mintimis ir viso
konstruktorius.
Ką gi, reikia suprasti ir pri buvusiems
Latukų ketvertukas gimė (ELTA)
prasti. Vis tik kažkaip gaila vaikštinėjant. Čikagos Mar- keriopa pagalba jis visada bu mas ir tarnavimas. Jo namų
DOVANOS
durys
ir
širdis
buvo
atviri
vo Lietuvoje. Atkūrus Nepri
1998 metų balandžio 30 dieną
nykstančio siauruko. Atviriau ąuette Parko apylinkėje.
KETVERTUKO
Vilniaus miesto universiteti
kalbant, gaila ir nebegrįžta
Dar neišblėso prabėgusių klausomybę, dažnai lankyda kiekvienam keliauninkui iš
GIMTADIENIUI
* Valstybės kontrolierius
nėje ligoninėje, Moterų klini
mai prabėgusių vaikystės bei dienų prisiminimai. 1941 m. vosi joje, organizavo Vokietijos Lietuvos, o stalas niekada ne
buvo
tuščias
alkanam
ar
iš
Balandžio 30 dieną vilniečių koje. Kiek siekia medikų at J o n a s Liaučius pasiūlė Sei
paauglystės dienų.
vasarą, besitraukiant raudo vyskupų keliones į Lietuvą bei
pasitaikydavo materialinę ir dvasinę pagalbą troškusiam. Kard. A. J. Bač Latukų ketvertukas — Diana, mintis, tai — pirmasis ket mui siaurinti Valstybės kont
„Lietuvos geležinkelio" vado narmiečiams,
vybės teigimu, siauruko apri visokiausių netikėtumų. Vie mūsų atsinaujinančiai Bažny kis, atsisveikindamas su pre Laurynas, Dominykas ir Min vertukas Vilniuje. O iš viso rolės užduotis, atsisakyti kvo
bojimą paskatino milijoniniai ną dieną Panevėžio Pilies gat čiai, kiek galėjo rėmė pats. latu, kalbėjo: „Jis karštai my daugas — šventė trečiąjį gim Lietuvoje pokario metais — tos, baudimų, revizijų ir, be to,
nuostoliai. Anksčiau kai kam ve sunkvežimiu važiavę karei Daugelyje pastatytų ar stato lėjo Dievą, -ištikimai tarnavo tadienį. Ta proga Gilužio vai antrasis. Beveik prieš tris dar padidinti Valstybės kont
siaurukas buvo bemaž pagrin viai apšaudė Lietūkio naftos mų bažnyčių sienose įmūryta Bažnyčiai ir su nuoširdumu kų lopšelio darželio filiale (Pa dešimtmečius ketvertuko buvo rolei skiriamas lėšas. .LR. Elta,
dinė susisiekimo priemonė. tankus. Pro kulkų pramuštas ne viena prel. A. Bungos ply priimdavo kiekvieną žmogų
Dabar jau sakoma, kad mažai skyles prasiveržė benzinas. ta, o sielovada atnaujinta jo Buvo linksmas, draugiškas,
Sumanus sandėlio sargas, ne
kas juo besinaudoją.
Beje, prieš penketą metų delsdamas ėmė drožti pagaliu
siauruku vadintas geležinke kus. Mes gi, palipę kopėčio
lis buvo pripažintas kultūrinę mis, kaišiojome pagaliukus į
vertę turinčiu paminklu. Rei kulkų pramuštas skyles. Taip
pavyko
sustabdyti
kėtų paminėti, kad siauruku mums
buvo susidomėję britai, o taip bergždžiai tekėjusį benziną.
kopėčiomis,
pat vokiečiai ir, regis, olandai. Besikarstydami
Užsieniečiai ketino siauruką pamatėme netoliese prie pat
paversti turistine atrakcija. siaurojo geležinkelio ruožo,
Buvo sukrutę ir vietos gyven liepsnojančią žemę. Matyt,
tojai (panevėžiečiai, anykštie- koks nors žmogelis, eidamas
čiai, troškūniečiai ir kt.) išsau geležinkeliuku numetė smilks
goti siauruką ateinančioms tančią nuorūką. Mes, sargo
kartoms. Deja, nei vieniems, raginami, susiradome kastuvų
nei kitiems nepavyko nieko ir, persimetę į kitą tvoros
pusę, ėmėmės žemėmis slopin
aiškesnio padaryti.
Iš Panevėžio į rytus nuties- ti besiplečiantį gaisrą. Pavy
ko! Pamenu, tą dieną suauges
ni žmonės kalbėjo, kad, vėjui
pučiant priešinga kryptimi,
ugnis galėjo nušluoti greta
AR LEISIME...
stovėjusius
gyvenamuosius na
Atkelta iš 4 psl.
mus,
i
lt makes a world of difference when you fly SAS
jog nepriklausoma Lietuva
1940 m. pati paprašė, kad So Ak, tų pačių metų rudenį su
to Lithuania.
vietų Sąjunga ją okupuotų, ką silaukėme atlyginimo. Miesto
jau šiandieną skelbia (jau bu valdybos nutarimu, už atliktą
No one makes round-tnp travet to Lithuania easier and more convenient than SAS.
vęs?) tarptautinės komisijos „žygdarbį" buvo paskirtos pi
From Chicago, we offer daily service to Vilnius with a hassle-free connection via
Stockhotm When you're ready to return. you'H enjoy same-day travel back to
pirmininkas
prof.
Liudas niginės dovanos ir išrašyti lei
Chicago
through our Copenhagen hub Find out what a workj of difference SAS
Truska.
dimai nusipirkti normuojamos
can make for your next tnp Just call your Travel Agent or SAS at 1-80O-221-235O
Iniciatyvos komisijai suorga medžiagos naujutėlaites dra
or visit our website at www.scandmavian.net.
nizuoti galėtų imtis Amerikos bužių eilutes.
lietuvių taryba ir Pasaulio
Oopvttm Tkw MTMM TlMG
nma
%
mm
Petras Petrutis
73Sam*l
Stockholm
SK946
Crucago
4 2 0 om
Lietuvių Bendruomenė. Jei
11 50 am
SK 744
9 2 0 am
Vilnius
Stockholm
išeiviai nuo tos pareigos atsi
Copennagpr,
2 2 0 pm
v*mu5
140om
SK743
sakytų, ar prieš istoriją ne
5 4 0 pm
SK943
Copenhagen
Chicago
3 3 0 om
• Kol galvosi apie Žemės ru
atrodytų panašūs į Vienuolio• V S ^ u * VAr* fr, r«wnqr ^pv,jt *ofr*
Žukausko .užkeiktuosius vie tulio reikalus, puode gali pris
N'ors Stelmužė garsi snvo šonu ąžuolu, bet ten ir puSys pražios...
nuolius", kurie turėjo ir galėjo, vilti burokas, taip pat vadina
J . TamulaJčio nuotrauka
mas rutuliniu.
bet nepadarė.

A. A. PRELATAS
ANTANAS BUNGA

TARP MUŠU KALBANT

A.tA.
Dr. RAMŪNAS JUOZAS
MOTERAITIS
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DRAUGAS, 2001 m. gegužės 10 d., ketvirtadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE.

„Svajos" šokėjai Greta Germanaviciotė ir Linas Umbrasas repetuoja Vie
nos valso pokylio programai, kuri vyks šį šeštadienį, gegužes 12 d., 8 val.v. PLC Lietuvių fondo salėje.

Švč. M. Marijos Nekalto
prasidėjimo
bažnyčioje
(2745 W. 44th Str.) gegužinės
pamaldos vyks pirmadieniais,
trečiadieniais ir penktadie
niais 6 val.v. Giedosime švc.
Mergelės Marijos litaniją ir po
to pagarbinsime Švč. Sakra
mentą.
Nuveskite savo svečius
prie Buckingham fontano, ku
ris laikomas vienu iš didžiau
sių ir gražiausių fontanų pa
saulyje. Prieš 74-erius metus
750,000 dol. vertės fontaną,
skirtą savo brolio Clarence at
minimui, Čikagos gyvento
jams padovanojo Kate Buckin
gham. Dabar nuo pavasario
iki rudens šis fontanas veikia
kasdien nuo 10 val.r. iki 11
val.v. Buckingham fontanas
yra pastatytas prie pat Michigan ežero, netoli nuo Čikagos
meno instituto.
JBANK (Joint Baltic Ameri
can National Commitee) de
šimčiai savaičių ieško vasaros
stažuotojo (intern). Pareigos
- „Reports to Managing Director and Program assistant" suteiktų galimybę dirbti Kon
grese
ir
administracijoje,
skleisti žinias apie baltų rei
kalus ir palaikyti ryšį su Ame
rikos baltų (Lietuvos, Latvijos
ir Estijos) bendruomenėmis.
Kandidatas turi turėti prakti
kos tarptautiniuose santy
kiuose, vyriausybės darbe, tu
ri gerai rašyti ir nusimanyti
kompiuteriuose, taip pat bus
įvertintas geras vienos iš trijų
kalbų mokėjimas. Kandidatas
privalo būti Amerikos pilietis.
10 savaičių programai skiria
ma 2,000 dol. stipendija. Re
ziume iki gegužės 18 dienos
siųsti: JBANK, c/o Algis Ri
mas, 400 Hurley Avenue,
Rockville, MD, tel. 301-3401954, fax 301-309-1406; epaštas jbanc@jbanc.org

Naujas n e m o k a m a s tele
fonas 1-877-CHICAGO skir
tas turistams arba čikagiečiams. ieškantiems informaci
jos apie Čikagos viešbučius,
ekskursijas, festivalius, kultū
rinius renginius, parduotuves
ir 1.1. Visas 365 dienas per me
tus, 24 valandas per parą pa
slaugus kelionių patarėjas in
formuos, kokius viešbučius už
sisakyti, kaip pasinaudoti spe
cialiomis nuolaidomis, jūsų
prašymu jums išsiųs informa
cinį vadovą „Chicago Official
Visitors Guide". lankstinukus
ir kitas žinias apie Čikagą. Ki
tas būdas sužinoti visą šią in
formaciją yra aplankyti mies
to informacijų centrus (Visitor
Information Centers). kurie
įsikūrę Chicago Water VVorks,
163 East Pearson Street at
Michigan Avenue ir Chicago
Cultural Center, 77 East Randolph. Informaciją turistams
taip pat atrasite internete
www.cityofchicago.org I
To'irism

Atsiųsta

paminėti

Turite d r a u g ų , k u r i e sun
kiai k a l b a lietuviškai, bet
labai domisi lietuvybe, Lietu
va ir jos gyvenimu? Užsakyki
te jiems Amerikos lietuvių
žurnalą „Bridges" anglų kalba
ir jie atras vertingos, jiems rū
pimos informacijos. 2001 m.
balandžio mėnesio „Bridges"
numeryje rašoma apie NATO
reikalus, JBANC veiklą, o taip
pat spausdinami
linksmi,
liūdni ir įdomūs lietuvių kil
mės amerikiečio James M.
Boubonio kelionės į Lietuvą
įspūdžiai. Žurnalo redaktorė Rasa Ardytė-Juškienė, admi
nistracijos adresas - LAC,
Inc/Bridges, c/o Ramas Pliūra, 1927 West Boulevart, Racine. WI 53403.

APIE BŪSIMĄ ALTO DARBO KONFERENCIJA
Kiekvienais metais Ameri
kos lietuvių tarybos Čikagos
skyrius rengia metinę darbo
konferenciją, kurioje valdyba
pateikia pranešimus: pirmi
ninkas — apie tai, kas padary
ta metų laikotarpyje, iždinin
kas — apie finansinę atskai
tomybę. Revizijos komisija
(trustees) — pasakoja, ar fi
nansai yra gerai tvarkomi ir
ar sutinka įrašai kasos kny
goje. Žinoma, tokie praneši
mai yra būtinai reikalingi, nes
kiekvienais metais nuo darbo
konferencijos skyriaus vadova
vimą perima kita organizacija.
Po pranešimų iš organizacijų
pristatytų atstovų yra sudaro
ma skyriaus valdyba ir taryba
vienerių metų kadencijai.
ALTo Čikagos skyrių sudaro
12 organizacijų. Keturios pa
grindinės organizacijos — R.
Katalikų federacija, Socialde
mokratų sąjunga,
Tautinė
sandara ir Lietuvių tautinė
sąjunga siunčia po 7 atstovus į
valdybą ir tarybą. Kitos liku
sios organizacijos siunčia po 3
atstovus. Šiais metais metinė
darbo konferencija, kuriai va
dovauja R. Katalikų Federaci
ja ir pirmininkauja Evelina
Oželienė, šaukiama š.m. gegu
žės 26 d., šeštadienį, 9-10 v. r.
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus patalpose, antrame
aukšte, 6500 S. Pulaski Rd. Po
pranešimų ir valdybos sudary
mo bus aptariami kiti svarbūs
reikalai, kurių yra apsčiai.
Kiekvieną kartą, rašant apie
ALTą, prisimenam jo steigėjus:
Leonardas Šimutis vyresnysis,
dr. Pijus Grigaitis, Mykolas
Vaidyla, Antanas Olis, Juozas
Laučka ir kiti. Visi jie jau yra
ANGLŲ KALBOS
PAMOKOS - INTERNETE
Tiems, kas domisi anglų kal
bos pamokomis internete, „Gi
ja" siūlo puslapius, kurių dau
guma - nemokami, bet ke
liuose nemokamą informaciją
galima gauti tik nedidelėje
puslapio dalyje:
English-Zone.Com
http://members.home.net/
englishzone I index. html
The ESL Quiz Center
http:/ I www.pacificnet.nt I
sperling I quiz I tgrammar
Quia - Where learning
takes you
http://www.quia.com/
(
English Quizzes
http://202.23.150.181/
users I kkitaolclass I material I
quizl#toefl
standtestųz
http: I leleaston.com I
standtestqz. htmlRtoefl
grammarqz
http: 11eleaston.com I
grammarqz.html#test
TOEFL tęst scores improve
with our Free TOEFL Essay
Writing Tips
http:/1
www.editenglish. com I
free_writing_tips. htm
English as a Second Language
http: 11 www.rongchang.com/

iškeliavę į Amžinybę, palikda
mi šį garbingą ir labai reika
lingą politinį veiksnį, kuris ir
dabar dar tebegyvuoja. ALTas
Lietuvos laisvinimo srityje,
per 50 metų yra atlikęs daug
milžiniškų darbų. Jeigu ne
ALTas, tai ir daugelio mūsų
čia nebūtų buvę. Tą visi gerai
žinome.
1990 metais Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, nerei
kia dėl jos kovoti, bet reikalin
ga visokiais būdais padėti at
sikurti. Kaip visi žinome,
padėtis Lietuvoje dar ne visai
susitvarkiusi, jos padangę tru
putį drumsčia juodi debesys.
Daug praeis metų, kol mūsų
Tėvynė atsikels tikram, nau
jam ir laisvam gyvenimui.
Taigi, kaip matome, po val
dybos pranešimų klausimuose
ir sumanymuose bus aptaria
mi labai svarbūs nauji reika
lai. Ypač Lietuvos įstojimo į —
NATO reikalas. Čia galėsime
išsiaiškinti, kokiais būdais ga
lėsime tuo reikalu pagelbėti.
Bus ir daugiau reikalų, ku
riuos vieningai turėsime ap
tarti.
Todėl visa lietuviškoji visuo
menė, kuriai dar rūpi Lietu
vos reikalai, prašomi gausiai
atsilankyti į šią darbo konfe
renciją. Visiems bus įdomu
išgirsti, ką ALTas nuveikė
per pereitus metus ir kokie
darbai šiais metais laukia
naujos valdybos.
Po konferencijos visi bus pa
vaišinti užkandžiais. Bend
raudami prie kavos puoduko
galėsime pasidžiaugti, kad dar
galime tęsti kimią ALTo veik
lą.
Ant. Repšienė
Guide to Grammer and
Writing
http:/1ccc.commnet.edu I
grammar I index, htm
Learning Grammar - Eng
lish for Beginnėrs - Grammar
Exercises for ESL EFL Beginn
http:/1esl.about.com I
library Icourses'f
blcourses_beginner_grammar.
htm
Grammar Hahdbook
http:/1
www. english. uiuc.edu lcws I
wworkshop I
grammarmenu. htm
OWL Handoūts Listed by
Topic
http:/1
owl.english.purdue.edu I
writers I by-topic. html
English Basics - Free Gram
mar and Writing Worksheets
http: 11 www. rhlschool. com I
english. htm
On-Line English Grammar
http: 11 www.edunet.
com I
english /grammar I
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„SAULĖS" MOKYKLOJE MOTINOS DIENA
Don Vista Community Cen
ter, 3300 Gulf Bhrd., St. Pete
Beach gegužės 12 d., šešta
dienį, 10 vai. rytą, „Saulės"
mokyklos patalpose mokinės
ir mokiniai kviečia visas apy
linkės mamytes į joms ren
giamą pagerbimą. Bus proga
susipažinti su mokiniais, jų
darbeliais ir talentais.
SIDABRINIS „LIETUVIŲ
ŽINIŲ" JUBILIEJUS

..Žiburėlio" Mon<«sson mokyklėlėje jv;nr;us darbelius dirba Adomas Kelpša. Aleksas Kubilius. Dsanukas
Abate. Paulius Silninas. mokyt»|-i Žibute. M,i as MrC.irthy. Lukas Colius. Gabryte Razmaitė ir Klytė McCarthy

St. Petersburg, FL, Lietuvių
klubo informacinio biuletenio
„Lietuvos žinios" 25-osios gy
vavimo sukaktuvės bus pa
minėtos gegužes 23 d. 2 vai.
p.p. Lietuvių klube. Progra
moje
numatyta:
cepelinų
pietos su vynu ir sukaktuvių
pyragu. Nuotaikingoje žodinė
je ir muzikinėje programoje
bus apžvelgta 26^erių metų
biuletenio leidimo veikla.
Visi klubo nariai ir svečiai
kviečiami
sukaktuviniame

JAV LB Vidurio vakarų apygardos suvažiavimo, vykusio balandžio 28 d. PLC „Bočių menėje", klausosi (iš kai
rės): LR amabasadorius Vašingtone Vygaudas Ušackas, XVI tarybos nariai Bronius Juodelis, Juozas Polikaitis,
Salomėja Daulienė, LR generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, J. Januškevičius, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Algimantas Gečys.
B. A. Vindasienės nuotr

JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖS
SUVAŽIAVIMAI
2001 m. balandžio 28 d. Pa
saulio lietuvių centro „Bočių
menėje" įvyko du suvažiavi
mai, t.y. Vidurio vakarų apy
gardos apylinkių valdybų bei
darbuotojų ir XVI tarybos na
rių pasitarimai.
Po pietų vyko JAV LB Kraš
to valdybos sukviestas net
trijų apygardų suvažiavimas,
subūręs 90 aktyvių bendruomenininkų.
9 vai. ryto Vidurio vakarų
apygardos suvažiavimą pradė
jo Birutė A. Vindašienė, pak
vietusi sugiedoti Amerikos ir
Lietuvos himnus. Po to ji per
skaitė savo kūrybos progai
pritaikytą maldą. Praeitais
metais mirusieji bendruomenininkai buvo pagerbti susi
kaupimo minute.
Darbotvarkė buvo pristatyta
ir priminta be pataisų. Žodžiu
suvažiavusius sveikino JAV
LB Krašto valdybos pirminin
kas A. Gečys, vicepirmininkas
organizaciniams reikalams dr.
R. Kriaučiūnas, ALTo centro
valdybos pirmininkas S. Kup
rys. Raštu buvo gauti sveiki
nimai iš Krašto valdybos nario
Liūto Jurskio ir ALTo Čikagos
skyriaus pirmininkės Evelinos
Oželienės. Kiek pavėlavęs at
vyko LR ambasadorius Vygau
das Ušackas ir generalinis
konsulas Čikagoje Giedrius
Apuokas. Abu jie sveikino su
važiavusius dalyvius.
Protokolas buvo pristatytas
visiems raštu ir priimtas be
garsaus skaitymo.
Buvo skaitomas Vidurio va
karų apygardos pirmininkės
B. A. Vindasienės pranešimas.

Pasirodo, kad valdyba per 12
mėnesių yra atlikusi net 24
darbus ir turėjusi 11 posėdžių.
Taigi, buvo daug dirbta. Iždi
ninkė Stasė Korres pranešė,
jog iždas netuščias, o kontro
lės komisija ją pagyrė už pui
kiai vedamas iždo knygas.
Vidurio vakarų apygardos
vicepirmininkės specialiems
reikalams Irenos M. Kirkuvienės pasisakymas buvo taiklus
ir realus, sukėlęs visiems rim
tų minčių.
Apylinkių pirmininkų pra
nešimuose matėsi daug įdėto
darbo ir gyvo entuziazmo. Tai

renginyje dalyvauti ir links
mai praleisti popietę su dabar
tiniais ir buvusiais redakcijos
bei administracijos darbuoto
jais.
Pietums vietas ir stalus
užsakyti iki gegužės 20 d. pas
Sofiją Vaškienę tel. 344-1928
arba sekmadieniais klube.
Pietų auka - 10 dol. vienaU
asmeniui.
Parengta pagal
„Lietuvių žinios"

W O R C E S T E R , MA

gi Lietuvių Bendruomenė dar
ilgai gyvuos, ypač kai trečioji
lietuvių banga jau dirba Waukegan-Lake County apylinkėje
ir jau perėmė Lemonto apy
linkės valdybą.
Trumpą pranešimą Šv. Ka
zimiero kapinių reikalais davė
Birutė Matutienė.
Rezoliucijų komisiją sudarė
Mindaugas Baukus, dr. P. Ki
sielius ir dr. J. Januškevičius.
Visos pristatytos rezoliucijos
buvo vienbalsiai priimtos.
Nesant pakankamai laiko
ilgų diskusijų nebuvo, o visi
dalyviai vaišinosi Ritos Šakenienės skaniais virtinukais,
stiprindamiesi
popietiniam
suvažiavimui.
BA.V.

Lietuvos Respublikos ambasadorius Vygaudas Ušackas sveikina gausų
LB Vidurio Amerikos rajoninį suvažiavimą. Prie stalo sėdi JAV LB Vidu
rio v a k a r ų apygardos pirmininkė Birutė A. Vindašienė, rytą vedusi Vidu
rio v a k a r ų apygardos suvažiavimą.

TRAGIŠKASIS
BIRŽELIS
LB Worcesterio apylinkė
birželio 10 d., sekmadienį,
ruošia Tragiškųjų birželio įvy
kių minėjimą.
10 vai. ryto šv. Mišios Šv.
Kazimiero parapijos bažnyčio
je už ištremtuosius į Sibirą,
užprašytos Lietuvių Bendruo
menės. Po Mišių parapijos sa
lėje minėjimas. Kalbės Nekal
GARBINGI SVEČIAI
to Marijos Prasidėjimo vienuo
NOTTINGHAM
lijos seselė Verutė, neseniai
atvykusi iš Lietuvos, dirbanti
Balandžio 28 d. kun. S. Ma Aririvy. Jurgio Matulaičio
tulio, MIC, vedamą Aušros
Vartų Marijos židinį Nottingham aplankė arkivyskupas Jo
• Namams pirkti pasko
nas Bulaitis, vysk. Paulius
los
duodamos mažais mėnesi
Baltakis ir Londono lietuvių
niais
įmokėjimais ir prieina
klebonas kun. Petras Tverijomais
nuošimčiais.
Kreipkitės į
nas. Arkiv. J. Bulaitis atvyko
M
u
t
u
a
l
Federal
Savings,
iš Albanijos, kur yra Šventojo
2
2
1
2
West
Cermak
Road.
Sosto atstovas; vysk. P. Balta
Tel.
(773)
847-7747.
uk.)
kis, pasaulio lietuvių išeivių
ganytojas iš JAV, kun. Petras
• 27 centai skambinant \
Tverijonas, Londono lietuvių Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
klebonas. Po to visi svečiavosi per parą, 7 dienas per savai
pas kan. V. Kamaitį Manches- te, 6 sekundžių intervalai.
ter. Vysk. P. Baltakis dar ap J o k i ų mėnesinių mokesčių.
lankė Vasario 16-osios gimna Tikslus apskaičiavimas. Koky
ziją Vokietijoje, o Židinyje biškiausias ryšys. Paslauga be
vedė maldavimą už pal. arkiv. apgaulės. Kreipkitės vakarais
J. Matulaičio, MIC, paskel lietuviškai į TRANSPOINT
bimą šventuoju. Jo užtarimu atstovą su 8 metų patirtimi
Lietuvoje esąs įvykęs naujas tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
stebuklas, kuris kaip tik rei 708-386-0659. TRANSPOINT
kalingas skelbti šventuoju.
— patikimiausias ryšys su
Kun. S. Matulaitis, MIC Lietuva bei visu pasauliui

slaugos namuose. Tais sun
kiais sovietų okupacijos lai
kais seselė Verutė Beišytė, su
kitomis Lietuvoje likusiomis
seselėmis, dirbo pogrindyje.
Jos labai daug iškentėjo ir tais
skaudžiais pergyvenimais pa
sidalins su mumis. Rengėjai
kviečia visus atsilankyti į pa
maldas, minėjimą ir prisimin
ti nekaltus mūsų brolius, se
ses ištremtus kančioms ir mir
čiai į* neišmatuojamo Sibiro
tundras. Paskirkime minėtą
sekmadienį jų prisiminimui.
Po minėjimo visi dalyviai
bus pavaišinti užkandėliais ir
kavute.
x Karaliaučiaus srities
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $50 — Ona Adomaitienė;
Adolfas Brinkis; Kun. Anta
nas Rubšys; Valentinas Šer
nas. $38 — Dr. Birutė Kasakaitis. $25 — Algis ir Vaida
Mikuckis; Isabel Oksas; Frank
Zapolis. $20 — Aldona Buntinaitė; Stasys ir Evangelina
Kungys; Dr. Česlovas Masaitis. $10 — Birutė Blaževičius;
Vilius ir Marytė Čėsna; Ludmila Stulpinas; Valerija Vaičjurgienė. $5 — A.P. Bagdonas;
Juozas Paliulis; Jonas Anta
navičius. Dėkojame visiems
rėmėjams.
„Karaliaučiaus
krašto lietuvybei", 1394
Middleburg, Ct., Naperville,IL 60540-7011. (Skelb.)
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