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Veiklūs tautiečiai 
Amerikoje rengia 
šventes, koncertus, net 
madų parodas, 
sukakčių paminėjimus.

2 psl.

Kodėl išeivijai taikoma 
„švelnaus nepaisymo” 
politika? - klausia 
vedamajame 
Algimantas Gečys. 
Kazys Baronas žvelgia 
į Vokietijos gyvenimą 
iš arti.

3 psl.

Tai ne dar viena pora 
senų batų, o „Mano 
puikioji ledi” (arba 
„Pigmalionas”) grįžta į 
Čikagos teatro sceną.

4 psl.

Prisimename kun. K. 
Mockevičių, S. Kazlienę, 
E. Viskantą.

5 psl.

Bus kam perimti 
išeivių kultūrą: net 53 
dalyvių sulaukė 
Čikagoje, Jaunimo 
centre, įvykęs jaunųjų 
talentų festivalis.

6 psl.

Sportas ~
* Lietuvos vyrų krepšinio 

rinktinė „Eurobasket.com” 
paskelbtame pasaulio koman
dų sąraše užima IV vietą. Pir
mauja Amerika, surinkusi 159 
taškus, antra Jugoslavija — 
143 tšk. III vietoje — Argenti
nos rinktinė — 140 taškų. 
Tiek pat taškų turi ir Lietuvos 
komanda.

* Antradienį ketvirtose 
NBA lygos Rytų konferenci
jos ketvirtfinalio rungtynėse 
Charlotte „Hornets” klubas 
svečiuose 102:85 nugalėjo Or- 
lando „Magic” krepšininkus.

* Antradienį lemiamose 
Šiaurės Amerikos ledo ritu
lio lygos (NHL) Stanley taurės 
turnyro Rytų konferencijos 
ketvirtfinalio rungtynėse To
ronto „Maple Leafs” namie 4:2 
nugalėjo New York’o „Islan- 
ders” ir pateko į pusfinalį.

* Pirmą kartą per visą 
NBA lygos istoriją geriausiu 
2001-2002 metų sezono naujo
ku pripažintas europietis — 21 
metų ispanas Pau Gasol iš 
Memphis „Grizzlies” koman
dos.

* Nidos paplūdimyje bus 
iškelta Mėlynoji vėliava,
liudijanti, kad paplūdimys ati
tinka Europos Sąjungos aplin
kosauginius ir paslaugų koky
bės reikalavimus.

* Kairiųjų politikų atgai
vinta Tarptautinė darbo žmo
nių šventė prasidėjo sprogme
nų paieška šios partijos būsti
nėje Vilniaus senamiestyje.

* JAV automobilių ga
mintojas „General Motors” 
pasirašė susitarimą, pagal ku
rį perims bankrutavusį Pietų 
Korėjos automobilių gaminto
ją „Daevvoo Motors”.

Konservatoriai mini devintąjį 
gimtadienį

Vilnius, gegužės ld. (Elta) 
i— Opozicinė Tėvynės sąjun
gos-Lietuvos konservatorių 
partija gegužės 1-ąją paminėjo 
savo devynerių metų gimimo 
sukaktį.

Partijos pirmininkas, Seimo 
narys Vytautas Landsbergis 
teigė, kad konservatoriai, kur 
bebūtų — pozicijoje ar opozici
joje, turi tą pačią pastovią ne
priklausomybės stiprinimo, 
demokratijos skiepijimo ir pi
lietinės visuomenės kūrimo 
kryptį. V. Landsbergis pa
sidžiaugė, kad konservatoriai 
išlieka viena didžiausių par
tijų su 13,000 narių.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
konservatorių partijos pirma
sis pavaduotojas, jos frakcijos 
Seime seniūnas Andrius Ku
bilius partijos būstinėje vyku
sioje spaudos konferencijoje 
kalbėjo, kad socialdemokratai, 
įvesdami Gegužės 1-osios šven
tę, tikriausia norėjo pažymėti 
konservatorių partijos reikš
mingą indėlį į valstybės gyve
nimą. „Mes tuo džiaugiamės ir 
esame dėkingi socialdemokra
tams už šią šventę mūsų par
tijai”, sakė jis.

Seimo narės konservatorės 
Rasos Juknevičienės nuomo
ne, Tarptautinės darbo dienos 
proga reikėtų panagrinėti so
cialinę ekonominę situaciją 
valstybėje, tačiau socialde
mokratai tai pavertė pompas

Kovo 17 dieną Detroite vykusiame Kovo 11-osios minėjime Michigan valstijos 
Atstovų rūmų narys Andrew Raczkowski (kairėje) Lietuvos Respublikos am
basadoriui Vygandui Ušackui įteikė Michigan valstijos Atstovų rūmų ir Sena
to priimtą nutarimą, remiantį Lietuvos įsijungimą į NATO. Šis nutarimas 
buvo pravestas Atstovų rūmų nario A. Raczkowski ir Lietuvių Respublikonų 
federacijos pirmininko Jono Urbono pastangomis. Jono Urbono nuotr.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters, AP. Interfax, ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų praneSimais)

Į ARTIMlEJTftYTAI Į
Ramala, Vakarų Krantas.

Palestiniečių vadovas Yasser 
Arafat kartu su JAV ir Di
džiosios Britanijos pareigū
nais pasiekė susitarimą, kuris 
turėtų padėti nutraukti mėne
sį trunkančią Y. Arafat apsup
tį Ramaloje. Tačiau pasak Y. 
Arafat padėjėjo Mohammed 
Rashid, kol Izraelis neatitrau
kė savo kariuomenės nuo pa
lestiniečių vado Ramalos na
mų Vakarų Krante, šis susi
tarimas negali būti laikomas 
galutiniu.

Jungtinės Tautos, Žene
va. Jungtinių Tautų (JT) ge
neralinis sekretorius Kofi An- 
nan gali atšaukti faktų nusta
tymo misiją, kurios metu nu
matoma atlikti tyrimą Jenin 
pabėgėlių stovykloje, tačiau

įgul souič ueruuoj 
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Tėvynės sąjungos-Lietuvos konservatorių vadovai Andrius Kubilius (kairėje) ir Vytautas Landsbergis.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

tiška švente. Parlamentarės 
teigimu, tai fariziejiškumas, 
netikrumas jų laikysenoje, ku
rio konservatorių elgsenoje 
nebebus.

Konservatorių vadovai gerai 
vertina partijos galimybes 
laimėti prezidento rinkimus. 
Konservatorių iškeltas kandi
datu į prezidento postą A. Ku
bilius pabrėžė, kad iš Europos 
matosi ateinanti dešiniųjų 
partijų pergalės banga. Jis 
taip pat pridūrė, kad konser

Vašingtonas tikisi, jog trečia
dienį šiuo klausimu bus pa
siektas kompromisas. Izraelio 
ministrų kabinetas antradienį 
vėl nepritarė, kad į pabėgėlių 
stovyklą būtų įleista JT misi
ja, kurios užduotis — išsiaiš
kinti, kas įvyko per 3 savaites 
trukusią Vakarų Kranto Jenin 
pabėgėlių stovyklos apgultį.

Į JAV ....... Į

Chicago. JAV FBI agentai 
antradienį ryte savo namuose 
Chicago priemiestyje suėmė 
JAV įsikūrusio musulmonų 
labdaringo tarptautinio fondo 
direktorių Enaam Arnaout. 
Sirįjoje gimęs JAV pilietis E. 
Arnaout, kurio vadovaujama 
labdaringa organizacįįa nuo 
1999 m. yra patekusi į JAV 
slaptųjų tarnybų akiratį, davė 
melagingus parodymus apie jo

i irto yH?

lipųjį

vatoriai ketina surengti pir
minius rinkimus, kuriuose 
paaiškės jų keliamas kandida
tas į Vilniaus mero postą. Ti
kimasi, kad viena geriausių 
bus Seimo narės Irenos Degu
tienės kandidatūra.

Tėvynės sąjungos pirminin
kas V. Landsbergis sakė, kad 
konservatoriai turi tikslą siek
ti bendro centro-dešinės fronto 
artimiausiuose rinkimuose. 
Bet viena partija, pasak jo, ne
gali to padaryti, je.gu kitose

Po „Lietuvos dujų” 
privatizavimo dujos nebrangs

PHARE skirs paramą skubiems 
Lietuvos projektams

Vilnius, balandžio 30 d. 
(BNS) — „Atėjus investuotojui 
iš Vakarų, Lietuvoje dujos 
nepabrangs. Jei jos brangs, tai 
tik dėl bendrų tendencijų pa
saulyje. Dujų kaina priklausys 
ne nuo Vakarų investuotojų, o 
nuo dujų tiekėjų, tikėtina, 
susivienijimo „Gazprom”, ant
radienį po susitikimo su prezi
dentu Valdu Adamkumi sakė 
Lietuvos ūkio ministras Pet
ras Čėsna.

Prezidento atstovė spaudai 
V. Gaižauskaitė teigė, jog su
sitikime V. Adamkus dar 
kartą pabrėžė, jog „Lietuvos 
dujos” turi būti privatizuotos 
kuo naudingesnėmis Lietuvai 
sąlygomis. „Tai susiję ir su 
kaina, kurią pirkėjai pasiren

fondo paramą ,,al Qaeda” ir 
čečėnų mujahidų kovotojams, 
bei Afganistane įsikūrusiai 
„Hezb-e-Islami” grupuotei. 
FBI teismui pateiktuose kalti
nimuose sakoma, kad E. Ar
naout asmeniškai palaikė ry
šius su Saudi Arabijoje gimu
siu Osama bin Laden, o dalis 
fondo surinktų lėšų buvo pa
skirta „ai Qaeda” ir kitoms te
roristinėms organizacijoms 
remti.

Islamabadas. Šimtai anti- 
teroristinės koalicijos kareivių 
dalyvauja karinėje operacijoje 
prieš Talibano ir „ai Qaeda” 
tinklo kovotojus rytų Aftanista- 
no Paktijos provincijoje. Ope

I

partijose nėra atitinkamo ar
ba pakankamai stipraus suta
rimo.

„Rinkėjai dešinėje pusėje 
yra vieningi, tačiau politinės 
struktūros nėra vieningos ir 
tai yra iššūkis politinėms par
tijoms”, sakė A. Kubilius. Jis 
spėja, kad ateityje dešinieji 
vienokiu ar kitokiu būdu 
turėtų vienytis, jie turės vėl 
ateiti į pakankamai naują Lie
tuvos etapą su naujomis 
idėjomis.

gę sumokėti už ‘Lietuvos du
jas’, be to, prezidentas pa
brėžė, jog sutartyse turi būti 
įtraukti strateginio dujotiekio 
į Vakarus tiesimo reikalavi
mas”, sakė V. Gaižauskaitė.

P. Čėsna sakė, kad kitą sa
vaitę vyriausybė turėtų svars
tyti bendrovės „Lietuvos du
jos” 34 proc. akcijų pirkimo- 
pardavimo ir akcininkų su
tarčių projektus.

Balandžio pradžioje Vokieti
jos bendrovių „Ruhrgas” ir 
„ĖON Energie” susivienijimas 
buvo pripažintas trečdalio 
„Lietuvos dujų” akcijų parda
vimo strateginiam Vakarų in
vestuotojui konkurso laimė
toju.

racija prasidėjo antradienio 
vakarą JAV sraigtasparniams 
perkėlus šimtus karių į Mezai 
kalnus, 30 km į rytus nuo pro
vincijos sostinės Gardezo. Me
zai kalnai yra į pietus nuo tos 
vietos, kurioje JAV vadovauja
mos karinės pajėgos baigė 17 
dienų trukusią karinę opera
ciją „Anakonda”, nukreiptą 
prieš Talibano ir „ai Qaeda” 
kovotojus.

--------- JAPONIJA---------

Tokyo. Trečiadienį Japonija 
dar kartą patvirtino, kad, ne
paisant skandalo, į kurį Rusi
jai priklausančiose salose įsi
vėlė Japonijos remiamas pro
jektas, pasibaigęs septynių ja
ponų sulaikymu, pagalbos Ru
sijai politikoje nebus skubių 
pokyčių. Komentaras pasirodė 
po to, kai antradienį buvo su
laikyti 7 japonai, tarp jų ir 
aukšto rango parlamentaro 
patarėjas, įtariami nesąžinin
gumu. Sulaikytiesiems pateik
tuose kaltinimuose minima
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Kaltinimai nacių kovotojų 
reabilitavimu

Lietuvai netaikytini
Vilnius, balandžio 30 d. 

(BNS) — Dokumentacijos 
centro Vienoje vadovo Simon 
Wiesenthal Rusijos dienraš
tyje Baltijos valstybėms mesti 
kaltinimai dėl „bandymų rea
bilituoti buvusius esesinin
kus” Lietuvos neliečia, antra
dienį pareiškė Seimo narys, 
partijos „Lietuvos krikščionys 
demokratai” pirmininkas Ka
zys Bobelis. Jis komentavo 
dienraštyje „Argumenty y 
fakty” S. Wiesenthal išsakytus 
kaltinimus, jog Baltijos vals
tybėse reabilituojami Antrojo 
pasaulinio karo metais nacis
tinės Vokietijos kariuomenės 
būriuose kovoję asmenys.

Pasak K. Bobelio, Lietuva 
yra vienintelė per II pasaulinį 
karą Vokietijos okupuota Eu
ropos valstybė, kurioje naciai 
nesukūrė specialios paskirties 
SS karinių dalinių. „SS divizi
jos buvo sukurtos ne vien Lat
vijoje ir Estijoje, bet ir tokiose 
šalyse, kaip Danija ir Norvegi
ja, tačiau net JAV esančiame 
muziejuje apie nacistinės Vo
kietijos karinius dalinius duo
menų apie Lietuvą nėra”, pa
brėžė parlamentaras.

Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto dėstytojas 
Česlovas Laurinavičius pri
tarė K. Bobelio nuomonei, jog 
Lietuvai mesti tokių kalti
nimų nėra prasmės. „Išskir
tinė šalies situacija vokiečių

Vilnius, balandžio 30 d. 
(Elta) — Antradienį finansų 
ministrė Dalia Grybauskaitė 
ir Europos Komisijos delegaci
jos Lietuvoje vadovas Michael 
Graham pasirašė finansinį su
sitarimą, pagal kurį Europos 
Komisija skiria 12.68 mln. 
eurų finansinę paramą Lietu
vai keturiems skubaus porei
kio (angį. — fast track) projek
tams finansuoti. Lietuva ben
dram finansavimui skirs 3.45 
mln.eurų.

2002 m. PHARE programoje 
Europos Komisija pirmą kartą 
suteikė galimybę rengti vadi
namuosius skubaus poreikio 
projektus svarbiausioms sri
tims, kurioms būtina neati
dėliotina parama. Keturios

1999 m. statytas avarinės eva
kuacijos įrengimas Kunashir 
saloje. Tai viena iš daugelio 
Kurilų salų, kurią paskutinio
siomis II pasaulinio karo die
nomis aneksavo sovietinė ka
riuomenė. Japonija iki šiol te
besilaiko nuomonės, jog šios 
salos yra jos teritorinė nuosa
vybė.

EUROPA
Paryžius. Policijos duome

nimis, maždaug 500,000 žmo
nių trečiadienį išėjo į Prancū
zijos miestų gatves siekdami 
parodyti savo priešiškumą 
kraštutinių dešiniųjų kandi
datui į Prancūzijos preziden
tus Jean-Marie Le Pen. Apie 
10,000 Le Pen vadovaujamo 
nacionalinio fronto rėmėjų da
lyvavo eitynėse Paryžiuje.

Berlynas. Gegužės 1-osios 
proga surengtos riaušės nu
siaubė du Vokietijos sostinės 
rajonus. Riaušės prasidėjo po 
taikių kairiųjų demonstracijų 
nukreiptų prieš nacius. Riau

okupacijos pradžioje ir sąlytis 
tarp lietuvių ir vokiečių lėmė 
tai, kad SS daliniai Lietuvoje 
nebuvo formuojami iš vietinių 
gyventojų”, sakė politologas. 
Anot jo, latvių ir estų SS bata
lionų vaidmenį žydų genocide 
taip pat sunku įvertinti objek
tyviai. „Reikia nepamiršti, jog 
ši tema dažnai tampa politi
nių spekuliacijų objektu, ypač 
Rusijoje”, teigė Č. Laurina
vičius x

S. Wiesenthal straipsnyje 
kviečia boikotuoti Baltijos 
valstybes dėl „bandymų reabi
lituoti buvusius esesininkus”. 
Autorius tikina, kad ragins 
pasaulio valstybes paskelbti 
Baltijos valstybėms turizmo 
boikotą ir nutraukti ryšius su 
jų verslininkais.

Kauno IX forte 
pagerbtos holokausto

aukos
Kauno IX-ojo forto muziejuje 

antradienį pagerbtas prieš 58 
metus nacių nužudytų beveik 
900 Prancūzijos žydų atmini
mas, atidengta paminklinė 
lenta ir surengta fotografijų 
paroda.

Likus mažiau nei metams 
iki hitlerinės Vokietijos kapi
tuliacijos, 1944 metų gegužės 
15 dieną į Kauno IX forte 
įrengtą kalėjimą vadinama
jame konvojuje Nr.73 buvo 
atvežti iš Prancūzijos depor
tuoti 878 žydai. Nukelta j 4 psl

pirminės sritys buvo išskirtos 
2001 m. pavasarį, atlikus Lie
tuvos institucijų administraci
nių gebėjimų spragų tyrimą. 
Lietuva, kvalifikuotai paren
gusi skubaus poreikio projek
tus, suderino juos su EK ir 
gavo finansinę paramą skubos 
tvarka. Siekiama, kad pir
minės paramos sritys nedel
siant gautų reikalingą finan
savimą ir iki Lietuvos na
rystės ES suspėtų tinkamai 
sustiprinti savo administra
cinius gebėjimus, būtinus per
imti ir įgyvendinti ES reika
lavimus.

Pagal 2002 m. PHARE pro
gramą Lietuva iš ES biudžeto 
šiemet tikisi gauti iš viso 60.5 
mln. eurų finansinę paramą.

šių metu sužeistos moters gy
vybei gresia pavojus, sužeista 
dešimtys kitų žmonių ir polici
ninkų, išdaužta daug langų. 
Policijos duomenimis, riaušės 
prasidėjo maždaug 500 anar
chistų uždegus didelį laužą 
pagrindinėje gatvėje ir apmė
čius gaisrininkus buteliais bei 
akmenimis. Neramumus mal
šino šimtai policininkų, buvo 
naudojama vandens patranka

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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LIETUVIU TELKINIAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 
ST. PETERSBURGE

Po pasisekusio LDD-jos me
tinio koncerto, kuris vyko ko
vo 8 d. St. Petersburge, FL, 
Lietuvių klubo salėje ir ku
riame dalyvavo daugiau kaip 
200 svečių, pirmininkė Aldona 
Andriuliene ir jos valdyba ba
landžio 3 d. sušaukė metinį 
ataskaitinį LDD-jos susirinki
mą.

Susirinkimų pradėjo pirm. 
Aldona Andriulienė, pasvei
kindama visas ir pakviesdama 
LDD-jos dvasios vadą kun. dr. 
Matą Čyvą sukalbėti maldą. 
Kun. Čyvas išreiškė padėką 
sesėms, darančioms gerus dar
bus savo artimui, ir prašė 
Aukščiausiojo palaimos, glo
bos ir stiprybės, vykdant toles
nius artimo meilės ir šalpos 
darbus. Susirinkimą tęsė pir
mininkė, perskaitydama dar
botvarkę, kuri buvo priimta 
be pataisymų. Pirmininkė taip 
pat perskaitė ištrauką iš Lie
tuvos dukterų draugijos stei
gėjo kun. dr. F. Gurecko sura
šytų organizacijos principų, 
kuriais ši valdyba bandė vado
vautis, ir prašė, kad ir šis su
sirinkimas vyktų laikantis šių 
principų, tai: paprastumo, 
garbingumo ir meilės. Toliau
sekė pranešimai, kuriuos pa
darė sekretorė Alvitą Kerbe- 
lienė, iždininkė Liuda Petku- 
vienė, socialinių reikalų vedė
ja Gražina Viktorienė, revizi
jos komisijos atstovė Marija 
Šiaulienė ir pirmininkė Aldo
na Andriulienė. Visi praneši
mai buvo gerai priimti.

Svarbiausias šio susirinki
mo tikslas, buvo išrinkti naują 
valdybą. Tada pranešimui bu
vo pakviesta nominacijos ko
miteto atstovė Jadvyga Gied
raitienė. Ji apgailestavo, kad 
po daugel prašymų nominaci
jos komitetas, susidedantis 
dar iš D. Švedienės ir R. Mas-

JAV' LB Cape (’orl apylinkės suruoštos Lietuvos nepriklausomybės 
šventes programos meninę dalį žaviai atliko soliste Marytė Bizinkaus- 
kaitė. Dešinoje — šventes rengėja LB apylinkes pirmininkė Regina Petru- 
tienė. Nuotr Alf. Petručio

L K choro vadovas dr Bronius Kazėnas (kairėje), choro pirmininkė Au
relija L Robertson, akompaniatorius Aloyzas Jurgutis.

tienės, rado tik vieną kandida
tę — Ireną Korsakienę. Čia į 
pagalbą atėjo Angelė Kamie
ne, pasiūlydama penkių minu
čių pertrauką. Ši pertrauka ir 
Angelės Karnienės raginimas 
buvo sėkmingas. Buvo išrink
ta nauja valdyba: Elena Jasai
tienė, Irena Korsakienė, Elena 
Purtulienė. Vėliau į valdybą 
įėjo ir Nijolė Dimienė. Buvo 
džiugu matyti, kad valdyboje 
bus dvi jaunos narės, naujo
sios emigrantės, tik prieš ke
letą metų atvykusios iš Lietu
vos ir noriai sutikusios dirbti 
šalpos ir artimo meilės dar
buose.

Po rinkimų buvo meninė 
dalis. Dainavo Alvitą Kerbe- 
lienė ir Laima Užukurienė, 
kurioms akompanavo muzikas 
Aloyzas Jurgutis. Jos atliko 
tris dainas: „Šlama šilko vė
jas”, muz. Žižiūno; „Ežerėliai”, 
muz. Viskanto; „Saulėlydis tė
viškėje”, muz. Gorbulskio.

Pabaigai pirmininkė Aldona 
padėkojo susirinkusioms, taip 
pat ir savo valdybai, ir įteikė 
kiekvienai valdybos narei po 
gražų gintarėlio papuošalą. 
Pirmininkė taip pat pasveiki
no ir naująją valdybą, palin
kėjo, kad ir toliau, pagal kun. 
dr. F. Gurecko principus, „bū
tumėm viena šeima, viena ki
tai padedančios ir aktyviai da
rytumėm gera”..

Po susirinkimo prie balto
mis staltiesėmis ir gėlėmis pa
puoštų stalų narės buvo pa
vaišintos sumuštiniais, kava 
ir saldumynais.

Sveikiname naująją valdy
bą, pirmininkę Eleną Jasaitie
nę, vicepirmininkę Nijolę Di- 
mienę, sekretorę Ireną Korsa
kienę ir iždininkę Eleną Pur- 
tulienę. Sėkmės darbuose!

Elvyra Vodopalienė

Lietuvos Dukterų dr-jos St. Petersburg, FL, skyriaus metinio koncerto-vakarienės meninės programos atlikėjai. 
Iš k.: LD dr-jos pirm. Aldona Andriulienė, Amerikos lietuvių klubo moterų JDainos” vieneto vadovė ir akompa- 
niatorė Regina Ditkienė, solistai — Rimas Kamaviėius, Michelle Rego Reatini ir akompaniatorius Alan Arms- 
trong. '* Nuotr. Elvyros Vodopalienės

PENKTASIS TRADICINIS L. K. CHORO 
KONCERTAS

Lietuvių klubo St. Peters
burge mišraus choro penktasis 
metinis koncertas, įvykęs ba
landžio mėn. 5 dieną, turėjo 
didelį pasisekimą. Choro va
dovas dr. Bronius Kazėnas 
savo jaunatvišku entuziazmu 
privertė visus choristus, kurių 
yra 40, nusiteikti šviesiai, su 
šypsena dainuoti, lyg pasaką 
pasakoti, įsijausti į dainą, lyg 
veiksmas vyktų čia pat. O 
choristų amželis jau peržengia 
70 metelių. Chorui akompana
vo muz. Aloyzas Jurgutis, ku
rio pirštai bėgiojo pianino kla
višais, kaip šūviai iš patran
kos. Kaip jis tai galėjo pada
ryti, visi stebėjosi, nes jo ran
kos neseniai buvo operuotos.

Choro pirmininkė Aurelija 
L. Robertson, pristatė chorą 
šiais žodžiais: „Dainos — tai 
dainuojamoji mūsų liaudies 
kūryba. Dainomis lietuviai ga
li didžiuotis. Daina išlieja- 
me savo skausmą, ilgesį ir 
džiaugsmą. Dainoje randame 
nusiraminimą ir paguodą. 
Daina yra lietuvio palydovė. 
Dainuodavo lietuvis visada ir 
visur. Ne be reikalo Lietuva 
vadinama Dainų šalimi.

Toliau sveikino pirmininkė 
Aurelija L. Robertson — dva
siškius, mielas viešnias ir sve
telius, kurių buvo susirinku
sių daugiau kaip 220, dėkojo 
vadovo ir choristų vardu už 
apsilankymą pasiklausyti su 
meile paruoštų dainų, bet taip 
pat ir už parėmimą finan
siškai bei dvasiškai. Nuošir
džiai sveikino Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos 
pirmininką Vytautą Kamantų 
ir ponią, kurie atostogavo 
saulėtoje Floridoje ir dalyvavo 
šiame koncerte. Taip pat svei
kino kun. Algį Kildušį, kuris 
trumpam buvo atvykęs iš Lie
tuvos

Įžygiavo dailiai pasirėdę 
choristai. Moterys dėvėjo juo
dus ilgus sijonus, puošnias 
baltas, ilgom rankovėm palaidi
nukes, papuoštas gintarais. 
Vyrai — tamsiais kostiumais. 
Plojimais sutikti choro vado

vas dr. Bronius Kazėnas ir 
muz. Aloyzas Jurgutis akom- 
panuotojas.

Pirmoje programos dalyje 
dainavo mišrus choras „Pajū
riais, pamariais” muz. Kupre
vičiaus ir Petro Armono; „Va
saros naktys”, muz. Jono Nau
jalio; „Už Raseinių ant Duby
sos”, muz. Jono Naujalio, ž. 
Maironio; „Gimtinė”, muz. 
Fausto Strolio, ž. Viktoro Si
maičio; „Tėvynės maršas”, — 
harm. Giedros Gudauskienės, 
ž. N. Girginaitės. Publikos 
pasitenkinimą supratome iš 
gausių plojimų.

Po to moterys padainavo: 
„Kur tas takelis”, muz. 
Makačino, ž. Žlibino; „Puikios 
rožės”, harm. Broniaus Kazė
no, liaudies dainą ir „Tėvynė 
Lietuva”, muz. Algirdo Bra
žinsko, ž. Vytauto Bložės.

Moterys, užleisdamos sceną 
vyrų chorui, “susilaukė daug 
aplodismentų. Vyrai pradėjo 
programą su „Žygis į Vilnių”, 
muz. K V. Banaičio, „Tėvynės 
varpai”, harm. S. Sližio, ž. 
Marįjos Sims. Paskutinė vyrų 
daina buvo „Kir-vir-jo”, harm. 
A Mrozinskio. Pabaigai miš
rus choras atliko linksmą vi
siems žinomą dainelę „Jau
nystė”, muz. Aleksandro Alek
sio, ž. Jono Minelgos; liaudies 
dainą „Klumpės” ir užbaigė mū
sų tradicine — skambiausia dai
na — „Šiaurės pašvaistė”, 
muz. Stepo Sodeikos, ž. Ber
nardo Brazdžionio, akompan. 
V. Jakubėno. Žybsėjo fotogra
fų aparatai, girdėjosi šaukiant 
„Bravo, bravo — dar nors 
vieną”. Vadovas dr. Bronius 
Kazėnas pakvietė visus susi
rinkusius drauge su choru, 
akompanuojant muz. Aloyzui 
Jurgučiui, padainuoti „Lie
tuva brangi".

Po pertraukos, prieš prade
dant dalinti vakarienę, L. K 
choro pirmininkė Aurelįja 
Robertson padėkojo Lietuvių 
klubo pirmininkei Loretai Ky-

nienei už visokeriopą pagalbą 
organizuojant šį koncertą/ba- 
lių, taip pat padėkojo Lietuvių 
klubo vicepirmininkei Dalei 
Adomaitienei už taip gražiai 
dekoruotą sceną. Nuoširdžiai 
dėkojo choro vadovui dr. Bro
niui Kazėnui už kantrybę mo
kyti jau subrendusius amžiu
mi choristus ir paruošti di
dingą programą. Taip pat pa
dėkojo muz. Aloyzui Jurgučiui 
už puikų akompanavimą, vi
soms choristėms ir choris
tams, prisidejusiems prie vi
sokeriopų darbų, taip pat sve
čiams už paaukotas aukas lo
terijai. Širdingiausią padėką 
pareiškė Alvitai Kerbelienei 
už loterijos vedimą ir kun. Br. 
Antanui Grabnickui už invo- 
kacįją.

Atėjus laikui valgyti, kun. 
Antanas Grabnickas palaimi
no vakarienę ir rankas, kurios 
ją paruošė.

Po vakarienės vyko „kil
niųjų” gėrimų loterija, kuriai 
vadovavo choristė Alvitą Ker- 
belienė. Šokiai, grojant „Ca- 
th/s Loreley” orkestrui, tęsėsi 
iki 11 vai. nakties. Sužinojus, 
kad mūsų vadovas dr. Br. 
Kazėnas švęs savo ir mamytės 
gimtadienius, buvo sudainuo
ta „Ilgiausių metų”. Vėliau to 
paties palinkėta ir choris
tams bei choristėms. Orkest
ras, pagerbdamas visus su
kaktuvininkus, pagrojo angliš
ką tradicinę „Happy Birth- 
day”. Aurelija Robertson

* Pirmadienį ketvirtose 
NBA Vakarų konferencijos 
rungtynėse absoliutus regulia
riojo sezono pirmūnas Sacra- 
mento „Kings” klubas svečiuo
se 91:86 įveikė Utah „Jazz” 
krepšininkus bei laimėjo seri
ją iki trijų pergalių 3:1.

* Ryšių reguliavimo tar
nybos duomenimis, pra
ėjusiais metais į Lietuvą dau
giausia importuota mobiliųjų 
telefonų „Nokia”. <bns>
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DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. (708) 598-4055

Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai
6818 W. Archer Ava Sts. 5 k 6 

Chlcago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

Kovo 11-sios Detroite minėjimo rengėjai (iš k.): LB Detroito apylinkės 
pirm. Valdas Piestys, JAV LB Michigano apygardos pirm. Liūda Rugie- 
nienė ir pagrindinis renginio kalbėtojas, LR ambasadorius Vašingtone 
Vygaudas Ušackas. Nuotr. Jono Urbono

DETROIT, MI

GEGUŽINĖS PAMALDOS

Trečiadienį, gegužės 1 d., 
švęsime gegužės pirmąją die
ną. Nusistovėjusiu papročiu 
kasmet Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje kasdien kalbama 
Mergelės Marijos litanija. O 
sekmadieniais, tuoj po 10:30 
v.r. šv. Mišių, giedama Mari
jos litanija. Ir šiais metais bus 
giedama Švč. Mergelės Mari
jos litanija. Bažnyčia gyvuoja 
nuo 1920 m. Mūsų parapijos 
narių mažėja, tad stengiamės 
išlaikyti visus papročius. Įdo
mu pažymėti ir pasididžiuoti, 
kad Šv. Antano bažnyčioje yra 
aukojamos šv. Mišios lietuvių 
kalba septynias dienas savai
tėje. Tik sekmadieniais vienos 
Mišios aukojamos anglų kal
ba, o antros lietuvių kalba. 
Prašome visus lankyti šv. Mi
šias ir visa širdimi ir jėgomis 
giedoti, kad Marija išgirstų 
mūsų maldas ir padėtų mums, 
mūsų nedidelei parapijai ir 
Lietuvai.

BUVO PRISIMINTAS
AA. JONAS PODERIS

Pirmadienį, balandžio 30 d., 
sueina a.a. Jono Poderio mir

ties sukaktis. Š.m. balandžio 
28 d., sekmadienį, Šv. Antano 
bažnyčioje, Detroite, buvo au
kojamos jo mirties 25 metų 
prisiminimo šv. Mišios. Mišias 
aukojo sūnus klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. Mišių metu 
vargonavo muz. Stasys Sližys. 
Giedojo parapijos choras. Muz. 
St. Sližys dedikavo ypatingą 
giesmę — A. Stradella’s „Pieta 
Signore”. Po Mišių kun. Babo
nas kvietė visus parapijiečius 
ir draugus susirinkti parapijos 
salėje priešpiečiams ir prisi
minti jo tėvą a.a. Joną Poderį,

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Sekmadienį, gegužės 12 d„ 
10:30 v.r. Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje bus aukojamos 
šv. Mišios už gy s ir miru
sias motinas. Tuoj po Mišių 
parapijos salėje vyks minė
jimas — trumpa programėlė, 
rengiama Detroito Lietuvių 
organizacijų centro (DLOC). 
Visos motinos, močiutės ir pro- 
močiutės kviečiamos atsilan
kyti, o visuomenė kviečiama 
dalyvauti ir parodyti moti
noms tinivamą pagarbą.

Regina Juškaitė-Švobienė
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VOKIŠKOS NUOTRUPOS
KAZYS BARONAS

Kas yra gyvenęs Bavarijos 
krašte (sostinė Miunchen), tik
rai prisimena gražius medi
nius namus, papuoštus kabi- 
namom gėlėm, einantį su dal
giu ūkininką, jaučio traukia
mą, šienu pakrautą, vežimą. 
Šiandieną tą darbą atlieka 
mašinos, tad ir ūkininkui dau
giau laisvalaikio kortomis pa
lošti užeigoje, vėl sekmadienį, 
atvežus gražiais automobiliais 
į bažnyčią žmonas, vyrai tuoj 
pat „suka” į artimiausią aludę 
keliems alaus bokalams.

Dabartinio Vokietijos kancl. 
G. Šrioderio ketvirtoji žmona 
yra gimusi Švabijoje, taigi Ba
varijos dalyje. Ten veikia ne
rašytas įstatymas: pirm pasta
tyti namą, sukurti šeimą, su
silaukti kūdikio. Kanclerio 
žmonos (ji yra baigusi žurna
listikos fakultetą) gyvenimas 
nuėjo kita linkme: ji turi ne- 
santuokoje gimusią dukrą, su 
kancleriu gyveno nuomotame 
bute ir tik dabar, ištekėjusi, 
persikėlė Hanoveryje į nuosa
vus namus.

Gyventame bute buvo tik 
keturi kambariai. Atvykusi iš 
Bavarijos, motina turėjo mie
goti viename kambaryje su 
vaikaite. Dabar ji turės atski
rą kambarį. Taip pat ir val
gomajame bus daugiau vietos. 
Privačiai atvykus V. Putin, už 
stalo galėjo susėsti tik šeši as
menys. Visa laimė, kad rusas 
labai gerai kalba vokiškai, (jis 
ilgus metus dirbo Drezdeno 
NKVD įstaigoje), tad dvi vie
tos teko jų patarėjams. Dabar 
ir kanclerio žmona turės savo 
darbo kambarį, nes anksčiau 
rašomasis stalas stovėjo kori
doriuje, o raštai buvo išmėtyti 
net ant valgomojo stalo.

Naujoje vietovėje kanclerį ir 
žmoną kaimynai priėmė net 
su gėlėm, bet gan piktokais 
žvilgsniais. Mat policija tuoj 
pat kanclerio apsaugai rezer
vavo keturias automašinoms 
pastatyti vietas. Skundėsi kai
mynai, skundėsi krautuvinin
kė, bijodama, kad jos nuolati
niai pirkėjai ją paliks, ieško
dami geresnių apsipirkimui 
sąlygų. Taigi, jos krautuvei 
bankroto grėsmė. Laikraščiai 
rašė, kad kanclerio žmona ra
do su kaimynais „modus vi- 
vendi”.

Jau trečias mėnuo Europos 
Sąjungos valstybėse (išskyrus 
D. Britaniją, Švediją ir Dani
ją) kursuoja nauja valiuta — 
euro ir centai. Paskutinė apk
lausa parodė, kad 43 proc. Vo
kietijos gyventojų su ilgesiu 
prisimena vokišką markę. 
Daug sunkumų vyresniosios 
kartos atstovams sudaro cen
tai, ypač mažos cento, dviejų 
ir penkių centų monetos. Vo
kiečiai, prie naujo vardo pridė
jo „t” raidę, vadindami jį „teu- 
ro”, nes „teuer” žodis reiškia 
brangus. Ir „germanai” turi 
tam pagrindą, nes kainos ge
rokai šoktelėjo, ypač maisto 
produktai, daržovės, degalai, 
kirpyklos, tekstilė ir t.t. Anks
čiau, prieš naujo pinigo įvedi
mą, pvz., vienos valandos au

tomašinos pastatymui gatvėje 
į automatą reikėjo įmesti vie
ną markę, šiandieną daug mies
tų reikalauja vieno euro, 
nors buvusi markė oficialiai 
yra lygi 50 centų. Apskaičiuo
ta, kad kai kurių prekių kai
nos pakeltos net 25 proc. Pro
fesinės sąjungos iš darbdavių 
reikalauja 6,5 proc. algų pakė
limo, gąsdindami dirbtuves, 
įmones visuotinu streiku. Be
je, vienas ir du euro yra labai 
panašūs į Lietuvos vieną ir du 
litus.

Bendra Europos Sąjungos 
valiuta naudojasi vagišiai. 
Bankų užpuolimai pasidarė 
kasdieniniu įvykiu, nors iš ka
sininko su revolveriu išreika
laujant kartais tik 50,000 ar 
100,000 euro (1 JAV=1,15 
euro). Tai be „patirties” vagi
šiai, gal tą pačią dieną sugal
voję apiplėšti banką.

Gerai apgalvotas buvo 10 
mln. euro apiplėšimas Frank
furte iš šarvuoto automobilio, 
vežant jam pinigus į paskirus 
bankus. Vairuotojas marokie
tis (Frankfurte užsieniečiai 
sudaro 25 proc. miesto gyven
tojų) įvažiavo į garažą, grasin
damas jo padėjėjui revolveriu, 
uždarė jį į esančią kajutę. 
Tuoj pat pasirodė automobiliu 
jo sėbrai. Trise, į metalines 
dėžes pakrautus euro, jie sku
biai perkėlė į savo automobilį, 
palikdami šarvuotame auto
mobilyje metalinius centus, 
kadangi dėžės svėrė per 100 
kg. Deja, po savaitės italas bu
vo sulaikytas prie Italijos sie
nos, veždamas daugiau kaip 1 
mln. euro į Neapolį. Šis uosta
miestis yra mafijos „globoje”. 
Jame nebus pastatytas dau
giabutis namas, įsteigta kokia 
nors parduotuvė be mafijos su
tikimo ir iš anksto susitarto 
„apsaugos” atlyginimo.

Anksčiau, apiplėšus banką, 
tekdavo, pvz., vokiškas mar
kes, olandiškus guldenus, 
prancūziškus frankus ir 1.1., 
keisti į gyvenamos valstybės 
valiutą arba persiųsti Rusijos 
mafijai. Šiandieną tų prob
lemų nėra, nes euro galima 
naudoti visose Europos vals
tybėse. Popieriniai euro pini
gai dar kvepia dažais, tad la
bai lengvai leidžiami apyvar
ton.

Su malonumu skaitau 
„Draugo” priedą „Bičiulystė”, 
kadangi kartu prisimenu savo 
pirmas įsikūrimo dienas Ka
nadoje. Stebiuosi naujųjų atei
vių energija bei jų drąsa vers
lo srityje. Be abejo, jiems yra 
žymiai lengviau ir geriau įsi
sprausti į verslo sritį, kadangi 
naujieji ateiviai turi stiprų už
nugarį, skaitlingus lietuvių 
telkinius bei kitų Rytų ir Vi
durio Europos ateivius. Gy
ventame Vinipege ar Hamil
tone buvo tik keli šimtai lietu
vių. Tad, jau anksčiau atvykę 
lenkai ir ukrainiečiai buvo pa
statę stiprius žingsnius ekono
miniame gyvenime ir jokios 
konkurencijos nebijojo.

Panašus vaizdas Vokietijoje. 
Turkams, italams, graikams

Treasure Island, Floridoje, po Šv. Kazimiero šventės šv. Mišių su vyskupu Paulium Baltakiu susitiko vietinės 
Lietuvos Vyčių kuopos narės. Iš k.: F.A. Daniels, vysk. P Baltakis, Florence Miškinis ir J. Lubinski.

priklauso valgyklos, daržovių, 
maisto krautuvės, ledainės. 
Norint surasti vokišką valgyk
lą, iš anksto reikia patikrinti 
telefono knygoje užeigos pa
vadinimą, kadangi „Roma”, 
„Atėnai”, „Split”, „Venecija” ir 
kt. vardai pasako savininkų 
kilmę bei iš anksto žinant, ko
kį maistą galima rasti valgių 
sąraše.

Pavyzdžiu paimsime Berly
ną, kurio kelios miesto dalys 
priklauso vien tik turkams — 
apie 150,000, Rusijos žydams 
— apie 50,000, lenkams — 
100,000, graikams — 50,000 ir
t.t. Kaip ir ankstyvesniais me
tais, aplankius su žmona ir 
dukra (apsistodavome vilnie
čių J. S. Cibų arba A. M. No
reikų šeimose — ačiū!). Mar
ųuette Parke, negirdėjome 
anglų kalbos, taip ir šiandie
niniame Berlyno Šionberge, 
Charlotenburge, net ir krautu
vių užrašai, yra turkiški, žydų 
rajone „košer” užrašai languo
se ir pan.

Stipriai į verslą Berlyne yra 
įsijungę lenkai. Visai supran
tama, nes Vokietijos sostinė 
yra tik 80 km nuo Lenkuos 
sienos. Taigi — tik katės šuo
lis. Krautuvėse galima gauti 
ne tik lenkiškus maisto pro
duktus, bet taip pat spaudą, 
lenkiškus tautinius audinius, 
lėles.

Keletą kartų Vokietįjos tele- 
vizįja parodė tų tautybių gyve
nimą Berlyne. Keista, kad Ru
sijos žydai savo kavinėse, val
gyklose dainuoja rusiškai ir, 
kaip vokietis komentatorius 
pažymėjo, jie nesįjungia į orto
doksišką žydų religinės bend
ruomenės gyvenimą.

Skundėsi maisto produktų 
krautuvės savininkė, kad jos 
krautuvės langas dažnai iš
teptas raudonais dažais. Vo
kietįjos sostinėje ji gyvena try
lika metų, tačiau draugų netu
ri. Mielai ji kalbėjo apie mėsos 
produktus, ypač dešras, kurių 
pavadinimai yra lenkiški — 
krakovska, slonska, o kilnes
nius gėrimus ji vadino „krup
niku”. Kitos maisto krautuvės

L. VYČIŲ VEIKLA TREASURE 

COAST, FL.

Kazimierą ir jo teikiamas ma-L. Vyčių 153 kuopa iškil
mingai paminėjo Lietuvos ka
ralaičio ir L. Vyčių globėjo šv. 
Kazimiero šventę, kovo 3-ią, 
St. Jude šventovėje, Teųuesta, 
Floridoje. Šv. Mišias aukojo 
vyskupas P. Baltakis ir kun. 
A. Čepanis. Dvasininkus prie 
altoriaus lydėjo procesija su 
JAV ir Lietuvos vėliavomis, 
buvo nešamas didžiulis šv. 
Kazimiero atvaizdas, ant pa
galvėlių padėta karūna, erškė
čių vainikas ir puokštė lelįjų. 
Viskas buvo padėta prie alto
riaus.

Prieš pat šv. Mišias, už ne
nuilstamą veiklą ir puoselė
jimą katalikiškų L. Vyčių 
idealų, 4-to laipsnio medaliai 
įteikti Frances A. Daniels ir 
Florence V. Miškinis. Trečio 
laipsnio medalis įteiktas Jose- 
phine Lubinski ir Aldonai 
Biliūnienei.

Vyskupas P. Baltakis pa
moksle kalbėjo ne tik apie šv.

savininkė pasakė, kad jos 40 
proc. pirkėjų yra vokiečiai. Vi
si maisto gaminiai nėra Lenki
jos, bet atvežami iš... Vokieti
jos Hanoverio miesto. Pas ją 
randamas „Žywiec” alus 5-8* 
stiprumo, „pierogi” (mūsiškiai 
koldūnai), „ptasie mleczko” — 
paukščių pienuko saldainiai ir 
t.t.

Krautuvės savininkė Lenki
joje tikrino valgyklų, krautu
vių švarą. Vokietįjoje ji įsidar
bino viešbutyje, valydama 
kambarius. Miunchene gyve
nanti draugė, maisto produk
tų savininkė, patarė jai taip 
pat įsijungti į prekybos verslą. 
Neturėjo pradžiai kapitalo, 
tad teko parduoti brangų vyro 
„mercedesą”. Pasisekė, nes po 
kelių metų ji atidarė naują 
krautuvę Berlyno Neukioln 
rąjone. Deja, ant krautuvės 
lango buvo paišomi haken- 
kreucai. Greičiausiai ji atsisa
kiusi mokėti krautuvės „ap
saugą”, tad teko ją uždaryti.

lones, bet taip pat visus 
dvasiškai paruošė šv. Velykų 
šventėms. Nuotaiką kėlė ir 
sol. Onutės Jameikienės 
skambios solo giesmės. Solistė 
dažnai lankosi Floridoje ir 
savo gražiu balsu įvairiomis 
progomis visus pradžiugina. 
Akompanavo muz. L. Stukas.

Po pamaldų dalyviai rinkosi 
vaišėms Double Tree Hotel, 
Palm Beach Gardens. Visiems 
susėdus prie stalų vaišes lai
mino L. Vyčių dvasios vadas 
kun. A. Čepanis. Svečius svei
kino pirmininkė Konstancija 
Sheibelhut. Apie religinį Lie
tuvos gyvenimą anglų kalba 
kalbėjo vysk. P. Baltakis. Iš
bandę laimę gausių ir ver
tingų laimikių laimėjimuose, 
pasisotinę ir dvasiškai atsiga
vę visi skirstėsi namo, džiaug
damiesi gražiai paminėję savo 
šventąjį globėją.

Tačiau labai gyva prekyba 
vvksta Berlyno Charlotenbur- 
go rąjone, kadangi jame yra 
labai stiprus lenkiškas telki
nys. Savininkai spausdina ir 
nemokamai dalina „Kontakty” 
laikraštuką, kuriame be žinių, 
spausdinami advokatų, dakta
rų, įvairių įstaigų skelbimai, 
antrašai. Laikraštuko tiražas 
15,000 egz.

Vakarinėje Vokietįjos dalyje 
lenkiški maisto produktai, 
ypač mėsos gaminiai, pristato
mi autobusiuku-šaldytuvu. Į 
mano miestelį jis atvažiuoja 
kiekvieną trečiadienio rytme
tį. Reikia pastovėti eilutėje, 
nes pareikalavimas gan dide
lis, nepaisant geros vokiškos 
dešros. Tačiau mėsą ir dešras 
mielai perka Silezįjos vokie
čiai ir lenkai, kurie, persikėlę 
į Vokietiją, automatiškai gau
na jos pilietybę ir laikomi vo
kiečių kilmės. Tas pats taiko
ma ir Klaipėdos krašto gyven
tojams.
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. Algimantas S. Gečys

Kada bus susirūpinta
• v • • • oišeivija/

Prieš maždaug ketvirtį šimt
mečio JAV-ių prezidento pa
tarėjas Daniel Patrick Moyni- 
han Demokratų partijos vado
vybei pateikė mokslinę studi
ją, kurioje partijai pasiūlė juo
dosios rasės piliečių atžvilgiu 
užimti „švelnaus nepaisymo” 
(benign neglect) politinę liniją. 
Studijai tapus išviešintai, 
spaudoje kilo tulžinga reakci
ja. Pats Moynihan politiniu 
požiūriu mažai nukentėjo. Ta
po įtakingu JAV-ių senatoriu
mi, atstovavusiu New Yorko 
valstijai net 24 metus.

„Švelnaus nepaisymo” frazė 
tiksliai apibūdina nepriklau
somos Lietuvos valdžios užim
tą poziciją lietuviškosios išei
vijos užsienyje atžvilgiu. Atga
vus Lietuvai nepriklausomy
bę, keli metai užtruko kol Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pastangos (prilygs
tančios dantų traukimui) įti
kino Lietuvos Seimą pravesti 
Lietuvos pilietybės „atstaty
mo” įstatymą. Negrąžino ta
čiau Lietuvos pilietybės vi
siems. Pirmosios sovietinės 
okupacijos metu repatrijavu
siems į Vokietiją pilietybė iš 
vis nebuvo atstatyta. Nege
riau išeivijai sekasi ir su Lie
tuvoje turėtos nuosavybės su
sigrąžinimu. Dauguma nuosa
vybių tapo nusavintomis, ne
grąžinamomis, o su atsilygini
mu delsiama. Žadama atsily
ginti iki... 2011 metų. Tos iš
mokos teks jau buvusios nuo
savybės savininkų vaikai
čiams, jei Seimas neprailgins 
išmokėjimo termino dar de
šimčiai ar daugiau metų.

Su Lietuvos pilietybės išlai
kymu nesiseka ir iš nepriklau
somos Lietuvos apsigyvenimui 
užsienyje ne per seniausiai at- 
vykusiems. Daugiau kaip ket
verius metus Lietuvos pilie
tybės išlaikymo (netiksliai ti
tuluotas „dvigubos pilietybės” 
vardu) įstatymo projektas gu
lėjo Prezidentūros teisinio pa
tarėjo stalčiuje. Lietuvos Res
publikos Seimo — JAV LB 
komisijos atstovams „baksno- 
jant”, o patarėjui esant nomi
nuotam į Aukščiausiąjį teis
mą, įstatymo projektas paga
liau tapo „išlaisvintas”. Š.m. 
kovo mėnesį jis tapo įtrauktas 
į Seimo darbotvarkę. Įstatymo 
ateitis neaiški, žinant, kad 
Seime viena akimi žiūrima, ką 
Europos Sąjunga, JAV-ių ar 
Rusijos „įtakingosios jėgos” 
pasakys, jei pabrėšime lietu
viško kraujo tautai svarbą.

Skaudžiausia, kai išeivijos
„švelnus nepaisymas” reiškia
si ir mažiau reikšminguose, 
tačiau išeivįjai ne mažiau svar
biuose, klausimuose. Prieš ke
letą savaičių pasiekė žinia 
apie planuojamą Lietuvos ra
dijo laidų išeivijai nutrauki
mą. Tegul išeivija klausosi 
žinių internetu! Gerbiame Lie
tuvos vadovų norą taupyti lė

šas, bet kodėl lietuviškosios 
išeivijos sąskaiton? Galvotum. 
kad per daugiau kaip dešimtį 
nepriklausomybės metų, Lie
tuva turėjusi pažinti išeiviją, 
suprasti jos poreikius, įsidė
mėti, kad ją lenkia amžiaus 
našta. Retas amžiumi vyrės 
nis išeivijoje juk yra kompiu
terizuotas. Išeivija brangina 
savo spaudą, radijo bangomis 
atėjusį žodį, o Čikagoje bando
ma išlaikyti galą su galvos be- 
suduriančią televizijos progra
mą. Svarbios išeivijai naujau
sios žinios iš Lietuvos. Prieš 
daugiau kaip metus Lietuvos 
vyriausybės lėšomis apmoka
mi ELTA žinių pranešimai 
išeivijai buvo nutraukti. Lai
mei, Lietuvos Seimo - JAV LB 
atstovų komisijos pastangomis 
įkurta „Lietuvių grįžimo į tė
vynę informacijos centro" 
įstaiga, finansiškai kiek parė
mus LB-nei ir paskiriems as 
menims, paslaugą išeivijai tę
sia, kasdien patelkdama tiek 
politinio, tiek kultūrinio pobū
džio Lietuvos žinias. Tačiau 
vėl kita problema. Lietuvos 
vyriausybė vėluojasi su Infor
macijos centro patalpų nuo 
mos lėšomis ir jau keli mėne
siai patalpų nuoma nėra ap
mokėta. Nejaučiama ir Lietu
vos vyriausybei pavaldaus 
„Išeivijos ir mažumų” departa
mento veikla, iš pareigų pasi
traukus buv. direktoriui dr. R. 
Motuzui. Esama lėšų, tik ne 
su išeivija susijusiems reika
lams!

Kai matai Lietuvos valdžios 
menką domėjimąsi išeivija, 
taip ir norisi paklausti, kada 
dabarties Lietuva susipras ir 
pasirūpins savo užjūriuose 
esančių vaikų išlikimu gyvais 
savo tautai? Jei nesugebama 
rūpestį išeivija grįsti patriotiz
mu, tebūna į ją žvelgiama gry
nai pragmatiniu, naudos Lie
tuvai, požiūrių. 1999 m. Wa- 
shington, DC, JAV LB Sociali
nių reikalų tarybos rūpesčiu, 
sukviesta „Dovana Lietuvai” 
konferencija konstatavo, kad 
išeivijoje veikiančios labdaros 
organizacijos suteikia Lietu
vos žmonėms per 13 mln dol. 
kasmetinę paramą. Pridėkime 
prie šios sumos teikiamą pa
ramą giminėms, plačiai išsi
vysčiusį naujai atvykusiųjų 
artimųjų Lietuvoje rėmimą, 
turizmą, ir ta suma taps trigu
bai ar keturgubai didesnė. Ta
čiau, atrodo, kad ir „pragma
tiškai” valdžios pareigūnų 
nesugebama mąstyti. Štai jau 
septinta savaitė septyni tal
pintuvai su labdara Lietuvai 
Klaipėdoje yra įstrigę. Muiti
ninkai vėl tiesia rankas. Kai 
tušti talpintuvai atgal negrįž
ta, labdaros sriautas sustoja. 
Filadelfijos lietuvių parapijos 
salėje talpintuvų laukai per 
1,000 siuntinių, o žmonės pa
grįstai klausia: „Quo vadis, 
Lietuva?”.

TĖVELIS
JURGIS JANKUS

Nr.6
— Jie tebešaudo, tik jų sviediniai krinta už Varna- 

liekmio. Girdi bambsint ir matai iš miško kylančius 
dūmus? Ten kažin kieno trobas uždegė. Tas irgi ten 
turėjo kristi, bet paklydo. Gal šaudytojas ne ten vamz
dį pasuko. Niekas nežino, kur jie kitą šūvį paleis. Už
tat eikim namo. Aš suvarinėsiu avis, o tu paimk į glėbį 
savo avytę. Jai gal dar bus sunku pačiai bėgti. Juk jei
gu ne ji, tai tave pačią būtų kam nors reikėję iš čia 
nešte nešti.

To man nebereikėjo aiškinti. Buvau jau tiek užau
gusi, kad sumečiau, kas būtų atsitikę, jeigu geltonūsis 
nebūtų man Baziliukės ant sprando užmetęs. Nejučia 
net ranką pakėliau ir pirštu paliečiau tą vietą, kur 
geležis būtų davusi. Nejauki šiluma nubėgo per visą, 
tik pagalvojus, kas būtų buvę.

Geltonūsis, pašvaistydamas su alksnio šaka, greitai 
susuko avis į būrį ir praėjom pro pačią duobę, kuri bu

vo kaip tik toje vietoje, kur buvo sugulusios avys ir 
kur sėdėjau aš. Nuo gluosnio vieno šono daug žievės 
buvo nuplėšta, kamienas iškapotas. Vėliau Valatkų 
Stepukas prisirinko ir iš gluosnio prisilupinėjo visokių 
geležies šukių. Visi sakė, kad tas sviedinys turėjo būti 
iš sunkiosios patrankos, bet tada nei geltonūsiui, nei 
man nerūpėjo šniukštinėti. Skubinom greičiau avis 
parvaryti į tvartą.

—- Kai laukus užtvins išalkę kareiviai, niekas neži
no, ką jie gali padaryti, gali pradėti avis šaudyti ir 
kepti, o į tvartą ne visi išdrįs lįsti. Žiūrėk! — akimis 
parodė į anapus laukų širmuojančius kaimo krūmus. 
Iš jų lindo būriai kareivių.

Mane vėl suėmė baimė, tokia pat kaip pernai, kai 
tėvas pasakė, kad prasidėjo karas. Gal dar didesnė, 
kai savo akimis mačiau, kad jis jau ir į mūsų laukus 
atėjo.

Kai atsivarėm į pakluonę, pasakė:
— Aš manau, kad čia Baziliukę jau gali paleisti. Kai 

rankos bus laisvos, tai iš čia ir viena galėsi parsivary
ti. Man jau reikia skubėti.

Labai švelniais pirštais paglostė man galvą, padavė

motinėlės rykštę, kurią nebeatsiminiau kur buvau pa
likusi, ir, lapota alksnio šaka pasišvaistydamas, nuėjo 
tiesiai į Palieksnio pusę. Palieksnys buvo didelė kaimo 
galulaukės pelkė. Vasarą ant kupstų buvo mėlynių ir 
girtuoklių, o rudenį gausybė bruknių ir spanguolių, tik 
reikėjo išmanyti, kaip prie jų prieiti. Reikėjo žinoti, 
kur pasislėpę akivarai ir kaip juos apsukti. Ir tėvai, ir 
motinėlė jau ne sykį buvo mane nusivedę. Buvo ir 
smagu, ir baisu. Smagu, kai užeini tiek uogų, kad gali 
net saujomis semti, o baisu, kad netyčia neįsmuktum į 
kokį po samanomis pasislėpusį akivarą ar neužlip
tum ant miegančios gyvatės. O tas geltonūsis ėjo ir 
nuėjo į tą vietą, kur karaliavo vieni akivarai, kuriuose 
ne tik viena avis, bet ir viena kita karvė buvo nu- 
grimzdusios. Suėmė noras šaukti, kad ten neitų, kad 
pasuktų į šalį, bet kaip tu per visą lauką prisišauksi? 
Tylėjau ir, širdį sugniaužusi į saują, žiūrėjau, kaip jis 
įsmuks į akivarą. Bet jis nesmuko. Ėjo ir nuėjo tolyn į 
pelkę. Pagaliau jį patį pamatydavau tik tarp krūmų 
švystelėjantį, bet jo šviesiai žalią alksnio šaką dar ma
čiau švysčiojančią tamsiame pelkių krūmų fone, kai jo 
paties nebemačiau.

Man pakluonėje begaištant, tėvas atėjo ir paklausė, 
kas buvo tas vyras? Užsižiūrėjusi į pelkę, visiškai ne
mačiau ateinančio tėvo, tai nuo balso smarkiai krūp
telėjau.

— Ar vokiečiai rusų lėktuvus sudaužė? — dar pa
klausė.

Per tą klausimą atsigavau iš savo krūptelėjimo.
— Ne. Mūsų gluosnį sudaužė.
Dabar man pasirodė, kad tėvas krūptelėjo ir visai ki

tokiu balsu šūktelėjo:
— Tą prie kūdros?
-Tą.
— Kur tu buvai?
— Po gluosniu. Ir avys po gluosniu.
— Viešpatie mieliausias, tai kaip tu? Ar neužgavo?
— Ne. Galėjo, bet neužgavo.
Tėvas abiem rankom apkabino tvoros kuolą ir pats 

atsirėmė į tvorą. Vėliau sakė, kad tada jam labai nege
rai pasidarė. Sakė, kad net kojos ėmusios drebėti. Aš 
tuo tarpu visiškai atsigavau ir papasakojau kaip buvo.

(B.d.)
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Trumpai apie viską
Išleisti 40 metų 

slėpti partizano 
užrašai

Visuomene pagaliau galės 
susipažinti su 40 metų buvu- 
siame sovietines Lietuvos Vals
tybes saugumo komiteto ar
chyve išgulėjusiu 5-6 dešimt
mečio Lietuvos laisvės kovų 
dalyvio dienoraščiu. Knygą 
..Liongino Baliukevičiaus — 
partizano Dzūko dienoraštis” 
išleido Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centras.

Ginkluotos rezistencijos Lie
tuvoje metu (1945-1953 m.) L. 
Baliukevičius buvo vienos iš 
karimų apygardų vadas bei 
aktyviai prisidėjo prie kelių 
partizanų laikraščių leidybos.

‘BNS)

Rygoje veikia 
Palangos

informacijos centras
Lietuvos pajūryje besiruo

šiantys atostogauti Latvijos 
gyventojai informacijos galės 
gauti Rygoje turistinės agen
tūros TBS patalpose atidary
tame Palangos informacijos 
centre Centras teiks visą tu
ristus dominančią informaciją 
apie Palangą, poilsio didžiau
siame Lietuvos kurorte są
lygas ir kainas. Taip pat bus 
galima įsigyti kelialapius bei 
užsisakyti vietas Palangos 
viešbučiuose, susipažinti su 
sezono rengimų grafiku.

Kaip pranešė URM, centro 
steigėjai ir svečiai aptarė tu
rizmo plėtros ir bendradarbia
vimo galimybes, pabrėžė vis 
didėjantį Latvijos turistų susi
domėjimą Palanga ir Lietuvos 
pajūrio regionu. Maždaug ket
virtadalis pernai Palangoje 
poilsiavusių užsieniečių buvo 
Latvijos gyventojai. <bns>

Vilniaus rotušės 
aikštės fontaną galės 

valdyti lankytojai

Per ateinančius dvejus me
tus Vilniaus senamiestyje 
esančioje Rotušės aikštėje bus 
pastatytas fontanas, kurio 
vandens tėkmę, apšvietimą ir 
muziką galės valdyti patys 
lankytojai.

„Omnitel” viceprezidentas 
Šarūnas Kliokys sakė, kad 
bendrovė sieks fontaną pada
ryti unikalų ne tik Vilniuje, 
bet ir kaimyninėse valstybėse. 
„Omnitel" fontano statybai
skyrė 200,000 litų, tačiau, pa

sak Š. Kliokio, daug lėšų pa
reikalaus ir modernių techno
logijų, kuriomis naudojantis 
bus valdomas fontanas, diegi
mas Planuojama, kad naująjį 
fontaną bus galima valdyti 
mobiliojo telefono skambu
čiais, trumposiomis žinutėmis 
(SMS), kitais būdais.

Anot Š. Kliokio, svarbu iš
spręsti ir kainodaros klausi
mus — fontano valdymas tu
rėtų būti prieinamas dauge
liui mobiliojo ryšio vartotojų, 
tačiau tai neturėtų tapti eiline 
pramoga.

Vilnius prisimins 
ambasadorę 

Ugnę Karvelis
Sostine paminės neseniai Pa

ryžiuje mirusią Lietuvos am
basadorę prie UNESCO Ugnę 
Karvelis. Gegužės 7-15 d. Lie
tuvos sostinėje vyks U. Karve
lis atminimui skirtas festiva
lis „Muzika — tau”. Festivalis, 
pasak jo direktoriaus smuiki
ninko Martyno Švėgždos von 
Bekerio, sujungs klasiką, 
džiazą, šiuolaikinę muziką ir 
improvizacijas čigonų, rumu
nų, moldavą, Lotynų Ameri
kos tautų temomis. Šios muzi
kos šventės sumanytojai sie
kia sudaryti galimybę kuo di
desnei auditorijai pasiklausyti 
muzikos virtuozų. Festivalio 
koncertuose pasirodys pasau
linio garso muzikos atlikėjai iš 
Gruzijos, Azerbaidžano, Pran
cūzijos, Didžiosios Britanijos, 
Suomijos, Rumunijos, Švedi
jos, Vokietijos, Kubos ir Lietu
vos. (Elta)

Kauno IX forte 
pagerbtos holokausto 

aukos

Atkelta iš 1 psl.
Dalį jų naciai 

nužudė IX forte, kitus — neto
li nuo Kauno esančiose Pravie
niškėse ir Estijoje. Prancūzi
joje veikianti nužudytųjų ar
timųjų ir giminių asociacija 
Kauno IX fortą lanko ir 
žuvusiųjų atminimu rūpinasi 
nuo 1990 metų.

Asociacijos lėšomis Lietuvoje 
pagaminta paminklinė lenta. 
Ji pakeitė keletą metų kabė
jusią laikiną atminimo lentą.

Kaip gedulingos ceremoni
jos metu sakė asociacijos pre
zidentė Louise Cohen, „mes 
nežinome, kur jūs žuvote, ir 
todėl visos vietos mums at-

Lietuvos televizija švenčia 45 metų veiklos sukaktį. 1957 m. balandžio 30 d. pirmą kartą Lietuvoje nušvito tele
vizorių ekranai, žiūrovai išvydo dokumentinę apybraižą „Tėviškė”. Dabar Lietuvos televizijos žiūrovai gegužės 
11d. kviečiami sukaktį švęsti Sereikiškių parke, kur įvyks visų laikų geriausių šlagerių koncertas, pasirodys 
buvusios ir esamos LT žvaigždės drauge su muzikos grupėmis.

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotraukoje: NRTV generalinis direktorius Valentinas Milaknis, LT direktorė 
Rita Miliutė, buvęs diktorius Henrikas Paulauskas, žurnalistė Edita Mildažytė.

SCENOĮE
IR

EKRANE

LYG NAUJA PORA SENŲ BATŲ
Kaip ir kiekvienas didmies

tis šiame krašte, Čikaga pa
sižymi teatrų gausa. Kiek
vieną savaitgalį jie publikai 
siūlo įvairių įvairiausių žanrų 
spektaklių: nuo muzikinių, iki 
dramos, iki komedijos ir visko 
kartu. Vieni kūriniai yra nau
ji, neišbandyti ir nesusilaukia 
didesnio dėmesio — nei publi
kos, nei kritikų tarpe. Kiti sce
noje išsilaiko savaites, mėne
sius, kartais net keletą me
tų. Keičiasi aktoriai, rėži-,
sieriai, bet publika mielai už
pildo sales ir negaili plojimų, 
nors jau puikiai žino turinį. 
Dėl to, tie populiarieji kūriniai 
vis ištraukiami iš apdul

kėjusių lentynų ir iš naujo 
statomi.

Ypač tai galima pasakyti 
apie muzikinius veikalus — 
beveik kiekvieną savaitę kurio 
nors miesto scenoje galima 
matyti „Cats”, „Damn Yan- 
kees”, ,,My Fair Lady”, „Fid- 
dler on the Roof’, „Oklahoma” 
„Cabaret”, „Kismet” ir daug 
kitų, dažnai atliekamų mėgėjų 
aktorių, besistengiančių pa
siekti scenos meno aukštu
mas.

,,My Fair Lady” čikagiečiai 
gali pamatyti iki gegužės 26 d. 
Court Theatre at the Chicago 
Center for the Performing 
Arts, 777 N. Green St., tel.

DAR KARTĄ Į ŽVAIGŽDYNUS

SKELBIMAI*
PASLAUGOS IŠNUOMOJA

(rengiame „basement”, virtuves, 
dedame medines grindis, darome 
„deck", staliaus ir kitus smulkaus 

remonto darbus. Aukšta darbų 
kokybė, žemos kainos.Turiu 

draudimą. Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS.
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624.

ELEKTROS
JVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

VVestmont išnuomojamas 2 mieg 
su šiluma ir baseinu butas. 
$795 per mėn.+ „security”.

Lockport išnuomojamas 2 mieg. 
butas. $670 per mėn. + „security”. 

Tel. 630-415-2405.

Šalia „downtown” išnuomojamas
3 miegamųjų butas. Netoli IL 

universitetas ir visos ligoninės. 
Brighton Park išnuomojamas 2 
miegamųjų butas. Yra garažas. 

Oak Lawn išnuomojamas butas 
su baldais. Teirautis: First Rate 

Real Estate, Aušra Padalino, 
tel. 773-767-2400. Palikti žinutę.

SIŪLO DARBĄ

Masažo salonui reikalingi 
masažistai, nors truputį 

kalbantys angliškai.
Tel. 630-640-8582 arba 

847-691-7348.

mintinos . (BNS)

V. Marcinkevičiaus tapyboje — 
intriguojančios šventės

Sostinės „Vartų” galerijoje Marcinkevičiaus piešiniais. 25 
modelių moteriškų drabužių 
kolekcija — tapytojo ir dra
bužių kūrėjos kūrybinės lais
vės vaisius. Iš lino sukurti 
drabužiai ištapyti tekstiliniais 
dažais, puošti ornamentiniais 
ir grafiniais motyvais, stili
zuotomis žmonių figūromis, 
galvomis. Garsaus dailininko 
piešiniais puoštų drabužių, 
prilyginamų meno kūriniams, 
kolekcija jau kitą savaitę bus 
eksponuojama Londono mados 
mugėje, o rudenį — Danijoje ir 
Švedijoje.

atidaryta devintoji autorinė 
šios galerijos dailininko Vil
manto Marcinkevičiaus paro
da „Užmirštos šventės”, ku
rioje — per 20 dailininko tapy
bos drobių, sukurtų kūrybi
nėse stovyklose Danijoje bei 
Lietuvoje.

Atidarant parodą, autorius 
pasirodė publikai dar viename 
amplua. Kartu su modeliuoto
ja Ramune Strazdaite tapyto
jas pristatė drabužių kolekciją 
„Dievybės, surenkančios žais
lus”, papuoštą spalvingais V.

Vilmantas Marcinkevičius

Viena populiariausių ir dau
giausia pinigų gamintojams 
atnešusių filmų serija yra 
„Star Wars”. Kinų lankytojai 
žino, kad režisieriaus George 
Lucas pavardė ekrane auto
matiškai reiškia aukštos ko
kybės, lakios fantazijos, gerai 
paruoštą filmą, kupiną neį
prastų vaizdų ir veikėjų.

Lucas savo publikos nenu
vilia, ypač pirmaisiais trimis 
,,Star Wars” epizodais, kurių 
veiksmas vyksta „neaprėpia
mų tolių žvaigždyno erdvėse”, 
planetose ir net dirbtinėse 
erdvių stotyse. Tų žvaigždynų 
pasauliai apgyvendinti fantas
tiškiausiais gyventojais, kurie 
tarp savęs kovoja, rungiasi, 
kenčia, myli, miršta. Kai kurie 
yra žmonių talkininkai, šali
ninkai, kai kurie — pavojingi 
priešai. Tai ateities pasauliai, 
kuriuose daug darbų atlieka 
robotai ar kiti mechaniniai 
„tvariniai”. Jie žmones įvai
riai pavaduoja, net už juos 
stoja į karą. Kartais tie robo
tai yra humaniškesni už pa
čius žmonės, kartais labai 
žiaurūs ir šalti — juk plieno, 
plastmasės ir vielų vielelių 
junginys negali turėti jausmų, 
užuojautos, gailesčio bei loja
lumo...

Visgi George Lucas ketvir
tasis šios serijos filmas „Star 
Wars Episode: The Phantom 
Menace”, pasirodęs kino teat
ruose prieš trejus metus, pub
liką kažkaip nuvylė, nepai
sant margumo, triukšmo ir 
galbūt daugiau kompiuterine 
technika sukurtų „dyvų". Lu
cas filmų mėgėjai filmo kad
ruose nerado „sielos", vien

tuščius veikėjų veiksmus ir 
žodžius, dėl to filmas nepa
traukė tiek daug publikos, 
kaip pirmosios trys šios serijos 
dalys.

Tačiau „Star Wars” epizodų 
virtinė tęsiama: gegužės 16 d. 
Amerikos kinų ekranuose pa
sirodys „Star Wars Episode II: 
Attack of the Clones”. Filme 
Anakin Skywalker (Hayden 
Chrsitensen), kuris „Episode 
I” buvo visai mažas vaikas, 
pasižymėjęs ypatingomis ant
gamtinėmis dovanomis ir 
įžvalgumu, jau sulaukęs jau
nuolio amžiaus. Anakin publi
ka pažįsta ir iš pirmųjų trijų 
„Star Wars” filmų, bet kaip 
Dart Vader, labiausiai neken
čiamą, pavojingą, bejausmį 
„pusžmogį” (daug jo kūno pa
keista dirbtinėmis dalimis). Jį 
paslaptingasis „Imperato
rius” paviliojo į „Tamsiąją 
pusę”, tad Skywalker tapo 
visų blogybių įsikūnijimu. Tik 
jo sūnus — Luke Skywalker 
atsisakė tikėti, kad tėvo siela 
visiškai nužudyta, ir ryžosi jį 
žūt būt gelbėti.

,.Attack of the Clones” epi
zode Anakin Skywalker supo
ruojamas su princese Padme 
Amidala (Natalie Portman), 
su kuria jis susipažino „The 
Phantom Menace” filme. J 
„Tamsiąją pusę” jis dar ne- 
nuslydęs.

Ar George Lucas šį kartą 
atras savo lūkesčių išsipil
dymą ir filmas susilauks ne- 
mažesnio dėmesio už pirmuo
sius tris, dar tik spėliojama. 
Tačiau publika geriems fan
tastiniams filmams yra palan
ki ir mielai lankosi kino tea
truose.

312-327-2000. Kate Fry vaidi
na vargingą gėlių pardavėją 
Eliza Doolittle, kuri, su prof. 
Higgins pagalba, tampa gra
žiai kalbanti, stilingai pa
sipuošusi, patraukli panelė, 
kuria visi susižavi, kai Hig
gins ją nusiveda į pokylį am
basadoje.

Turinys paremtas garsiojo 
dramaturgo George Bernard 
Shaw veikalu „Pygmalion”. 
Režisierius Gary GrifTin, Ke- 
vin Gudahl vaidina prof. Hig
gins. Nors tai ir „nauja pora 
senų batų”, bet visgi dar labai 
patraukli ir verta teatrą ap
lankyti, valandėlę praleisti su 
gerai savo vaidmenis atlie
kančiais aktoriais, gera muzi
ka ir nekomplikuotu, visiems 
pažįstamu, bet vis dar šauniu 
turiniu. Beje, „Mano puikioji 
Ledi” (taip Lietuvoje verčia
mas veikalo pavadinimas) yra 
statoma ir Kauno muzikinio 
teatro scenoje, o kai kurie so
listai, atvykę gastroliuoti už
sienio lietuvių tarpe, mėgsta 
padainuoti vieną kitą jo iš
trauką.

••••••

* Vilniaus rotušėje buvo 
pristatyta „Baltų lankų”
leidyklos išleista Aleksandro 
Štromo knyga „Laisvės hori
zontai”. Straipsnių rinkinį dar 
spėjo sudaryti pats autorius. J 
knygą sudėti prof. A. Štromo 
įvairiu laiku rašyti straips
niai, pokalbiai su juo, geriau
siai atskleidžiantys autoriaus 
sugebėjimą nagrinėti skau
džias praeities bylas, jo idėjų 
pasaulį, asmenybę bei gyveni
mo kelią. Pasak istoriko Egidi
jaus Aleksandravičiaus, tai 
drąsaus Lietuvos ir pasaulio 
piliečio, teisininko erudito, įž
valgaus politikos mokslininko 
bei jausmingo esteto, istorijo
je ieškančio amžinųjų tiesų, 
veikalas. ieiui

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 
79 SL Tel. 773-582-0183; 773- 
582-0184. Kalbame lietuviškai.

AUTOMOMJOį NAMŲ SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr, 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8654

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crevvs.
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L A. McMahon Window VVashing. 

Chicago and Milwaukee area.
Tel 800-820-6155.

Part time, M-W-F, 5 hours, ELDER- 
CARE, minimai, female housekeeping 
for very neat home, flower gardening a 

plūs. Mušt drive Pullman area, 
Soside. Tel. 773-743-1730, Gloria. 

Leave message.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161,

raCTrairiEff?

UNRRA UNIVERSITETAS

„DRAUGAS" lietuvybės š

Kiekvienais metais galima 
pastebėti straipsnių apie Pa
baltijo universitetą, įsteigtą 
tuo metu buvusioje Anglų zo
noje. Šis universitetas buvo 
įkurtas lietuvių, latvių ir estų 
išvietintų asmenų pastango
mis. Atrodo, kad yra susiorga
nizavusi šio universiteto buvu
sių lektorių ir studentų grupė, 
kurie kasmet prisimena šią 
mokslo įstaigą. Ar Latvijos ir 
Estijos tautų buvę studentai 
ruošia šitokius paminėjimus, 
mūsų spaudoje neteko skaity
ti.

Šalia Pabaltijo universiteto 
Miuncheno mieste veikė Ame
rikos karinės valdžios „palai
mintas”. UNRRA organizacijai 
apsiėmus šį universitetą ma
terialiai išlaikyti, buvo įkurtas 
universitetas ir pavadintas 
UNRRA vardu. Šis universite
tas veikė „Deutches Musieum” 
patalpose ant Isar upės kran
to. Universiteto dėstytojus ir 
studentus sudarė įvairių tau
tų asmenys, gyvenantys ame
rikiečių valdymo zonoje. Šita 
mokslo įstaiga pasinaudojo ir 
lietuviai studentai, pradėję 
studįjuoti. Lektoriais buvo as
menys, išvietinti iš savo kraš
tų universitetų ir nebegalintys 
grįžti namo dėl sovietų okupa
cijos.

Būtų įdomu sužinoti, kas tą

universitetą organizavo ir ko
kius sunkumus turėjo nuga
lėti, nes karinė valdžia neno
rėjo leisti, kad šitokia įstaiga 
būtų atidaryta. Šios įstaigos 
atidarymui priešinosi tusu 
valdžia, nes jie norėjo, kad 
užimtų kraštų žmonės grįžtų 
namo.

Organizatoriai turėjo įdėti 
daug pastangų, kad įtikintų 
amerikiečių karinę valdžią ir 
UNRRA administratorius šito
kios mokyklos reikalingumu. 
Būtų įdomu patirti, ar lietu
viai prisidėjo prie universiteto 
organizavimo?

Po apie dvejų metų veikimo 
ši mokslo įstaiga buvo UNN- 
RA administracijos uždaryta. 
Dalis buvusių studentų įstojo į 
vokiečių universitetus toliau 
tęsti nutraukto mokslo, kiti 
emigiavo į kitus kraštus. Lai
kui bėgant, kai kurie studen
tai įstojo į šių kraštų mokslo 
įstaigas, įsigydami diplomus.

Gal atsiras asmenų, kurie 
dalyvavo šio UNRRA universi
teto kūrime ir praneš lietu
viškoje spaudoje. Visgi tai is
torija, kada jauni žmonės ir 
buvę universitetų profesoriai 
bei dėstytojai suprato mokslo 
reikalingumą išvietintiems as
menims ir ėmėsi žygių sudary
ti sąlygas to mokslo siekti.

A. Paužuolis

UNRRA universiteto lietuvių studentų grupė, studijavusi ekonomikos mokslus



STASĖS KAZLIENĖS PASKUTINE 
KELIONĖ

DRAUGAS, 2002 m. gegužės 2 d., ketvirtadienis 3

2002 m. vasario 22 dieną pa
lydėjome savo sesę į amžinus 
namus. Vėl viena mūsų 20-tos 
kuopos sąjungietė, ir vėl nau
jas kapas! Retėja mūsų gre
tos!

Staselė buvo gimusi Lenin
grade. Su savo tėveliais — Lu- 
cija ir Baliu grįžo į Lietuvą ir 
ten gyveno iki 1944 m. 1944 
m., su tėveliais, sesute ir bro
liu pasitraukė į Vokietiją. Ten 
ištekėjo už Antano Kazlausko. 
Kurį laiką gyveno Australi
joje. Paskutinę savo žemės ke
lionę, vargus, užbaigė Ameri
koje. Gyveno Chicagoje, Brigh
ton Parko apylinkėje. Priklau
sė Amerikos lietuvių Romos 
katalikių moterų sąjungos 20- 
tai kuopai.

Mes jos labai pasigęsime. 
Kiekvienais metais, kai mes 
ruošdavome Kūčias, ji visada 
išvirdavo mums spanguolių 
kisielių.

Staselė buvo menininkė; jos 
butą puošia jos piešti pa
veikslai. Keletą yra paaukoju
si 20-tai kuopai laimėjimams.

Miela, mūsų sese, Stasele, 
mes sąjungietės, atsisveikin
damos norime Tau pasakyti.

„Išėjai ir nebegrįši,
Žydės soduose vyšnios,
Ir vyturėlis čiulbės,
Tik tavęs čia nebebus...”
Sudiev, miela sese! — ir būk 

laiminga Dievo karalystėje.
Staselė užaugino du sūnus 

— Raimundą, Saulių ir dukre
lę Lidiją. Sūnus Raimundas 
gyveno kartu su mamyte ir ja 
rūpinosi iki paskutinės jos gy
venimo dienos. Kartu, pasi
keisdami, su Nele Pikeliene ją 
saugojo dieną ir naktį.

Bažnyčioje gražiomis gies
mėmis ją palydėjo solistas 
Vaclovas Momkus ir mūsų 
chormeisteris A. Bamiškis.

Amžinai kelionei palydėjo 
gražus būrys jaunimo ir visi 
kiti. Jos dukrelė Lidija pa-

A.A. KUN. KAZIMIERAS MOCKEVIČIUS
Š.m. kovo 21 d. į amžinybę 

iškeliavo visų mylimas ir di
džiai gerbiamas 84 m. am
žiaus sulaukęs kun. Kazimie
ras Mockevičius. Ten jau ilsisi 
jo tėveliai — Kazimieras ir 
Anelė, sesuo Elena Jonaitis ir 
brolis Bernardas. Liūdesy liko 
broliai: kun. Domininkas, Pra
nas su žmona Nancy, sūnėnai, 
dukterėčios, svainis Viktoras 
Jonaitis ir visa Rochester Lie
tuvių Bendruomenė.

Kunigo Kazimiero dėka mes 
dar turime savo bažnyčią. Kai 
prieš keletą metų susirgus 80- 
ties metų tėvui Justinui Vaš- 
kiui, OFM, mūsų Šv. Jurgio 
parapija liko be lietuvio kuni
go. Buvo laikinai paskirtas 
amerikietis, bet su juo para
pijiečiams nesisekė tvarkytis. 
Lietuviai norėjo lietuvio kuni
go, bet... negalėjo jo gauti. Bu
vo net kalbama mūsų parapiją 
prijungti prie kitos. Pagalbon 
atėjo jau pensininkas kun. 
Kazimieras Mockevičius. Suti
ko būti parapijos klebonu, jei 
tik leis vyskupas. Paprastai 
pensininkams nebeleidžiama 
turėti parapijos, bet šiuo atve
ju vyskupas padarė išimtį. 
Mums lietuviams buvo didelis 
laimėjimas.

Vėliau į Rochester N.Y., grį
žo kun. Kazimiero jaunesnis 
brolis kun. Domininkas ir per
ėmė parapijos administravi
mą. Kun. Kazimieras, nors ir 
gyvenimo naštos slegiamas, 
jam dar porą metų talkino. 
(Tarp kitko, visi Anelės ir 
Kazimiero Mockevičių vaikai 
gimę ir augę Rochester, NY, 
miesto. Visi baigę lietuvių pa
rapijinę mokyklą).

Kun. Kazimieras visada ir 
visur buvo labai patenkintas 
savo pašaukimu ir džiaugėci, 
kad gali tarnauti Dievui ir 
žmonėms. Jo, brolio Prano žo

Stasė Kazlienė

skaitė labai gražų laiškelį, ra
šytą Motinos dienai.

Miela Mama,
Dažnai aš apie tave galvoju. 

Kasdien mąstau apie Tavo 
stiprumą, talentą ir darbštu
mą. Kartais atsisėdu prie lan
go ir galvoju apie Tavo ir tė
velio gyvenimą. Kiek jūs iš
kentėjote. Praleidote karą! 
Praradote savo tėvynę, savo 
tėviškėlę. Atplaukėte į naujus 
nežinomus kraštus su naujom 
kultūrom ir svetima kalba. 
Dirbote sunkius darbus, sir- 
gote visokiom ligom, užaugi
note tris vaikus. Dažnai mes, 
vaikai, kalbėjome apie jūsų 
kantrumą. Didžiuojamės ju
mis ir mylime.

Mamyte, tavo gyvenimas 
yra pilkas, bet pilnas meilės ir 
skausmo. Gyvenimas yra mar
gas, šaltas, kaip Sibiro žiema 
ir šiltas, kaip vasaros diena, 
prie vandens. Mamyte, tavo 
gyvenimas, tai pasaka!”

Tokiu laišku dukrelė Lidija 
atsisveikino savo mamytę, 
Staselę Kazlienę.

Mes, 20-tos kuopos sąjungie
tės ir Putnamo seselių rėmė
jos, atsisveikindamos sukalbė
jome rožinį.

Ilsėkis, ramybėje, mūsų mie
la Sese!

Stasė Viščiuvienė

džiais: „Jis niekada ir niekam 
nepasakė ’ne’, kas tik į jį krei
pėsi”. Būdamas, dar mažas 
berniukas jau svajojo būti ku
nigu. Jis prisimena: „Aš turė
jau altorėlį namuose ir įsi
vaizdavau, kad aukoju Mi
šias”. Jo norai su kaupu išsi
pildė. 1997 m. šventė 50 m. 
kunigystės jubiliejų.

Daug parapijiečių susirinko 
į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią 
(gal net daugiau, kaip per šv. 
Velykas) atsisveikinti ir išly
dėti kun. Kazimierą Mockevi
čių, kuris visais rūpinosi ir 
nuoširdžiai mylėjo. Šv. Mišias 
koncelebravo vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, vietinis vysk. 
Matthew Clark, velionio brolis 
kun. Domininkas. Dalyvavo 
daug iš kitur atvykusių ku
nigų, jo jaunystės draugų ir 
svainis dekanas Viktoras Jo
naitis. Giedojo choras „Puti
nas”, vadovaujant muzikui 
Raimundui Obaliui. Gražiai 
skambėjo Birutės Čypienės so
lo „Avė Maria”...

Aukščiausias tesuteikia 
kun. Kazimierui užsitarnautą 
poilsį Amžinybėje.

Kosta* Mačiulis

* Vilnietis grafikas Anta
nas Rimantas Šakalys su
kūrė ir išleido pašto voką, ku
riame šeštuoju Lietuvos prezi
dentu įvardijamas Vytautas 
Landsbergis. Ant vokų serijos, 
skirtos Lietuvos preziden
tams, be V. Landsbergio, pa
vaizduoti buvę valstybės vado
vai Antanas Smetona, Kęs
tutis Grinius, Aleksandras 
Stulginskis bei Algirdas Bra
zauskas. Penktuoju Lietuvos 
prezidentu vokų autoriai įvar
dijo generolą Vytautą Žemaitį.

Antkapiai ir paminklai Kretingos kapinėse. Baniutės Kroniejiės nuotrauka.

Šių metų sausio 2-ą dieną 
mirė vyriausias Lietuvių Ra
šytojų sąjungos narys Eduar
das Viskanta. Gausioje 7 vai
kų šeimoje dėdė Eduardas bu
vo ketvirtas, o paliko šią aša
rų pakalnę paskutinis. Iki 
šimto metų jam trūko tik 
dviejų mėnesių. Kovo 13-tą 
būtų sukakę 100-tas metų.

Vasarodavo tėviškėje, Išlan- 
džiuose, šalia Šeštokų labai 
gražioje mūsų sodyboje. Moky
damasis ir dirbdamas mieste 
pasiilgdavo kaimo — gėrėjosi 
sodų ir laukų žaluma, žydin
čių liepų kvapais, eidavo mie
goti ant šieno. Mėgdavo ant 
ajerų keptą duoną, kaimiškus 
barščius su skilandžiu, užsi- 
raičiusiais kraštais blynus. 
Basas braidžiodavo po ryto ra
są, vakarais klausydavosi jau
nimo dainų, užsirašydavo jas. 
Taktiškai pataisydavo mūsų 
vartojamus „viedras”, „lopeta”, 
„kačerga”, „matikas”, „paduš- 
ka”. Mus mokė Maironio, Ku
dirkos, Vaičaičio eilėraščių ir 
dainų.

Prieš karą (1937 metais) iš
vyko į Italiją. Neapolyje Rytų 
kalbų institute dėstė lietuvių 
kalbą. Vėliau, gyvendamas 
Paryžiuje, mums rašydavo il
gus laiškus, piktinosi Pary
žiaus vitrinose negyvais var- 
nėnukais, vyturėliais — mes 
juos globojome, o prancūzai 
juo valgo! Guodėsi labai pasiil
gęs ruginės duonos (ten tik 
kvietinė, balta).

Vokietmečiu miestiečiams 
buvo sunku apsirūpinti mais

PRISIMENAME MUSŲ DĖDĘ 
EDUARDĄ VISKANTĄ

tu — pagal korteles mažai ką 
gaudavo. Nors susisiekimas 
buvo varžomas (ypač su ba
gažu), bet mūsų tėtis suge
bėdavo įduoti dėdei manų 
kruopų, riebalų. Į kaimą keltis 
dėdė negalėjo — dirbo valsty
binėje leidykloje, Kaune, re
daktorium.

„Išvaduotojams” artėjant 
prie Lietuvos, 1944 metais 
birželio mėnesį dėdė atvežė į 
Skerpiejus pas brolį Vincą sa
vo žieminį paltą, kostiumus. 
Sakė: „Kartu su jumis trauk
siu į Rytprūsius, o jeigu ne
pasiseks — Skerpiejai nuoša
lyje nuo didelių kelių, čia mū
šių gali nebūti”. Deja, dėdė 
užstrigo Kaune ir, kaip tik čia, 
frontas net porai mėnesių 
stabilizavosi — ko nesunaiki
no ugnis, sudorojo „išvaduo
tojai” — dėdė liko be žieminių 
drabužių, kostiumų.

Grožinės literatūros kūri
nius jis pradėjo versti 1928 
metais. Likęs Lietuvoje, rau
donosios okupacijos metais 
dirbo literatūrinį darbą. Už 
kritišką pasisakymą apie tary
binį rašytoją buvo apkaltintas 
tarybinių rašytojų niekinimu 
ir už darbą „fašistiniame” žur
nale „Vairas” 1950 metais bu
vo rastas kaltu ir ištremtas 
25-iems metams „stažuotis” 
Sibire, Kostromos miškuose. 
Už ką tik išleistą L. Tolstojaus 
„Karas ir taika” išvertimą ho
noraro negavo, nes buvo nu
teistas standartiniu laisvės 
atėmimu ir turto konfiskavi
mu. Grįžęs į Lietuvą 1955-tais

How easy is 
As easy as

A 8TAR ALLIANCE MEMBCA

✓
Chicago

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Alrport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Flnd out just how easy we can make your 
next trlp to Vilnius. And remember, wben you 
travel wlth SAS, you can eam mileage credit 
with Unlted’s Mileage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ frequent flyer program.

For Information on spedal fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

Mūsų brangiai Gabijos skaučių tunto steigėjai ir buvusiai 
pirmajai tuntininkei

AJA.
KUNIGUNDAI KODATIENEI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos giminėms ir 
artimiesiems

Detroito Gabijos tunto sesės

Tai - Jūsų laikraštis
TMt LITHUANIAN VVOALD WIDF DAILY

It’s Scandinavian

AUKOS LIETUVAI

Prelato dr .Juozo Prunskio, per Lietuvių fondą, pa
skirti pinigai Lietuvai $7,000 (septyni tūkstančiai 
dolerių), Krikščionybės idealams ugdyti, buvo paskirs-
tyti sekančiai:
1. LRT religinėms laidoms $1,000
2. Katalikų Interneto tarnyba $1,000
3. Katalikų žurnalui „Lux” $1,000
4. Vilniaus Katechetinio Centro leidiniams $1,000
5. Vilniaus arkivyskupijos žinių biuleteniui 
(Interneto puslapiui)

$1,000

6. Žodis tarp mūsų $1,000
7. „Naujasis Židinys-Aidai” $1,000

iš viso $7,000
Žinutę, gautą iš LF perduoda O. Garūnienė

metais iš „rojaus” dirbo fa
brike. Vėliau pradėjo dirbti li
teratūrinį darbą. 1983-siais 
metais išvertė paskutinį italų 
rašytojo Dž. Vergos veikalą 
„Mastras donas Džezualdas”.

Kad galime lietuviškai skai
tyti italų, prancūzų, rusų ir 
vokiečių kalbomis parašytus 
pasaulinių klasikų literatūri
nius kūrinius tai yra Eduardo 
Viskantos nuopelnas. Jis yra 
išvertęs Dž. Bokačo, B. Brech
to, B. Cellini, V. Hugo, L. Tols
tojaus, G. de Maupasano, L. 
Pirandelio ir daugelio kitų au
torių parašytus veikalus. 
Švęsdamas savo devyniasde
šimt aštuntąją vasarą buvo 
paskelbtas Kauno miesto gar
bės piliečiu.

Visas vasaras ir rudenius 
praleisdavo Dzūkijoje, Marda- 
savo kaime, pušų ir kadugių 
draugijoje. Tik žiemodavo 
Kaune.

Tiek mes mename apie mū
sų dėdę, krikšto tėvą, pedago
gą, žurnalistą, vertėją, ir poli
tinį kalinį.

Sūnėnai A Jakimavičius 
iš Alytaus ir R. Viskanta iš 

Indianos

PADĖKA

A.f A. Į
KAZYS VITAS VELŪNAS

Po avarijos mirė 2002 m. kovo 10 d., sulaukęs S0 metų 
Buvo palaidotas kovo 14 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.
Nuoširdi mūsų padėka kunigui Jonui Kuzinskui už šv. 
Mišių auką Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, už maldas koplyčioje ir kapinėse.
Dėkojame už šv. Mišių aukas Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų vienuolyno Putnamo. 
Čikagos ir apylinkių rėmėjams, kurios buvo įteiktos per 
iždininkę Aldoną Ankienę.
Nuoširdžiai dėkojame visiems už šv. Mišių aukas ir 
pareikštas mums užuojautas, visiems atsilankiusiems 
šermenyse bei laidotuvėse.
Nuoširdus ačiū Danutei ir Russell, Kristai ir 
Kastyčiui Šoliūnams už visokeriopą pagalbą sunkiose 
valandose.
Dėkojame karsto nešėjams ir Petkus Lemont laidojimo 
namų administracijai už nuoširdų ir malonų patarnavimą

Nuliūdusi žmona ir artimieji

AfA.
STASIUI BUZINSKUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai BRONEI, 
vaikams ROMUI su žmona NANCY BUZINSKAS, 
RŪTAI su vyru ĖUGENE CELKIS, AUŠRAI su vyru 
RICHARD KOEGEL ir anūkams.

Union Pier Lietuvių Draugija

PADĖKA
2002 m. balandžio 8 d. Amžinybėn iškeliavo

AJA.
JONAS VESELKA

* Lietuvos tautiniame 
olimpiniame komitete buvo 
pagerbtas ir garbingo 60 metų 
jubiliejaus proga pasveikintas 
Lietuvos keliautojų sąjungos 
prezidentas, „Sportas visiems” 
asociacijos generalinis sekre
torius Algimantas Jucevičius. 
Jis buvo apdovanotas „Olim
pine žvaigžde”.

Nuoširdžiai dėkojame kun. R. Adomavičiui ir kun. 
V. Mikolaičiui už maldas koplyčioje.

Reiškiame nuoširdžią padėką kun. Rimvydui Ado
mavičiui už atnašautas gedulingas Mišias, palydėjimą 
ir maldas kapinėse.

Dėkojame Mingailai už vargonų muziką ir giesmes, 
karsto nešėjams, Petkui už rūpestingą paskutinį patar
navimą. Ačiū visiems pareiškus užuojautą, užprašiu
siems Mišias už velionį ir mieliems draugams už daly
vavimą šv. Mišiose ir palydėjimą į Amžino poilsio vietą 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Veselkų šeima ir giminės

I

http://www.scandlnavlan.net
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6 DRAUGAS, 2002 m. gegužės 2 d., ketvirtadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Kas kur kada
„Palaimink, Dieve, mus”

- ši Jono Jakšto eilėmis su
kurta ir atlikta Algirdo Motu- 
zos daina, pirmąkart nu
skambėjusi 1990-aisiais,“ Lie
tuvos nepriklausomybes atga
vimo metais, labai išpopulia
rėjo. Žmonės pamėgo ir kitas 
šio kompozitoriaus ir daini
ninko dainas, kurių A. Motu
zus kūrybos aruode - per 200. 
Kviečiame jus į susitikimą su 
muzikantu iš Lietuvos - A. 
Motuzą dainuos šv. Mišių me
tu gegužės 5 d., sekmadienį, 
10:30 val.r. Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke 
(2745 W. 44 Str.), jam akom
panuos žmona Aušra, Lietu
vos Muzikos akademijos do
cente. Po Mišių bažnyčios sa
lėje - A. Motuzos koncertas. 
Visus kviečiame dalyvauti!

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 vyks šį šeš
tadienį, gegužės 4 d., 9:30 
val.r. motiniškajame seselių 
name. 2601 W. Marųuette 
Road, Chicago. Mišias aukos 
Čikagos kunigas Joseph Ge-

Poezijos dienoje, vyksian
čioje gegužės 11 d., šeštadienį,
7 val.v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, dalyvaus poe
tai Sigitas Geda, Vitalija Bo- 
gutaitė, Julija Švabaitė, Liūne 
Sutema ir Eglė Juodvalkė. Vi
sų laukiame poezijos šventėje!

Kun. Jonas Kuzinskas, 
švęsdamas savo 50 metų kuni
gystės jubiliejų, padėkos šv. 
Mišias Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje aukos 
šį sekmadienį, gegužės 5 d., 4 
vai.p.p. Linkėdami kunigui vi
sokeriopos Dievo palaimos, 
kviečiame parapijiečius daly
vauti šioje šventėje.

ALRKS 20 kuopos sąjun- 
gietės gegužės 5 d., šį sekma
dienį, po 10:30 val.r. šv. Mišių 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčios sa
lėje (4420 S. Fairfield) ruošia 
cepelinų pietus. Mamos bus 
vaišinamas veltui. Be arbatos 
ir kavos, bus kitokių skanu
mynų. Po pietų vyks Algir
do Motuzos koncertas. Įėjimas 
- auka. Visus kviečiame daly
vauti.

KALENDORIUS ~
Gegužės 2 d.: Anastazas, Eidman- 

tas, Meilė, Zoja.
Gegužės 3 d.: Šv. Pilypas ir Jo

kūbas, apaštalai; Aleksandras, Ar- 
vystas, Juvenalis, Kantvydė.ders.

II JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS ĮVYKO
Balandžio 28 d. į Jaunimo 

centrą tėveliai suvežė savo ta
lentingą jaunimą. Dalyvavo 
53 jauni talentai. Visi jie pa
rodė savo sugebėjimus, visi 
švietė scenoje. O tokia jauni
mo gausa verčia rimtai pagal
voti apie tolimesnį darbą ir, 
savaime aišku, apie paramą. 
Rengėjams susidaro nemaža 
išlaidų, o jauniems tėveliams 
pasidaro sunki finansinė naš
ta: mokėti mokytojams ir dar 
sumokėti už dalyvavimą fes
tivalyje. Tačiau jaunimo fes
tivalis jau įsipilietino ir Meno 
mokyklėlės direktorė Ligija 
Tautkuvienė sugebėjo nesu
klupti prieš atsiradusius sun
kumus. Ji yra pagrindinė jau
nųjų talentų festivalio organi
zatorė. Jos tikslas yra bet ko
kia kaina auklėti, šviesti, 
jungti jaunąją kartą, kad jau
nimas bendrautų Letuviškoje 
aplinkoje.

Šiame festivalyje dalyvavo 
ne tik Meno mokyklėlės auk
lėtiniai, bet jaunimas iš pla
čiosios Čikagos — vieni tik 
pirmą kartą, kiti jau „vete
ranai”. Dalyvių tarpe buvo jau 
kiek vyresnių ir gerokai pa
žengusių meno srityje, kaip 23 
metų pianistė Olivija Urbo
naitė, neseniai iš Lietuvos at
vykusi docento pianisto Rober
to Bekionio mokinė; 9 m. 
Fausta Atkočiūnaitė, tik prieš 
3 savaites iš Lietuvos atvyku
si puiki sportinių šokių šokėja

JAV LB Kulturos tarybos pirmininkės Marijos Remienės (kairėje) sveikinimo žodis II JAV jaunųjų atlikėjų fes
tivalio dalyviams Po to einant į dešinę Meno mokyklėlės direktorė Ligija Tautkuvienė, Vakarė Petroliūnaitė, 
Beata Jagminaite. Tomas Mačiulis, Živilė Badaraitė ir Medą Mikalauskaitė.

Skelbimai
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings, 
2212 We8t Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747.

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

x Karaliaučiaus krašto 
lietuvišku mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $195 — LB Rochester, 
NY, per Eugenijų Vidmantą. 
$50 — Halina Milaknis; Linas 
ir Rima Sidrys. $25 — Kostas 
Dočkus; Daina Kojelytė; Pet
ras ir Jadvyga Kliorys; Vytau
tas ir Stasė Mažeika. $20 — 
Vincas ir Agnietė Bigelis; Vir
ginia Grybinas; Salomėja Id- 
zelis; Emilija Pakštienė; Al
fonsas Petrutis. $15 — Vikto
ras Tonas. $10 — Julia Vailo
kaitis. $1 — Jonas Antanavi
čius. Dėkojame rėmėjams. 
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei”, 1394 Middleburg, 
Ct., Naperville, IL 60540- 
7011. (Skelb.)

ir dainininkė; 14 m. Beata 
Jagminaitė, talentinga klarne
tiste; „veteranė” 9 metų daini
ninkė — Justina Kairytė ir 
Fausta Atkočiūnaitė, daug ža
dančios rimtos solistės. Suža
vėjo 10 m. saksofonistas Gab
rielius Šedys; smuikininkai — 
10 m. Adomas Jonavičius ir jo 
sesutė 7 m. Jadvyga Jonavi- 
čiūtė sudarė puikų duetą; šios 
popietės perliukas, — operos 
aukštybių siekianti, labai pa
žengusi šioje srityje Vakarė 
Petroliūnaitė, kuriai akompa
navo muzikas Manigirdas Mo- 
tekaitis; 10 m. Mantas Oren- 
tas pagrojo dūdele, 10 m. Ma
rija Steigvilaitė kankliavo; 5 
m. Ramunė Žentikaitė daina
vo rimtai susikaupusi; 9 m. 
Luką Marija Trakšelytė skam
bino fortepijonu; dalyvavo visa 
grupė jaunųjų dainininkų; 
puikiai pasirodė 9 m. Indrė 
Bielskutė ir 9 m. Kristė Lap- 
kutė, paskambinusios savo 
mėgstamus kūrinius; ,11 m. 
Kristina Budajeva dainavo. 
Pasirodė jaunos balerinos, pa
sipuošusios puikiais kostiu
mais; sportinių šokių šokėjai 
„veteranai” — 14 m. Živilė Ba- 
daraitė ir 14 m. Tomas Ma
čiulis bei sportinių šokių „Sva
jos” jaunesnės grupės šokėjai. 
Jų mokytojai — Ligija Taut
kuvienė ir Rimantas Beržans- 
kas. Kiti mokytojai — dainavi
mo dėstytoja Loreta Umbra- 
sienė, fortepijono — Nomeda

Bach, baleto klasės dėstytojos 
Diana Gudavičiūtė ir Virginija 
Dargytė, smuiko — Imelda 
Kaminski. Garso sistemą 
tvarkė Arūnas Augustaitis. 
Koncertą užbaigė liaudiškos 
muzikos kapela „Tėviškė”, va
dovaujama Stasės Jagminie- 
nės. Visi kartu padainavo 
.Ąžuolai baliuos” ir visi vieno
dai buvo laimingi.

II jaunųjų talentų festivalio 
dalyviams buvo įteikti spe
cialūs padėkos pažymėjimai ir 
po raudoną rožę. JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. Marija 
Remienė, didžiai sujaudinta, 
dėkojo visiems tėveliams už 
pasiaukojimą savo jaunimui, 
dėkojo mokytojams — dėsty
tojams, o organizatorei, Meno 
mokyklėlės direktorei Ligijai 
Tautkuvienei įteikė rožių 
puokštę. Nuoširdi padėka at
vykusiems į festivalį, nors 
tokių buvo labai nedaug.

Balandžio 28 d. buvo tikra 
jaunimo šventė, pasižymėjusi 
ypatinga kūrybine atmosfera. 
Lauksime kito, trečiojo jau
nųjų atlikėjų festivalio. Nors 
kalbama ir rašoma, kad jauni
mas mūsų išeivijos ateitis, ta
čiau nesimatė nei veikėjų, nei 
visuomenės darbuotojų. Daly
viai ir svečiai buvo pavaišinti 
tėvelių suneštais sumuštiniais 
ir skaniais „Racine” kepyklos 
pyragais.

Marija Remienė

LIETUVIUKŲ DRAUGAS

Redaguoja GRAŽINA STURONIENĖ, 9228 S. Major Avė., Oak Lawn, IL 60453

PAGALIAU ATĖJO 
PAVASARIS!

Aš tau papasakosiu apie pa
vasarį. Pirma, paukščiai vėl 
ateina mums čiulbėti. Man la
bai patinka, kaip paukščiai 
čiulba mums. Antra, gėlės 
pradeda žydėti. Gėlės yra la
bai gražios, ypač gėlės mūsų 
kieme. Yra labai gražu. Gėlės 
žydi, paukščiai čiulba, žolė 
žalia ir medžiai žaliuoja. Kaip 
tu matai, labai gražu pava
sarį.

Kristina Vaznelytė 
* * *

Jau atėjo šiltas pavasaris. 
Atbunda gamta. Medžiai 
krauna pumpurus. Gėlės 
skleidžia žiedus. Paukščiai 
grįžta iš šiltų kraštų. Paukš
čiai suka lizdus. Ruošiasi pe
rėti vaikus. Jie čiulba viso
kiais balsais.

Ramunė Jodwalis, 
Lemonto Maironio lit. m-la

GERIAUSIAS ŽAISLAS

Scoobby Doo yra mano ge
dausiąs žaislas. Štai kaip jis 
įtsirado mano namuose: aš jį 
šprausiau, o mama prisiuvo 
todegą. Dabar jis miega su 
nanim.

Indrė Vaitkevičiūtė, 
Čikagos lit. m-los

1 sk. mokinė 

LAIŠKAI l „AUŠRĄ”

KUR MŪSŲ KIAULĖS?

Mažeikiai, Lietuva... Pra
ėjusią savaitę Armino Trupi
nėlio dvare dingo dvylika ge
ros kokybės kiaulių. Dvari
ninkas Trupinėlis ypatingai 
susirūpinęs, kad lenkai pa
vogė jo ypatingus gyvulius, 
kadangi jie buvo per gerai iš
mokę lietuviškai kalbėti. O, 
kaip žinome, lenkiškai kal
bančiųjų kiaulių niekas neva
gia.

Po ilgo pasikalbėjimo su 
ūkininku Trupinėliu, atrodo, 
kad kiaulės pakliuvo į bėdą, 
kadangi jų tvarte buvo rasta 
daug lietuviškų knygų, kurias 
kiaulės buvo pamiršę padėti į 
saugią vietą. Miesto vyriau
sybė leido Trupinėliui žinoti, 
kad jie negali joms padėti ir 
kad ateityje jis neturės tokių 
bėdų, jeigu augins tiktai len
kiškai kalbančias kiaules.

Andrius Mikuckis, 
Los Angeles Šv. Kazimiero

lit. m-los 8 kl. mokinys
„Metraštis”, 2000-2001 m. 

♦ • *
Tarp miestų bus telegrafas, 

nes žmonės norės daugiau su
sirašinėti. Jeigu norės greitai 
laišką pasiųsti, tai bus spe
cialūs raiteliai, kurie perkels 
laišką greičiausiu būdu. Gali
ma bus net siųsti laiškus į 
Ameriką! Laiškai pasieks 
Ameriką per vieną mėnesį!

Ledo dėžių gamyba pakils, 
nes mokslininkai išras chemi
nį būdą ledą gaminti. Čia la
bai svarbu išlaikyti šviežią 
maistą, nes žmonėms atsibos
ta raugintas pienas, raugintos 
daržovės, rūkytos dešros, mė
sos ir žuvys.

Lietuva tuomet turės gerus 
santykius su caru. Lietuva 
per ateinantį šimtmetį atsta
tys savo nepriklausomą vals
tybę su karaliumi ir sostine 
Trakuose.

Alytė Mažeikaitė,
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los 7 kl. mokinė

„Geležinio Vilko” istorijos būrelio valdyba su garbingais svečiais. Iš kairės: Gediminas Janušauskas, Lemonto 
Maironio lituanistinės mokyklos direktorė Audronė Elvikienė, JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Dalilė Poli- 
kaitienė, Lietuvos Švietimo ir mokslo ministras dr. Algirdas Monkevičius, Audrė Kapačinskaitė, Lietuvos Moks
lo tarybos pirmininkas dr. prof. Kęstutis Makariūnas, Antanas Petkus.

LIETUVOS PAUKŠČIAI

Lietuvoje yra labai daug 
paukščių: lakštingala, žvirb
lis, varna, sakalas, gegutė, 
kregždė, pelėda, genys, dagi
lis, šarka, gandras, vieversys, 
varnėnas, antis, vanagas ir 
pempė. Mes mokėmės apie 
šiuos visus paukščius. Yra la
bai smagu išmokti apie visus 
paukščius. Per kalėdinę prog
ramą mes papasakojome ir 
dainavome apie lakštingalą. 
Mes žinom ir dainą apie gegu
tę. Dabar noriu išmokti 
paukščių šokį.

Regina Žmuidzinaitė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-la
KAI UŽAUGSIU

Kai užaugsiu, noriu būti gy
dytoja. Noriu žmonėms padė
ti. Aš turėsiu tris šunis ir 
penkias žuvis. Aš gyvensiu 
viena. Aš gyvensiu dideliame 
name su dideliu kiemu. Aš 
norėčiau, kad mano šunys 
miegotų mano lovoje. Mano 
žuvys bus iš jūros ir bus labai 
spalvingos. Aš gerai prižiūrė
siu savo gyvulius.

Kendra Kiršonytė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-la 3 klasė
MANO SKUNDAI

1. Mums reikia eiti į mokyk
lą.

2. Mes negalim turėti pi
nigų, kaip mūsų tėtė ir mama.

3. Mums reikia daryti, ką 
tėtė ir mama sako.

4. Mes negalim žiūrėti tele
vizoriaus, kol nepabaigiame 
pamokų.

5. Reikia leidimo eiti pas 
draugą.

6. Reikia valgyti tai, ko aš 
nemėgstu.

7. Aš negaliu žiūrėti „PG- 
13” ir „R” filmų. O mano dide
lis brolis gali.

Edukas Kuprys 
Lemonto Maironio lit. 

m-los 10 kl. mokinys
KRYŽIAŽODIS „LIETUVOS PAUKŠČIAI”

„Kregždutė”

KAI AŠ NUSKRISIU 
LIETUVON

Aš žaisiu su šuniuku Rego. 
Aš važiuosiu prie jūros, iš 
smėlio statysiu pilį, kasdien 
maudysiuos. Aš plauksiu lai
vu, laistysiu močiutės gėles, 
kieme žaisiu krepšinį.

Nerijus Meškauskas 
* * *

Kai aš nuskrisiu Lietuvon, 
pirmiausiai aplankysiu savo 
senelius ir pusseserę Eriką. 
Mes atvažiuosim pas senelius. 
Šuo Aras džiaugsis, kad aš 
atvažiavau. Mes žaisime su 
Aru slėpynių. Labai greitai 
praeis laikas, aš tai žinau.

Simona Briaukutė 
* * *

Kitą vasarą nuskrisiu su 
mama į Lietuvą. Aš aplanky
siu savo močiutę Šiauliuose ir 
žaisiu labai labai ilgai. Paskui 
eisiu maudytis į ežerą su 
draugais ir dėde Mindaugu 
bei nardysiu po vandeniu. 
Paskui važiuosiu į Palangą su 
savo seneliu ir mama. Ten 
atostogausiu prie jūros.

Laurynas Tankevičius 
♦ * *

Kai aš nuskrisiu Lietuvon, 
aš labai daug valgysiu. Aš 
pasakysiu „labas” visiems. Aš 
būsiu gera Lietuvoje. Aš skai
tysiu labai daug. Aš eisiu į 
mokyklą Lietuvoje.

Ugnė Mačiulytė 
* * *

Kai aš nuskrisiu į Lietuvą, 
aš aplankysiu močiutę ir se
nelį Kaune. Aš dar aplanky
siu kitą senelį, kuris gyvena 
Palangoje. Aš nuvažiuosiu į 
Trakus pas savo pusbrolį ir 
plauksiu jachta.

Gabįja Staninaitė 
Čikagos lit. m-los mokiniai

PATARLĖ
Bėgi nuo vilko, užbėgsi ant 

meškos.
„Mūsų tautosaka”

SUDIEV MAIRONIO 
MOKYKLA!

Balandžio 20 dieną 9 vai. 
ryto sėdžiu didžiojoje salėje ir 
rašau. Ranka tiesiog dreba. 
Šiandien pirmas baigiamųjų 
egzaminų šeštadienis. Atrodė, 
kad ši diena niekada neišauš. 
Maniau, kad visą gyvenimą 
kas šeštadienį važiuosiu į šią 
mokyklą. Bet dabar tebeliko 
trys šeštadieniai, ir viskas čia 
Maironio mokykloje baigta. 
Laukiu to momento, kai man į 
rankas įduos atestatą — atly
ginimą už dešimties metų 
mokslą. Laukiu, bet taip pat 
darosi baisu. Kur pasidėsiu 
šeštadieniais, neturėdama va
žiuoti į mokyklą? Žinoma, ga
lėsiu ilgiau pamiegoti, gal ga
lėsiu ir penktadienių vakarais 
išeiti pasilinksminti su drau
gais vietoj to, kad daryčiau 
lietuviškas pamokas. Tačiau 
nebematysiu daug lietuvių 
draugų, nebeturėsiu progos 
paklausyti išmintingų moky
tojų žodžių, nebegalėsiu sma
giai mokytis tautinių šokių ar 
lietuviškų dainų. Nors ir at
rodė, kad mokyklos lankymas 
nereikalingas laiko leidimas, 
dabar suprantu, kad taip ne
buvo. Jei ne Maironio mokyk
la, mūsų lietuviškumas grei
tai būtų pražuvęs šiame ame
rikietiškame gyvenime. Dabar 
matau, kad mūsų vienos die
nos lietuviškas auklėjimas 
daug brangesnis, nesvarbu, 
kad tik vieną kartą per savai
tę čia atvykstame. Greit baig
sis pirmas egzaminas. Nebe
baisu. Ačiū, Maironio mokyk
la, mus gerai paruošei ne tik 
egzaminams, bet ir gyveni
mui. Tavęs niekada neužmir
šime. Sudiev, Maironio mo
kykla! Ačiū!

Nida Masiulytė, 
Lemonto Maironio lit. m-los 

10 kl. mokinė

MANO SKUNDAI

1. Turiu daryti, ką man sa
ko.

2. Reikia eiti į mokyklą.
3. Reikia valgyt daržoves.
4. Aš turiu anksti eiti mie

got.
5. Gaunu žiūrėti televizorių 

tiktai tada, kai man leidžia.
6 Jeigu noriu važiuot į krau

tuvę, aš turiu rasti, kas mane 
nuvežtų.

7. Negaliu daryti visko, ką 
aš noriu.

8. Kartais reikia žaisti su 
sesute, kai nenoriu.

9. Reikia anksti keltis.
Tomukas Milo 

Lemonto Maironio lit. 
m-los 10 kl. mokinys
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