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* Rusijos generaliniame
konsulate Klaipėdoje buvo
įteiktos Maskvos vyriausybės
stipendijos
9 geriausiems
Klaipėdos studentams, besi
mokantiems rusų kalba. Sti
pendijos įsteigtos 1996 m.
Maskvos mero Jurij Lužkov
sumanymu pagal pagalbos
tautiečiams, gyvenantiems už
sienyje, programą,
i K, Eltai
* Lietuva yra pasirengusi
padėti Gruzijai pertvarkyti
karines pajėgas, įgyvendinti
demokratinę
kariuomenės
kontrolę, keistis regioninio ir
bendradarbiavimo su NATO
patirtimi. Tokia nuostata iš
sakyta įvykusiame Lietuvos
krašto apsaugos ministro Lino
Linkevičiaus ir Gruzijos parla
mento Užsienio reikalų pako
mitečio pinnininko, gynybos ir
saugumo komiteto nario Iraklij Bogava susitikime. Buvo
paminėta, kad Gruzijos poli
tinės partijos pritaria ir pačios
Gruzijos integracijai į Europos
Sąjungą. Dauguma jų pasisa
ko ir už narystę NATO, o
šiemet birželio mėnesį Gruzi
jos teritorijoje vyks karinės
pratybos, kuriose pirmą kartą
dalyvaus ir sąjungos šalys.
(Elta)

* Nuo birželio 4 dienos
Rusijos ambasada Vilniuje ir
generalinis konsulatas Klai
pėdoje pradės išduoti naujo
pavyzdžio Rusijos Federacijos
vizas, įklijuojamas į pasą. Prie
naujo pavyzdžio vizų bus iš
duodamos užsieniečio atvyki
mo išvykimo kortelės. Rusijos
ambasada informavo, kad
seno pavyzdžio vizos (įdėklai)
dar bus išduodamos iki šių
metų liepos 1 dienos ir galios
iki vizos galiojimo laiko pabai
gos. Kvietimo vizai į Rusijos
Federaciją gauti tvarka nesi
keičia — pateikiant dokumen
tus vizai gauti ambasadoje
arba generaliniame konsulate
reikės užpildyti dvi anketas ir
pateikti dvi nuotraukas. <BNS>

* Liustracijos komisija
užbaigė prisipažinusių sovieti- •
nio saugumo (KGB) bendra
darbių apklausas. Kaip sakė
liustracijos komisijos pirmi
ninkas Vytautas Damulis, iš
viso buvo apklausta daugiau
kaip 1,500 užsiregistravusių
jų, norėjusių pripažinti savo
praeities ryšius su KGB. Jis
pažymėjo, kad informacija
apie neprisipažinusius savo
ryšių su KGB teismo sprendi
mu viešai bus skelbiama dar
negreitai. Tokių asmenų, ku
rie neprisipažino, o komisija
gali įrodyti jiems bendradar
biavus su KGB, pasak V. Damulio, yra tik kelios dešimtys.

Trijų dienų vizitą Lietuvoje pradėjo Tarptautines atomines energijos
agentūros (TATKNA'i Kuropos, Lotynų Amerikos bei Vakarų \zijos sek
cijos techninio paramos departamento vadovas Massoud Samie. KUHS su
sitiko su Lietuvos žemes ūkio ministru Eugenijumi Gentvilu.
G e d i m i n o Ž i l i n s k o (E "a; nuotr.

* Valstybės kontrolė, tirdama, kaip „Mažeikių nafta"
panaudojo valstybės vardu
gautas ir valstybės garantuo
tas paskolas, palygino jos
veiklos rezultatus su kitomis
panašiomis šalyse kaimynėse
veikiančiomis naftos perdirbi
mo bendrovėmis. Kontrolieriai
padarė išvadą, kad 33 proc.
„Mažeikių naftos" akcijų par
davimas, vertinant įmonės
(BNS) veiklos rezultatus, gali būti
nesėkmingiausiu
* L i e t u v a kartu su kitomis laikomas
Baltijos šalimis turi tapti tarp Centrinės Europos naftos
NATO ir Europos Sąjungos perdirbimo įmonių, nes valsty
(ES) dalimi, teigė NATO Par bė negavo jokių lėšų. R-Elta
lamentinės Asamblėjos (PA)
* Birželio 1-18 dienomis
sesijoje Vilniuje dalyvaujan Baltijos jūros regione vyks
čios Vokietijos delegacijos va didžiausios kasmetinės pra
dovas Markus Mackelis. Pa tybos Baltijos regione JBALklaustas, ar įmanomas Vokie TOPS 2001". Tai JAV organi
tijos valdžios ir opozicijų par zuojami mokymai pagal „Part
tijų sutarimas dėl NATO nerystė taikos labui" progra
plėtros į Baltijos valstybes, M. mą tarp NATO ir ne NATO
Mackelis sakė, kad kol kas Vo Šalių.
(Elta)
kietijos pozicija nėra aiški ir
suformuluota. „Mes diskutuo
*
Lietuvos
krepšinio
sime šiuo klausimu Vokietijos rinktinės vyriausiasis trene
Parlamente. Manau, k a d tik ris Jonas Kazlauskas gali tap
metų pabaigoje bus aiškesnė ti Lenkijos čempiono Vroclavo
vyriausybės pozicija", — sakė „Zepter Idea" treneriu. Prieš
M. Mackelis.
<BNS> metus su Kauno Žalgiriu atsi
sveikinęs J. Kazlauskas spau
dai neseniai užsiminė, kad vėl
norėtų treniruoti klubinę ko
mandą.
R-Elta

Krepšinio aikštelėje — Lietuvos
ir JAV politikos, spaudos
atstovai
V i l n i u s , gegužės 30 d.
(BNS) — Lietuvos politikos ir
žurnalistikos atstovai po per
mainingos kovos krepšinio
aikštelėje buvo priversti pri
pažinti amerikiečių pranašu
mą — laimėję pirmą kėlinį,
antrajame jie nusileido taiklu
mu bei sparta ir varžybas pra
laimėjo rezultatu 57:65.
Abiejų šalių politikus ir
žurnalistus suvedė Vilniuje
vykstanti NATO Parlamenti
nes Asamblėjos pavasario sesya, s u kuria Lietuva, be kita
ko, sieja savo viltis gauti pa
kvietimą į sąjungą 2002 me
tais. Kai kurie lietuviai varžybų
dalyviai ir žiūrovai po rungty
nių juokavo, kad j ų pralai
mėjimas amerikiečiams krepši
nio aikštelėje bus dar vienas
žingsnis narystės link — kaip
atpildą
už
pralaimėjimą
Lietuva dabar turinti gauti
pakvietimą į NATO.
„Šeimininkų" komandoje
žaidė
Seimo
pirmininkas
Artūras Paulauskas, Lietuvos
ambasadorius
Vašingtone
Vygaudas Ušackas, taip pat
B N S žinių agentūros direk
torius Rimantas Šimkus, LNK
žurnalistas Edmundas Jakilaitis, televizijos laidų vedėjas
Arūnas Valinskas, dienraščio
.Lietuvos rytas" redaktoriaus
pavaduotojas Marius Laurina
vičius, sporto komentatorius

Pagerbtas kardinolo
V. Sladkevičiaus
atminimas

* Baltijos valstybių gy
ventojai nuo šiol galės il
giau būti Maskvoje neužsire
gistravę. Iki šiol Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos gyventojai tu
rėdavo per dieną užsiregist
ruoti Maskvoje VRM vizų ir
registracijos skyriuose arba po
trijų dienų išvykti iš miesto.
Pratęsus terminą, prisiregist
ruoti galima bus per 3 dienas.
Iš kitų miestų ir valstybių į
Maskvą atvykusių piliečių pri
valoma registracija buvo įves
ta Rusijos sostinės merijos
sprendimu.
OBMSI

* Valstybinės duomenų
a p s a u g o s inspekcija nu
sprendė, kad Vilniaus savival
dybės darbuotoja prasižengė,
perduodama bažnyčiai „Tikė
jimo žodis" duomenis apie so
cialiai remtinus vaikus. Pra
ėjusių metų gruodžio mėnesį
iš_ informacinės
sistemos
RŪPYBA buvo atspausdinti
sąrašai su 2,634 soc »I;ai rem
tinų vaikų asmens duomeni
mis. Sąrašus užsakė bažnyčia
„Tikėjimo žodis" ir gautus as
mens duomenis panaudojo
kvietimams į bažnyčios orga
nizuojamą renginį rašyti. Ga
vę tokius kvietimus, pasipikti
nę gyventojai šių metų vasarį
kreipėsi į teisėsaugos institu
cijas. Bylą dėl duomenų per
davimo nagrinės Vilniaus III
apylinkės teismas, kuris savi
valdybės darbuotojai gali skir
ti piniginę baudą. „Tikėjimo
žodis" yra Teisingumo minis
terijoje registruota krikščio
* Mitingą prieš Lietuvos niška religinė bendrija. IBNS>
įstojimą į NATO organizavo
* U i darbo įstatymų nesi
užsienio žvalgybos. „Lietuvos laikymą Valstybinė darbo in
aido" duomenimis, į nesank spekcija yra surašiusi 9,000
cionuotą mitingą prieš NATO administracinių teisės pažei
vėl turėtų susirinkti T. Ver- dimų protokolų ir paskyrusi
baičio vadovaujama pogrindi baudų už 7 mln. litų. Vien per
nė socialistinio jaunimo orga pastarąsias kelias savaites
nizacija.
LA-Elta Valstybinė darbo inspekcija

Linas Kunigėlis ir kiti.
svečių" komandos garbę
gynė JAV delegacijos NATO
PA vadovas, senatorius Gordon Smith, Atstovų rūmų na
rys John Shimkus, „Reuters"
naujienų agentūros Baltijos
* Lietuvos bankas per
šalių biuro vadovas Burton
tris
Siu metų mėnesius gavo
Frierson, dienraščio „The Wall
79.63
mln. litų pajamų ir
Street Journal" žurnalistas
turėjo
34.12
mln. litų išlaidų.
Benjamin Smith, JAV oro
Daugiausiai
pajamų uždirbta
pajėgų kapitonas John Esiš
užsienio
atsargų
valdymo.
tridge. „Svečiams" lietuviai
Didžiausią
išlaidų
dalį
sudarė
taip pat paskolino buvusį
palūkanos
už
paskolas,
in
NBA žaidėją Šarūną Marčiu
dėlius
ir
sąskaitų
likučius.
lionį.
Kongreso atstovas J. Shim
kus, pasižymėjęs tryų tri
taškių pataikymais iš keturių,
pripažintas
naudingiausiu
žaidėju ir gavo prizą — Šiau
rės Europos krepšinio lygos
(NEBL) krepšinio kamuolį.
„Šeimininkų" komandoje vie
nas rezultatyviausių buvo
sporto komentatorius L. Ku
nigėlis ir Lietuvos ambasado
rius JAV V. Ušackas.

* Klaipėdos ligoninėje
Vaidai ir Audriui Fakuliams
iš Klaipėdos rajone Venckų
kaimo gimė trys sveikos duk
rytės: 1,780 g, 2,210 g ir 2,080
g svorio. Jaunoje Pakulių šei
moje jau auga trejų metų sū
nus. Klaipėdoje šiuo metu yra
net trys trijulės, kuriuos netu
ri net metų.
K-Elta

(BNS)

* Lauko reklama išpopu
liarino Kauno bendrovės
.Audimas" prekės ženklą bei
padidino sporto drabužių par
davimus. 2001 metais .Audi
mas" planuoja padidinti apy
vartą 25 procentais.
R-Elta

* „Lietuvos geležinkeliu"
specialistų
apskaičiavi
mais, norint suremontuoti ir
modernizuoti Lietuvos gele
„Mes parodėme, jog lietuviai žinkelius, įdiegti centralizuotą
gali sėkmingai veikti kartu su eismo valdymą, kompiuterinę
NATO atstovais ne tik taikos vagonų judėjimo, pakrovimo,
palaikymo operacijose ar ko ir iškrovimo darbų apskaitą,
vos lauke, bet ir krepšinio artimiausiais metais kasmet
aikštelėje. Įrodėme, kad ga reikėtų skirti maždaug po 400
lime ne tik kartu dirbti, bet ir mln. litų. Pusę jų galėtų už
smagiai praleisti laiką", — dirbti pati bendrovė, likusi pu
džiaugėsi Lietuvos ambasa sė' turėtų būti padengta iš
valstybės biudžeto lėšų. R-Elta
dorius JAV V. Ušackas.

kartu su „Sodros", Ekono
minės bei Viešosios policijos,
Mokesčių inspekcijos ir Mo
kesčių policijos pareigūnais
nustatė beveik 600 neteisėtai
dirbusių asmenų įmonėse ar
veikloje, neįsteigus įmonės,
taip pat paa fizinius asmenis,
ūkininkus, patentuotoje ir ki
toje veikloje.
* Visos viltys, kad prieš
tris savaites be žinios dingusi
20 metų studentė Jurgita
Šteinaitė dar gyva, vakar ga
lutinai žlugo - nužudytosios
kūnas rastas kelio VilniusKaunas 35-ajame kilometre.
Pasitvirtino šiurpinanti versiJa> jog nežinomas maniakas
žudo jaunas merginas, važiuo
jančias pakeleivingais auto
mobiliais iš Vilniaus Kauno
kryptimi.
LR-R-Elta
* D ė l Nidoje įvykusios
l ė k t u v o katastrofos Lietu
vos aviacijos inspekcįja už
draudė nusileidimus ir skryžius iš Nidos oro uosto. Juo
naudotis leidžiama tik specia
liosioms ir gelbėjimo tarny
boms.
LŽ-Elta
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Kaina 50 c.

V i l n i u s , gegužes 30 d.
(BNS) — Birželio 3 dieną
Kaune bus minimos Šven
tosios Romos Bažnyčios kardi
nolo Vincento Sladkevičiaus
pirmosios mirties metinės.
Kauno arkikatedroje bazili
koje kardinolas Audrys Juozas
Bačkis, Kauno arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius bei kiti
Lietuvos vyskupai i r kunigai
aukos šv. Mišias. P o mišių ar
kikatedros bazilikos Švč. Sak
ramento koplyčioje bus pa
šventinta antkapinė plokštė.
Namo, kuriame gyveno ir mirė
kardinolas, fasade bus ati
dengta memorialinė lenta s u
bareljefu. J ą sukūrė Lietuvos
nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureatas skulpto
rius Arūnas Sakalauskas. Me
morialinė lenta įkomponuota
buvusių Vyskupų rūmų fa
sade, arkinėje nišoje. Ant juo
dai raudono granito lentos
pritvirtintas bronzinis kardi
nolo bareljefas, o po juo kardi
nolo rašysena iškaltas moto i š
jo herbo: „Padaryk mane geru
m o ženklu".
Kauno vyskupų rūmuose,
kuriuose kardinolas gyveno
1990-2000 metais, bus atida
rytas V. Sladkevičiaus memo
rialinis muziejus. Čia vyks
memorialinė paroda „Kardi
nolas Vincentas Sladkevičius.''
Joje bus galima susipažinti
autentiškai atkurtais trimis
kardinolo V. Sladkevičiaus
buto kambariais, restauruo
tais memorialiniais baldais,
nuotraukomis, dokumentais,
asmeniniais daiktais ir kita.
Šalia parodos, kuri veiks iki
2003 metų, kardinolo sve
tainėje bus įgyvendinama na
cionalinių ir tarptautinių su
sitikimų programa.
CBNSI
* Po bylinėjimosi teisme
M. K. Čiurlionio ekspozicijos
salės pertvarkymo vykdytojo
konkurso nugalėtoja pripažin
ta bendrovė „Marijampolės
statyba". Spaudos konferenci
joje Nacionalinio M. K Čiur
lionio dailės muziejaus vado
vas informavo, jog netrukus
statybininkai kibs į darbą.
(Elta)

* G e g u ž ė s 3 0 d. Paryžiuje
Lietuvos Seimo nariui Vytau
tui Landsbergiui buvo suteik
tas Paryžiaus Sorbonos uni
versiteto garbės daktaro var
das. Ceremonijoje Sorbonos
universitete dalyvavo Pary
žiaus universitetų kancleris
Rene Blanchet bei Sorbonos
universiteto prezidentas Geor
gės Molinie, akademinė visuo
menė, žurnalistai. Ceremoni
jos metu V. Landsbergis for
tepijonu atliko keletą Mika
lojaus Konstantino Čiurlionio
kūrinių.
(BNS)
* Brandžiausius šiuolai
kinių lietuvių rašytojų kū
rinius jau galima skaityti len
kų kalba. Lenkijoje išleista lie
tuvių literatūros antologija
„Mindaugo sapnas" ("Sem
Mendoga") jau pristatyta Lie
tuvos rašytojų sąjungos klube.
Pasak antologiją sudariusios
Vokietijoje gyvenančios vertė
jos ir poetės Alicijos Rybalko,
knygoje sudėti geriausi 34 lie
tuvių autorių paskutinio de
šimtmečio kūriniai: poezija,
proza ir eseistika. Ribojama
antologijos apimties, sudaryto
ja atrinko tik nuolat Lietuvoje
gyvenančių autorių kūrybą,
išskyrus Lenkijos Punsko lie
tuvių poetą Sigitą Birgelį.
(Elta)
* Į Jūrų muziejų ir akva
riumą iš Juodkrantės buvo
atvežtas itin retas eksponatas
- į Lietuvos Raudonąją knygą
įrašyta jūrinė nėgė, savo dy
džiu primenanti stambų ungu
rį, kurią mariose ties Juod
krante sugavo žvejys Romas
Žąsinas. Dvidešimt trečius
metus Jūrų muziejaus akva
riume vedėju dirbantis Sau
lius Karalius sakė, jog jis pir
mą kartą savo akimis regi jū
rinę nėgę, kuri paskutinįkart
Lietuvoje buvo pagauta prieš
dešimtį metų, o nuo 1950-ųjų
Lietuvoje sugautų jūrinių nė
gių nesuskaičiuotume ir iki
dešimties. S. Karalius sakė,
kad iš žvejo gautas apie 70 cm
ilgio ir 4-5 cm skersmens jūros
gyvis gali išgyventi ilgai.K-Elta

* Generolo J o n o Žemaičio Lietuvos karo akademijoje
apdovanoti moksleivių rašinių
konkurso „NATO-Lietuva" fi
nalinio turo nugalėtojai. Kon
kursą surengė Amerikos lietu
vių Avižonių ir Jucėnų šeimų
įkurtas fondas „Švietimas Lie
tuvos labui". Konkurso organi
zatoriai pateikė moksleiviams
nelengvą temą — rašinyje
turėjo būti atsakyta į du es
minius
klausimus:
kodėl
NATO norėtų priimti Lietuvą
ir kaip Lietuvos narystė ga
lėtų praturtinti sąjungą. Į
kvietimą dalyvauti konkurse
atsiliepė 200 Lietuvos mo
kyklų. Geriausio rašinio auto
riui buvo numatyta skirti
1,000 Lt premiją, temai vado
vavusiam mokytojui — 750 Lt
ir tiek pat mokyklai. Šiek tiek
mažiau pinigų buvo skirta an
tros ir trečios vietos laimė
tojams bei dviem paskatina
miesiems prizams. Į užduotus
klausimus geriausiai atsakė
Skuodo rajono Mosėdžio vidu
rinės mokyklos moksleiviai
Gediminas Brazdeikis ir Min
daugas Burnorius, vadovauja
mi mokytojos Virginijos Jonkuvienės. Konkurso nugalė
tojams Lietuvos karo akade
mijoje buvo surengta tikra
šventė, sutampanti su NATO
parlamentinės asamblėjos se
sijos Vilniuje pabaiga. Laurea
tai galės apsilankyti akademi
jos universitetinėse ir kari
nėse katedrose, bibliotekoje,
susipažinti su studijų pro
gramomis, paragauti karei
viškos košės, pažiūrėti doku
mentinį filmą apie kariūnų
gyvenimą ir mokymąsi. (Bu)
* Lietuvos ambasadorius
Londone Justas Paleckis
birželį žada trumpam atvykti į
Lietuvą ir tartis su Lietuvos
socialdemokratų partija dėl
dalyvavimo prezidento rinki
muose 2002 m. gruodžio 22 d.
J. Paleckis norėtų būti vienin
teliu socialdemokratų kandi
datu į prezidentus, tačiau taip
nėra. Sužinota, kad socialde
mokratai taip pat svarsto filo
sofo Arvydo Juozaičio bei Pra
moninkų konfederacijos prezi
dento Bronislovo Lubio kandi
datūras į prezidentus. LA-Elta
* Klaipėdos savivaldybės
pranešimu, vienas Vokietijos
fondų ketina finansiškai remti
Klaipėdos piliavietes princo
Fridricho bastiono vėsinimo
sistemos
projektavimą
ir
įrengimą.
(BNS)

* Lietuvos muzikų sąjun
ga išleido naują pasaulinio
garso dainininkės Violetos Urmanavičiūtės-Urmanos kom
paktinę plakštelę. Ji įrašyta
* JAV pozicąja dėl NATO
per koncertą Vilniuje. Plokšte
plėtros vaidina pagrindinį
lės išleidimo proga Lietuvos
vaidmenį ir taip bus ateityje,
muzikų sąjunga butelio 7 die
ypač naujų narių pakvietimo
ną Lietuvos muzikos akademi
2002 metais klausimu. Šią
jos didžiojoje salėje rengia va
nuomonę patvirtino ir NATO
karą su garsiąja lietuvių dai Nomeda Kazlauskaite - Lietuvių Parlamentinės
Asamblėjos
nininke.
(Elta) operos žvaigždė.
metu Vilniuje vykstančios dis
kusijos, sakė Lietuvos užsie
* Prekybą medikamen
* Nuo 2000-ųjų metų su
tais kai kurie verslininkai ly pasaulio garsenybe Montse- nio reikalų ministras Antanas
gina su prekyba nafta. Nors rrat Caballe užsienyje koncer Valionis Budapešte vykusia
tai yra vienas pelningiausių tuojančios lietuvių daininin me narystės NATO siekiančių
verslų, pastaruoju metu per kės Nomedos Kazlauskaitės šalių užsienio reikalų minist
Lietuvą nusirito vaistinių balso turėjo galimybę pasik rų susitikime su JAV valsty
bankrotų byla. Kadangi kiek lausyti ir vilniečiai. Jaunoji bės sekretoriumi Colin Powell.
(Elta)
vienos vaistinės veiklos sėkmė dainininkė baigia aspirantūrą
*
Gegužės
29
dieną
Kėdai
itin didele dalimi priklauso Lietuvos muzikos akademijo
nuo jos įsikūrimo vietos ir gy je. Gegužės 29 dieną akademi nių rajono Gudžiūnų geležin
vavimo amžiaus, bankrutavu joje vyko šios aspirantės bai kelio stoties pervažoje trauki
sios medikamentų parduotu giamasis
koncertas-egzami- niui susidūrus su lengvuoju
vės vietoje paprastai jau po nas. N. Kazlauskaitė yra trijų automobiliu, 3 žmonės žuvo.
(BNS)
keleto dienų pradeda veikti tarptautinių konkursų laurea
„nauja" vaistinė. Tarsi fenik tė, sėkmingai dalyvauja tarp
sas iš nemokumo pelenų paki tautiniuose festivaliuose. 2001
KALENDORIUS
lusioje vaistinėje sukiojasi tie metais Vokietijos ir Prancūzi
Gegulės 31 d.: Švč. M. Marija
patys provizoriai, jiems vado jos televizija ARTE yra paren
aplanko
iv. Elžbietą. Angelė (Anele),
vauja tie patys savininkai, gusi laidą apie N. Kazlauskai
Agilė, Gintautas, Marya, Petronėlė,
tačiau formaliai mažmenine tę, pavadintą „Montserrat Rimvilė.
vaistų prekyba verčiasi jau Caballe
pristato
rytojaus
Birielio 1 d.: Justinas, Fortūna
visiškai kita įmonė.
KD-Elta žvaigždes".
(Elta) tas, Konradas, Galinde, Jogaila
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MADŲ PARODA „PAVASARIO ŽIEDAI"
„Koks džiaugsmas sulaukti
jauno karalaičio Pavasarį! Tuo
pačiu ir Lietuvos Dukterų
draugijos madų parodos „Pava
sario žiedai". Šiais žodžiais St.
Petersburgo skyriaus L.D.
draugijos pirmininkė Aldona
Andriulienė pradėjo madų pa
rodos popietę kovo 23 d., 4
vai. p.p., St. Petersburg Lietu
vių klubo salėje. Poetiškais
žodžiais apibūdindama pava
sario grožį, pasveikindama
draugijos dvasios vadą kun.
dr. Matą Čyvą, Misijos kle
boną kun. Antaną Grabnicką,
Lietuvių klubo pirmininke Lo
retą Kynienę ir susirinkusius
svečius. Po to pirmininkė pa
kvietė valdybos narę Alvitą
Kerbelienę toliau vesti šios po
pietės programą.
Alvitą Kerbelienė pradėjo
šią parodą su pasakų pasau
liu, primindama gerai žinomą
pasaką apie Pelenę, teigdama,
kad moterį drabužis puošia ir,
kaip ta Pelenė, numesdama
savo lopytus drabužius tampa
tikra princese. Gražus drabu
žis išryškina moters skonį,
eleganciją ir grožį. Su tais žo
džiais, scenoje pasirodė Rena
ta Sabaitė-Dent Pelenės vaid
menyje, o Alvitai Kerbelienei sakant: „Pamotė bešir
dė, skriaudė vis Pelenę, bet
geroji fėja auksu apibarstė"...
krito pelenai, lopyti drabužiai
ir prieš akis išvystam gražiąją
Renatą vyno spalvos vakarine
suknele auksu padabinta...
Taip prasidėjo modelių pasi
rodymas šioje parodoje.
Tokias parodas L.D. draugi
jos Floridos skyrius rengia kas
antri metai, bandant telkti lė
šas, kurios yra skiriamos pa
ramos reikalingiems vieti
niams ar Lietuvoje gyvenan
tiems asmenims. Ši jau septin
toji madų paroda. Šių rengi
nių pradininkė buvo visiems
gerai žinoma madų kūrėja Mo
nika Andrijauskienė, kūrusi ir
modeliavusi ne tik St. Petersburge, bet ir Čikagoje. Šiais
metais paroda skyrėsi nuo
ankstyvesniųjų tuo, kad mode
liuotojos pasirodė ne tik sce
noje, bet jų ėjimo takas vedė
jas ir į salę tarp sėdinčių sve
čių. Kiekviena modelė, perei
dama per salę, suteikė progą
iš arčiau pamatyti ne tik ją
pačią, bet ir modeliuojamą
drabužį. Buvo rodomi mode
liuotojų pačių nusipirkti dra
bužiai, nuo sportinės eilutės
su ilgomis kelnėmis, išeiginių
ir vakarinių suknelių, keletos
mergaitėms suknelių ir jaunų
gimnazistiškų drabužių. Mo
deliuotojos buvo: Renata Sa
baitė-Dent, Aldona Česnaitė,
Nijolė Makutėnienė, Rita Rogers-Balcom, Aldona Stasiukevičienė, Dalė Adomaitienė, dr.
Asta Grinis-Vaidilienė ir jos
dukrelė Rima, Santa Vaške
vičienė, Rūta Dimaitė ir Nijolė
Dimienė. Modeles lydėjo nuo
taikinga
muzika, pianinu
skambinant Aldonai Varkalienei įvairias lietuvių liaudies
melodijas.
Po modeliavimo programos
pirmininkė Aldona Andriu
lienė pakvietė draugijos dva
sią vadą kun. dr. Matą Čyvą
sukalbėti maldą. Sekė pietūs
ir gausi loterija. Prie papuoštų
stalų svečiai dar ilgai vaiši
nosi.
LD draugijos St. Petersbur
go skyrius, įsteigtas 1985 me
tais, dar vis nenuilstamai dir
ba, šelpimu ir artimo meile
nešdamas džiaugsmą tėvynėje
gyvenantiems broliams ir se
sėms ir bandydamas padėti ar
aplankyti ir St. Petersburgo li
gonius, kurie tokios pagalbos
pageidauja. Šių metų valdybą
sudaro: pirmininkė Aldona

Andriuliene, Alvitą Kerbelie
nė, Liuda Petkienė, Gražina
Viktorienė, Vida Sabienė ir
nauja narė Elvyra Vodopalienė. Valdyba šiais metais
liūdi netekusi savo didžiai
kūrybingos narės a.a. Dalilos
Mackialienės.
Daug darbo valandų buvo
įdėta į šį renginį. Valdyba
džiaugiasi renginio pasiseki
mu ir dėkoja visoms modeliuo
tojoms, Aldonai Varkalienei
už pianinu skambintas gra
žias lietuviškas melodijas, au
kotojams už laimėjimams su
neštas dovanas ir visiems pri
sidėjusiems prie šios „Pava
sario žiedų" madų parodos pa
sisekimo.
Elvyra Vodopalienė

St. Petersburg, FL, Lietuvos D u k t e r ų dr-jos ruoštos m a d ų parodos modeliuotojos. Is k.: R ū t a Dimaitė, Nijolė Di
mienė, S a n t a Vaškevičienė, Dalia Adomaitienė, Nijolė M a k u t ė n i e n ė , dr. Asta Grinis-Vaidilienė s u dukrele Rima,
Aldona Stasiukevičienė, Aldona Česnaitė, Rita Rogers-Balcone ir Renata Sabaitė-Dent.
Nuotr. E l v y r o s V o d o p a l i e n ė s

fragmentais pradžiuginti cho
ro rėmėjus ir svečius. Kadan
gi renginio data jau buvo pa
skelbta, idėjai įgyvendinti lai
ko liko tik trys savaitės. Jau
dinomės visi, bet daugiausia
vadovė: su tokiais „artistais"
tai padaryti gana sudėtinga.
SUNNY H I L L S , F L
Nesvarbu, kad visi geranoriš
kai stengėsi, kai reikės išsto
ŽAVĖJOMĖS
ti, gali ir suklysti. Taigi visų
„LINKSMĄJA NAŠLE"
kinkos truputį drebėjo: o jei
Balandžio 28 d., šeštadienį, nepavyks?
besirinkdami į Šv. Teresės
Koncerto pradžioje vadovė
parapijos salę žmonės links labai žaismingai pateikė ope
mai juokavo (mat tą dieną retės turinį bei veiksmo vie
„Antrosios jaunystės" choras tą. „Tie stalai", — aiškino ji,
surengė pokylį-koncertą): — yra Paryžiaus baras „Ma
Kažin ką jie čia mums paro jam", o širma su savo atribu
dys? — Ką čia paruoš tie tika — balkonas, kuriame
pensininkai, bet va pramo našlė dainuos savo ilgesio
gėlė ir tiek!
dainą. Žiūrovams ji patarė
Suėję vieni stoviniavo prie pasitelkti savo vaizduotę. Užbaro, kur juos V. Dėdinas .grojus muzikai „artistai" rin
vaišino gaiviais gėrimais ir vy kosi į barą „Maxim". Jiems
nu, kiti linksmi sėdo prie sta susėdus už stalų buvo pasiū
lų, papuoštų gėlėmis. Atėju lyta padainuoti ką nors lietu
sieji stebėjosi, kam vienoje viško, linksmo. Sudainuotos
salės pusėje padengti nedideli net šešios dainos apie laidostaleliai su pilnais gėlių krep kėlį bernelį, miegalę mergelę,
šeliais, o kitoje — širma, prie žirgelį, sakalėlį ir subatos
kurios mažas stalelis ir ažū vakarėlį. Po linksmų plojimų
rinė kėdutė, o aplinkui gėlės, pasigirdo F. Lehar muzika.
gėlės... Tai ir buvo F. Lehar Choras dainavo „Vilija, o Vili
operetės „Linksmoji našlė" de ja". Visus nustebino jaunat
koracijos. Visiems buvo išda viškas ir elegantiškas links
lintos V. Dėdino paruoštos mosios našlės pasirodymas:
programėlės su E. Lukienės juoda suknele su skrybėlaite
pieštu viršeliu.
ir vualiu. Tai buvo B. Nakie
Norėtųsi plačiau papasakoti, nė. Jos partiją atlikti padėjo
kaip gimė ši drąsi mintis — O. Adomaitienė ir A. Bagužiepateikti žiūrovui
operetės nė. Jų trio skambėjo nuosta
„Linksmoji našlė" fragmen biai. Nuolatinis baro lankyto
tus. Choro vadovę G. Belec jas ir merginų numylėtinis
kienę dar jaunystėje žavėjo Danilo — V. Mačys — savo
melodinga F. Lehar muzika; o partiją atliko gražiu, švelniu
ypač choro ir solo atliekama tenoru. Abu atlikėjai sužavėjo
„Vilija", o „Vilija" . J i net sa publiką. Skambant valso me
vo dukrelei davė Vilijos var lodijai, jie abu gracingai šoko
dą ir dainuodavo ją kaip lop dainuodami: „ir kartoja mano
šinę. Taigi mūsų energingoji lūpos: myliu jus!" Jiems pri
vadovė sugalvojo pabandyti tarė visi baro lankytojai, o
nors keliais šios operetės ,.Maxim" baro merginos įsi

Sunny Hills, FL, „Antros jaunystes" choro koncerte „AA myliu jus" dai
nuodami vaisa Šoka Linksmosios naši.-, ir Danilo vaidmenų atlikėjai
Brone Nakiene ir Vytautas Mačys.

jungė į valso ritmą, liksmai
šoko su savo partneriais spal
vingomis vakarinėmis suk
niomis, grakščios kaip drugiai.
Valso muzikos garsuose, ro
dos, visiems sugrįžo šviesūs
jaunystės prisiminimai. Žiū
rovams gausiai plojant buvo
įteiktos rožės ir padėkota G.
Beleckienei už nuoširdų bei
išradingą vadovavimą chorui,
o V. Dėdinienei už organiza
vimą ir vaišių paruošimą. Po
programos visi vaišinosi gau
siai paruoštais valgiais ir,
skambant P. Paparčio akordeo
no muzikai, maloniai šneku
čiavosi bei šoko.
Suminėjau toli gražu ne vi
sas gausių dainininkų, šokė
jų bei talkininkų pavardes,
manau, kad jie dėl to nesu
pyks.
Tai tekie mes, Sunny Hills
pensininkai. Mūsų širdys dar
jaunos, pilnos energijos bei
idėjų. Jei ką darome, tai iš
visos širdies stengiamės, kad
pavyktų. Gal kas perskaitęs
pagalvos, kad per daug giria
mės, bet tikrai ne, tik norime
neatitolti nuo savo tautiečių
kamieno, kadangi esame ne
gausūs, toli nuo didelių lietu
vybės židinių, tarp miškų ir
kalvu, lyg "" atskirti nuo vi
sų, bet nesiruošiame nurimti:
krutėjom, krutam ir krutėsime.
Anelė Pečkaitienė
WORCESTER, MA
AJL JULIUS
MASKELIŪNAS
Balandžio 23 d. namuose,
šeimos narių tarpe, ant myli
mos žmonos Anelės rankų,
sunkios i r skaudžios ligos iš
vargintas amžinu miega užmi
go Julius Maskeliūnas, 83 me
tų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. 1944 m.
Maskeliūnų šeima karo aud
ros išblokšta iš gimtųjų namų
pateko į Vokietįją, kur sulau
kė karo pabaigos. Susitvėrus
karo pabėgėlių stovykloms,
gyveno vienoje i i jų. Ten Ju
lius susirado bendro likimo
lietuvaite Aneliuke Baliunaite
ir sukorė su j a šeimos židinį.
1951 m. jaunieji Julius ir
Anelė Maskeliūnai atvyko į
JAV ir apsigyveno Worcester,
MA Pradėjo naują gyvenimą.
Julius dirbo Worcester Chro
me Fumiture bendrovėje. Au
gino šeimą. Nuo įsikūrimo
abudu su žmona Anele pri

klausė Dr. Vinco Kudirkos
šaulių kuopai. Buvo uolus, pa
reigingas šaulys ir vėliavne
šys. Priklausė ir lietuvių Lab
daros draugijai. 1983 m. pasi-.
traukė pensijon. 1988 m. per
sikėlė nuolatiniam gyvenimui
į Webster, MA Julius ir Anelė
Maskeliūnai laimingai leido
artėjančio gyvenimo saulėly
džio dienas. Džiaugėsi vaikai
čiais ir provaikaičiais kol ne
nugalima liga nutraukė Ju
liaus gyvenimo siūlą ir Aukš
čiausias pakvietė jį išeiti iš šio
pasaulio. Julius išėjo... Paliko
giliam liūdesy ir skausme
žmoną, šeimą, gimines, arti
muosius, ypač Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopos brolius,
seses šaulius,-es su kuriais
kartu žygiavo po kuopos ža
liąja vėliava.
Kūnas buvo pašarvotas Jono
Kazlausko laidotuvių namuo
se. Balandžio 25 d. vakare
įvyko atsisveikinimas su ben
dru idėjos broliu Julium. Mal
das sukalbėjo Šv. Kazimiero
parapijos vikaras kun. Jonas
Petrauskas, MIC. Dr. Vinco
Kudirkos šaulių kuopos vardu
atsisveikinimo žodį tarė sekr.
Janina Miliauskienė, pareikš
dama: „Nesakome Tau, broli
Juliau, sudiev, bet iki pasima
tymo. Mūsų visų gyvenimo lai
vas kasdien pamažu artėja
prie to ramybes uosto į kurį
vieną dieną įplauks ir am
žiams sustos, o tada mes visi
susitiksime Amžinojo Tėvo na
muose. Giedojome giesmę
„Marija, Marija".
Balandžio 26 d. a.a. Juliaus
Maskeliūno kūnas buvo perga
bentas į Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčią, kurioje šv. Mi
šias aukojo ir pamokslą pa
sakė vikaras kun. J. Petraus
kas. Giedojo parapijos choras,
vadovaujamas vargonininkės
Onos Valinskienės. Dalyvavo
anksčiau minėtų organizacijų
atstovai, parapijiečiai bei sve
čiai. Amžinam poilsiui nuly
dėtas į Notre Dame kapines.
Prie kapo duobės maldas kal
bėjo ftv. Mišias aukojęs kuni
gas ir ant karsto užbėrė žiups
nelius žemės iš Lietuvos, o vi
si dalyviai dėjome po gėlės
žiedelį. Maskeliūnų šeima pa
kvietė visus gedulo pietums į
Maironio Parką.
Nuliūdę pasiliko: našlė Ane
lė Maskeliūnienė, kuri bendro
vedybinio gyvenimo keliu su
a.a. Julium ėjo kartu per šį
džiaugsmais ir skausmais iš-
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raizgytą pasaulį 52 metus. EUGB4E C. DECKER, DOS. P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Dukterys, Sabina ir Nijolė su
Lietuviams sutvarkys dantis už
šeimomis, keturi vaikaičiai,
keturi provaikaičiai ir kiti gi prieinamą kainą. Pacientai priimami
minės, o Lietuvoje brolis ir dvi absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
seserys. Ilsėkis, bendros idėjos 4647 W . 103 St., Oafc Lawn, IL
broli Juliau, Viešpaties ra
Tel. 708-422-8260
mybėje.
LIETUVIŲ TAUTYBIŲ
FESTIVALYJE
Gegužės 6 d., sekmadienį,
Our Lady of Mount Carmel
Cultural Center vyko įvairių
tautybių kultūrinis festivalis.
Jsijungė ir VVbrchesterio Lietu
vių organizacijų taryba, vado
vaujama pirmininko Petro
Molio.
Festivalis prasidėjo 1 vai.
p.p. vėliavų paradu. Jų visų
vadovė pirmoje vietoje — JAV
žvaigždėtoji. Ją nešė William
Leseman. Gražiai švietė
mūsų trispalvė, nešama Lietu
vių Bendruomenės pirmininko
Romo Jakubausko. „Nevėžio"
ir „Neringos" tuntų skautų ir
skaučių vėliavas nešė Irena
Markevičienė ir Bronius Na
ras. Lietuvos Vyčių 26-tos
kuopos — Aldona Waska.
Massachusetts valstijos —
Česius Savickas. Pabaigoje su
giedotas JAV himnas. Po to
buvo sveikinimai. Programai
vadovavo armėnas Der Kazarian. Gražiai apibūdino lietu
vius ir lietuvių didelį kultūrinį
įnašą į šio miesto gyvenimą.
Festivalio ruošos komiteto pir
mininkė Anne Leseman buvo
pakviesta į garbės svečių
tarpą.
Lietuviai šiam renginyje
turėjome du ilgus stalus. Ant
vieno sudėjome įvairiausius
kepsnius ir kitus skanėstus, šį
stalą ypač puošė ir lankytojų
žvilgsnį traukė Marytės Braškienės iškeptas „Skruzdėly
nas". Aukštas, puošnus, sal
dus, medumi sulaistytas ir la
bai skanus. Lietuviški kepi
niai lankytojus suviliodavo ir
sparčiai mažėjo. Vakarui artė
jant pasiliko tik tuščias stalas
kokį radome atvykusios. Čia
dirbo Aldona Jakniūnaitė ir
Janina Miliauskienė.

Sunny Hilla, FL, „Antrosios jaunystei' choro koncerte choristai „Maxim * bare dainuoja lietuviškas
dainas. Stovi — E. ŽebertaviCienė, prie pirmo stalo — J. Čepukienė, B.Matuzienė, V Derenčius ir
kienė.

liaudies
P Pelec

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

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

DR. L PETREIKJS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055

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

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
Antras stalas buvo pilnas
įvairiausių eksponatų. Juos
visus surinko LB pirm. R.
Jakubauskas. Atvežė į sale, ne
tik skoningai išdėstė užpildydamas stalą, bet ir budėjo
prie jo visą dieną, teikdamas
lankytojams
pageidaujamas
informacijas. Stalą puošė įvai
rios lietuviškos knygos, rank
darbiai, medžio drožiniai, gin
taro dirbiniai, Rūpintojėlis,
mediniai margučiai. Įvairus
lino audiniai, juostos ir kiti...
Savaitę prieš festivalį jis buvo
pakviestas kalbėti per radiją.
Komiteto pirmininkė Anne
Leseman visą dieną darbavosi
su mumis. Taip pat ir jos vy
ras VVilliam. Vakare pavargu
sios, bet su džiaugsmu širdyje,
važiavome į namus, kad lietu
vių tautos kultūriniais lai
mėjimais galėjome ne tik pa
tys pasigėrėti, bet juos parodyti
ir kitoms tautybėms, kurių
buvo apsčiai. Visą popiete te
sėsi įvairi ir įdomi programa.
Ją atliko lenkai, italai, pran
cūzai, švedai, indėnai, armė
nai ir kitos tautybės. Gaila,
kad lietuviai programėlės ne
turėjome.
J U

* AB „ K a u n o g r ū d a i " s u
verslo b e n d r i n i n k a i s Rusi
joje pasirašė bendros įmonės
Karaliaučiuje steigimo sutar
tį. Naujoji bendrove „Rus-Lit"
iš lietuviškų miltų gamins
įvairių rūšių makaronus.
(V2.EIU)
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JAV KONGRESO ATSTOVAS HOEFFEL
JUNGSIS Į BALTIC CAUCUS
2001 m. gegužės 11 d., JAV
Lietuvių Bendruomenės Kraš
to valdybos iniciatyva sudary
ta delegacija, apsilankė atsto
vo Joseph Hoeffel įstaigoje.
Delegaciją sudarė dr. Vytau
tas Černius, Algimantas Ge
čys, Teresė Gečienė, Rimvydas
Jakas, Daina Krivickaitė, Ri
mantas Stirbys ir Aušra M.
Zerr. Joseph Hoeffel Kongrese
atstovauja
Pennsylvanijos
Montgomery apskričiai, kurio
je gyvena nemažas skaičius
Phfladelphijos priemiesčių lie
tuviu. Susitikimo tikslas buvo
pakviesti atstovą
Hoeffel
įsijungti į- Kongrese esantį
Baltic Caucus, tapti kosponsoriumi Kongreso nario John
Shimkaus rezoliucijos NATO
klausimu ir, kiekvienais me
tais priimant JAV sąmatą,
remti finansinės karinės para
mos skyrimą Baltijos kraš
tams. Atstovas Hoeffel susiti
kimui su lietuviais buvo gerai
pasiruošęs, iš anksto susipa
žinęs su mums rūpimais klau
simais ir su atstovo Shimkaus
rezoliucija. Visus delegacijos
prašymus pažadėjo išpildyti.
Kartu žadėjo tarpininkauti
per Pennsylvanijos Demokra
tų partiją išgauti valstijos sei
melio rezoliuciją NATO klau
simu.

Iki šiol iš Philadelphijos
apylinkių Kongreso atstovų
tik Robert Borski buvo Baltic
Caucus narys ir vienas pirmų
jų prisidėjęs prie Kongreso at
stovo Shimkaus rezoliucijos.
Žadama artimoje ateityje ap
lankyti kitus Philadelphijos
apylinkių JAV Kongreso atsto
vus ir gauti jų pritarimą
NATO plėtrai ir Lietuvos į
NATO sudėtį pakvietimui.
JAV LB Krašto valdyba per
savo apylinkes ir apygardas
kreipiasi į visus Amerikos lie
tuvius: rašykit laiškus preziden
tui, senatoriams, Kongreso at
stovams ir platinkit peticiją
prezidentui Bush NATO klau
simu. Visų Amerikos lietuvių
talka yra kritiškai reikalinga,
jeigu norime matyti Lietuvą
NATO narių tarpe.
Laiškų pavyzdžiai preziden
tui ir senatoriams randami
JAV Lietuvių Bendruomenės
tinklalapyje javlb.org Ten pat
yra ir senatorių sąrašas, nuro
dant jų palankumą, priešišku
mą
ar
neapsisprendimą
NATO plėtros klausimu. Sie
kiant daugiau informacijos,
galima kreiptis į JAV LB
VVashington įstaigą telefonu
(703) 397-0950 arba elektroni
niu paštu lacinc@erols.com
T. Gečienė

LIETUVOS PREZIDENTAS — UŽ
NATO PLĖTRĄ
Lietuvos prezidentas pos tautų paliekamos likimo
Valdas Adamkus, kalbėdamas valiai.
Kopenhagoje, tarptautiniame
Prezidento teigimu, Čekijos,
NATO forume, politinių ir ka Vengrijos ir Lenkijos priėmi
rinių sprendimų priėmimo mas į Šiaurės Atlanto sąjungą
klausimais, pabrėžė, kad po padidino saugumą ir pasto
konfliktų ir nepastovumo me vumą Europoje, o perspektyva
tų euroatlantinė bendrija ar tapti NATO nare yra svarbi,
tėja prie saugumo, paremto vienijant kandidačių pastan
laisvės principais, demokrati gas kurti demokratiją ir vyk
ja, gerove ir bendradarbiavi dyti laisvosios rinkos refor
mu, o NATO plėtra didina mas.
saugumą visoje Europoje.
V. Adamkus pabrėžė, kad
V. Adamkaus nuomone, ri vykdydama geros kaimynys
bota plėtra reikštų mažesnę tės politiką ir aktyviai da
integraciją, o mažesnė inte lyvaudama taikos operacijose
gracija.— kad daugiau Euro B a l k a n u o s e , L i e t u v a , k a i p ir

Danutė Bindokienė

Kai avinėlis
pasprunka
iš avidės
vienu pagrindinių veiksnių,

Philadelphijos apylinkių lietuvių delegacija pas JAV Kongreso narį Joseph M. Hoefel. Iš kaires: Algimantas
Gečys, Aušra M. Zerr, Joseph M. Hoeffel, dr. Vytautas Černius, Daina Krivickaitė, Rimvydas J a k a s , Teresė
Gečienė, Rimantas Stirbys.

kitos būsimos NATO narės,
jau dabar prisideda prie stabi
lumo ir abipusio pasitikėjimo
Europoje.
Pasak V. Adamkaus, vis
dažniau pasigirsta teiginių,
kad NATO plėtra neturi tęs
tis, nes tai gali pakenkti są
jungos tikslams, bei pabrė
žiama, kad geri santykiai su
Rusija yra svarbūs pastovu
mui ir bendradarbiavimui
ateityje. „Aš neabejoju, kad
mes turime kurti ateitį že
myne drauge su Rusija", sakė
prezidentas. Kartu jis reto
riškai klausė, kodėl Rusija
klaidingai mano, kad gali su
stabdyti ar sulėtinti NATO
plėtrą. V. Adamkaus nuo
mone, Rusijos argumentai
prieš naujų narių priėmimą
nėra įtikinami, yra paremti
senais stereotipais, o ne nauja
tikrove.
„Mes ieškome draugų, o ne
priešų, mes siekiame pasi
tikėjimo ir atvirumo, o ne pa
sipiktinimo ir nepasitikėjimo.
Toliau sklaidysime Rusijos
baimes ir, tikimės, kiti darys
tą patį", sakė Lietuvos vado
vas.
Savo kalboje jis taip pat pa
minėjo šią savaitę Lietuvos
politinių partijų Vilniuje pasi
rašytą susitarimą, kuriuo pa
tvirtinama, jog Lietuva siekia
narystės NATO ir aktyvaus
dalyvavimo Europos Sąjungos

35-ojo Lietuvių fronto bičiulių Los Angeles, CA, Politinių studijų rengėjai ir programos dalyviai. Sėdi iš dešines:
V. Vidugiris, O. Dautartaitė, artib. V, Dambrava, Seimo narė R. Juknevičienė, A Brazdžioniene, poetas B.
Brazdžionis, A. Kanauka: stovi: I,FB pirm J Pupius, kun S Anužis. E. Vidugirienė, A. Nelsienė, E. Arbas, J.
Kojelis, B. Varnienė, D. Udrys, L. Kulnienė, A. Kulnys. Šiandien atkarpoje pradedame spausdinti amb. Vytauto
A. DambravoB paskaitą, skaitytą Politinių studijų metu.
Juozo Pupiaus nuotrauka

LIETUVIŲ TAUTOS
KELIAS Į TIKRĄJA
DEMOKRATIJĄ
Nr.l

VYTAUTAS A. DAMBRAVA

Leiskite pateikti pluoštą minčių apie nelengvą tau
tos kelią į tikrąją demokratiją. Tautos, kurią aš laikau
krikščioniška. Tautos, kuri moralinių vertybių nenori
atsisakyti. Noriu pasakyti tai, kas man, stebinčiam
dabartinį brolių tautiečių gyvenimą guli ant širdies.
Labai nedėkingas yra darbas nurodinėti kieno nors
ydas. Žmonės, kaip ir katės, mėgsta būti glostomi tik
paplaukiui ir tuojau pasišiaušia, jeigu kas pabando
kartais pabraukti jiems prieš plauką. Tokio drąsuolio
adresu paprastai pasipila daug priekaištų — kas, gir
di, jam davė teisę raustis po kitų sąžinę, geriau su
sirūpintų pats savimi, nes ir pats nėra nė kiek geres
nis už tuos, kuriuos smerkia.
Per pavojinga yra minėti platesnės visuomenės arba
net visos tautos ydas. Čia jau glodi rimtas pavojus
įsigyti priešų iš jautriausių patriotų tarpo, nes tokiu
atveju labai lengvai būna įžiūrimas tautos žeminimas
bei jos įžeidimas. Toks „išsišokėlis" paprastai bando
mas sugėdinti ir galutinai priblokšti senu mūsų liau
dies posakiu „blogas tas paukštis, kurs savo lizdą
teršia".
Taip tačiau į dalykus žiūrėdami, mes toli nenuei

(ES) bendroje užsienio ir sau
Paklaustas, kaip vertintų,
gumo politikoje.
jei tik viena iš Baltijos valsty
Po savo pasisakymo V. bių būtų pakviesta į NATO, V.
Adamkus maždaug 40 minu Adamkus teigė, jog tuomet
pasirengusioms
čių atsakinėjo į forumo daly geriausiai
vių klausimus apie Lietuvos kandidatėms nereiktų laukti
pasirengimą narystei NATO, kitų, o toks sprendimas padi
Rusijos nuostatą plėtros klau dintų saugumą visame Balti
simu, Karaliaučiaus srities at jos valstybių regione.
eitį.
(BNS)

FOUKNIER RŪMAI PARYŽIUJE — LIETUVOS
NUOSAVYBĖ
Daugumai lietuvių, gyvenančių Prancūzijoje, šis pasta
tas prestižiniame Paryžiaus
rajone, generolo Catroux aikš
tėje Nr. 14, yra gerai žinomas,
bet dar didesnė dalis lietuvių,
atvykusių iš Lietuvos ir kitų
kraštų, teiraujasi kodėl Pran
cūzijos lietuviai neturi savo
kampo, kodėl Lietuvos amba
sada Paryžiuje negali mūsų
priglausti? Atsakymas labai
paprastas: ambasada pati lai
kinai (jau 10 metų) glaudžiasi
Prancūzijos užsienio reikalų
ministerijos suteiktose patal
pose, šešių kambarių gyvena
mojo namo bute, Monmartro
bulvare Nr< 14, o Lietuvos pa
siuntinybės pastatas tebėra
okupuotas rusų. Šį pastatą
Lietuvos valstybės vardu 1925
m. pirko ministras Petras Kli
mas. Pirkimo aktas įrašytas
Paryžiaus nekilnojamo turto
registruose, ir Lietuvos vyriau
sybė yra pilnateisė šio pastato
savininkė. Kai sovietų kariuo
menė 1940»' m. okupavo Lie
tuvą, buvo užimtas ir mūsų at
stovybės pastatas Paryžiuje.
50 metų Lietuvos pastate buvo
Sovietų Sąjungos konsulatas,
spaudos informacijos biuras ir
stažuotojų bendrabutis. Net 2
kartus (1955 m. ir 1977 m.) so
vietai bandė pastatą parduoti,
bet neturėdami nuosavybės
dokumentų, negalėjo šio suma
nymo įgyvendinti. Jie nuėmė
nuo fasado Lietuvos Vytį, bet
Gedimino stulpais virš paradi
nio įėjimo ir šiandien galime
pasigėrėti. Sielvartauti reikia
tik dėl naujo užrašo, kuris
buvo pakabintas 1994 m.

sime. Blogas būtų pasitarnavimas tautos reikalams,
jeigu mes, vengdami pažinti ir iškelti viešumon savo ir
savo tautos ydas, ir toliau tebedarytume tas pačias
klaidas, kurios praeityje žalojo mūsų tautos kūną ir
sielą, buvo lemtingos žiauriam lietuvių tautos likimui.
Jeigu mes trokštame tautai daugiau gyvybinių jėgų,
jeigu norime matyti ją garsią ir kūrybingesnę, jeigu
mes, pagaliau, tikime savo tautos ateitimi, turime jaus
ti pareigą ir turėti ganėtinai drąsos kelti aikštėn savo
ydas ir ieškoti būdų jomis nusikratyti. Ši mūsų teisė, o
kartu ir mūsų pareiga išplaukia iš fakto, kad visi tau
tos sūnūs ir dukros esame atsakingi už savo tautos li
kimą.
Gyvenant sujauktam mūsų dienų pasaulyje — he
vieno žodžiais — apokalipsinėje laikų pabaigos eroje,
sunku prognozuoti demokratinę Lietuvos ateitį pasku
tinių Seimo rinkimų perspektyvoje. Tai rizikingas
uždavinys. Man būtų sunku prognozuoti ateitį net
visų Lietuvoje vykusių prezidento ir Seimo rinkimų
pagrindu. Visi rinkimai rodyte rodė, jog visuomenė
pasiūlytais kandidatais nusivylė ir kiekvieną kartą
kituose rinkimuose juos radikaliai keitė — kad vėl nu
siviltų. Balsavimo metu buvo nuolat kartojama, jog pi
liečiai renkasi „mažesnį blogį", taigi iš balsavimo daug
gero nelaukia. Apie pusė tautos rinkimuose nedalyva
vo. Ar tas nesidomėjimas, toji apatija nesakė, jog rin
kimai dar via nieko neišsprendžia? Ne vienas eilinis
pilietis ciniškai komentavo: „Kai kam, žinoma, bus ge
riau, tik ne man, ne eiliniam darbo žmogui, ne kai
miečiui, ne pensininkui".

„Rusijos Federacijos ambasados žemės ūkio skyrius".
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, vėl buvo pradėti žy
giai pastatui susigrąžinti. Du
kartus Lietuvos atstovybės
pastato byla buvo perduota
Paryžiaus teismui, bet pasta
rasis konstatavo, kad tokios
tarptautinės bylos sprendimas
nėra jo kompetencijoje. Nuo
1992 metų iki šiol Lietuvos
ambasada Paryžiuje šv. Ka
lėdų proga išsiuntinėja svei
kinimus Prancūzijos preziden
tui, ministrams, senatoriams,
deputatams, aukštiems pa
reigūnams ir visų kraštų am
basadoms Paryžiuje su Lietu
vos pasiuntinybės atvaizdu ir
užrašu: „Fournier rūmai Pa
ryžiuje, Malesherbes aikštėje
(dabar General Catroux 14),
statyti 1878 metais, architek
tas Duttenhorfger. Šie rūmai,
Lietuvos nuosavybė ir Lietu
vos diplomatinės misijos rezi
dencija nuo 1925 m., Sovietų Są
jungos okupuoti 1940 metais
ir iki šiol negrąžinti Lietuvos
Respublikai.
Prancūzijos lietuvių žinios, 2001 m.
Nr. 3

* Tiriant L i e t u v o s žiniasklaidos poveikį vaikams,
buvo klausiama, kaip kontro
liuojama, ką jie žiūri per tele
viziją. Tyrimas parodė, kad
net 58 proc. apklaustųjų tėvai
nekontroliuoja, kokias televi
zijos programas vaikas žiūri,
ir tik 32 proc. kontroliuoja.
<BNS>

Po prezidento inauguracijos
sausio mėn. JAV sostinės poli
tika tarytum nusėdo į lyges
nes vėžes. Respublikonų parti
ja pradėjo vėl jausti savo galią
ir vykdyti programas, kurios
anksčiau nelabai prasprūs
davo pro budrias opozicijos
akis. Ir prez. George VV. Bush
jautė stiprų savo partijos už
nugarį, todėl tikėjosi įvykdyti
kai kuriuos pažadus, padary
tus balsuotojams prieš rinki
mus. Vienas jų, žinoma, buvo
valstybės mokesčių sumažini
mas, dėl kurio dar vis tebesi
ginčijama, nors kai kurie su
sitarimai jau pasiekti.
Galima suprasti demokratų,
staiga atsiradusių mažumoje,
nepasitenkinimą, kai praėju
sių dviejų prez. Bill Clinton
kadencijų metu jau buvo pratę
didžiuotis savo narių skai
čiumi. Naujosios vyriausybėje
sudėtyje jie tegalėjo reikšti
protestus ir įrodinėti, kad res
publikonų daugumos projektai
neatneš valstybei naudos, o
gali būti net pavojingi.
Jau prieš rinkimus pasigirs
davo abejonių, ar iš esmės vie
nos partijos persvara yra
kraštui naudinga. Kur kas ge
riau, kai Kongresas ir Senatas
turi tam tikrą pusiausvyrą,
kuri, jeigu projektas ar įsta
tymas tikrai vertas dėmesio,
gali pakrypti į vieną ar kitą
pusę, kai visi argumentai „už
ir prieš" yra išklausyti bei
įvertinti. Tuomet išvystomos
svarios diskusijos ir ilgainiui
senatoriai bei Kongreso nariai
balsuoja ne už savo partijos
siūlymus, o už tai, kas apskri
tai verta paramos.
Tad galima suprasti staigų
nuotaikų pakilimą Vašingto
ne, kai praėjusią savaitę tos
vyriausybinės
pusiausvyros
svarstyklės pakrypo kitaip —
senatoriui iš Vermont valsti
jos — Jim Jeffords — išstojus
iš respublikonų partijos. Gan
dai, kad jis gali tai padaryti,
Vašingtone skraidė jau seno
kai, tačiau daugelis juos tik
gandais telaikė. Juo labiau,
kad Jeffords buvo ilgametis
respublikonas, nors praeityje
ne kartą peržengdavo partijos
slenkstį ir balsuodavo už de
mokratų siūlomus projektus.
(Jis rėmė prez. Bill Clinton
sveikatos reformas 1993-1994
m., ir apskritai savo balsą
mesdavo į demokratų pusę
dažniau, negu bet kuris kitas
respublikonas
senatorius.)
Beje, sen. Jeffords ne visuo
met palankiai priimdavo ir re
spublikonų programas. Net
šįmet jis jau įkišo „pagaliuką į
prez. Bush ratus", būdamas

Peršasi išvada, kad visame šiame politiniame-socialiniame procese visuomenė ieško ir nesuranda
žmonių, kurie sielotųsi gyvybiniais tautos rūpesčiais.
O gal visuomenė pati savęs ieško — ir nesuranda?
Ką atneš vėliausieji rinkimai? Tai vėl rizikingas
klausimas. Be abejo, buvo išrinkta ir geros valios
žmonių. Bet kaip reaguoti, Vilniaus spaudos žodžiais, į
aukštas vietas šaunančių ir rinkimus laimėjusių pa
reiškimus, jog visi kandidatai yra su šleifu, taigi
nešvarūs ir kaip kandidatai ir kaip piliečiai? Arba
koks neatsakingas kvalifikacijų supratimas, jei vienas
kitą tarnybon kvietė dėl to, kad kadaise abu dirbo
Komunistų partijos Centro komitete? Ir kaip aš turiu
vertinti aukšto dabartinio vyriausybės pareigūno
įsitikinimą, jog naujai išrinktųjų tarpe yra ne mažas, o
per didelis skaičius tų, kurie iš pirmų dienų jau
kombinuoja". Ne tautai, o sau. Ką reiškia Vilniaus kolumnisto Rimvydo Valatkos skundas: „Tik du mėne
siai valdžioje, o ką turime? Vienas ministras nevengė
aferų su žemės sklypais, kitas pamynė įstatymus,
trečias meluoja, ketvirtajam ministrui ir jo žmonai ra
minti kaimynė nuolat kviečia policiją?"
Dar neseniai, Europos Sąjungai paskelbus naujau
sius 25 valstybių Europos vertybių tyrimo duomenis,
paaiškėjo, jog kas septintas Lietuvos gyventojas mano,
kad nieko savo gyvenime pakeisti negali, ir nelaukia
iš ateities nieko gera. Du trečdaliai lietuvių yra pa
kantūs kyšių ėmimui. Europoje lietuviai blogiausiai
vertina savo valstybės politinę sistemą. Nė ketvirta
dalis žmonių nemano, kad Lietuvoje gerbiamos žmo

kad mokesčių sumažinimo su
ma nukristų nuo 1.6 trilijono
dolerių, iki 1.35 trl., be to. jo
dėka buvo užtikrinta' valdžios
parama neįgaliųjų vaikų švie
timui ir kai kurie kiti projek
tai.
Nereikia manyti, kad respu
blikonai lengvai leido šiam
„avinėliui pabėgti iš avidės", o
demokratai nepasiūlė jam
įvairių — pelningų ar presti
žinių — pareigų, kad laimėtų
palankumą ir galbūt balsą,
kai ateis laikas balsuoti Se
nate. Nors Jim Jeffords kol
kas save vadina nepriklauso
mu nei vienai partijai, bet de
mokratai visgi turi vilčių, kad
senatorius atsidurs jų pusėje.
Partijos vadas Tom Daschle
jau siūlė (arba bent taip kal
bama) sen. Jeffords pirminin
ko vietą viename svarbiame
Senato komitete, o respubli
konų vadas Trent Lott žadėjo
perviršyti bet kokį demokratų
pasiūlymą... Vadinasi sen. Jef
fords staiga pasidarė svarbus.
Vašingtone spėliojama, kad
toks dėmesys gali paskatinti
ir kai kuriuos kitus senato
rius, nelabai patenkintus savo
partijos ėjimais, pakeisti loja
lumo kryptį. Negana to. kai
kurie respublikonai senatoriai
turi sveikatos (pvz.. Jesse
Helms' arba pažengusio am
žiaus (Strom Thurmond. 98
m.) problemų, tad ir jų kaden
cijos trukmė gali pasibaigti
dar prieš būsimus rinkimus.
Tuomet išgaruos ir džiaugs
mas respublikonų persvara...
Apskritai partijų mainymas
šiame krašte nėra per daug
populiarus ir nelabai dažnai
įvyksta. Tiek respublikonai,
tiek demokratai yra jau senos,
suformavusios savo ideologiją
ir pažiūras į politiką partijos,
gerbiančios viena kitos skirtu
mus ir panašumus, kurių visgi
yra. Daugeliu atvejų tas par
tijų nariams nekliudo paremti
opozicijos prezidento ar vy
riausybės veiklą, jeigu ji tikrai
naudinga valstybei ar jos gy
ventojams. Tik retai tepasi
taiko, kad partijos mąstysena
užgožia jos narių logiką ir pa
saulėžiūrą. Tuomet žūt būt
pasmerkiama viskas, kas atei
na iš opozicijos, nors tai būtų
ir labai vertinga* projektas ar
mintis.
Nors galbūt dvipartinė sis
tema nėra pati geriausia —
bent taip mano valstybės —
įskaitant Lietuvą — kurios
pripažįsta taisykle: juo dau
giau partijų, tuo geriau, bet
šiai laisvės ir demokratijos
šaliai ii tikrai tinkama.

gaus teisės ir lietuviai mažiausiai Europoje pasitiki
valstybės tarnautojais. Vos 26 procentai žmonių pasi
tiki Lietuvos policija. Net geras elgesys Lietuvoje ver
tinamas mažiausiai iš Europos valstybių.
Kur išsiskiria lietuviai — mažne pusė jų pareiškia,
jog, kilus karui, jie eitų ginti savo tėvynės. Iš apklau
sos aiškėja, jog Lietuvai tiktų stiprus vadas, kurio ne
varžytų nei parlamentas, nei rinkimai. Taigi, lietuvis
nori aukotis kilnesniam tikslui, bet jo kol kas nemato.
Tai ką, ar ir šį kartą visuomenė balsuodama klydo?
Būdamas Lietuvoje girdėjau kalbas apie pensijų
sumažinimą skurdžiams, jei jie iš valstybės gauna
kokį papildomą darbą. Visi visur supranta reikalą
graduoti mokesčius, o to nėra daroma. Trečdalis algos
milijonieriui ar mafijozui reiškia vieną dalyką, o eili
niam darbininkui trečdalis algos mokesčiams — daž
nai vargą ir skurdą. Niekam, atrodo, nerūpi, kaip jie
turtą įsigijo? Apie Sibire kentėjusius vargšus, politi
nius kalinius ar partizanų vaikus, ar anūkus aš nė ne
kalbu. Jie buvo ir tebėra likimo aukos. Ne vienas man
skundėsi, jog ir kadrų politika tebetvarkoma taip, kad
buvę komunistai ir net kagėbistai kažkaip vis užsi
tikrina riebias tarnybas ir algas, o vargstanti tautos
dalis ir su aukštuoju mokslu — ne.
Lietuvių išeivija laukia dienos, kada gi Lietuvos pi
liečiai pasakys, jog šį kartą rinkimai davė rezultatą:
tauta išbrenda iš apatijos liūno, žmonės randa darbus,
tauta kuria ūkinę pažangą, pilietis junta pagarbą,
žino savo vertę ir jau turi minimalias sąlygas planuoti
sau ir savo šeimai ateitį.
Bus daugiau
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VIOLETA URMANA-URMANAVIČIUTĖ „MUZIKOS
BARŲ" PUSLAPIUOSE
Kundry rolę „Parsifalio" ope
roje.
Ši medžiaga yra pailiustruo
ta daugeliu nuotraukų, kurio
se V. Urmana matoma ne vien
tik „Parsifalio" Kundry, bet ir
kitų operų vaidmenyse.
„Muzikos barų" 2001 m. ko
vo mėnesio numeris pasižymi
ir kita įdomia medžiaga. Jo
puslapiuose rašoma apie pir
mąjį tarptautinį Joschos Heifetzo vardo smuikininkų kon
certą Vilniuje. Yra rašoma ir
apie profesorių Juozą Gaud
rimą, kurio gimimo 90-metis
suėjo šių metų sausį, o praė
jusį gruodį sukako šešeri me
tai nuo jo mirties.
Lietuvos muzikos žurnalas
— „Muzikos barai" jau ir
ankstesniuose
numeriuose
skyręs nemaža vietos už
sienyje
spėjusiai
išgarsėti
tarptautinio lygio solistei Vio
letai Urmanai-Urmanavičiūtei.
Tačiau neseniai mus pasie
kęs šio žurnalo 2001 metų
kovo mėnesio numeris šią
garsiąją Lietuvos solistę pa
žymi plačiausiai — jai skirti
net 8 pirmieji „Muzikos ba
rų" puslapiai.
Žinomas dirigentas Riccardo Muti apie lietuvaitę solistę
sako:
„Violeta Urmana — mano
draugė, labai aukšto lygio dai
nininkė, šiuo metu, ko gero,
gražiausias mecosopranas pa
saulyje. Tokie balsai kaip jos
— išimtis. Toliau R. Muti dar
teigia:
„V. Urmanos vokalinės gali
mybės labai didelės. Jos dia
pazonas išties labai platus,
ypač — viršutiniojo registro.
Kai kalbame apie jos daina
vimą, kalbame jau ne apie
meco ar sopraną, o apie nepa
prasto grožio ir galimybių bal
są, dainuojantį tiek aukštais,
tiek žemais registrais, ir apie
nepaprastą
dainininkės ta
lentą".
Savo susižavėjimą V. Urma
na dirigentas R. Muti patvir
tino, pakviesdamas ją dainuo
ti pagrindinę rolę „Trubadū
ro* operoje garsiajame Milano
„La Scala" teatre, kuriame jis
kaip tik diriguoja.
„Muzikos baruose" yra taip
pat rašoma ir apie V. Urma
nos
pakvietimą
dainuoti
„Metropolitan" operoje Niu
jorke (jos debiutas čia įvyko
kovo 29 d. ir lietuvaitė čia su
dainavo pagrindinę rolę
5
kartus su pasaulinio garso
tenoru Placido Domingo). Apie
tai Amerikos lietuviai žino iš
amerikiečių spaudos, kuri
mūsiškę įvertino gražiausiais
žodžiais. Taip pat čikagiečiai
turėjo retą progą išgirsti ją ir
Syphony Center patalpose,
kuomet ji čia dainavo tri
juose Verdi „Reąuiem" kon
certuose balandžio 26, 27, 30
dienomis, kartu su Čikagos
simfoniniu orkestru, diriguo
jant Daniel Barenboim.
Čia taip pat reikia pažymėti,
kad Violeta nepatingėjo su
sitikti ir su Čikagos lietu
viais: dalyvavo „Dainų po
pietėje" „Seklyčios" patalpose,
o taip pat buvo atėjusi ir į Či
kagos Lietuvių operos gene
ralinę repeticiją Morton gim
nazijos auditorijoje, Cicero.
Apgailestavo, kad negalėjo
matyti
„Meilės
eliksyro"
premjeros, nes ji turėjo iš
skristi į Montrealį.
Grįžtant prie „Muzikos ba
rų" žurnalo reikia pasakyti,
kad čia gana daug rašoma
apie „Parsifalio" operą, kurio
je Violeta atlieka Kundry
vaidmenį. Be to, žurnale tel
pa pradžia pasikalbėjimo, ku
riame Violeta kalba apie

Žurnale supažindinama su
Mažuosiuose Radvilų rūmuose
įsikūrusiu Lietuvos teatro,
muzikos ir kino muziejumi.
Kaip paprastai, įdomus yra
„Panoramos" skyrius, kur
trumpai
pristatomi įvairūs
Lietuvos muzikinio gyveni
mo fragmentai.
Čia vilnietė Irena Skomskienė rašo apie australietę
baleto šokėją Sally Wicks,
kuri labai susidomėjo komp.
Vlado Jakubėno baletu „Vai
vos juosta" ir norėtų šokti jo
pastatyme.
„Muzikos barai" įvardijami
muzikos meno ir mokslo žur
nalu, jame 56 puslapiai, yra
gražiai leidžiamas. Vyr. re
daktorė Audronė Nekrošienė.
Adresas: Gedimino pr. 32-2,
Vilnius. Leidėjas — Lietuvos
muzikų sąjunga. Beje, žymi
ma, kad leidžiamas nuo 1931
metU

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOeUO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3208 1/2 Wast 95th Street
Tai. (708) 424-8654
(773)581-8654

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui te!. 630-774-1025.
Window YVashers Ne«ded!
40,000 per year. We need 100 crews.
No cxp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportation Mušt be fluent in English.
L.A. McMabon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.

Ed. šulaitis

NUOSTABUS VIOLETOS URMANOS
DAINAVIMAS
Įspūdinga ir dėmesį atkrei
pianti yra nauja kompaktinė
plokštelė (CD). Tai įrašas Gustav Mahler „Das Lied von der
Erde", 1908 metų kompozicija
mecosopranui, tenorui ir or
kestrui, kuri dėl savo struk
tūros galėtų būti priskirta ir
simfonijoms. Anglų žurnalo
„Grammophone" redaktorius
šių metų balandžio mėnesio
numeryje rekomenduoja šią
CD kaip „Editor's Choice" ir
rašo, kad CD yra pažymėtina
dėl nuostabaus Violetos Ur
manos dainavimo ir Vienos
Filharmonijos orkestro groji
mo.
Tame pačiame šio žurnalo
numeryje yra ir šios naujos
CD įvertinimas. Recenzentas
Alan Blyth rašo, kad, nors yra
labai daug šio Mahler muzikos
šedevro įgrojimų, tačiau dau
guma „Das Lied von der Erde"
įgrojimų nepatenkina šios mu
zikos atlikimo būtinų reikala
vimų. Pirmiausia už puikų
šios CD programos atlikimą
recenzentas duoda daug kredi
to Vienos Filharmonijos or
kestrui ir dirigentui Pierre
Boulez. Apie Violetos Urma
nos dainavimą recenzentas
rašo:
„Antroji ypatinga šios CD
vertybė yra Violetos Urmanos
nuostabus atlikimas mecoso
prano dainif Nuo Christa
Ludwig dainavimo laikų ne
turėjau tokios patirties ir
jausmo, kad būčiau taip ap
gaubtas balso, kuris iš karto
yra ir spindintis, blizgantis, ir
šiltas. Jos dainavimo stilius ir
alsavimas yra artimai idealus
šiai muzikai. Frazė po frazės
iš Urmanos liejasi žavus bal
sas, nereikalaujantis pastan

gų. Jos emocinis šių dainų at
likimas gal nėra visai tokio
pat lygio kaip Kathleen Ferrier arba Dame Janet Baker,
bet labai artimas tam aukš
tam lygiui. Urmanos, Boulez
ir Vienos Filharmonijos or
kestro paskutinės „Abschied"
dainos atlikimas yra tiesiog
širdį veriantis".
Kompaktinę plokštelę 2001
metais išleido Deutsche Grammophon bendrovė. Katalogo
numeris: DG 469 526-2GH.
Programoje tenoro rolę dai
nuoja Michael Schade.
Tuo pačiu noriu paminėti,
kad šių metų kovo 29 dieną
New Yorke įvyko Violetos Ur
manos „Metropolitan Opera"
debiutas. Urmana dainavo
Kundri rolę Richard Wagner
operoje „ParsifaT. Dirigavo
James Levine ir Parsifalio
rolę atliko tenoras Placido Do
mingo. Kovo 31 dieną „New
York Times" muzikos kritikas
Anthony Tommasini recenza
vo šią operą. Nemažai kompli
mentų kritikas duoda Placido
Domingo. Apie Urmanos dai
navimą jis rašo:
„Jei Domingo Parsifal rolės
atlikimas reprezentuoja nuos
tabų tenorą, esantį savo auk
siniame amžiuje, tai lietuvės
Violetos Urmanos debiutas
praneša atvykimą įdomios
operos solistės. Urmanos bal
sas turi švytintį (radiant), tru
putį ramų toną, tačiau ji dai
nuoja su geliančia išraiška ir
ryškiai pagauna Kundri cha
rakterio kančią, tuo pačiu lai
ku nuodėmingą sielą, ieškan
čią atpirkimo ir belaisvę tam
siųjų jėgų, priverstą tarnauti
raganiui Klingzorui".
A. Mickevičius

LIETUVA MOKSLEIVIŲ
AKIMIS(I)
Ar mes turime pakankami
drąsos pažiūrėti teisybei į akis
ir mylėti Lietuvą tokią, kokia
ji yra? Lietuvos jaunfmas tai
įrodė dviejuose
leidiniuose:
„Atviros eilės — moksleivių
poezijos rinktinė" ir „Kokioje
Lietuvoje norėčiau gyventi"
prozos rinkinyje.
Pirma, norėčiau
aptarti
poezijos rinkinį „Atviros ei
lės — moksleivių poezijos
rinktinė". Šiame 87 psl. leidi
nyje telpa aštuoniolika mo
kyklinio amžiaus poetų /čių ei
lėraščiai iš paskutiniųjų gim
nazijos ar vidurinės mokyk
los laidos klasių. Poezijos rin
kinys yra tarptautinio rengi
nio „Literatūros
ekspreso"
lietuHškojo projekto dalis. No
rėčiau atkreipti skaitytojų
dėmesį į konkurso rengėjų ir
leidėjų pratarmės žodį:
„Nuo įprastinių, kiekvienais
metais vykstančių mokslei
vių kūrybos konkursų šis
skyrėsi tuo, kad buvo visiškai

atviras. Jaunieji poetai nuo
pradinukų iki abiturientų iš
visos Lietuvos (jų buvo 435)
siuntė savo kūrybą be tarpi
nių atrankos grandžių tiesiai
rengėjams, o komisija (Alma
Karosaitė, Ramutė Skučaitė
ir Mykolas Karčiauskas aut.)
atrinko aštuoniolikos auto
rių eilėraščius. Taip gimė
knyga „Atviros eilės", o jos
pristatymas — vienas iš „Li
teratūros ekspreso", reprezen
tuojančio atviros ir susikal
bančios Europos idėją, ak
centų".
Poezijos konkurso rengėjas
buvo Pedagogų
profesinės
raidos centras, knygos leidi
mą rėmė Alma Adamkienė ir
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus, o ją
išleido leidykla „Baltos lan
kos".
Eilėraščiuose netrūksta ty
ros poezijos, kūrybinio bran
dumo, eilėraščio formos aso
ciacijų, stebinančių metaforų

A I

S K E L B I

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL 773-585-6624
Violeta Urmanavičiūte ir Poul Elmin R. Wagner „Parsifalyje"

ir nuostabaus vaizdingumo,
pvz.: Jurgos Bartkauskaitės
eilėraštyje „Stiklo šukėj sro
vena tėkmė dangaus begali
nio":
Stiklo šukėj srovena tėkmė
dangaus begalinio.
Stiklo šukė atsimena viską:
Sunkius kaip vynuogės lie
taus lašus
(Jie krito kekėm, dužo tryš
ko,
Palikdami drėgnas šliūžes
ant šalto stiklo...)'
Gaisrus danguj vidudienį,
kai dega saulės diskas
Ir rieda Helijas per savo
triumfo arką,
Mergaitę raudbnais plau
kais,
Kuri prabėgdama išblaško
Lietaus prisilietimą trapų.
Preciziškai nugludintais la
šais.
Tačiau daugelyje eilėraščių
jaunatviškas idealizmas jau
perpintas realizmo ir kar
tėlio. Štai Ievos Jonaitytės
„Tik mano nuomonė" verčia
skaitytoją susimąstyti. Jau
noji poetė nestokoja psicho
loginio įžvalgumo ir toleranci
jos, nesiekdama
savo nuo
monės primesti kitiems. O vis
gi, kaip iš esmės, taupiai ji
apibūdina dvasios nykštukų
moralinę būseną ir liūdną
vegetuojančio žmogaus gyve
nimo išpjovą. „Tik mano nuo
monė":
Žmonės yra labai naivūs.
Jie mano, kad laimingi yra
tada,
kai turi
darbą, pinigų,
draugų, šeimą...
O kai kas laimingas yra ta
da,
kai būna tamsu.
Arba kai sunkios dienos
pabaigoje šiukšlių konteine
ryje
randa riebią lydekos ašakąar
dar šiltą arbatos pakelį...
Buities realybė verčia juos
blaiviai žiūrėt į šeimos ir su
augusiųjų smurtą. Antano
Zališčevskio eilėraštis „Ne
verk" suponuoja giliai išgy
ventą, tragišką įvykį, kurio
įdomią potekstę galima įvai
riai interpretuoti — kaip as
menišką nuoskaudą ar nese
nos Lietuvos istorijos mo
mentą, ar net perkeltine
prasme —kaip religinį moty
vą. „Neverk":
Ii tavo ašarų
aukso kareiviai išaugo, —
kaip juos visus surinkti
ir susodinti prie stalo?
Ir kaip ištverti
įsispraudus kamputy,

kol jie gers ir dainuos?
Kol vynas ir kraujas
susimaišę telkšos asloje,
o šunys laižys,
raudonas akis primerkę?
Kai kareiviai užmigs,
aš tave išsinešiu —
neverk...
Ievos Jonaitytės akys fik
suoja, kaip neutralus foto
objektyvas, senų žmonių var
gą ir pažeminimą eilėraštyje
„Poetė":
...Močiutė prie bažnyčios su
dvylika centų ant nutirpu
sių kelių.
Rožinio karoliukai slenka
pro
suragėjusius pirštus.
Šalia nusispjauna žmogus,
nevertas šio vardo.
Tenka stebėtis, kaip jaunuoliaiAės tiesiog subrendu
siu, net ir cinišku masteliu
abejoja teisybės ir dieviškojo
principo buvimu. Mane suin
trigavo tokie netikėti retori
niai klausimai: „...Iš kur ži
nai, kad dangus virš mūsų?...
Iš kur žinai, kad Dievas nepersikraustė?" Kita vertus,
jaunimas moka neblogiau už
poetą ir prozininką Pulgį
Andriušį pasitelkti humorą
ir jaunatviškai, šmaikščiai
apibūdinti gamtos taršą eilė
raštyje „Skiriama ekologijai ir
sliekams":
...Vargšai sliekiukai braido
po
balas ir vaidina varles.
Sliekai ir Sliekienės jiems to
nedraudžia, nes guli pagirio
ti.
Ir vis per tą lietaus vandenį,
Kuris pilnas cheminių jun
ginių.
Arba kaip Adomas Lapins
kas kukliu ketureiliu pabrė
žia žmonių abejingumą ir pa
sidavimą materializmui. Ado
mo žodžiai pataiko dalyko
širdin:
Jie valgo duoną
Ir nemato
Žalio lauko,
Kuriame ji augo.
Atrodo, kad jaunatviškoms
svajonėms lieka vis mažiau
vietos, nes per anksti subren
dęs jaunimas pradeda viską
vertinti nusitrynusiu idealiz
mu. Sentimentalumas XXI ajame amžiuje yra ne tik Lie
tuvos, bet ir pasaulio jauni
mui „dinozauriška" atgyvena.
Vyresnei išeivijos kartai susi
daro sunkumų
įsijausti į
šiuos poslinkius, nes senti
mentais persunktas tėvynės
prisiminimas kl-'ido matyti,
priimti ir mylėti tėvynę ir jos
žmones tokius, kokie jie yra.

GREIT PARDUODA
^ĮJį, RE/MAX
yREALT0RS
0fTC.(773) 229 - S7C1
HOME 17081 « 5 • 7160
MOBIL 1773) S90-0205

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
Sergantiems, vienišiems
žmonėms, kuriems reikia
priežiūros, jaukių, švarių namų ir
sveiko maisto — slaugės iš
„For your service" agentūros visą
tai padarys. Skambinti Zitai,
tel. 773-585-9067 arba
773-585-6709.

Išnuomojamas
1 miegamojo butas
Marąuettc Parke.
f ei. 708-955-2808.
Parduotuvių valymui reikalingi
darbuotojai. Gali kreiptis ir
šeima Darbas Tennessee ir
IHnois valstijoje. Atlyginimas
S1.500 —S 1.800. Dokumentai ir
kalba nebūtini. Tel. 901-2405544 arba 901-830-7223.

Pranciškonų vienuolynui
reikalinga virėja. Rašyti,
duodant savo adresą ir telefono
numerį. Rev. Jonas Bacevičius,
P.O. Box 980,
Kennebnnkport, ME 04046.

V.A.L. Auto Servisas
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Vanklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams nuolaidos. 3800 W. 79 St.
Tel. 773-582-0183,773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.

Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje.
Privalo turėti automobilį.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
Tel. 847-808-9109
vakare nuo 8-10 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai

A t l i e k a m e v i s u s s t a l i a u s ir
smulkaus remonto darbus.
Aukšta darbų kokybė, didele
praktika JAV. Tikrai žemos darbų
kainos. Tel. 773-254-0759,
mob. 847-525-9275, Žilvinas.

Jaunimas yra novatoriai. Poe
zijoje jie ieško naujų idėjų,
naujų išsireiškimo būdų ir
naujų formų. Jie mato Lie
tuvą tokią, kokia ji yra. O kad
jie myli savo tėvynę ir ne tik
žodžiais, bet ir pozityvia veik
la — tuo esu seniai įsiti
kinusi. Manau, kad tie skai
tytojai, kuriems bus progos
susipažinti su šiuo leidiniu,
atkreips dėmesį į dabartinio
Lietuvos jaunimo įdomias
mintis.
Isolda Poželaitė - Davis,
AM
Australija

(Jeiniiė* pradžioje virSutinių drabužių gamintoja AR ..lelija" pristato
naujų mokslo metų mokykliu uniformų kolekcija
Kęstučio Vanago i Kita) nuotr
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PAMINĖTAS VATIKANO
RADIJO LIETUVIŠKŲJŲ
LAIDŲ ŠEŠIASDEŠIMTMETIS
2000-ųjų rudenį, Pašto, ko
munikacijų ir informatikos
muziejuje, įsikūrusiame Kau
ne, Rotušes aikštėje, paminė
tas Vatikano radijo lietuviš
kųjų laidų šešiasdešimtmetis.
Muziejaus salėje kultūrininko,
knygų leidėjo Domo Akstino
iniciatyva buvo surengta paro
da, atspindinti Vatikano radi
jo lietuviškųjų laidų istoriją.
Stenduose eksponuojamos lai
dų rengėjų nuotraukos, Vati
kano radijo klausytojų laiškų
fragmentai, atsiminimai, do
kumentai. Vakaro programą
pagyvino J. Naujalio muzikos
mokyklos moksleivių atlikti
kūriniai. Renginys prasidėjo
autentišku archyviniu radijo
laidos įrašu, scenoje stovint
lempiniam
imtuvui,
{rašo
trukdžiai ir traškesiai sukėlė
auditorijai
nepamirštamas
asociacijas,
mat
dauguma
minėjimo dalyvių priklausė
sovietmetį išgyvenusiai kar
tai.
Pirmasis minėjimo daly
viams žodį tarė arkivysk. Sigi
tas Tamkevičius, SJ. Jis į su
sirinkusiuosius kreipėsi „Gar
bė Jėzui Kristui'', tuo tradici
niu krikščionišku pasisveiki
nimu, kuriuo Vatikano radi
jas, anot ganytojo, keliasde
šimt metų buvęs vienintelis
krikščioniškos
informacijos
šaltinis Lietuvoje, kasdien
pradėdavo savo laidą. Arki
vysk. S. Tamkevičius, SJ, pri
minė informacijos badmetį, so
vietinius laikus, kai stigo
įvairiopos informacijos, ypač
krikščioniškos. Anot arkivys
kupo, Vatikano radijas tuomet
buvo saitas su visuotine Baž
nyčia. Per jį pasiekdavo žinios
apie Vatikano II Susirinkimą,
Šventojo Tėvo veiklą bei ke
lionės. Ypač tai tapo svarbu
nuo 1972 metų, kai ėmė eiti
.LKB kronika''. Tuomet tarsi
užsimezgė abipusiai ryšiai.
Arkivysk. S. Tamkevičius, SJ,
ilgus metus redagavęs JZroniką", juokavo buvęs „neeta
tinis Vatikano radijo kores
pondentas". Kai
Kronikoje
spausdintą informaciją per
skaitydavo Vatikano radijas,
Lietuvos žmonės sužinodavo,
kas išties dedasi Lietuvoje.

dijas ne tik informuodavo, bet
ir drąsindavo sovietų sistemos
įbaugintus žmones. Buvęs
Kronikos
redaktorius sakė,
kad Vatikano radijui ėmus
transliuoti žinias iš Lietuvos,
Kronikos leidėjams pasidarė
lengviau rinkti faktus apie ti
kinčiųjų persekiojimą: žmonės
atsiliepdavo, drąsiau paliudy
davo, ėmė nebesijausti aklina
siena atskirti nuo pasaulio.
Anot ganytojo, Vatikano radi
jas „sklaidė žmonių baimę ir
netgi paskatindavo juos ginti
tikėjimą". Arkivysk. S. Tam
kevičius, SJ, akcentavo Vati
kano radijo laidų itin solidari
zuojantį vaidmenį — persekio
jama Bažnyčia jautė paramą
ne tik iš lietuvių, bet ir iš kitų
tautų žmonių, visuotinės Baž
nyčios. Baigdamas savo įtaigią
kalbą, arkivyskupas vaizdžiai
palygino, koks reikalingas ir
brangus buvo Vatikano radi
jas. Laukdavom redaktoriaus
prelato Vytauto Kazlausko
balso, kaip mylimasis laukia
mylimosios balso."
Lietuvos žmonės sužino
davo, kas išties dedasi Lietu
voje.
Kun. Robertas Grigas sakė
pradėjęs intensyviau klausytis
Vatikano ir kitų radijo stočių
iš Vakarų po garsiųjų visą
Lietuvą sukrėtusių kalantinių
įvykių Kaune. Tais pačiais
metais atgimė pogrindžio spau
da, JLKB Kronika", vėliau
„Aušra", „Rūpintolėjis". Jų tu
rinį garsino radijo stotys iš
laisvojo pasaulio. „Dabar, kai
kalbama apie tyliąją rezisten
ciją', galima sakyti, kad Vati
kano radijas buvo 'gaišioji re
zistencija' ", — sakė kunigas
R. Grigas. Anot prelegento,
kadangi pogrindžio leidinių
tiražai nebuvo dideli ir pasiek
davo palyginti neplačią audi
toriją (galbūt kas šimtąją
šeimą), radijo stotys, ypač
Vatikano radijas, jų poveikį
sustiprindavo dešimteriopai.
Kun. R. Grigas priminė, kad
ypač įnirtingi radijo trukdžiai
būdavo
įjungiami
radijui
transliuojant skyrelį „Užsienio
spauda apie Lietuvą". Mat
šiame skyrelyje ir būdavo per
pasakojamos iš „LKB kroni
Arkivysk. S. Tamkevičius, kos" ir kitų pogrindinių leidi
SJ, pabrėžė, kad skelbdamas nių į Vakarų spaudą pateku
žinias iš Lietuvos Vatikano ra sios žinios. Kun. R. Grigas pa-

A. t A.
PRANEVIČIENĖ ADOLFINA
Mirė 2001 m. gegužės 26 d., sulaukusi 93 metų.
Gimė Lietuvoje, Kretingoje. Amerikoje išgyveno 50
metų.
Nuliūdę liko dukra Dalia ir anūkas Mykolas.
Aa. Adolfina palaidota Tautinėse kapinėse, šalia savo
vyro a.a. Mykolo Pranevičiaus.
Nuliūdę artimieji.

sidalijo prisiminimais, kaip
pagarbiai šeima sustodavo
prie radijo imtuvo transliuo
jant Lietuvos himną. Jis pa
brėžė, kad Vatikano radijui
pavyko pralaužti sovietų infor
macinę blokadą. Komunisti
nių nusikaltimų vykdytojai
nebegalėjo būti ramūs ir tikri,
kad jų darbai liks nepastebėti.
Kun. R. Grigas pabrėžė, kad
Vatikano radijo laidos reika
lingos ir šiandienos visuome
nei.
Domas Akstinas apie Vati
kano radiją kalbėjo kaip apie
kultūrinį reiškinį. Prelegentas
ypač akcentavo Vatikano radi
jo lietuviškųjų laidų įvairovę.
Klausytojai galėjo klausytis
ištraukų iš naujausių popie
žiaus enciklikų, būdavo su
pažindinami su Bažnyčios do
kumentais. Vatikano radijo
lietuviškųjų laidų redakcija
rengdavo pažintines Šventojo
Rašto valandėles, visuotinės
Bažnyčios gyvenimo apžval
gas, informuodavo apie lietu
vius Lietuvoje ir išeivijoje.
Ypač, anot kalbėtojo, žmo
nėms buvo naudinga girdėti
nesuklastotą Bažnyčios isto
riją. Domas Akstinas pabrėžė,
kad Vatikano radijas ugdė ne
tik religinę, bet ir tautinę lie
tuvių savimonę. Vatikano ra
dijas sulaukdavo daug klausy
tojų atsiliepimų, prasprūdusių
net iš okupuotos Lietuvos.
Ilgametis Vatikano radijo
lietuviškųjų laidų vadovas
prelatas Vytautas Kazlauskas
savo pašnekesį pradėjo dauge
liui klausytojų atmintin įstri
gusiu pasveikinimu „Laudetur
Jesus Christus". Jis pacitavo
apaštalo Pauliaus mintį iš Pir
mojo laiško korintiečiams:
„Todėl aš bėgu nedvejodamas
ir grumiuosi ne kaip į orą

smūgiuodamas". Perfrazuoda
mas apaštalo Pauliaus mintį
prelatas V. Kazlauskas sakė:
„Tų metų grumtynės nebuvo
tuščias smūgiavimas į orą".
Jis dėkojo Dievui už rezisten
cijos dvasią persekiotoje Lie
tuvos Bažnyčioje, kuri, bėgant
okupacijos dešimtmečiams, ne
silpo, bet stiprėjo. Prel. Vytau
tas Kazlauskas prisiminė,
kaip jį sujaudino 1947 m. pa
siekęs Romą Lietuvos parti
zanų skundas.
Iki 1948 m. sausio Vatikano
radijas transliavo lietuviškai
tik kartą per 2 savaites. 1949
m. pabaigoje lietuviškosios va
landėlės padažnėjo iki 4 kartų
per savaitę. Jas rengė pakaito
mis Romoje gyvenę kunigai,
kai kurie jau iškeliavę amži
nybėn. 1950 metais į Romą at
sikėlė vyskupas Vincentas Padolskis, ėmęsis vadovauti lie
tuvių išeivijos religiniam gy
venimui. Prel. V. Kazlauskas
prisiminė, kad anuomet jis,
kaip ir daugelis Romoje gyve
nusių kunigu, rengėsi išvykti
dirbti į JAV. Tik įkalbintas
vyskupo Vincento Padolskio
jis ryžosi imtis Vatikano radi
jo lietuviškųjų laidų vadovo
pareigų. „Ryžausi tik prisimi
nęs, kad bendramoksliai, konfratrai kovoja kaip partizanai
Lietuvos miškuose", — sakė
mons. V. Kazlauskas. Tas lai
kinas įsipareigojimas užtruko
net 38 metus. Prelegentas
pasakojo, kaip pavyko sudary
ti nuolatinę radijo tarnybos
redakciją. Tik 1972 metais lie
tuviškųjų Vatikano radijo pro
gramų redakcija drauge su
kitomis persikėlė į dabartinį
pastatą. Su darbuotojais buvo
sudarytos darbo sutartys. Į
darbą buvo galima įtraukti ir
pasauliečius. Mons. V. Kaz
lauskas pasakojo, kad infor
macijos iš Lietuvos smarkiai
pagausėjo tuomet, kai Vaka
rus ėmė pasiekti LKB kroni
ka. Jis prisiminė vieno klausy

tojo iš Sibiro tremties žodžius,
sustiprinusius tikėjimą trans
liacijų prasmingumu. Išvardi
jęs Vatikano radijo bendradar
bius — kunigus bei pasau
liečius, mons. Vytautas Kaz
lauskas baigė kalbą linkėji
mu, kad pergalinga melodija
„Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat" visa
da sklistų į Lietuvą Vatikano
radijo bangomis.
Vatikano radijo lietuviškųjų
laidų šešiasdešimtmetis Ro
moje paminėtas per Kristaus
Karaliaus iškilmę, lapkričio
26 dieną. Šv. Kazimiero kole
gijoje ta proga šv. Mišias au
kojo Vatikano radijo lietu
viškųjų laidų vyr. redaktorius
kun. Virginijus Veilentas kar
tu su daugeliu Romoje studiduojančių kunigų. Per pa
mokslą kun. V. Veilentas pri
minė, kad šios dienos liturginė
šventė siejasi su prieš kiek
vieną programą
girdimais
Vatikano radijo šaukimais:
„Kristus laimi, Kristus valdo,
Kristus
viešpatauja".
Jis
trumpai apžvelgė svarbesnius
Vatikano radijo lietuviškųjų
laidų istorijos momentus. Po
šv. Mišių šio gražaus jubilie
jaus dalyviai susitiko prie
pietų stalo. Iškilmingi pietūs
baigėsi lietuvių liaudies daino
mis. Minėjime dalyvavo abu
Romoje esantys Lietuvos am
basadoriai su žmonomis, am
basados darbuotojai, Šv. Kazi
miero kolegijos vicerektorius
prel. Kazimieras Dobrovols
kis, kiti garbingi asmenys.
„Bažnyčios žinios", 2000 m. #23

* Atsižvelgdama i pa
skelbtus oficialius gyvento
jų surašymo duomenis ir per
nai rugpjūtį priimtą valstybės
politikų, teisėjų ir valstybės
pareigūnų darbo apmokėjimo
įstatymą, Ukmergės rajono ta
ryba padidino rajono merės ir
jos pavaduotojo atlyginimus.
(LR, Eltai

A. t A.
GRAŽINA BUDRYTĖ
Mirė 2001 m. gegužės 29 d., sulaukusi 79 metų.
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Gimė
Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 51 metus. Nuliūdę
liko: brolis Ignas su žmona Dangira, a.a. brolio Rimgaudo
žmona Aldona, sūnėnai Audrius ir jo žmona Ramoną
Budriai, Darius ir jo žmona Lyda Budriai bei jų šeimos,
dukterėčios Vida ir jos vyras Aras Tamošiūnai, Rima ir
jos vyras Robertas Jokubauskai bei jų šeimos, dukterėčia
Audrė Budrytė.
Velionė priklausė Putnamo seselių rėmėjų būreliui,
Ateitininkų organizacijai.
Velionė bus pašarvota penktadienį, birželio 1 d., nuo 3
v.p.p. iki 8 v.v. Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71
St., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 2 d.
Iš Marąuette laidojimo namų 9 v.r. velionė bus atlydėta į
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 v.r.
bus aukojamos gedulingos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti „Vaikų vilties"
organizacijai, „Saulutei", Putnamo seselėms.
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti
šiose laidotuvėse.
Nuliūdę liko: brolis su žmona, brolienė,
sūnėnai, dukterėčios.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www. petkusfuneralhomes.com

A. t A.
JONAS SVARAS
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Mirė 2001 m. gegužės 28 d., 11:50 v.r., sulaukęs 90 metų.
Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. Gimė
Kretingos apskrityje, Darbėnų valsčiuje, Lazdinin
kų kaime. Amerikoje išgyveno 52 metus.
Nuliūdę liko: žmona Aleksandra, duktė Marija, sūnūs
Jonas su žmona Zita, Juozas su žmona Danute, anūkai
Dalia ir Petras su šeimomis bei kiti giminės Lietuvoje.
A.a. Jonas mokėsi ir baigė Plungės gimnaziją, studijavo
teisę Vytauto universitete, priklausė žemaičių korporacijai
„Samogicia".
Velionis pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 31d. nuo 3
v.v. iki 9 v.v. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 S.
California Ave, Chicago, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį,
birželio 1 d. Iš laidojimo namų 9:30 v.r. velionis bus
atlydėtas į Immaculate Conception bažnyčią, kurioje 10
v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti
Almos fondui.
Nuliūdę artimieji.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A.T A.

t

JERONIMAS LANDSBERGIS
1901.1.29 — 1996.VI.13
Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos pranciškonų
koplyčioje Kennebunkporte ir Lietuvoje.
Kviečiame artimuosius ir pažįstamus prisiminti velionį
savo maldose.
liūdintys: duktė Gražina, sūnūs Algirdas ir
Algimantas su šeimomis.

lt makes a vvorld of difference vvhen you fly SAS
to Lithuania.
No one makes round-trip trawl to Lithuania easier and more convement than SAS.
From Chtcaoo, we offer daHy service to VHntus wrth a hassle-free connection via
Stockho»m. When you're ready to return, you'H enjoy same-day travel back to
Chicago through our Copenhagen hub. Find out what a world of difference SAS
can rnake for your next trip. Just calyour Travel Agentor SAS at 1-800-221-2350
or vtelt our websrte at www.scandinavian.net.
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Mielam ilgamečiui Vydūno fondo tarybos nariui

A. t A.
. mz.
JURGIUI GIMBUTUI
netikėtai mus palikus, liūdinčias jo dukteris DANUTĘ,
RASĄ, ŽIVILĘ ir visus gimines bei artimuosius širdingai
atjaučiame. Tebūna užtarnautas ramus poilsis po daugelio
atliktų darbų Dievo, Tėvynes ir Artimo tarnyboje.
Vydūno fondas

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440.

A.tA.
II Pasaulinio karo veteranas
VYTAUTAS KLEMKA
Mirė 2001 m. gegužės 25 d.
Nuliūdę liko: Angelą su vyru Michael Jerrick, Linda su
vyru David Walden, daug dukterėčių ir sūnėnų Lietuvoje.
Velionis buvo sūnus a.a. Johanna ir Peter Klemka,
brolis a.a. Bruno Klemka, a.a. Antonas Klemka, a.a. Walter
Klemka, a.a. Stephania Samulevičius.
A.a. Vytautas pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 31 d.,
nuo 5 v.v. iki 9 v.v. Thompson & Kuenster laidojimo
namuose, 5570 W. 95 St., Oak Lawn, IL. Laidotuvės įvyks
penktadienį, birželio 1 d. Iš laidojimo namų 9:15 v.r.
velionis bus atlydėtas į St. Gerald bažnyčią, kurioje 10 v.
r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis
bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti Chicago Salvation Army
skyriui.
Nuliūdę artimieji.
Laidotuvių direkt. Thompson & Kuenster.
Tel. 708-425-0500.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\

Šį šeštadienį, birželio 2 d., 3val.p.p. Lemonto Lietuvių dailės muziejuje
vyksiančiam I JAV lietuvių jaunųjų atlikėjų festivaliui ruošiasi Meno mo
kyklėlės moksleivė Dalia Savickaitė. Konkurse dalyvauti kviečiamas jau
nimas iki 28 metų amžiaus! {ėjimas - nemokamas.

Vaikučiai, tėveliai, sene
liai, tetos ir dėdės — visi
kviečiami į labdaros koncertą
„Laumės juosta", kuris vyks
sekmadienį, birželio 10 d.,
12:30 v. p.p. PLC Lietuvių fon
do salėje. Programoje —
„Spindulio" šokėjai, kanklinin
kė Indrė Bielskutė, smuiki
ninkė Žara Kisieliūtė, an
samblis „Lakštutė", Meno mo
kyklėlės jaunieji sportinių šo
kių šokėjai. Visus maloniai
kviečia „Saulutė", Lietuvos
vaikų globos būrelis. Bilietai
iš anksto gaunami „Seklyčio
je" ir PLC po šv. Mišių.
Cicero LB apylinkės val
dyba, kartu s u Cicero sky
r i a u s A t T o valdyba, ruošia
Tragiškųjų birželio įvykių pa
minėjimą šį sekmadienį, bir
želio 3 d., Šv. Antano parapi
jos patalpose: 9 vai. ryte bus
Mišios bažnyčioje, o po jų —
akademinė dalis parapijos sa
lėje. Paskaitą skaitys Bronius
Nainys, meninę programą at
liks vietinės pajėgos. Visi
kviečiami gausiai dalyvauti
Mišiose ir salėje, tuo pagerb
sime savo tautos kankinius.

Skalbimai
• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 W e s t Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
(sk)
z K a r a l i a u č i a u s srities
lietuvišku mokyklų para
m a i per Mažosios Lietuvos
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 — Rita Švarcas;
Dalius Vasys. $50 — Marija
Bajorūnienė; Vytautas Mažei
ka. $25 — Raymond Graudis;
Alfonsas Petrutis. $20 — Ani
ceta Giedraitienė; Ignas Kaunelis; Jurgis ir Gerda Leskauskas. $15 — Balys Rau
gas. $10 — Marie Pidhirney;
Algimantas Totilas. Dėkojame
visiems rėmėjams. „Kara
liaučiaus krašto lietuvybei", 1394 Middleburg, CL,
Naperville, IL 00540-7011.

ATEITININKV ŠEIMOS
ŠVENTĖ IR GEGUŽINĖ
Čikagos ir apylinkių ateiti
ninkų Šeimos šventė sekma
dienį, birželio 3 d., 9 vai. r.
bus pradėta šv. Mišiomis Pal.
J. Matulaičio misijoje. Melsi
mės už visas ateitininkų šei
mas — gyvus ir mirusius. Po
Mišių. 10:30 vai. r. Pasaulio
lietuvių centre vyks Iškilmin
gas posėdis, kurio metu įžodį
duos jaunučiai, moksleiviai ir
sendraugiai. Žodį tars dr. Vy
tas Narutis. Šiaurės Amerikos
Ateitininkų tarybos pirminin
kas. Visi uniformuoti jaunu
čiai, jauniai, moksleiviai, stu
dentai ir sendraugiai kviečia
mi dalyvauti.
Posėdžiui pasibaigus visi
kviečiami į Ateitininkų namus
dalyvauti ten ruošiamoje ge
gužinėje. Bus proga gardžiai
pasivaišinti, pabendrauti ir
sekmadienio popietę praleisti
jaukiame ąžuolų apsuptame
Ateitininkų namų sode. Kvie
čiame visus artimuosius ir
Ateitininkų namų rėmėjus.
Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus
kviečia dalyvauti šv. Mišiose
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį šeš
tadienį, birželio 2 d., 9:30 vai.
r., seselių motiniškame name,
2601 W. Marąuette Rd., Chicago. Mišias aukos kun. Mark
Brummel, CMF. „US Catholic
Magazine" redaktorius.
Ateitininkų namų valdy
ba p r a š o rėmėjus ir draugus
nedelsiant gražinti loterijos
bilietu šakneles. Gegužinė jau
čia pat. Laimingieji bilietėliai
bus traukiami gegužinės metu
— sekmadienį, birželio 3 d.

TARĖSI KRIKŠČIONIŲ
DEMOKRATU RĖMĖJAI
Gegužės 29 d. Tėvų mari
jonų vienuolyno salėje įvyko
Krikščionių demokratų rė
mėjų sambūrio valdybos susi
rinkimas. Susirinkimui vado
vavo pirmininkas Jonas Vaznelis. Apie krikščioniškosios
demokratijos padėtį Lietuvoje
bei rėmėjų indelį kalbėjo val
dybos nariai Marija Remienė,
dr. Petras Kisielius, Jonas
Pabedinskas, Viktoras Nau
džius, Vladas Sinkus, taip pat
svečiai - Krikščionių demok
ratų išeivijoje vadovas Pranas
Povilaitis, prof. Juozas Meš
kauskas, dr. Kazys Ambrozaitis, žurnalistė Audronė V.
Škiudaitė.
Buvo
priimtas
sprendimas pasiųsti laišką
krikščioniškajai demokratijai
Lietuvoje atstovaujančioms or
ganizacijoms,
raginant jas
tęsti vienijimosi procesą. Buvo
pasiūlymų kol kas, kol nusi
stovės procesas, suspenduoti
rėmėjų organizacijos veiklą
arba pratęsti ją šviečiamąja
kryptimi. Nutarta rudenį su
šaukti visuotinį rėmėjų susi
rinkimą ir platesnėje auditori
joje diskutuoti dėl tolesnės
sambūrio veiklos. Iki to laiko
jau bus paaiškėję krikščio
niškosios demokratijos Lietu
voje vystymosi tendencijos ir
galima bus priimti konkretes
nius sprendimus.
„Draugo" inform.
Šakiečiu klubo susirinki
mas vyks birželio 7 d. 1 val.p.
p. Šaulių namuose, 2417 W.
43rd Str., Chicago. Klubo na
riai ir norintys įstoti į klubą
kviečiami dalyvauti.

jg Sgj5 ir toit '
LIETUVIU FESTTVALIS
ELIZABETH, N J
Sekmadienį, birželio 3 d.,
Šv. Petro ir Povilo parapijos
svetainėje, 216 Ripley Place,
Elizabeth, NJ, vyks didžiulis
lietuvių festivalis, rengiamas
parapijos ir neseniai iš Lietu
vos atvykusių lietuvių. Skam
bės Stasio Telšinsko graži lie
tuviška muzika ir dainos, pa
sirodys solistės Angelė Kiaušaitė ir debiutante Lina Ringailaitė iš NJ. Bus skanių lie
tuviškų valgių, gintaro dirbi
nių ir skanumynų, vyks varžy
tinės ir dovanų laimėjimai.
Dalyvavimo bilietas tik 3 dol.
asmeniui. Visi laukiami.
NEW YORKO MAIRONIO
LIT. MOKYKLA KVDZČIA
New Yorko Maironio litua
nistinė mokykla kviečia abitu
rientus ir visus norinčius daly
vauti šios mokyklos 50 metų
jubiliejiniame pokylyje, š.m.
lapkričio 17 d., 7 v.v. ruošia
mame
Plattdeutsche Park
restorano pokylių salėje. Dau
giau informacijos bus pateikta
vasaros pabaigoje. Žinias tei
kia Audrė Lukoševičiūtė, tel.
718-849-6083.

• 27 centai skambinant \
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
te, 0 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!
Sol Angelė KiauAaitė ir Stasys Teiginukas s m birželio 3 d. dalyvaus
Elizttl>f>t.h. NJ. Šv Petro ir Povilo parnpijr* saloje ruoSiamo metinio lietu
vių festivalio projrramoje.

Forografiju p a r o d a „Či
kagos lietuviai" - apie visuo
meninį ir kultūrinį lietuvių
gyvenimą Čikagoje. Šios Jono
Tamulaičio parodos atidary
mas vyks birželio 1 d., penk
tadienį, 7:30 val.p.p. Jaunimo
centro Čiurlionio galerįjoje
(5620 S. Claremont). Visi
kviečiami.

S&&I —-

Švęskime Tėvo dieną visi
kartu Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte. Šventė-pietūs bus
birželio 17 d., sekmadienį, 12
vai., didžiojoje salėje. Visų
laukia skanus maistas, malo
nus patarnavimas, mieli drau
gai ir bičiuliai, linksma pro
grama. Bendravome su ma
mytėmis ir močiutėmis, pa
bendraukime su tėveliais ir
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Pirmajam pasauliniu! karui
pasibaigus, pasišventusių tau
tiečių dėka 1918 m. vasario 16
d. Lietuva tapo vėl laisva ir
nepriklausoma. Reikia stebė
tis, kad per tokį trumpą laiką
vos tik per 22 laisvo gyvavimo
metus, Lietuva klestėte kles
tėjo visose srityse. Deja, neil
gai truko toks laisvas mūsų
tėvynės gyvenimas. 1940 me
tais birželio 15 d. Raudonasis
slibinas — Sovietų Sąjunga
įvedė savo kariuomenę ir tuo
užgniaužė Lietuvos laisvę, pa
vergė jos žmones. Netrukus
prasidėjo areštai. Visi kalėji
mai buvo kimšte prikimšti
„liaudies priešu", kuriais ne
pasitikėjo okupantas. To neuž
teko. Okupantas sugalvojo dar
žiauresnį būdą: perkelti ra
mius Lietuvos gyventojus į Si
birą badui ir' lėtai mirčiai.
Todėl iš birželis 13-osios į 14ąją naktį, pasipylė sunkveži
miai su rusų kareiviais ir lie
tuvių komunistų padedami,
gaudė žmones, grūdo į sunk
vežimius, vežė į geležinkelio
stotį, kur grūdo į gyvulinius
vagonus, porą dienų palaikę,
vežė į „plačiąją tėvynę" badui,
šalčiui ir mirčiai... Tai buvo
lietuvių tautos genocido, kuris
tęsėsi per 50 metų pradžia.
Mažai rasi šeimų, kurios ne
būtų nukentėjusios nuo komu
nizmo. Tik birStlio 22 d. pra
sidėjus vokiečių-rusų karui
trėmimai laikinai buvo su
stabdyti. Sakoma, kad vokie
čiams karą pralaimėjus ir su
grįžus rusams, vyko dar dides
ni išvežimai. Per 50 metų te
sėsi mūsų tautos genocidas.
Todėl nė vienas iš mūsų nega
lime pamiršti to baisiojo bir
želio ir visos mūsų lietuvių
tautos genocido.
ALTo Čikagos skyrius šį pri
siminimą — minėjimą rengia
kiekvienais metais. Šiais me
tais minėjimas ruošiamas bir
želio 10 d., sekmadienį, 10 vai.
ryto vyks vėliavų pakėlimas
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčios aikštėje. Vėliavų pakė
limui vadovauja Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės vado
vybė. Dalyvauja ir kitos šaulių
kuopos bei ramovėnai. 10:30
vai. ryto toje pačioje bažny
čioje vyks pamaldos, giedos
parapijos choras naujo vargo
nininko vadovaujamas. Po pa
maldų vyks minėjimas parapi
jos salėje. Programa vyks
įprasta tvarka. Pagrindinis
kalbėtojas — daugeliui žino
mas advokatas Povilas Žumbakis. Meninę programą at
liks Algimantas Barniškis.
Bus renkamos aukos išlai
doms padengti. Po minėjimo
— kavutė su sumuštiniais ir
pyragaičiais.
Organizacįjo9 su vėliavomis,
moterys ir mergaitės tauti
niais drabužiais ir visa lietu
viškoji visuomenė maloniai
kviečiama dalyvauti vėliavų
pakėlime, pamaldose, minėji
me salėje. Visi maloniai kvie
čiami dalyvauti ir pagerbti
mūsų tautos genocido aukas.
Ant. Repšienė
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„Lietuvos Našlaičių globos" komiteto patikėtinė Lietuvoje Gražina Landsbergiene lanko komiteto globojamus
vaikus.

VAIKAI IR PINIGAI
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas šių metų balandžio
pabaigoje į Lietuvą išsiuntė
52,895 dol. Tai —jau antra pi
nigų siunta šiais metais, tai —
pinigai, suaukoti Amerikos
Lietuvių, ir skirti našlaičiams,
apleistiems Lietuvos vaikams.
Šiuos pinigus 6 patikėtiniai
Lietuvoje išdalina 1,009 vai
kams. Pinigai yra skirti ketu
rių mėnesių — gegužės, bir
želio, liepos ir rugpjūčio —
Lietuvos vaikų paramai.
Komiteto patikėtiniai Lietu
voje yra Gražina Landsber
gienė, Kaimo vaikų fondas —
Regina Švobienė, kun. L.
Dambrauskas, seselė Jūratė,
kun. A. Gražulis, kun. A. Ba
niulis, kun. R. Ramašauskas.
Iš viso šiais 2001 metais į
Lietuvą buvo išsiųsta 107,395
dol. Pernai, t.y. 2000 metais,
komitetas į Lietuvą vaikams
nusiuntė 255,060 dol., į šią su
mą neįskaitant siuntinių, ku
riuos komitetas iš Čikagos
siunčia, padedant Mercy Lift
organizacijai, ir
siuntinių,
siunčiamų iš Washingtono ir
Omahos ten esančių komiteto
narių.
Komitetas neremia vaikų,
kurie gyvena vaikų namuose,
internatuose. Tuos vaikus iš
laiko valstybė. Tie vaikai auga
vaikų namuose iki 6 metų,
paskui internatuose — iki 18
metų. Internatuose užaugu
siems vaikams suėjus 18
metų, jie išleidžiami gyveni
mui į pasaulį.
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas remia tik tokius
vaikus, kurie gyvena šeimose
su seneliais, tetomis, dėdėmis
ar kitais gerais svetimais žmo
nėmis, tokiais, kuriais galima
pasitikėti, kad jie užaugins
gerus Lietuvos ateičiai žmo
nes.
Kiekvienas komiteto remia
mas vaikas per metus gauna
150 dol., nebent jo globėjas
jam duoda daugiau. Pinigai
yra siunčiami Lietuvon 3 kar
tus per metus po 50 dol. Kiek
vienas vaikas ar jo globėjas
gauna po 50 dol. keturiems
mėnesiams. Tai nedaug, bet
tiems, kurie nieko neturi, tai
yra didelis dalykas, tai — vai
kui batai, knygos mokyklai,
duona ir t.t. Kaip pavyzdys —
toks pasakojimas. Viešint Vil
niuje Šv. Kazimiero bažnyčios
kieme po pamaldų sutikau
močiutę su dviem anūkais. Ji
dėkoja Amerikos lietuviams,
kad šie išgelbėjo jos anūkus
nuo internato. Ji pasakojo,
kad jos duktė ir žentas nežinia
kur girtuokliauja, paliko vai
kus. Valdžia tuos vaikus no
rėjo paimti ir patalpinti inter
nate. Močiutė prašė, maldavo,
kad vaikus atiduotų jai. Bet
valdžios ponai nenorėjo jai
vaikų duoti. Tik tada, kada
sužinojo, kad tie vaikai gauna
pašalpą iš Amerikos, atidavė
vaikus močiutei. Močiutė, gau
dama mažą pensiją ir iš „Lie
tuvos Našlaičių globos" komi

teto už du vaikus 300 dol. pa
šalpą per metus, laiminga au
gina savo anūkus. Tokių ir pa
našių pavyzdžių yra daug.
Omahos lietuviai, kuriems va
dovauja Laima Antanėlienė,
kelis kartus per metus siunčia
po 50-60 siuntinių didelėms
neturtingoms šeimoms.
Teresė Landsbergienė Washingtone, pasitelkusi ponias,
pakuoja siuntinius ir juos
siunčia pagalbos reikalin
giems.
„Lietuvos Našlaičių globos"
komitetas taip pat remia ir
našlaičius studentus. 20002001 mokslo metams buvo
paskirtos 92 studentų stipen
dijos. Studentų stipendijos yra
250 dol. metams. Kai kurias
stipendijas suaukoja, atsiun
čia aukotojai, o kai pritrūko
stipendijoms pinigų, tai Graži
na Liautaud, kuri rūpinasi sti
pendijomis, išrašė savo asme
ninį 20,000 dol. čekį.
Daug Amerikos lietuvių yra
pasižadėję ir remia vaikus
Lietuvoje. Vieni siunčia pini
gus kasmet, kiti yra sudarę
fondus, kurių pagrindinis ka
pitalas nejudinamas, o vaikų
paramai naudojami tik už
dirbti procentai. Tokių fondų
komitetas turi kelis, tai — Ge
novaitės ir Kazio Trečiokų fon
das su 90,000 dol. pagrindiniu
kapitalu, Onos (Prižgintaitės)
ir Jono Motiejūnų fondas su
50,000 dol., Jono ir Idos Valauskių pomirtinis fondas, —
paliktas jų trims globoja
miems vaikams su nurody
mais, kaip ir kada reikia pini
gus mokėti vaikams — šiuo
metu yra likę jau tik 18,000
dol., Prano Stanelio fondas —
10,000 dol. pagrindinis kapita
las. Du dr. prel. Juozo Prunskio fondai: vienas — skirtas
našlaičiams (10,000 dol. pa
grindinis kapitalas), antras
fondas skirtas stipendijoms
Sibiro tremtinių vaikams, ku
rie mokosi Lietuvoje (15,000
dol. pagrindinis kapitalas).
1998 metais pradėtas Almos
fondas iki šiol surinko dau
giau kaip 140,000 dol. Almos
fondą Lietuvoje remia įvairios
prekybos bendrovės. Almos
fondo pinigai yra naudojami
Lietuvos neturtingų kaimo
mokyklų pomokyklinėms kla
sėms įsteigti. Yra mokyklų,
kur .vaikai negali grįžti namo
ar grįžę rengti pamokas. Pa
gal praeitą savaitę gautą in
formaciją iš Lietuvos, Almos
fondas šiuo metu remia 45
mokyklas, vaikų globos na
mus, internatus.
Dr. Aldona K. Rugis įsteigė
savo vardo fondą Lietuvių fon
do ribose, skirtą teikti stipen
dijas studentams našlaičiams
Lietuvoje. Praeitų metų gruo
džio 31 d. dr. Aldona K. Rugis
įnešė į Lietuvių fondą pagrin
dinį
neliečiamą
kapitalą
11,000 dolerių su galimybe šią
sumą padidinti. Lietuvių fon
das investuos gautą įnašą,

kasmet išmokės šio įnašo rea
lizuotą pelno sumą „Lietuvos
Našlaičių globos" komitetui,
kuris praneš Lietuvių fondui
stipendijas gavusių našlaičių
studentų pavardes bei jiems
duotas sumas.
Jei suskaičiuotume visus
Amerikos lietuvių suaukotus
pinigus, skirtus Lietuvos vai
kams per „Lietuvos Našlaičių
globos" komitetą, įsteigtą 1993
metais, per tą laiką Amerikos
lietuviai tik per šį komitetą
suaukojo daugiau kaip pus
antro milijono dolerių pagal
bai Lietuvos vaikams.
Šią sumą surinko, adminis
truoja ir tvarko kelių žmonių
komitetas, kuris dirba savano
riškai, už savo darbą negauda
mas jokio atlyginimo, o kar
tais ir savo pačių dolerius pri
dėdamas. Šiuo metu komitetą
sudaro: pirmininkė Birutė Ja
saitienė, sekretorė Irena Kai
rytė, iždininkas Albinas Smolinskas, pašalpų skirstymo ir
pagrindinės vaikų rėmėjų kar
totekos tvarkytoja Dana Bazienė, šelpiamų vaikų karto
tekų tvarkytoja Nijolė Maskaliūnienė, Sigutė ir Juozas
Užupiai, ryšį su rėmėjais pa
laikanti Regina Smolinskienė,
paraginimais aukotojams be
sirūpinanti Regina Jautokaitė, studentų stipendijas tvar
kanti Gražina Liautaud, nau
ja narė Silvija Aleksiūnienė,
padedanti visur, kur reikia;
nariai specialiems reikalams
yra Aldona Šmulkštiėnė, dr.
Alina Domanskienė, Vanda
Prunskienė, dr. Edmundas
Ringus, atstovė Amerikos ry
tiniam pakraščiui ir informa
cija anglų kalba — Jeanne S.
Dorr, atstovė Washingtone —
Teresė Landsbergienė, atstovė
Omahoje — Laima Antanėlienė. Šie visi žmonės nedaug
posėdžiauja, bet daug dirba ir
stengiasi, kiek galima daugiau
padėti Lietuvos vaikams.
Kas nori prisidėti ir mums
padėti, o tuo pačiu padėti Lie
tuvos vaikams, prašome kreip
tis į „Lietuvos Našlaičių glo
bą" — „Lithuanian Orphan
Care" adresu: 2711 West 71st
Street, Chicago IL 60629. Vi
sos aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių, nes komi
tetas yra atskirai įregistruo
tas kaip ne pelno siekianti or
ganizacija I.D. 36-4124191.
Padėkime Lietuvos vaikams,
nes tai yra Lietuvos ateitis!
Birutė Jasaitienė

„Chicago Tribūne" dien
raštis gegužės 29 d. laidoje,
straipsnyje
„Antie mayor
transforms troubled city",
plačiai aprašė Bogota (Columbia sostinės) mero Antano
Mockaus veiklą. Straipsnis
iliustruotas didelio formato
nuotrauka, kurioje matomas
dviračiu važiuojantis A. Moc
kus ir kiti. Rašoma, kad A.
Mockus, buvęs Kolumbuos
valstybinio universiteto rek
torius, propaguoja dviračius
vietiniam susisiekimui.

