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Šiame

numeryje:
Bronius Nainys
vedamąj ame:
reikia rašyti gerai, bet
svarbu rašyti tiesą;
Ignas Medžiukas
prisimena žydą
tragediją Kauno gete.
3 psl.

„Šeimininkių kertelę”
užpildo ir patarimai, ir
skanumynai;
Tautos fondas ir toliau
įsipareigoja remti
švietimą Lietuvoje.

4 psl.
Jaunimui Lietuvoje
reikia įdiegti tautos
praeities istoriją ir
dvasines vertybes;
ar JAV žiniasklaida
išgyvena nuosmukį?
5 psl.

Naujas muzikos
vienetas kviečia į
pirmąjį koncertą
Lemonte gegužės 31 d.;
kun. Rimvydas
Adomavičius į
Marųuette Parko
parapijos bažnyčią
buvo sukvietęs didžiulį
menininkų būrį
giesmėmis šlovinti
Mergelę Mariją.

6 psl.

Sportas
* Po metų pertraukos
antrą kartą klubo istori
joje Lietuvos krepšinio lygos
čempionais
tapo
Vilniaus
„Lietuvos ryto” krepšininkai,
sekmadienį lemiamose finalo
rungtynėse namie po pratęsi
mo 86:78 įveikę Kauno „Žal
girį” bei laimėję seriją iki ke
turių pergalių 4:3.

* Savaitgalį Marijam
polės žirgyno hipodrome

jau aštuntą kartą vyko žirgų
konkūras Premjero taurei
laimėti. Iš Premjero rezervo
fondo nugalėtojų apdovanoji
mams ir prizams buvo skirta
daugiau kaip 5,000 litų. Prem
jero taurę iškovojo kaunietis
Rimantas Babrauskas.

Naujausios
žinios
* Lietuva pirks pastatus
ambasadoms Prancūzijoje ir
Vokietjoje.

* Valstybės skola balandį
sumažėjo 23 mln. litų.
* Lietuvos tekstilininkai
veržiasi į Kanados rinką.
* Sandoriui su „Jukos”
būtinus įstatymus Seimas
ketina priimti birželio 4 d.

* Komisija siūlo Alytaus
koloniją aprūpinti specialiu
narkotikų aptikimo prietaisu.

* Kauniečiai geria neko
kybišką vandenį, nustatė
specialistai.

* Lietuvoje daugėja pri
vačių gydymo įstaigų ir jose
apsilankančių žmonių.

* Lietuvos bankuose — li
tų perteklius.
* „Achema” pernai už
dirbo 7.75 mln. litų grynojo
pelno.

* Pramonininkai ragina
politikus nestabdyti pensijų
reformos.
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Rusija ir NATO subūrė pasaulio
„dvidešimtuką”
Pratica di Mare, Italįja,
gegužės 28 d. (AFP-BNS) —
Rusijos prezidentas Vladimir
Putin ir 19 NATO valstybių
vadovai antradienį oro pajėgų
bazėje netoli Italijos sostinės
pasirašė Romos deklaraciją,
kuri suteiks Maskvai teisę da
lyvauti
priimant
NATO
sprendimus.
V. Putinas naujų santykių
užmezgimą pavadino „labai
svarbiu žingsniu” ir sakė, kad
Maskva prisiims visus įsipa
reigojimus naujojoje NATO ir
Rusijos
taryboje,
kuria
vadovai žadėjo remtis kovoda
mi su „bendru priešu” —
pasauliniu terorizmu.
Deklaracija įsteigia NATO
ir Rusijos tarybą, kurioje
Maskva turės lygiavertį balsą
priimant bendrus sprendimus
tokiais klausimais, kaip tero
rizmas, ginkluotės platinimas
ir ginkluotųjų pajėgų reforma.
Kiek anksčiau JAV prezi
dentas George W. Bush sakė,
kad
susitarimas
leidžia
Rusijai žengti sąjungos su
NATO formavimo keliu.
Prieš 53 metus Jungtinės
Valstijos ir jų sąjungininkės

Brangsta JAV ir
Lietuvos vizos
Nuo birželio 1 dienos brangs
ta JAV ir Lietuvos vizos
užsienio piliečiams. Mokestis
už vizas Lietuvoje pabrangs
nuo 45 iki 65 JAV dolerių.
JAV vizų mokestis visame
pasaulyje keičiamas siekiant
pagerinti informacinių sis
temų veiklą ir techninį ap
rūpinimą, taip pat vizų saugu
mo charakteristikas. Tuo tar
pu ir Lietuva ketina pabran
ginti konsulines paslaugas,
padidindama mokesčius už
išduodamas vizas.
Užsienio reikalų ministerija
pasiūlė vyriausybei 5 JAV dol.
padidinti mokestį už pa
prastąją ir 3 JAV dol. už tran
zitinę Lietuvos vizą.
(BNS)

Vilnius, gegužės 28 d.
NATO PA savo deklaracijoje
(BNS) — Čekijos sostinėje So- paragino minėtas septynias
fia posėdžiaujanti NATO Par valstybes tęsti pasirengimą
lamentinė Asamblėja (NATO narystei, o NATO valstybes —
PA) antradienį priėmė dekla tvirtinti šių valstybių stojimo
raciją, kurioje ragina šių metų sutartis. NATO PA taip pat
pabaigoje į sąjungą pakviesti paragino sąjungą tęsti „atvirų
septynias valstybes, tarp jų ir durų” politiką ir po Prahos su
tris Baltijos valstybes.
sitikimo.
Kaip BNS telefonu pranešė
Jeigu šių metų pabaigoje
NATO PA sesijoje dalyvaujan Lietuva būtų pakviesta tapti
tis Seimo Užsienio reikalų NATO nare, Užsienio reikalų
komiteto (URK) pirmininkas (UR)
ministerijos
atstovai
Gediminas Kirkilas, deklara spėja, jog stojimo į NATO su
cija priimta beveik vienbal tartis gali būti pasirašyta
siai, tik vienas parlamentaras 2003 metų pavasarį.
balsavo prieš.
Lietuva ieško vietos
URK vadovas pažymėjo, jog
NATO kontekste
NATO PA sesijoje dalyvaujan
ti Rusijos delegacija pirmą
Šiaurės Atlanto sąjungos na
kartą nepareiškė jokių prieš re ketinanti tapti Lietuva sie
taravimų dėl sąjungos plėtros.
kia, kad iki šiol vykdyti pro
Lietuva,
Latvija,
Estija, jektai butų tęsiami ir įstojus į
Slovėnija, Slovakija, Rumuni NATO. Šiuo klausimu antra
ja ir Bulgarija NATO PA dienį krašto apsaugos minist
įvardijamos kaip valstybės, ras Linas Linkevičius konsul
kurios
turėtų būti pakviestos į tavosi su Vilniuje viešėjusiu
Istorinį dokumentą pasirašę (iš kairės) Rusijos ir JAV prezidentai — George W. Bush ir Vladimir Putin su NATO ge
NATO šių metų lapkritį Pra Danijos gynybos viceministru
neraliniu sekretoriumi George Robertson.
hoje vyksiančiame Šiaurės At Kristian Fisher.
Kadangi Danija nuo 1994
lanto sąjungos viršūnių susiti
Europoje NATO įkūrė kaip at „dvidešimtuko” įsteigimą.
naujus iššūkius. Jis paragino kime.
metų remia Lietuvos, Latvijos
JAV prezidentas pabrėžė, stiprinti ir plėtoti Rusijos ir
svarą sovietų įsiveržimo grės
Nutarimo projekte konkre ir Estijos bendro bataliono
mei.
kad NATO be Rusijos dabar NATO santykius palaipsniui čios valstybės nebuvo mini BALTBAT projektą, Lietuva
NATO ir Rusijos inauguraci nepajėgia išspręsti problemų, ir neskubėti šiame darbe.
mos, tačiau tai buvo padaryta norėtų prigretinti šį batalioną
niame susitikime dalyvavę są iškilusių pasauliui naujajame
pasiūlius Vokietijos delegaci prie NATO pajėgų.
jungos vadovai pasveikino šimtmetyje, taip pat atsakyti į
Nukelta į 2 psl. jai.
Nukelta į 2 psl.

Lietuva turėtų pateikti
tikroviškesnius IAE uždarymo
kaštus

Europos Parlamento delegacijos va
dovas Gary Titley ir Letuvos Seimo
delegacijos vadovas Egidijus Varei
kis.

Vilnius, gegužės 27 d. (BNS)
— Vilniuje viešintys Europos

Pasaulio naujienos
tfianUnf AFP, Reuters, AP. Irtertru, ITAR-TASS. BNS
tMų agentorų preneUmelt)

EUROPA

NATO PA įvardino Baltijos
valstybes kandidatėmis

Sąjungos (ES) atstovai ragina
Lietuvą pateikti „realistiškesnius” Ignalinos atominės elek
trinės (IAE) uždarymo kaštus.
„Lietuvos Vyriausybės (Euro
pos Komisijai — BNS) pateik
tas IAE uždarymo kaštų dydis
gautas, mano nuomone, sudė
jus į krūvą visas įmanomas
išlaidas”, sakė pirmadienį Sei
me posėdžiavusio ES ir Lietu
vos Jungtinio parlamentinio
komiteto pirmininkas Gary
Titley.
Kaip sakė Lietuvos vyriau
siasis euroderybininkas Euro
pos reikalų komiteto prie Vy
riausybės vadovas Petras Auš
trevičius, gegužės 23 d. Euro
pos Komisijai (EK) buvo ofi
sak jos, yra du keliai spręsti
bendravimo su Karaliaučiaus
sritimi klausimą — izoliacija
arba integracija.

min. privačios audiencijos pas
popiežių Joną Paulių II.

Londonas. Po pernai rug
Roma. Italijos karinių oro
sėjo
11 dieną įvykdytų teroro
pajėgų naikintuvai antradienį
išpuolių
JAV žmogaus teisių
pakilo į orą palydėti Sudano
lėktuvo, skridusio netoli Prati padėtis pasaulyje pablogėjo,
ca di Mare aviacijos bazės, ku nes daugelio valstybių vyriau
rioje tuo metu vyko NATO ir sybėms buvo suteikta nepa
prastųjų įgaliojimų siekiant
Rusijos viršūnių susitikimas.
Kai Sudano lėktuvo lakūnas užkirsti kelią terorizmui, an
neatsakė skrydžių valdymo tradienį pareiškė žmogaus tei
centrui, naikintuvams buvo sių organizacija „Amnesty In
įsakyta pakilti ir jį sekti. Kaip ternational”. „Daugelis (vyriau
vėliau pranešė pareigūnai, šio sybių) skubiai priėmė įsta
lėktuvo radijo stotis buvo su tymus, kuriuose suformuluo
gedusi. Jie patikslino, jog tos naujos nusikaltimų rūšys,
lėktuvas neskrido viršūnių su uždraudžiamos kai kurios or
ganizacijos bei įšaldomas jų
sitikimo vietos kryptimi.
Vatikanas. JAV preziden turtas, apribojamos pilietinės
tas George W. Bush antradie laisvės ir susilpninama apsau
nį apsilankė maždaug 20 ga nuo žmogaus teisių pa
žeidimų”, teigiama pareiš
kime.
Varšuva. Švedijos vyriau
sybė ketina lanksčiai spręsti
vizų išdavimo klausimą Kara
liaučiaus srityje gyvenantiems
žmonėms, pirmadienį pareiš
kė Švedijos užsienio reikalų
ministrė Anna Lindh, pra
dėdama vizitą Lenkijoje. Pa

Roma.

Vienas garsiausių
Italijos drabužių dizainerių
Gorgio Armani antradienį bu
vo paskelbtas Jungtinių Tau
tų (JT) geros valios ambasado
riumi. 67 metų G. Armani per
nai glaudžiai bendradarbiavo
su JT vyriausiojo pabėgėlių
reikalų komisaro įstaiga ir or
ganizavo Kalėdinę kampaniją
Afganistano pabėgėliams pa
remti. Ši kampanija padėjo ne
tik surinkti lėšų pabėgėliams,
bet taip pat geriau supa
žindino visuomenę su šių žmo
nių problemomis.

cialiai pateikti Lietuvos su
skaičiuoti IAE uždarymo kaš
tai.
Vyriausybė balandį patvirti
no derybinę nuostatą, pagal
Vilnius, gegužės 27 d. (BNS)
kurią IAE uždarymo išlaidos — NATO ir Rusijos bandymai
iki 2020 metų pasieks 2.4 užmegzti naujus santykius
mlrd. eurų ir viršys 3 mlrd. yra geras dalykas, tačiau Lie
eurų per vėlesnį laikotarpį. tuva turėtų neskubėti su kate
Vyriausybė taip pat nuspren goriškai teigiamais vertini
dė, jog Lietuva derėsis su EK mais, mano politologai. Pasak
dėl ilgalaikės atskiros finan jų, susitarimą kurti naują
sinės paramos IAE uždary NATO ir Rusijos tarybą Lietu
mui, numatant ES fondų dalį va turėtų vertinti
tikroviš
išimtinai jėgainės uždarymo kai. Politologų teigimu, reikia
reikmėms — sustabdytų reak palaukti ir pasižiūrėti, kaip ši
torių išmontavimui, jų prie nauja struktūra veiks po Pra
žiūrai, radioaktyvių atliekų hos viršūnių susitikimo bei
sutvarkymui, socialinių, eko kaip Rusija elgsis į sąjungą
nominių ir aplinkosaugos pa pakvietus naujas nares.
darinių regione sprendimui,
Pasak Vilniaus universiteto
elektros energijos pajėgumų, Tarptautinių santykių ir poli
tarp jų ir branduolinių, sukū tikos mokslų instituto (VU
rimui.
TSPMI) dėstytojo Vytauto
Nukelta į 2 psl.
Radžvilo, reikia įvertinti visus

NATO ir Rusijos tarybos kūrimas
Vilniuje vertinamas santūriai

RUSIJA
Maskva.
Rusijos
žiniasklaida šaltai sutinka naują
bendrąją NATO ir Rusijos ta
rybą. Spauda mano, kad Va
karų skelbiama draugystė su
Rusija tėra „virtuali”, o tikra
sis bendradarbiavimas bus
užmegztas dar negreitai.
Maskva. Rusija apgailes
taudama pažymėjo, jog „Eu
ropos Sąjunga nepasiekė pa
žangos, kad būtų išspręsti
Kaliningrado srities gyvybinės
veiklos užtikrinimo klausi
mai”. Rusijos užsienio reikalų
ministerijos atstovas pažy
mėjo, jog „nors skelbiamas
strateginis bendradarbiavimo
pobūdis ir ES siekis imtis visų
priemonių, kurios nepablo
gintų Karaliaučiaus srities pa
dėties ir po Europos Sąjungos
plėtros, mes nematome prakti
nių žingsnių šia linkme”.

AFGANISTANAS
Kabulas. Buvęs Afganista
no karalius Mohammed Zahir
Shah pareiškė, jog sutiktų su
kitą mėnesį įvyksiančios Loja
Jirga pasiūlymu tapti vals
tybės vadovu, taip pat pritarė,
kad laikinasis ministras pir
mininkas Hamid Karzai toliau

vadovautų Afganistano vy
riausybei. „Karaliaus titulas
man nerūpi. Žmonės vadina
mane Baba (dari kalba ‘tė
vas’), ir aš teikiu pirmenybę
šiam titului. Karaliaus val
džios laikotarpis jau praėjo”,
sakė M. Zahir Shah.

IRANAS
Teheranas. Irano gynybos
ministras
pirmadienį
pa
reiškė, kad JAV prezidentas
George W. Bush, mėgindamas
įtikinti kitas valstybes nu
traukti bendradarbiavimą su
Iranu branduolinėje ir ginkluo
tės srityje, elgiasi tarsi „še
rifas laukiniuose Vakaruose”.
„Bush mano gyvenąs kaubojų
laikais, o visas pasaulis jam
yra tarsi Texas, kuriame jis
eina šerifo pareigas”, sakė ad
mirolas Ali Shamkhani.

INDIJA

Į

Jamu, Indija. Po nakties
pertraukos antradienio rytą
Indijos ir Pakistano kariai, su
telkti prie bendros abiejų kai
myninių
valstybių
sienos
Kashmyro regione, ir vėl ap
sikeitė artilerįjos ugnimi. Dvi
savaites trukę intensyvūs su
sišaudymai laikinai liovėsi po
Pakistano prezidento Pervez
Musharraf pažado nepradėti

NATO ir Rusijos suartėjimo
aspektus. „Viena vertus, tokio
pobūdžio suartėjimas pats sa
vaime nėra koks nors blogis
Lietuvai, nes suteikia NATO
galimybę šiek tiek labiau
įtakoti ir kontroliuoti Rusijos
veiksmus. Tačiau lygiai taip
pat dėl to nėra ko džiūgauti,
nes šis suartėjimas gali bran
giai kainuoti. Širdies gilumoje
nesu įsitikinęs, jog Rusija ne
pamėgins panaudoti šio su
artėjimo NATO skaldymui iš
vidaus”, sakė V. Radžvilas.
Pasak VU TSPMI direkto
riaus Raimundo Lopatos, Lie
tuva turėtų atidžiai stebėti,
kaip NATO ir Rusijos santy
kiai evoliucionuos.
Nukelta į 2 psl.
karo. Amerikos specialiosios
tarnybos pranešė, kad, jeigu
Indija ir Pakistanas panaudos
branduolinį ginklą, 12 mln.
žmonių gali žūti akimirksniu
ir dar 7 mln. būti sužeisti.

JAV
Webbers Falls, Oklaho
ma. Gelbėjimo tarnybų dar
buotojai pirmadienį iš po van
deniu esančios sulamdytų au
tomobilių krūvos ištraukė sep
tintosios aukos kūną bei tęsė
kitų žuvusiųjų, kurių auto
mobiliai į Arkansas upę įkrito
po to, kai į tilto atramą rėžėsi
barža, nuversdama į upę dide
lę tilto dalį, paieškas. Septyni
kūnai buvo ištraukti iš šešių
automobilių, tačiau 30 metrų
gylyje po vandeniu yra iš viso
dešimt ar net daugiau leng
vųjų automobilių bei sunk
vežimių. Nelaimė įvyko tuo
metu, kai baržos vairininką
Joe Dedmond ištiko priepuolis
ir jis prarado sąmonę.

1 )KAl'CiAS. 2002 m. gegužes 29 d., trečiadienis
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2002 M. LSS VADOVYBES
RINKIMŲ NUOSTATAI
IV. LSS VADOVYBES
RINKIMU PREZIDIUMAS

15. LSS Vadovybes rinki
mams vadovauja prezidiumo
pirmininkas su kviestais pre
zidiumo nariais.
16. LSS Vadovybės rinkimų
prezidiumas:
a. skelbia LSS vadovybės
pranešimus:

b. registruoja vadovybės rin
kimų dalyvius:

c. priima vadovybes rinkimų
dalyvių pasisakymus bei siū
lymus;

d. skelbia kandidatų sąra
šus;
e. praveda pateiktų siūlymų
ir LSS vadovybės rinkimų bal
savimus:
t. skelbia balsavimo duome
nis;
g. paruošia vadovybės rin
kimų apyskaitas, sutvarko by
las ir atitinkamai perduoda;
b. kviečia pirmąjį naujosios
Tarybos narių posėdį Tarybos
pirmininkui rinkti;
i kviečia pirmuosius naujojo
LSS Garbės teismo ir naujo
sios LSS Kontrolės komisijos
narių posėdžius jų pirminin
kams rinkti.
17. Vadovybės rinkimų pre
zidiumo būstinė yra prezidiu
mo pirmininko gyvenamoje
vietoje; jo adresas yra oficialus
prezidiumo adresas. Atski
riems reikalams Vadovybės
rinkimų prezidiumas gali nu
rodyti ir kitus adresus.

V. VADOVYBES RINKIMŲ
KOMISIJOS
18. Sudaromos šios vado
vybės rinkimų komisijos:
a. Mandatų komisija - suda
ryti vadovybės rinkimų daly
vių sąrašus;
b. Nutarimų komisija - su
rinkti vadovybės rinkimų da
lyvių pasisakymus, paruošti
svarbesnius pasiūlymus balsa
vimui;
c. Balsų skaičiavimo komisi
ja - suskaičiuoti balsus, su
vesti balsavimų duomenis ir
surašyti balsų skaičiavimo ak
tus.
19. Komisijų pirmininkus
kviečia vadovybės rinkimų
prezidiumo
pirmininkas.
Kiekviena komisija sudaroma
iš 3-5 narių. Komisijų narius
kviečia komisijų pirmininkai.
20. Komisijų veikimą koor
dinuoja prezidiumo pirminin
kas.
VI. VADOVYBĖS
RINKIMŲ SIŪLYMAI LSS
TARYBAI
21. Nutarimų komisijos pa
ruošti ir vadovybės rinkimų
prezidiumo peržiūrėti siūlymų
projektai pateikiami vado
vybės rinkimų dalyvių balsa
vimui.
22. Visais klausimais vado
vybės rinkimų siūlymus gali
pateikti kiekvienas vadovybės
rinkimų dalyvis.
23. a. Vadovybės rinkimų

Trumpai apie viską
* Parlamento vadovybė
kritiškai įvertino konserva

torių vadovo Vytauto Lands
bergio ketinimus dalyvauti
Europos demokratų sąjungos
renginiuose Vašingtone. Sei
mo valdyba atidėjo V. Lands
bergio prašymą pritarti ko
mandiruotei, kuri parlamen
tui kainuotų per 4,000 litų.
Tai jau ne pirmas kartas, kai
Seimo vadovybė užkerta kelią
politiko planams išvykti už
biudžeto pinigus.
(LR, R, Elta)
* Kauno „Žalgirio” krep
šinio komandos vyriausiasis

treneris Algirdas Brazys per
vasarą gali netekti savo posto.
Krepšinio kuluaruose kalba
ma, kad vyriausiuoju treneriu
gali tapti Antanas Sireika
arba Šarūnas Sakalauskas.
„Žalgirio” klubo direktorius
Ginas Rutkauskas teigia, kad

derybos su jokiais kandidatais
dar nevedamos.
(LŽ, Elta)
* Kaune buvo oficialiai
pristatyta jau pusmetį vei

kiančio Arvydo Sabonio para
mos fondo veikla. Fondas buvo
įkurtas siekiant ugdyti jau
nąją krepšinio kartą ir išlai
kyti aukštą šios sporto šakos
lygį, o vienas pagrindinių fon
do tikslų — paremti vaikų
krepšinį bei padėti jauniems
krepšininkams, lankantiems
A. Sabonio krepšinio mokyklą,
siekti sporto aukštumų. Šiuo
metu fondą remia 35 įmonės
bei bendrovės. A. Sabonis juo
kavo, jog fondo rėmėjais gali
tapti visi, atnešę nors vinį ar
vieną plytą.
*
Daugiau
kaip
100
aukštus postus užimančių

pareigūnų laiku nepateikė Vy
riausiajai tarnybinės etikos

I .utiivn- krepšinio Ivgns čempionai — Vilniaus „Lietuvos ryto" krepšininkai

Metams

1/2 metų

JAV

$100.00

$60.00

3 mėn.
$38.00

Kanadoje ir kitur (U.S.)

$115.00

$65 00

$45 00

JAV

$60.00

$45.00

$33 00

Kanadoje ir kitur (U.S.)

$65 00

$50.00

$38.00

$5oo:db

$250.00

$100.00

$55.00

Tik šeštadienio laida:

Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
Reguliariu paštu

Tik šeštadienio laida oro paštu
$160 00

$85.00

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu

Iš Kaziuko ąiugės, vykusios š.m. kovo mėnesį Cleveland, OH, Dievo Motinos parapijos salėje. Iš kairės: „Pilėnų”
tunto tuntininkas Remigijus Belzinskas, mugės garbės svečias, Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Juozas Bace
vičius, kuris šiemet švenčia 25 m kunigystės jubiliejų, „Neringos” tunto tuntininkė Virginija Rubinski.

$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

Lino Johansono nuotrauka.

dalyvių siūlymus organizaci
niais klausimais prezidiumas
perduoda naujai LSS Tarybai;

b. Vadovybės rinkimų refe
rendumo prasme klausimus
nutarti pateikia LSS Tarybos
Pirrnija ir tie klausimai per
duodami Tarybai.
24. LSS Taryba vadovybės
rinkimų priimtus siūlymus
svarsto pirmuosiuose LSS Ta
rybos posėdžiuose.
VII. VADOVYBĖS
RINKIMŲ KANDIDATAI
25. Kandidatais j renkamuo
sius LSS Vadovybės narius
gali būti siūlomi:
a. šios vadovybės rinkimų
dalyviai (LSS nariai);
b. bent 21 metų amžiaus ir
c. turį bent paskautininkio,ės laipsnį;
d. LSS narys,-ė gali kandi
datuoti tik vienoje skautų or
ganizacijoje (Lietuvos Skautų
arba Lietuvių Skautų są
jungoje) į šias pareigas: Tary
bos narys,-ė; rajono vadas,-ė,

Brolijos ar Seserijos vyriau
sias,-ia Skautininkas,-ė; Aka
deminio Skautų sąjūdžio pir
mininkas,-ė ir jų pavaduo
tojai,-os (LSS Tarybos nutari
mas 1993 m. šeštame kores
pondenciniame posėdyje).
26. Kiekvienas vadovybės
rinkimų dalyvis gali siūlyti
tiek kandidatų, už kiek jie
turi teisę balsuoti. Kandidatus
į LSS Garbės teismą ir LSS
Kontrolės komisiją vadovybės
rinkimų dalyvis gali siūlyti 5
iš vienos vietovės ar vieno ra
jono, bet balsuoti gali tik už 3.
27. Siūlydamas kandidatą,
vadovybės rinkimų dalyvis
privalo:
a. užtikrinti prezidiumą,
kad iš kandidato tikrai gautas
sutikimas;
b. parašyti, kokioms parei
goms siūlomas;
c. nurodyti siūlomo kandida
to vyresniškumo laipsnį, var
dą, pavardę, amžių.
28. Esant inažiau pasiūlytų
kandidatų,
negu atitinka
moms pareigoms turi būti

išrinkta, LSS Vadovybės rin
kimų prezidiumas tą raštu
praneša LSS Tarybos pirmi
ninkui, Seserijos Vyriausiai
skautininkei, Brolijos Vyriau
siam skautininkui, ASS Vadijos pirmininkui ir LSS rajonų
vadams, kurie pasirūpina, kad
būtų pasiūlyta daugiau kandi
datų prieš skelbiant galutinį
kandidatų sąrašą.
29.
Pageidaujama,
kad
sąraše paskelbtas kandidatas
tuoj pat atsiųstų vadovybės
rinkimų prezidiumui savo
trumpą biografiją, nurodyda
mas skautišką patyrimą, kva
lifikuojantį pasirinktoms pa
reigoms. Jei tas pats asmuo
siūlomas kelioms pareigoms,
Prezidiumas, atsiklausęs kan
didatuojančio, galutinai kan
didatų sąraše jį įrašo pagal jo
paties pasirinkimą.
30. Galutiniai kandidatų
sąrašai skelbiami atskirai nuo
balsavimo ir taip, kad vado
vybės rinkimų dalyviai juos
žinotų bent dvi savaites prieš
balsavimo pradžią.

♦ Seimo vadovas, buvęs
prokuroras Artūras Pau
lauskas, parlamento Teisės ir

Nuo 2001 m. liepos 15 d.,
kai Katedros aikštėje buvo pa
statytas paviljonas „Valdovų
rūmų vartai”, iki 2002 m. ge
gužės pradžios Valdovų rūmų
požemius aplankė daugiau
kaip 105,000 žmonių. Paviljo
ne per 10 mėnesių surinkta
64,233 Lt aukų.
(Eitai

komisijai (VTEK) savo pri
vačių interesų valstybinėje
tarnyboje deklaracijų už 2001
m. Visiems jiems gresia bau
dos iki 1,000 litų. VTEK kol
kas neskelbia iki gegužės vi
durio gautų privačių interesų
deklaracijų, tai žadama pada
ryti iki liepos vidurio. Privačių
interesų deklaracijas iki ge
gužės 15 d. VTEK turėjo pa
teikti daugiau kaip 2,100
įvairių valstybės ir savivaldy
bių institucijų darbuotojų.

teisėtvarkos komiteto pirmi
ninkas Aloyzas Sakalas bei so
cialinės apsaugos ir darbo
ministrė Vilija BlinkevičiUtė
užsimojo didinti prokurorų al
gas. Tokie ketinimai papiktino
vidaus reikalų ministrą Juozą
Bernatonį. Jo teigimu, didi
nant algas valstybės parei
gūnams, turi būti bendra tvar
ka, o ne sprendžiama pagal
tai, kas kokius užtarėjus susi
randa. Jam pritarė ir premje
ras Algirdas Brazauskas: „Ar
ba visiems keliame algas, arba
niekam”.
(LR, Elta)

(KD, Elta)

* Biurokratų komandą
vyriausybė neseniai pa
pildė daugiau kaip 200 naujų
etatų. Šiemet mokesčių mo
kėtojams tai kainuos ne ma
žiau kaip 5.2 mln. litų. Vy
riausybė pastaraisiais mėne
siais etatų skaičių leido padi
dinti penkiose valstybinėse
institucijose. Kaip teigė vi
daus reikalų viceministras
Evaldas Gustas, etatų didini
mai susiję su eurointegracinių
įstatymų įgyvendinimu.

Įminta dosnaus
Valdovų rūmų rėmėjo
paslaptis
Valdovų rūmų paramos fon
do vadovams visai netikėtai
teko imtis „detektyvų” vaid
mens. Ši istorija prasidėjo nuo
fondui pervestos 57,463 Lt au
kos. Tokia didelė suma, Valdo
vų rūmų paramos fondą pasie
kusi be jokios papildomos in
formacijos, sukėlė fondo vado
vų nuostabą ir pasiryžimą bū
tinai surasti šį dosnų, savo pa
vardės nepasiskelbusį aukoto
juIr štai dabar jau žinoma,
kad dosnusis Valdovų rūmų
atstatymo rėmėjas yra 84 me
tų Amerikos lietuvis, žinomas
visuomenės veikėjas, kultūros
mecenatas dr. Albinas Šmulkš
tys, šiuo metu gyvenantis Lie
tuvoje. Aplankiusiems jį fondo
atstovams, A. Šmulkštys iš
reiškė savo gilų susirūpinimą
Valdovų rūmais, stebėjosi, kad
valstybinės reikšmės jų atsta
tymo projektas vis dar susi
laukia diskusijų- Dr. Albinas
Šmulkštys ketina ir ateityje
paremti Vilniaus žemutinės
pilies Valdovų rūmų atsta
tymą.

(R, Elta)

Eltos nuoir

t

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Amb. Sts. 5 k 6
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

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

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Sulte A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
wwwcertBrtw8uąjeryanfibi«BS#iea@ir3om

TERESE KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Oriand Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

Manualinė ir fizinė terapija, sporto
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų
patarimai.

1000 S. State Street,
Suite 201/202, Lockport, IL 60441.
Tel. 815-834-9075/9076
Kalbame lietuviškai

Rusija ir NATO
subūrė pasaulio
„dvidešimtuką”
Atkelta iš 1 psl.
Britanijos premjeras Tony
Blair pažymėjo visų „dvide
šimtuko” valstybių tikslų ben
drumą, ypač — atremiant
tarptautinio terorizmo atakas
bei taikos palaikymo srityje.
Jis pareiškė, kad Rusijai įsi
jungus į „dvidešimtuką”, atsi
randa „naujų metodų pasi
priešinti šioms grėsmėms”.
Vokietijos kancleris Gerhard Schroeder paragino „dvi
dešimtuko” nares daugiau ne
besidalyti į Vakarus ir Rytus.
Jis labai gerai įvertino nese
niai Maskvoje įvykusio Rusi
jos ir JAV prezidentų susitiki
mo reikšmę taikai ir tarptau
tiniams santykiams.
Kanados ministras pirmi
ninkas Jean Chretien pažymė
jo, kad NATO „atverčia naują
puslapį, kuriame aktyviai da
lyvaus Rusija”. Jis pabrėžė,
jog teisingiausiais kelias atsa
kymams į XXI amžiaus iššū
kius — derinti pastangas:
„Dabar pats laikas įtraukti
Rusiją į šį procesą”.
Ispanijos vyriausybės pirmi
ninkas Jose Maria Aznar pa
siūlė „dvidešimtukui” nelauk
ti naujų terorizmo atakų, o
ryžtingai užkirsti kelią pačiai
jų galimybei. Jis mano, kad
Rusijai prisįjungus prie „dvi
dešimtuko”, smarkiai padidės
tokios antiteroristinės reakci
jos galimybės.

administracija@draugas.org
redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

Lietuva turėtų pateikti tikroviškesnius
IAE uždarymo kaštus
Atkelta iš 1 psl.
„Mes turėtume būti realis
tiškesni”, pažymėjo G. Titley,
komentuodamas Lietuvos po
zicįją dėl IAE uždarymo kaš
tų. Priešingu atveju, G. Titley
nuomone, Lietuvos gyventojai
gali susidaryti įspūdį, jog de
rybose galima pasiekti dau
giau, negu galima iš tikrųjų,
be to, tai gali atbaidyti ES
valstybes nuo dalyvavimo IAE

Lietuva ieško vietos
NATO kontekste •
Atkelta iš 1 psl.
O konkre
čiai — prie Lenkijoje dislokuo
to Lenkijos, Danijos ir Vokieti
jos greitojo reagavimo pajėgų
korpuso.
Krašto apsaugos ministras
teigė, jog ir kiti Lietuvos, taip
pat bendri Baltijos valstybių
projektai, turėtų tęstis ir NA
TO kontekste. L. Linkevičius
ir K. Fisher taip pat apžvelgė
temas, kurias reikėtų aptarti
birželio 8 d. Taline vyksian
čiame Baltijos jūros regiono
valstybių gynybos ministrų
posėdyje, į kurį laukiama at
vykstant ir aukščiausio JAV
gynybos pareigūno — Gyny
bos departamento sekreto
riaus Donald Rumsfeld. (Eitai

»

uždarymo finansavime.
„Susitarkime, kokios ' yra
išlaidos, iš kur būtų galima
gauti pinigų joms dengti,
pažiūrėkime kiek trūksta, ir
tuomet pradėkime kalbėti
apie ES paramą”, sakė G. Tit
ley. „Daug ką būtų galima fi
nansuoti iš kitų šaltinių”, —
pažymėjo jis, kaip pavyzdį nu
rodęs Europos rekonstrukcijos
ir plėtros banką (ERPD).

NATO ir Rusijos
tarybos kūrimas
Vilniuje vertinams
santūriai
Atkelta iš 1 psl.
„Svarbiau
sias klausimas — kiek yra
nuoširdus Rusijos suartėjimas
su Vakarais. Niekas negali
pasakyti, ar tai nėra tik senas
žaidimas siekiant didinti įta
ką”, svarstė R. Lopata. Jo tei
gimu, nemažai atsakymų gali
ma gauti jau po Prahos vir
šūnių susitikimo. „Reikia pa
laukti ir pasižiūrėti, kaip nau
joji struktūra funkcionuos po
Prahos. Iš Rusijos elgesio
priėmus naujas nares pamaty
sime, kiek ji yra nuoširdi”,
kalbėjo VU TSPMI direkto
rius.

DRAUGAS, 2002 m. gegužės 29 d., trečiadienis
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Bronius Nainys

KAUNO GETO TRAGEDIJA
IGNAS MEDŽIUKAS

Kai 1941 m. vasarą vokiečių
armija staiga prasiveržė į
sovietų užimtus Baltijos kraš
tus, jos daliniai ir ją lydėję
specialūs būriai nužudė tūks
tančius Lietuvos žydų. Naciai
laikinai paliko daugiau kaip
29,000 žydų Kaune, priversda
mi juos nešioti ant krūtinės
bei nugaros Dovydo žvaigždę
ir įpareigodami juos iki rug
pjūčio 15 d. išsikelti į
Vilijampolės priemiestį, kuriame
buvo įsteigtas getas. Lietuva
vokiečių kontrolėje išbuvo tre
jus metus. Žydų klausimui
išspręsti buvo atsiųsta žudikų
grupė, susidedanti iš 990
asmenų, vadovaujama SS
brigados generolo Walther
Stahlecker.
Nuteikti gyventojus prieš
žydus buvo išleisti propagan
diniai plakatai. Lietuvių kalba
buvo išleistas toks plakatas:
„Žydas jūsų amžinas priešas!
Stalinas ir žydai — tai yra
viena didelė niekšų gauja”.
Toliau
žydai
kaltinami,
„atnešę badą, ašaras ir žu
dynes; rėmę budelį Staliną; iš
prievartavę jūsų žmonas ir
dukteris, išsiurbę ir išspaudę
visą
prakaitą;
milijonus
žmonių nukankino NKVD
rūsiuose; sukėlė karą; kalino
milijonus
žmonių
darbo
stovyklose...” Žydai buvo
apkaltinti ir daugybe kitų
nusikaltimų.
Kauno žydai buvo apgyven
dinti didžiajame ir mažajame
gete, kuriuos skyrė Panerių
gatvė. J getą jie turėjo per
sikelti savo pastangomis. Ma
žame plote buvo labai su
spausti. Bet tokiose sąlygose
svarbiausias dalykas buvo iš
likti- #yvam. Maistas buvo
labėrprėstas.
Geto viduje patys žydai tu
rėjo sudaryti administraciją,
seniūnų tarybą, kuriai sutiko
pirmininkauti, turįs gerą var
dą dr. Elkhanan Elkes, jo pa
vaduotoju buvo adv. Leib
Garfunkel,
sekretorium
Avraham Tory. Gete buvo
sudaryta ir policija, į kurią
mobilizuoti buvę
kariai,
sportininkai ir kiti jauni vyrai.
Policininkai dėl jiems pavestų
pareigų nebuvo gerbiami, nes
jie turėjo atlikti pareigas,
kurios turėjo atitikti vokiečių
planus. 1942 m. lapkričio 15 d
Nahum Meck, mėgindamas
pabėgti iš geto, šovė į vokiečių
sargybinį. Jis buvo viešai
pakartas. Ir tai turėjo atlikti
geto žydų policija.
Žydų perkėlimas į getą buvo
tik laikinas žingsnis. Pagrindinis
nacių tikslas buvo juos
sunaikinti, visų pirma tuos,
kurie buvo pavojingi, pakei

čiami, netinkami darbams.
Darbingi buvo siunčiami atlik
ti įvairius darbus J'karinį oro
uostą Aleksote ir kitur, kur
buvo darbo jėgos pareikalavi
mas.
Vokiečių
nacionalistai
manė, kad, sukiršinus vietos
gyventojus, jie patys imsis
susitvarkyti
su
žydais.
Išsišokimų iš Lietuvos gyven
tojų pusės buvo, bet ne tiek,
kiek vokiečiai tikėjosi. Todėl
šią problemą išspręsti buvo
pavesta SS pik. Kari Jaeger ir
jo žinioje esantiems žemesnio
rango pavaldiniams. Pirmiau
sia pik. Jaeger vadovaujama
„Einsatzkomanda” nukreipė
savo veiksmus, išvalydama
nuo žydų mažesnius miestus
ir miestelius. Bet vokiečiai
kartu žudė ir komunistus, psi
chinius
ligonius,
rusus,
čigonus. Kai buvo įsteigtas
Kauno getas Vilijampolėje, IX
fortas buvo vieta, kur buvo
žudomi ne tik vietiniai žydai,
bet ir atvežti iš Vokietijos bei
kitų kraštų.
Kaunas — žydų tradicijų
centras
Kaunui augant, žydų tauty
bės gyventojai sudarė beveik
trečdalį visų jo gyventojų.
Kaune buvo leidžiami trys
dienraščiai ir daug kitų perio
dinių leidinių. Veikė žydų
sporto klubas, bankai, jauni
mo organizacijos, o Vytauto
Didžiojo universitete — korpo
racijos, teatrai, be to, pra
džios mokyklos ir gimnazijos,
rabinų mokykla. Užsieniečiui,
atsilankiusiam
Kaune,
susidarydavo įspūdis, kad
Kaunas yra žydiškiausias
miestas visoje Europoje, nes
gatvėse ir kitur buvo girdima
žydų kalba. Gyvenimas buvo
sudrumstas,
prasidėjus
Antrajam pasauliniam karui.
Kaunas 1919-1939 m. buvo
Lietuvos žydų ir jų tradicijų
centras. Lenkų okupacija ne
tik atskyrė Lietuvos žydus
nuo
Vilniaus,
„Lietuvos
Jeruzalės”, bet ir nuo žydų
bendruomenės
Lenkijoje.
Žydai rė-mė Lietuvos neprik
lausomybę. Atgavusi neprik
lausomybę, Lietuva
davė
žydams autonomiją, įsteigiant
žydų reikalų ministeriją ir
žydų tarybą. Vėliau ministeri
ja buvo panaikinta. 1926 m.
perversmu demokratinė tvar
ka buvo pakeista, įvedant
Antano Smetonos autoritetinį
režimą. Tik kultūrinė veikla
nesumenkėjo. Tada Lietuvoje
buvo 160,000 žydų. Daug jų
emigravo į Pietų Afriką, Pietų
Ameriką, Palestiną.

ĮSPŪDŽIAI iš pirmo apsilankymo
SOVIETINĖJE LIETUVOJE
JONAS INDRIŪNAS

Nr.9
Bežiūrint į tokius lagami tininkas. Pirmoji su juo
nus, net apmaudas apėmė, pradėjo reikalus vesti Laima.
kad taip sąžiningai paklau Nežinau, ar ji
mokėjo
siau V. Račkausko patarimo rusiškai, ar ne, tik netruko
— „neprisikrauti per daug”.
ilgai ir ją praleido. Po jos jau
Sustojome prie vieno mui ėjo visi kiti iš mūsų grupės. Ir
tininko stalo, apie kurį kai ku jie slydo lengvai, vis tik vie
rios moterys jau žinojo, kad nas kitas turėjo lagaminus
esąs padorus vyras, per daug atidaryti. Turbūt jis jau buvo
po lagaminus nesiknaisiojąs. „senas vilkas”, žinojo, kad kai
Sustojome viens po kito eilėje kas iš vyresnių ir jo nepalei
ir laukiame, o jo dar nėra. Įdo džia iš akių. Netruko ilgai ir
mu, bet ir baugu. Pagaliau man pro
jį praeiti, tik
pamatau ir Stenlį, atsitem pažiūrėjo
į mano
mažą
piantį du didžiulius lagami lagaminėlį, gal ir nusistebėjo,
nus. Kai juos pamačiau, tada kodėl tik tokį tesivežu, kažką
tik supratau, dėl ko jis muiti pažymėjo ant mano užpildy
nės kiek prisibijojo.
Kai tos deklaracijos ir pamojo
prisiartino arčiau, paminėjau ranka eiti tolyn. Atrodė, net
jam apie V. Račkausko ant širdies palengvėjo.
patarimą „neapsikrauti”, jis
Kadangi užpakalyje tebe
tik pasižiūrėjo į mane ir stovėjo daugiau kaip pusė
numojo ranka nieko nesaky bendrakeleivių, atsirado laiko
damas.
atsikvėpti ir pasidairyti pro
Pagaliau atsirado ir mui užtvarą, kaip ten muitininkai

Rašykime gerai!

Visų lietuvių pastangos padėjo pasiekti gegužės 17 d. JAV Senate teigiamą balsavimą dėl „Freedom Consolida
tion Act” priėmimo. Šiam tikslui daug pasidarbavo JAV lietuvių organizacijos, taip pat Lietuvos ambasada
JAV-se ir Lietuvos vadovybė, ypafi prez. Valdas Adamkus. Nuotraukoje: š.m. sausio 17 d. Lietuvos ambasadoje,
Washington, DC, Lietuvių respublikonų federacijos atstovai, su LR prez. V. Adamkum aptarę Lietuvos pakvie
timą į NATO (iš kairės): prezidento patarėjas Raimundas Mieželis, ALRF NATO reikalams koordinatorė Aud
ronė Pakštienė, prez. V. Adamkus ir ALRF vicepirm. dr. Mykolas Pakštys.

Europoje pasigirdus karo šū
viams ir kariniams veiks
mams artėjant prie Lietuvos
teritorijos, Lietuvos vyriausy
bė
paskelbė neutralumą.
Vokiečiams ir sovietams pasi
dalinus sugniuždytą Lenkiją,
Lietuvai buvo grąžinta sostinė
Vilnius, žinoma, su „Trojos
arkliu”, sovietinėmis įgulomis.
Prisidėjo dar apie 100,000 žy
dų tautybės gyventojų, kurių
vien Vilniuje buvo apie 75,000.
Mieste daug apsistojo ir
bėgančių nuo vokiečių bei rusų
okupacįjos. Su Lietuvos neu
tralumu agresyvūs kaimynai
nesiskaitė: Lietuva pateko
sovietų okupacijon, o po
vienerių metų — vokiečių.
Prieš žydus buvo vartojamos
žiauriausios represijos, nes,
pagal rasinę nacionalistų
teoriją, jie, kaip menkaverčiai
žmonės, turėjo būti išnaikinti.
Mirties kelias į fortus
Jau 1941 m. liepos mėn.
pradžioje „Einsatzkomandos”
buvo nužudyti VII forte 2,977
žydai, o rugpjūčio 2, 7 ir 8 d.
IV forte sušaudyta 1,200 žydų.
Rugpjūčio 18 d. 534 žydai,
daugiausia
profesionalai,
kuriems neva buvo pasiūlyta
dirbti miesto archyvuose, iš
vežti taip pat į IV fortą ir ten
nužudyti. Rugsėjo 26 d. 1,000
geto vyrų išvežta irgi į IV for
tą ir ten sušaudyti neva dėl
pasikėsinimo nužudyti geto
sargybos viršininką Kazlovskį.
Spalio 4 d. likviduojamas ma
žasis getas. Užkrečiamųjų ligų
ligoninė sudeginama su visais
ten gulinčiais ligoniais ir per
sonalu. Likusieji geto gyvento
jai, daugiausia moterys, apie
1,800, išgabenama į IX fortą ir
ten nužudoma.
Spalio 28 d. įvyko didysis
geto apvalymas. SA kpt. Fritz
Jordan ir gestapo seržantas
Helmut Rauca įsakė, grasin
dami
mirties
bausme,
susirinkti visiems geto gyven
tojams. Vienus jie skirstė į de
šinę, kitus į kairę. 9,200 žmo

darbuojasi. Mačiau unifor
muotas moteris muitininkes
daug priekabesnes negu
vyrai,
kimbančias prie
kiekvieno atvažiuojančio ma
žiausių mažmožių, atrastų
lagaminuose. Mačiau ir kaip
sena moteris dėjo atgal į laga
miną muitininkės ištaršytas
dovanas, o gal ir jai pačiai
reikalingus dalykus kelionė
je. Atsitempė ir Stenlis savo
lagaminus prie manęs. Kiek
susįjaudinęs, bet linksmas.
Sakė, turėjęs atidaryti vieną
lagaminą, bet muitininkas
neknaisiojo giliai, tik pavartęs
ant viršaus sudėtus maž
možius ir paleidęs. Nors tas
ruselis buvo draugiškas ir
nepriekabus, bet, kol perleido
visą mūsų grupę, užsitęsė
pora valandų, mat Sovietų
Sąjungoje greitis nebuvo pri
pažįstamas.
Kai visi perėjo ir susispietėme kiek nuošalesnėje vietoje,
dabar tos mūsų linksmosios
moterys nebeišlaikė iš džiaugs
mo, girdi: „Dabar jau visi
kryžiaus keliai’ pereiti, bus
ramybė, nebereikės daugiau

nių, maždaug trečdalis gyven
tojų, daugiausia moterys su
vaikais, buvo skiriama į de
šinę. Ši nelaiminga grupė kitą
dieną buvo nuvaryta į IX fortą
ir sušaudyta. Po tokių egzeku
cijų beveik dvejus metus gete
buvo palyginti ramus perio
das. Apie 5,000 specialistų
amatininkų gavo pažymėji
mus su SA kpt. Fritz Jordan
parašu, kurie juos saugojo nuo
gresiančios mirties. Tie doku
mentai buvo vadinami „gyvy
bės pažymėjimais”. Gruodžio 1
d. SS pik. Kari Jaeger pranešė
Berlynui, kad žydų problema
Lietuvoje išspręsta — 136,442
žydai nužudyti. Kauno ir
Vilniaus getuose liko po
15,000, Šiaulių gete — 4,500.
Be darbų už geto ribų,
Aleksoto oro uoste, 3,5 mylios
tolumo, žydai buvo priversti
dirbti Palemono durpyne ir
kitose vietose. Dirbtuvės buvo
suorganizuotos geto viduje:
vaikų
žaislų
dirbtuvės,
karinių rūbų taisymo ir pirš
tinių gaminimo kariams.
Įsteigta skalbykla, tarnavusi
vokiečių policijos ir civilinės
administracijos valdininkams,
taip pat įsteigtos batų dirbtu
vės, kur buvo taisomi kariš
kiams batai. Iš pradžių dirbtu
vių priežiūra buvo geto
seniūnų tarybos žinioje, vėliau
ją perėmė vokiečių civilinė
valdžia. Pagaliau 1943 m. rug
sėjo 15 d. SS kpt. Wilhelm
Goecke pranešė, kad geto dirb
tuvės pereina SS žinion. Lap
kričio 1 d. Kauno getas paver
čiamas koncentracijos stovykla.
Likę dokumentai liudija
nacių žiaurumus

Vokiečių kariuomenei pra
laimint rytų fronte, geto žydai
ir rusų belaisviai buvo verčia
mi atkasti nužudytų žydų la
vonus ir juos sudeginti, kad
paslėptų įvykdytus nusikaltimus.
Dar pažymėtina, kad apie
1,700 Kauno geto kalinių
1943 m. spalio mėn. buvo iš
vežta į Estiją, o prieš tai 359 į
niekur nervų gadinti....” Ir
tikrai, nuotaika pasitaisė,
kaip pirmiau visi jaudinosi, o
dabar kaip greit viskas pasi
keitė, atrodė, kad ir ta Maskva
ne taip bauginančiai atrodė.
Taip mums visiems besi
dalinant tik ką praėjusiais
įspūdžiais, atsirado kažkur
pradingusi mūsų Laima su ne
matyta dar jauna mergina ir
pristatė ją mums, kaip būsimą
mūsų grupės vadovę, kol svečiuosimės Sovietų Sąjungoje,
žinoma, ir Lietuvoje.
Pasakė vardą ir pavardę.
Vardą greit įsidėmėjau — Ni
jolė, tik pavardės, nors ir
pasakė, bet neįstrigo į galvą,
nes ir vėliau mes į ją kreip
damiesi, pavardės nenaudojo
me — šaukėme vardu. Pasi
rodė, kad ji iš Vilniaus atvažiavo
mūsų pasitikti ir iš Maskvos
pradės mums vadovauti.

Po neilgo susipažinimo, būsimoji vadovė liepė visus laga
minus palikti vietoje ir sekti
ją. Visi linksmi, kad nereikės
tąsytis lagaminų, klusniai
pasekėme ją j lauką. Čia ne
toliese matėme stovintį mums

Rygos getą.
Dėl nuolatinio pavojaus
gyvybei Kauno geto gyventojai
mėgino bėgti į miškus pas par
tizanus, bet partizanai ne
visada norėjo priimti, ypač jei
buvo moterų ir vaikų. Tačiau
buvo tokių, kuriems pasisekė
pasiekti
Rūdininkų
ir
Augustavo miškus. Daugelis
žuvo pakeliui.
1944 m. liepos 8 d., artėjant
sovietų armijai, žydai išveža
mi į Stutthofo ir Dachau kon
centracijos lagerius. Geto
namai buvo sudeginti, nes
įtarta, kad dalis kalinių galėjo
boti pasislėpę iškastuose
bunkeriuose. Be to, vokiečiai
norėjo nuslėpti savo kruvinus
darbus. Bet geto žydai priva
čiai ir seniūnų tarybos pata
rimu stengėsi slapta rinkti jų
tragedijos dokumentus: nuo
traukas, dienoraščius, laiškus,
poemas, dainas, piešinius. Iš
likę tokie dokumentai ir gyvų
jų liudininkų prisiminimai bu
vo pagrindas parašyti knygą
„Hidden History of the Kovno
Ghetto”, išleistą United States
Holocaust Memorial muzie
jaus. Šioje knygoje pateik
tomis žiniomis pasinaudojau,
rašydamas šį straipsnį. Kny
goje įdėta nuotrauka kun. Bro
niaus Paukščio, Švenčiausios
Trejybės Kaune parapijos kle
bono, paslėpusio pabėgusį iš
geto 1944 m. kovo mėn. Avra
ham Tory, vėliau išemigravusį
į Palestiną. Deja, pats kun. B.
Paukštys bolševikų 1944 m.
buvo išvežtas į Sibirą, iš kurio
grįžo tik po 12 metų. Įdėta
nuotrauka ir gydytojos Elenos
Buivydaitės Kutorgienės, taip
pat jos dienoraščio ištraukos;
ji padėjo iš geto pabėgti
žydams ir pasislėpti.
Iš 37,000 Kauno žydų koncen
tracijos stovyklose išliko gyvi
2,500 ir apie 500 pasislėpę miš
kuose, bunkeriuose ir kitur.
200 vaikų išliko paslėpti
Kauno ir jo apylinkių lietuvių
šeimose. Iš visų Lietuvos žydų
išliko gyvi tik apie 5 procentai,
maždaug 9,000.
skirtą didelį turistinį autobu
są. Matyt, Nijolė jau iš anksto
buvo informuota apie mūsų
atvykimą, kad viską buvo su
tvarkiusi, prieš mums atsi
randant Maskvoje.
Jos nurodymu su savo
kelionės
krepšiais
susi
talpinome į tą autobusų ir pa
judėjome. Buvo graži jau vėly
va popietė, sėdėjome autobuse
ir stebėjome pro langą
pravažiuojančias vietas, o
Nijolė, matyt, turėdama gerą
vadovės patirtį, bandė
apie
viską mus informuoti per
autobuse įrengtą garsintuvą.
Važiavome ilgai, nes tas
Maskvos tarptautinis
oro
uostas buvo gana toli nuo
miesto centro, tad daug, pagal
Nijolės pasakojimą, visokių
įžymių vietų pravažiavome,
tik visos greit slydo iš mūsų
atminties. Vis tik vienas vaiz
das kiek ilgiau pasiliko.
Pravažiuojant vieną kryžkelę,
Nijolė parodė ant aukšto
pjedestalo užkeltą didžiulį
tanką ir papasakojo, kad tai
esąs vokiečių tankas, kuris,
vokiečiams puolant Maskvą,

Jau ne kartą „Drauge” teko
skaityti nusiskundimus apie
jame spausdinamais rašiniais
kuriamą neigiamą Lietuvos
įvaizdį. Minimi ir aprašomi
tik blogi dalykai, kritikuojama
valdžia, iškeliamos jos nesėk
mės, bet tylima apie kylančią
gerovę, gerus darbus, laimėji
mus, kurių Lietuvoje irgi aps
tu, priekaištauja tėvynės my
lėtojai.
Gerai jie kalba, apstu tų
gerų darbų, juos minėti ir
įvertinti reikia, bet argi mes,
tie, rašantieji, tarp kurių tur
būt įskaičiuotas ir aš, apie
juos nieko ir nerašome?
Nejaugi skaitytojai nieko gero
apie Lietuvą nerado nė mano
rašiniuose? Juk aš daug kartų
Lietuvą gyriau, vertinau jos
žmonių nuopelnus, pastangas,
laimėjimus, ypač sporto ir me
no, pastaruoju laiku — net ir
politikos srityje. Tiesa, kri
tiškų pastabų nevengiau, bet
rėmiausi tik įrodymais pagrįs
ta
tikrove,
skrupulingai
stengdamasis rašyti tiesą.
Aišku, apie Lietuvą norisi
galvoti ir rašyti tik gerai, ir
tai daryti būtų labai malonu,
bet kad to neleidžia pats
gyvenimas. O ar apie jį gali
ma meluoti? Toks rašymas,
kiekvienas sutiks, būtų jau
labai blogas, nes Lietuvos
gyvenimas, deja, toks geras
nėra. Žinau, nėra jis ir vis
pusiškai blogas, nors kurion
pusėn krypsta jo svarstyklės,
vertintojų nuomonės, manau,
nebūtų vienodos. Bandykim
tai parodyti
keliais, gal
„Drauge” jau ir minėtais,
pavyzdžiais. Iš žmonių kas
dienio gyvenimo.
Pirmą kartą po karo Vilnių
mačiau 1990 metais, paskiausį —
praėjusiais metais. Ir koks
skirtumas, net palyginti
negali. Iš apšepusio, .apdul
kėjusio, tiesiog
beviltiško
miesto, kur nupirktam atmintukui įvynioti surūgusi par
davėja nė gabalėlio prasčiau
sio rusiško popieriaus netu
rėjo ir net į geriausio restora
no prausyklą užeiti buvo
baisu, šiandien Vilnius jau
labai arti modernių Vakarų
Europos miestų. Ar tai mažas
laimėjimas? Per 12 metų? Ar
tokių pat laimėjimų neliudija
laisvas žodis,
laikraštis,
knyga, radijo, televizijos lai
dos, lietuvių gausūs skrajoji
mai po pasaulį ir automobilis
kas
ketvirtam
žmogui?
Pirmųjų seimūnų kostiumai
po išėjimo iš siuvyklos ne tik
valyklos, bet nė lygintuvo
nebuvo matę, o į šį Seimą

atvykę naujokai liberalai
apranga tiesiog žvilgėjo
Parduotuvėse — ko tik širdis
nori, restoranuose — ko tik
liežuvis pageidauja. Ir dar
daug daug kuo — šimtais eilu
čių — šį sąrašą butų galima
papildyti. O ar apie tai mes
nerašėme, pabrėždami dar.
kad tai yra pačių žmonių dar
bštumo bei sumanumo pasek
me. Bet tiesa visgi neleido
nepriminti, kad visa tai ma
žai ką bendra turi su valdžia
ar politikais.
Žinoma, nenutylime ir apie
kitą pusę. Ar už jos parodymą
mums karšiate kailį9 Štai po
ra laiškų. Pirmas — iš to pa
ties Vilniaus, apie politikus:
,,... Tenka su seimūnais bend
rauti.
Neduok. Viešpatie,
kokie jie proto ‘bokštai', susi
daro įspūdis, kad kai kurie iš
jų net skaityti nemoka, o jei
skaito knygą, tai joje mato...
Nežino net Lietuvos istorijos,
tai ką jau bekalbėti apie
Europos
valstybių
paži
nimą...” Arne taip pat ir mes
apie juos žinom? Antras — iš
Šiaulių:
„Čia taip pat
pasikeitimų
nedaug. Gerai
apmokamą darbą rasti labai
sunku, žmonės
skursta ir
dirba už labai menką atly
ginimą. ‘Biznis“ su Rusija kol
kas neatgyja, todėl daugelis
stengiasi ištrukti į Vakarus,
griebia nelegalius darbus ir
taip pragyvena. Bet tai labai
liūdna
perspektyva, kai
žmonės nebemato prasmes
gyventi savo tėvynėje”. Kun.
Antanas Saulaitis kalba PLC,
Lemonte: „savižudybių nuo
šimtis Lietuvoje — didžiau
sias pasaulyje...Pusė vaikų
Lietuvoje auga
nenor
maliomis
sąlygomis”.
„Aštuonmetis berniukas iš
prekybos centro sugebėjo
pavogti 14 dviračių”, — Kauno
policijos pranešimą skelbia
„Lietuvos rytas”. Nuosavybės
paveldėtojai, jau 12 metų
negalintys atgauti
jiems
priklausančios žemes. ..Kauno
dienoje” rašo: „mūsų tėvų
žemė (8.5 ha) buvo suskirstyta
į 14 sklypų ir. išdalyta Bet
mes sklypininkus šakėm įšvaikėm ir joje sėjam miežius
Taip pat šimtais eilučių ir šį
sąrašą būta galima papildyti.
Ar apie tai rašyti negalima,
ar tai jau blogai? Man atrodo,
kad ne čia esmė Rašyti gerai
— reiškia rašyti tiesą. O ją
slėpti, nutylėti, iškreipti
reiškia rašyti blogai. Ir spau
dos bendradarbiui tai jau
didelė nuodėmė. Taigi — ra
šykime gerai, rašykime tiesą.

buvo arčiausiai prie jos pri
artėjęs. Tada vienas sau pa
galvojau: kad tikrai vokiečiai
buvo ant Maskvos slenksčio.
Nors autobusas važiavo per
miestą greit, bet kol atvežė
prie
„Inturisto”
viešbučio
miesto centre, saulė nusileido.
Čia mus apgyvendino, iš

atsiradęs Vilniuje? Ar atvažiuos
kas iš artimųjų manęs pasitik
ti, irar iš viso jie žino, kad at
važiuoju? Dargi keista mintis:
ar lengvai atpažinsime vieni
kitus, juk jau geras laiko
tarpas praslinko, kai nebesimatėme. Besvajodamas jau
atsirandu Viniuje, bet prasi
blaivęs grįžtu vėl atgal, kur esu
Tokių minčių varginamas
nebegulėjau ilgiau lovoje, atsi
kėliau ir pradėjau ruoštis. Pa
sirodė, kad ir Stenlis jau nebe
miegojo. Pamatęs mane slampinėjantį, ir jis atsikėlė
Apsitvarkę išėjome į lauką
prasiblaškyti. Nors buvo dar
gana anksti, bet lauke ant ša
ligatvių jau stoviniavo anks
tyvieji maskviškiai: vieni tik
stoviniavo, kiti, jų tarpe ir
moterys, su vytinėmis šiuo
tomis valė šaligatvį priešais
viešbutį, dar kiti vėl kai kuo
buvo užsiėmę, kad, atrodė, visi
žinojo savo paskirtį
Apsižvalgėme, kur esame,
nes praeitą vakarą, kai atva
žiavome, jau buvo tamsu, ma
žai ką galėjai matyti

skirstė po kambarius nak
vynei, taip tas sekmadienis
nežymiai ir praslinko.
šį kartą vadovės mudviejų
su Stenliu nebeišskyrė, ir
nakvynei abu patalpino į vieną
kambarį. Jautėmės gan smar
kiai pavargę po tokios kelio
nės ir tų muitinių, kad nebė
jome nė vakarieniauti, nė į
lauką pasižvalgyti, kaip Mas
kva vakare atrodo, gulėme į
lovas ir kietai užmigome.
Rytojaus rytą, nors jaučiau
si dar pavargęs, pabudau ga
na anksti, buvo gal kokia
ketvirta valanda ryto, bet
lauke jau buvo šviesu. Nebe
užmigau daugiau, tuojau vi
sokios mintys užgulė galvą.
Tiesa, iki šiol viskas klostėsi
pakankamai
sklandžiai bet
kas bus toliau? Ką pamatysi
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PASLAUGOS

SEIMININKIŲ
KERTELE

Paruošia
ITALIŠKAS PATIEKALAS

10 uncijų dėžute kiautelių
pavidalo makaronų (pasta
shellsj
1 svaras neaštrios itališkos
šviežios dešros
1 puod. kapoto svogūno

2 skardinukes (po 4.5 uncijas)
kapotų pomidorų su itališkais
prieskoniais (diced tomatoes
with Italian herbs)
1 skardinukė (6 uncijos) pomi
dorų košės su itališkais prie
skoniais ir česnaku
1 sv. sausos varškės (ricotta
chėese)
3 puod. supjaustytų cukinijų
1 ir 1/2 puod. (6 uncijos) sutar

kuoto mozzarella sūrio
Makaronus išvirti kaip nu
rodyta ant dėžutės. Supjausty
ti dešrų ir pakepinti ant leng
vos ugnies 6-8 minutes, kol
praras visą raudonumą. Išimti
iš riebalų ir nusausinti. Į tą
pačių keptuvę sudėti svo
gūnus. pakepinti 2-3 minutes.
Nusunkti riebalus, f keptuvę
vėl sudėti svogūnus, pomido
rus. pomidorų košę, įpilti 1/2
puod. vandens ir užvirti. Su
mažinti liepsną ir kartkar
tėmis pamaišant pavirti 5 mi
nutes. kol sutirštės.
13x9 colių dydžio kepimo
inde paeiliui išdėstyti: pusę
makaronų, pusę varškės, cuki
nijų, dešros ir paruošto pomi
dorų padažo. Uždėti likusius
makaronus ir vėl visus kitus
produktus. Viršų apibarstyti
mozzarella sūriu. Uždengti ir
kepti įkaitintoje iki 350 laips
nių F orkaitėje 25 minutes,
kol gerai įkais ir sūris ištirps.
Pakanka 6-8 pietautojams.
PATIEKALAI IŠ

ŠALDIKLIO

Esame pripratę parduotu
vių šaldikliuose rasti įvairių
įvairiausių patiekalų — nuo
saldžiųjų, iki pagamintų pie
tų: nuo dietinių, iki riebiau
sių: nuo įvairių etninių, iki vi
sokių užkandėlių. Tas paleng
vina šeimininkėms (ypač dir
bančioms už savo namų) gyve
nimą ir yra patogu pavie
niams, ligoniams, besilaikan
tiems įvairių dietų, net vai
kams. Tačiau ne visuomet šios
lengvatos buvo visuomet priei
namos.
Šaldyti patiekalai didesniu
mastu pasiūlyti vartotojams
nuo 1930 m. kovo 6 d. —
„Birdseye” bendrovė pirmą
kartą į parduotuves pristatė
26 šaldytus produktus: dar
žoves, vaisius, žuvis ir mėsą.
Šiuo metu šaldyti patiekalai
jų gamintojams atneša 27 mi
lijardus dolerių pelno ir nuolat
rinkoje atsiranda vis naujų
produktų. Ypač šaldytų pro
duktų populiarumas padidėjo
nuo 1969 m., kai pirmieji JAV
astronautai grįžo iš Mėnulio.
Mat jie savo kelionės metu
maitinosi sušaldytais patieka
lais ir taip į juos atkreipė
plačios masės vartotojų dė
mesį, Antras šaldytų maisto
gaminių „šoktelėjimas į viršų”
prasidėjo nuo 1970 m., kai
išpopuliarėjo mikrobangės ir
atsirado galimybė šaldytus ga
minius paimti tiesiai iš
šaldiklio, įkišti j mikrobangę,
po vienos kitos minutės jau
patiekti į stalą.
PAVASARINIAI
SVOGŪNAI

Kiekvieną pavasarį maisto
parduotuvėse siūlomas nema
žas „pavasarinių svogūnų”
pasirinkimas. Jie paprastai
saldesni kaip paprastieji, va
dinamieji „geltoni svogūnai",
turi daugiau maistingų me

džiagų, daugiau skysčių, bet
taip pat greičiau genda, todėl
reikia laikyti šaldytuve.
Tarp pavasarinių svogūnų
geriausiai žinomi „Vidalia
Sweets”, „Texas SuperSvveet”,
„Walla Walla Svveets” ir dar
keli kiti, tačiau populiariausi
yra „Vidalia” svogūnai. Šiuos
Dalis Tautos fondo tarybos ir valdybos narių. Iš k.: A. Daunys, K. Miklas, tarybos pirm. J. Valaitis, dr. N.
visus svogūnus geriausia var
Bražėnaitė, garbės pirm. J. Giedraitis. Stovi: J. Vainius, valdybos pirm A. Vedeckas, K. Norvilą, J. Vilgalys ir
toti žalius, bet galima ir kepti.
dr. A. Lukoševičius.
Nuotr. R. Vedeckienės
Štai vienas būdas:
Nulupti „Vidalia” svogūnus, TAUTOS FONDAS PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIA
nupjauti viršutinę dalį (iš ku
rios išauga laiškai), aptepti
ŠVIETIMUI
alyvuogių aliejumi, apibarsty
Susirinkimą legaliai tęsti nešimą. Su TF nariais buvo
28-tasis metinis Tautos fon
ti druska ir suvynioti į folijos do (toliau tik TF) narių susi (pagal TF įstatus) reikalinga palaikomi ryšiai per leidžiamą
keturkampį, visiškai svogūną rinkimas, netekus „Kultūros turėti 2/3 visų balsų. Susirin biuletenį. Artimi ryšiai esą su
apgaubiant. Kepti 350 laips židinio”, šeštadienį, gegužės kime dalyvavo 29 nariai su TF valdyba. Dalyvaujama be
nių F orkaitėje, kol svogūnas 11 d., vyko Viešpaties Atsi 8,288 balsais. Bendras balsų veik visuose valdybos posė
visiškai suminkštės. Labai mainymo parapijos, Maspeth, skaičius —24,549. Nesant rei džiuose. „Lietuvai rengiantis
tinka kepti lauke ant lauko vi NY, bažnyčios salėje.
kiamo skaičiaus, teko padary jungtis į Europos Sąjungą , —
ryklės. Patiekti su mėsa, kaip
Praeityje prieš pradedant ti vienos valandos pertrauką. kalbėjo J. Valaitis, — svarbu
daržovių patiekalą.
susirinkimą už TF rėmėjus Kad ta valanda nebūtų veltui išugdyti ne tik sąmoningus pi
1 sv. maltos liesos jautienos
8 uncijos „cheddar” sūrio
1 šaukštas majonezo (suma
žinto riebumo)
1 pakelis svogūnų sriubos mil
telių (dry onion soup)
8 nedidelės pirktos bandelės
Sumaišyti mėsą su sūriu,
majonezu ir svogūnų sriubos
milteliais. Bandeles perpjauti
pusiau. Ant vienos pusės
užtepti mėsos mišinį, užvožti
antra puse bandelės, suvynioti
į foliją. Kepti 350 laipsnių F
orkaitėje 30-35 minutes. Taip
paruoštas bandeles galima su
šaldyti, bet tuomet reikia kep
ti 45 minutes.
RŪKYTOS ŽUVIES
UŽKANDĖLIAI

1/2 citrinos sultys
1/4 puod. majonezo (suma
žinto riebumo)
1/4 puod. kapoto raudonojo
svogūno
1 puod. rūkytos žuvies (ge
riausiai tinka „vvhitefish”), su
kapotos ir po to sutrintos
Vidutinio dydžio dubenyje
gerai sumaišyti citrinų sultis,
majonezą ir smulkiai suka
potą svogūną. Sudėti žuvį, su
maišyti. Patiekti ant apvalių
sūrių sausainėlių (crackers).
VOKIŠKAS OBUOLINIS
PYRAGAS (STRUDEL)

4 dideli, kepimui tinkantys
obuoliai (geriausiai šiuo atve
ju tinka Granny Smith)
3/4 puod. cukraus
1/2 puod. šviesių razinų
1/2 puod. kapotų riešutų (walnuts arba peacans)
1 šaukštelis cinamono
1/4 šaukštelio druskos
1/4 puod. smulkiai maltų duo
nos džiuvėsėlių
papildomų džiuvėsėlių užbars
tymui (dar maždaug 1/4 puod
3/4 puod. margarino arba
sviesto
4 — 16x22 colių dydžio lapai
paruoštos „phyllo” tešlos (ra
site parduotuvių šaldiklyje,
kur yra įvairios tešlos kepi
mui)
malto cukraus papuošimui
Nulupti obuolius ir supjaus
tyti plonomis skiltelėmis; su
dėti į dubenį kartu su riešu
tais, cukrumi, razinomis, cina
monu, druska ir duonos džiu
vėsėliais. Sumaišyti.
Išimti iš šaldiklio „phyllo”
tešlą, kad atsileistų.
Įkaitinti orkaitę iki 375
laipsnių F. Išvynioti 1 „phyl
lo” tešlos lapą, patepti ištir
pintu margarinu, apibarstyti
plonu džiuvėsėlių sluoksneliu.
Tą pat padaryti su likusiais
trimis tešlos lapais, po pa
ruošimo sudedant juos vieną
ant kito.

STASYS CONSTRUCTION

Agentas Frank Zapolis ir Off Mgi
Aukse S Kane kalba lietuviškai

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas, priestatai,
keramikos plyteles. ..sidings”.
„soffits". ..dedi". ..gutters ",plokšti
tr ..shingle ” storai, cementas,
dažvmas Tunu darbo draudimą
S. Beartb. tek 636-2411412

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654

Adelė

BANDELĖS SU MĖSA
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būdavo aukojamos šv. Mišios.
Tad ir šį kartą, virš minėtoje
bažnyčioje, šv. Mišių auką au
kojo parapijos vikaras kun.
Vytautas Volertas.
Mišioms pasibaigus, atsku
bėjome į salę, susėdusios prie
registracijos stalo, atvykusius
į susirinkimą stropiai regis
travo ir informacine medžia
ga aprūpino dr. Jadvyga Vytuvienė ir dr. Nijolė Bražėnaitė.
Susirinkimas, turėjęs pra
sidėti 10 vai. vėlavo gerą pus
valandį. Mat, TF tarybos pir
mininkas Jurgis Valaitis atvy
kęs iš toliau, beieškodamas
naujos vietos, turėjo šiek tiek
paklaidžioti.
Susirinkimą atidaręs J. Va
laitis, susirinkusius (kartu su
svečiais dalyvavo arti 45) pa
sveikinęs, visus pakvietė su
stoti ir tylos minutės susikau
pimu pagerbti mirusius TF
narius ir rėmėjus.
Kun. V. Volertas, kalbėda
mas maldos žodžius, kreipė
žvilgsnį Aukščiausiojo link,
dėkojo Jam už teikiamą para
mą ir maldavo, kad jo gailes
tinga ranka ir toliau laimin
tų TF veiklą.
Sudarius komisijas: manda
tų (J. Vytuvienė, O. Adams, V.
Penikienė), nominacijų: (V.
Steponis, J. Giedraitis, J. Vai
nius) ir nutarimų: (E. Remėza,
J. Pabedinskas, A. Daunys)
vyko sveikinimai.
Savo, Jungtinėse Tautose
LR ambasadoriaus dr. G.
Šerkšnio ir ambasadoriaus A.
Simučio vardu sveikino LR
gen. konsulas New Yorke dr.
R. Morkvėnas, Tėvų pranciš
konų — vysk. P. Baltakio,
OFM, ir „Darbininko” vardu
— kun. P. Gedgaudas, OFM.
Mažosios Lietuvos Rezistenci
nio sąjūdžio vardu — Ieva
Jankutė.
Raštu sveikino: LR ambasa
dorius Vašingtone Vygaudas
Ušackas, Pasaulio LB pirmi
ninkas Vytautas Kamantas,
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkas Algimantas Gečys,
Amerikos Lietuvių tarybos
pirmininkas Saulius Kuprys,
Lietuvių radijo ir NY LB apy
gardos pirmininkė dr. Giedrė
Kumpikaitė, „Valstiečių laik
raštis” (Lietuvoje) vyr. redak
torius Jonas Švoba.
Sukrėsti obuolių mišinį ant
tešlos, paliekant maždaug 1 ir
1/2 colio nuo kraštų. Prade
dant su išilginiu kraštu, suvy
nioti tešlą kartu su obuoliais.
Padėti ant kepimo skardos
„siūle” į apačią, patepti mar
garinu, kepti apie 30 minučių,
kol gražiai pageltonuos. At
vėsinti ir po to pabarstyti mal
tu cukrumi.

praleista, ją užpildyti buvo
pakviesta kalbą pasakyti bu
vusi LR Švietimo ir mokslo
ministerijos
vicepirmininkė
Vaiva Vėbraitė. Paskaitininke
vaizdžiai pasakojo apie Lietu
vos mokyklas ir jas slegian
čius rūpesčius, bei ten rengia
mas jų reformas. Turėjo atsi
vežusi ir visiems išdalino Lie
tuvos mokyklų reformų pro
jektą (jau 4-tą iš eilės) ir, ties
kai kuriais svarbesniais rei
kalais sustojusi, juos plačiau
aptarė. Aiški, lengvai supras
ta, nepabodusi, 54 minutes
užsitęsusi kalba, susilaukė
nemažo klausytojų dėmesio ir
padėkos.
Praėjusio metinio narių su
sirinkimo protokolą perskaitė
Malvina Klivečkienė. Kęstu
čiui Miklui pastebėjus nežy
mų netikslumą, protokolas
buvo priimtas ir vienbalsiai
patvirtintas.
Po to buvo TF tarybos pirmi
ninko J. Valaičio pranešimas.
Metinis TF balansas buvęs
nuostolingas. Posėdžiuose, jų
3 statutiniai ir vienas prezi
diumo, buvę svarstoma kaip
suaktyvinti lėšų kėlimo prie
mones, kurios sumažintų iš
laidas. Praėjusių metų pagrin
diniai uždaviniai buvę sėk
mingai vykdomi. Lietuvos mo
kytojai, per „Valstiečių laik
raščio” mėnesinį priedą „Tė
viškės šviesa”
išleidžiamą
20,000 tiražu, buvę supažin
dinti su TF įdukrintų mokyk
lų gyvenimu.
Artimai bendrauta su JAV
LB. Buvęs pakviestas ir daly
vavo (TF garbės svečio teisė
mis), JAV LB švenčiant 50-tą
metų sukaktį. Ta proga įvy
kusio LB seimo ir JAV LB at
stovų posėdyje, kur buvo dis
kutuojama „Rytų Lietuvos
švietimas” tema, padaręs pra-

liečius, bet ir tautiškai susi
pratusius jaunus žmones, štai
kodėl TF pagrindinį dėmesį
skiria švietimui”.
TF valdybos pirmininkas Al
gis Vedeckas savo pranešime
pirmiausiai pastebėjo, kad
per praėjusius metus, didelė
pastangų dalis buvo skirta
TF knygos išleidimui. Pagaliau,
TF tarnybos nario K. Miklo
dėka, ilgai lauktas, daug neri
mo ir netekčių suteikęs lei
dinys — „Tautos fondas”, kaip
matote, jau čia. To leidinio
išleidimas nebuvęs pigus. Iki
šiol buvo išleista daugiau ne
gu 65,000 dolerių. Praėjusiais
metais pravesta 2 vajai. Su
aukota 14,064 dol. Garsintas
lietuviškoje spaudoje ir lietu
viškų radijo programų laido
se. Supažindino su projektais
(„Parama Rytų Lietuvos mo
kykloms”, „APPLE”, „mokyk
lų įdukrinimui”, „abiturientų
konkursams”, „Tėviškės švie
sai”, TF atstovybei Vilniuje ir
kita), kurių vykdymas išse
mia visus išteklius. Išreiškė
padėką tarybos pirm. J. Valai
čiui už malonų bendradarbia
vimą, dalyvavimą valdybos
posėdžiuose ir sėkmingą atsto
vavimą lietuvių visuomenėje.
Padėkojo ir ištikimiems valdy
bos talkininkams, niekada ne
atsisakantiems paaukoti sa
vo darbo ir laiko: V. Katinui,
M. Palienei, N. Šalčiuvienei,
R. Vedeckienei ir I. Vilgalienei.
Prie savo pranešimo pridėjo
ir kruopščiai paruoštą apys
kaitą. Iš jos matėsi, kad
2001.XII.31 d., visose trijose
TF sąskaitose (Operatyvinė,
Bendranaudžių, Patikėtinių)
turėta 2,965,086 dol. Pajamų
gauta 269,403 dol., o išleista
331,716 dol.
Mokyklų įdukrinimo vadovė
dr. Nijolė Bražėnaitė prane
šė, kad Lietuvoje esančios
įdukrintos 120 mokyklų.
Labdaros komisijos vadovė
dr. Rožė Šomkaitė savo itin
plačiu, detaliu veiklos prane
šimu pažymėjo, kad į Lietuvą
buvo išsiųsti 6 tai pi ntuvai.
Tarp kitko, juose tilpę 319
kompiuterių,
54
siuvamos
mašinos, 145 dviračiai, 13,500
svarų riešutų sviesto, knygų,
avalynės ir kt.
Kontrolės komisijos aktą,
kuriame buvo įrašytas vie
nas kitas nežymus pastebėji
mas, perskaitė Malvina Kli
večkienė.
Diskusijų metu K. Miklas
iškėlė klausimą dėl pagrindi
nio kapitalo panaudojimo. Bu
vo nutarta, kad per ateinan
Tautos fondo narių susirinkime
New Yorke, kalba Lietuvos Respub čius, fiskalinius metus, 5-10
likos Švietimo ir mokslo ministeri procentų pagrindinio kapita
lo bus leidžiama panaudoti.
jos vicepirm. Vaiva Vėbraitė.

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas Nuolatiniams
klientams nuolaidos Parduodame
naudotus automobilius. 3800 VV.
79 St. Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.

ELEKTROS
ĮVEDLMAI-PATAISYMAI.
Tunu Čikagos miesto leidimą
Dirbu užmiestyje Dirbu greitai,
garantuotai u sąžiningai.

SIŪLO DARBĄ

773-779-3313
KLALDULS PUMPUTIS

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.

NEKILNOJAMASIS TURTAS |

Atlyginimas nuo

GREIT PARDUODA

S 1.500 iki $1.800
Tel. 615-554-3161.

ss
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VYindovv VVashers Needed!
40,000 per year We need 100 crews
No exp. necessary. Will train Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English
L.A. McMahon Window Wasning
Chicago and Milvvaukee area
Tel. 800-820-6155.

Skubiai reikalingi
PERKRAUSTYTOJAI
Skokie kraustymo
kompanijai.
Tel. 847-673-3309.
IEŠKO DARBO

Bus
Res
Mobil
Pager

Landmark

properties

773-229-8761
708-425-7160
773-590-0205
630-314-4330

flfe+1
Bf.vi
flw fl

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar pnemiesčiuose
• Greitas r sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant
paskolą
• Pensininkams nuolaida

d
1

52 metų moteris ieško
darbo.
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. 312-421-6770 arba

IŠNUOMOJA
Brighton Park išnuomojamas 2
miegamųjų tketunų kambanų)
butas vyresnio amžiaus,
nerūkančiam asmeniui. Geras
susisiekimas Tel. 773-376-7894.

773-732-6101.
PARDUODA
- Pigiausiai parduodu
lietuviškas bulvių tarkavimo

Kaune parduodamas naujai
statytas ..condonunium”

' mašinas Tik $85.

Skambinti

Savaitgaliais galiu atvežti.

tel. 011-370+37+314898.

Tel. 773-875-6232.

Jurgis.

VINCO GĖLĖS
Gėtės visoms progoms — vestuvėms,
laidotuvėms, stalo dekoravimui.
Kiemo sutvarkymas,

t
ii

gėlyno dekoravimas

Kalbame lietuviškai.

Tel. 630-789-2224
■s i..
Į tarybą (slaptu balsavimu)
buvo išrinkti, arba perrinkti
šie asmenys: A. Vedeckas —
7,672 balsai; N. Bražėnaitė —
7,646 balsai; S. Sirusas —
5,958 balsai ir K Miklas —
4,677. Kandidatais liko: L.
Stukienė — 2,933 balsai ir R.
Šomkaitė — 2,751 balsas.
Kontrolės komisija: V. Jan
kauskienė, M. Klivečkienė ir
L. Lileikienė sutiko ir toliau
pareigose pasilikti.
Priartėjus prie „Klausimų ir
sumanymų”, TF garbės narys
J. Giedraitis išreiškė nuomo
nę, kad būtų naudinga su
ruošti „Tautos fondo" knygos
pristatymą bent keliuose di
desniuose lietuvių telkiniuose.
Apie paramą Lietuvos moky
tojams kalbėjo J. Valaitis.
Ar būtina samdyti brangiai
kainuojantį CPA (Certified
Public Accoutant) klauė K
Miklas.

Rūpestį dėl „Kultūros židi
nio” išreiškė Lietuvių radįjo
vedėja, LB NY apygardos pir
mininkė dr. G. Kumpikaitė.
P. Palys pageidavo, kad
Labdaros ir Įdukrinimo vado
vių pranešimai, panašiai kaip
TF tarybos ir valdybos pirmi
ninkų. būtų padauginti ir na
riams išdalinti.

Nutarimų komisijos paruoš
tus nutarimų projektus per
skaitė dr. A. Lukoševičius. Su
sirinkimas nutarimus patvir
tino ir įpareigojo TF valdybą,
juos atitinkančiai suredaguoti
ir paskelbti spaudoje.
Darbingas, darniai praėjęs
susirinkimas, kuriam paeiliui
pirmininkavo J. Valaitis, P.
Povilaitis ir A Daunys, užsi
tęsęs iki 4 vai. (su vienos va
landos pietų pertrauka), buvo
užsklęstas giedant Lietuvos
himną.
P. Palys

TAUTOS FONDO METINIO
SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2002 M.
GEGUŽĖS 11 D. KULTŪROS ŽIDINYJE,
BROOKLYN, NY
Nutarimai

Tautos fondo nariai, susitel
kę savo 28-jame metiniame
susirinkime, vykusiame 2002ųjų metų gegutės 11 d.. Vieš
paties Atsimainymo parapijos
salėje, Maspeth, NY:
mato pažangą didesniuose
miestuose ir kai kuriose Lie
tuvos valstybės gyvenimo sri
tyse, bet yra įsitikinę, kad
aukštas ir visuotinis švietimo
ir išsimokslinimo lygis visose
mokyklų pakopose pagreitintų
pažangą ir atvertų kelius į
viso krašto gerovę;

pritarta pastangoms siekti
Lietuvos narystės Europos
Sąjungos organizacijoje kartu
su broliais ir seserimis Lietu
voje;
supranta, kad. ieškant ke
lio i Europos visuomenę ir įsi
savinant kitų tautų kultūros
teikiamą naudą, būtina ug
dyti sąmoningus piliečius ne
prarandant tautinio tapatu
mo;
pabrėžia, kad šio susirinki
mo vedamoji mintis buvo mo
kyklinis ir pomokyklinis švie
timas Lietuvoje.
Nukelta į 5 psl.

DRAUGAS, 2002 m. gegužės 29 d., trečiadienis

DAUGIAU PAMOKŲ
PASIPRIEŠINIMO ISTORIJAI
Ruošiantis stoti į NATO, vis
labiau integruojantis į Euro
pos geopolitinę erdvę, natū
raliai iškyla stiprėjantis pilie
tinio, patriotinio jaunimo ug
dymo poreikis, nes be stiprios
tautinės savimonės tautai at
siranda identiteto praradimo
ir ištirpimo Europos tautų
katile pavojus. Ne vienas kul
tūros veikėjas kritikuoja da
bartinės mokyklos programas,
greičiau niveliuojančias mūsų
tautą, negu pabrėžiančias jos
savaiminius, tik mums bū
dingus bruožus, kad mūsų
jaunimas užsienyje abejingas
savo tautinei tapatybei, o
„Klausimėlio” televizijos lai
dos akivaizdžiai demonstruoja
beveik debilišką loginio mąs
tymo, elementarių istorijos ir
kitų žinių lygį.
Sausio pradžioje Kazlų Rū
dos politiniai kaliniai, tremti
niai, šauliai (jiems atstovavo
šių eilučių autorius) parašė
kreipimąsi į Kazlų Rūdos sa
vivaldybės švietimo skyrių,
prašydami rasti galimybių
daugiau valandų skirti pat
riotiniam moksleivių auklė
jimui (konkrečiai pasiprieši
nimo istorijai — neišsenkan
čiam dvasingumo ugdymo šal
tiniui), atsižvelgiant ir į tai,
kad miškingas Kazlų Rūdos
rajonas pokario metais ilgai
buvo ypač atkaklaus pasi
priešinimo židinys.
Džiugu, kad mūsų iniciaty
vai pritarė Kazlų Rūdos sa
vivaldybės Švietimo skyrius
(vedėja G. Zaveckienė), meras,
V. Kazlas, Marijampolės aps
krities Švietimo departamen
tas, savivaldyės mokyklų isto
rijos mokytojai. Kazlų Rūdos
Kazio Griniaus gimnazijos is
torijos mokytoja B. Bujauskienė daug dėmesio skirianti
Rezistencijos temai, paruošė
programą papildomam Pasi
priešinimo istorijos kursui pa
gal N. Gaškaitės „Pasiprie
šinimo istoriją 1944-1953 m.”
(„Ardai”, 1997 m.) dešimtose
klasėse (pagal programą Re
zistencijos temai dešimtose
klasėse skiriama tik viena pa

moka).
Kazlų Rūdos savivaldybės
Švietimo skyriaus iniciatyva,
pritariant mokyklų istorijos
mokytojams, nutarta skirti
Pasipriešinimo istorijos temai
dalį dešimtose klasėse dėsto
mos „Pilietinio ugdymo” pro
gramos valandų (pilietinis ug
dymas remiasi patriotizmu, o
patriotizmas neįsivaizduoja
mas be gero pasipriešinimo is
torijos žinojimo).
Tad nuo kovo 1 d. savivaldy
bės mokyklų dešimtose klasė
se buvo dėstomas Pasiprieši
nimo istorijos kursas (viena
savaitinė pamoka) panaudo
jant kaip papildomą medžia
gą N. Gaškaitės „Pasiprieši
nimo istoriją 1944-1953 m.”
(„Aidai, 1997 m.). Šių eilučių
autorius padovanojo Kazlų
Rūdos savivaldybės mokyk
loms (gimnazija, vidurinė ir
penkios pagrindinės) papildo
mus šaltinius apie vietos Tau
ro apygardos partizanų istori
ją: „Lietuvos partizanų Tau
ro apygarda (1945-1952 m.) —
partizanų dokumentų rinki
nys”, Vilnius, 2000 ir A. Vilutienės, J. Sajausko „Ištark
mano vardą” Džiugas, Vilnius,
1999 m. (Tauro apygardos
partizanų vardynas).
Planuojama kitais mokslo
metais Pasipriešinimo istori
jai pridėti dar keletą valandų,
o mokslo metų pradžioje su
rengti Kazlų Rūdos Kazio
Griniaus gimnazijoje vietos
politinių kalinių, tremtinių,
moksleivių ir istorijos mokyto
jų konferenciją Pasipriešini
mo istorijos
dėstymo tema
(pranešimus Rezistencijos is
torijos tema skaitys savival-'
dybės mokyklų moksleiviai).
Viliamės, kad Kazlų Rūdos
savivaldybės mokyklų istorijos
mokytojų iniciatyvai — skirti
daugiau pamokų Pasipriešini
mo istorijai pritars ir kitų Lie
tuvos mokyklų istorijos moky
tojai.
Algimantas Lelešius
Marijampolės Tauro
apygardos partizanų ir
tremties muziejus

TAUTOS FONDAS
Atkelta iš 4 psl.
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2002 m. gegužės 6 d., Hartford, Connecticut, sulaukusi
96 metų mirė mūsų brangi mama ir Močiutė

A. t A
SALOMĖJA
SALLAMONIENĖ

Lietuviškai besimokančiųjų grupė Dainavoje. Antroji iš kaires - dėstytoja Aušrelė Sakalaitė. 2001 m. vasara

Gimė Lietuvoje, Graužų vienkiemyje, Kelmės rajone,
Raseinių apskrityje. I Ameriką atvyko 1949 m.
Nuliūdę liko: duktė dr. Regina S. Čiurlys, sūnus
Vytautas Saliamonas, penki anūkai ir keturi proanūkai

ŽINIASKLAIDOS NUOSMUKIS
Per ilgą eilę metų su dideliu
malonumu įsijungdavome televizijos aparatą, stebėdami
naujausias žinias. Matėme
Nobelio ir kitų premijų lau
reatus. Mokslo metams pasi
baigus, buvo rodomas stipen
dijas laimėjęs jaunimas. Prieš
didžiąsias šventes, Kalėdas ar
Velykas, girdėjome tradicines
giesmes, matėme Kalėdų se
nelį ir meniškus margučius.
Paprastai buvo rodomi kuo
nors pozityviai pasižymėję as
menys ir tik retkarčiais matė
me įvykusią katastrofą. Deja,
paskutiniuoju metu Amerikos
žiniasklaida pasuko nepapras
tai neigiamu keliu. Juk, ne
paslaptis, kad visais laikais
būta nenormalių žmonių, api
plėšimų, gaisrų ar žmogžudys
čių, tačiau šalia to būna ir tei
giama gyvenimo pusė, kurią
dabar JAV žiniasklaida visai

ignoruoja.. Tarp gaisrų ir ka
tastrofų bei žmogžudysčių,
dieną po Velykų apie vieną
minutę rodė Vatikane popie
žių, laikantį Mišias, o pasku
tiniuoju metu, šalia žydų ir
arabų konflikto, plačiai pro
paguoja katalikų kunigų „nu
sikaltimus”.
Vienu metu žiniose domi
navo savo penkis vaikus pa
skandinusi motina. Buvo išti
sai rodomos jos nuotraukos
ir ilgoka teismo procedūra,
detaliai nupasakojant, kaip ji
tą padariusi. Paskutiniuoju
metu plačiai skelbiama apie
vieną universiteto studentą,
kuris net šešiose valstijose į
pašto dėžutes dėjo sprogstamą
medžiagą, dėl kurios susižei
dė šeši asmenys. Jis pagaliau
buvo sugautas Nevada valsti
joje. Mokyklose vyksta susi
šaudymai ir jau kai kur įve

damas mokinių tikrinimas,
ieškant ginklų. Žodžiu, ži
niasklaida perpildyta šiukš
lėmis, ignoruojant pozityvią
gyvenimo pusę. Plačioji spau
da savo pirmuosius puslapius
puošia nusikaltėlių nuotrau
komis ir stambiomis raidėmis
skelbia įvairias tragedijas bei
brutalius nusikaltimus. Dide
lę vietinės spaudos dalį užpil
do parduotuvių reklamos, siū
lydamos „nuolaidas”, pridė
damos kuponus, su kurių pa
galba parduotuvėje mažina
ma kaina. Vietinio dienraščio
sekmadieninę laidą vos gali
ma pakelti, nes ji perpildyta
skelbimais. Prieš Motinos die
ną ypatingai reklamavosi ju
velyrai ir gėlininkystės, tačiau
niekur netenka užtikti moti
nai užtarnautų komplimentų.
Ar ne graudu?
Aurelija Balašaitienė

A.tA.
ALDONA ŠARKIENĖ
JAKAITYTĖ
Mirė 2002 m. gegužės 27 d., sulaukusi 72 metų,
Cashiers, N. Carolina. Anksčiau gyveno Čikagoje.
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje. Amerikoje
išgyveno 52 metus.
Nuliūdę liko: vyras Vytas, sesuo Eugenija Rackienė
su šeima, svainiai Vincas ir Jonas su šeimomis, svainė
Irena Maty su šeima ir Danutė su šeima, pusbrolio
žmona Katarina Pečkaitienė, giminaitė Julia
Žemaitaitytė su šeima. Taip pat draugai ir giminės
Lietuvoje ir Amerikoje.
Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 31 d. N.
Carolina.
Nuliūdę artimieji

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems,
kad 2002 m. kovo 30 d. Michigan ežere, netikėtai nete
kom

IEŠKO GIMINIŲ
• Prieš daugelį metų tu
rėjau draugę vardu Brigette. Ji buvo lietuvė ir gyve
no Čikagos apylinkėse. Šešta
jame dešimtmetyje Brigette su
savo tėvais dažnai atvykdavo
pas mano senelius vasaroti.
Brigette ir aš keletą metų su
sirašinėjome, o po to ryšys nu
trūko. Neatsimenu jos pavar
dės, bet dabar jai turėtų būti
apie 45-erius metus. Visada
norėjau vėl su ja susitikti.
Mūsų vasarvietės pavadini
mas buvo Black Oak Resort,
Black Oak Lake in Land
O’Lakes, Wisconsin. Jei kas
nors pažįstate mano buvusią
draugę Brigette, prašyčiau at
siliepti.
Rašykite:
Valery
(Wynkoop) Frosty

5. Susirinkimas taria, kad
Susirinkimas, išklausęs
šiais
finansinės veiklos me
Tautos fondo vadovų
tais
Tautos
fondas gali panau
pranešimus:
doti
nuo
5
proc. iki 10 proc.
1. Sveikina, kad praėjusių
pagrindinio
kapitalo Tautos
metų Tautos fondo veikla pa
fondo
programoms
ir užda
sižymėjo stambaus mąsto pro
viniams vykdyti. Lėšų panau
jektais ir jų tęstinumu.
dojimo nutarimai daromi 2/3
2. Paveda tarybai:
A. Remti lietuviškų mokyklų tarybos narių pritarimu.
icemomma@torchlake.com
6. Susirinkimas sveikina
mokytojus ir mokinius lietu
• Ieško brolio Marijono
viškose mokyklose, Vilnijoje, Lietuvos Respublikos prezi
Jurgelevičiaus,
gimusio
Lietuvos užribiuose ir Mažo dentą Valdą Adamkų ir dėkoja
1923
m.
spalio
5
d.
Lietuvoje,
už pritarimą dabartinei Tau
joje Lietuvoje.
Alytuje, arba jo sūnaus Zigmo.
B. Tęsti mokyklų įdukrini- tos fondo veiklai Lietuvoje.
7. Susirinkimas dėkoja Lie Yra gyvenęs Belgijoje, pasku
mą, be kita ko, skatinantį
išeivijos ir Lietuvos gražaus tuvos Respublikos švietimo tiniu metu Kanadoje, Alberto
ryšio palaikymą.
ir mokslo ministrui A. Monke mieste. Rašykite: Juozas MiC. Tęsti „Tėviškės šviesos” vičiui už padėkos raštą, verti linskas, Vytauto 61-9, Ukmer
laidas, kurios su džiaugsmu nantį Tautos fondo veiklą Lie gė 4120, Lietuva; tel. 53270.
• Jono ir Adelės Alek
ir įvertinimu Lietuvos moky tuvoje švietimo srityje.
8. Susirinkimas sveikina sandravičių ir jų vaikų ieško
tojų ir mokinių yra skaitomos
ir prisideda prie Lietuvos jau gerb. ambasadorių Anicetą Si dėdė Petras Jokubauskas, gy
nimo tautinio, pilietinio ir as mutį, kuris dalyvavo visuose venantis Lietuvoje. Jonas
27-iuose Tautos fondo meti Aleksandravičius yra kilęs iš
meninio ugdymo.
D. Tęsti abiturientų konkur niuose susirinkimuose praei Raseinių apskrities, Kražių
sus, kurie išryškina Lietuvos tyje, dėkoja už moralinę pa valsčiaus. Rašykite: Petras Jo
kubauskas, Dainavos 9-20,
jaunimo talentą, tėvynės mei skatą ir linki sveikatos.
Tauragė,
Lietuva.
9.
Susirinkimas
dėkoja
gen.
lę ir kitas pasigėrėtinas savy
•
Ieškau
savo buvusios
konsului dr. R. Morkvėnui už
bes.
bendraklasės
draugės Vi
3.
Susirinkimas skatina sveikinimo žodį šio susirinki
dos
Ripskis,
kuri
išvyko iš
Tautos fondo tarybą remti mo metu ir visiems susirin
Lietuvos
apie
1960
metus ir
pastangas šviesti, informuoti kimą sveikinusiems žodžiu ar
kurį
laiką
gyveno
Čikagoje,
Lietuvos vidutinės kartos as raštu.
10. Susirinkimas dėkoja Evergreen Park rąjone. Jos
menis apie jų pareigą ir gali
mybes dalyvauti visuomeni Tautos fondo nariams už pa ieško Birutė Šulcaitė-Uleckieniame gyvenime, kad Lietuvo ramą Tautos fondo uždavinių nė, P. O. Box 4142, Joliet, IL
je įsitvirtintų sąžininga, dora vykdymui, už mokyklų įduk- 60434.
• Ieškome Onutės Čekair pareiginga viso krašto ir rinimą.
11. Susirinkimas dėkoja vičiūtės-Maciulevič ir Vin
vietinė valdžia, kaip tai skati
na ir iš dalies riboja Tautos Tautos fondo tarybai ir valdy co Čekavičiaus, gyvenusių
Čikagoje ir galbūt dar tebegy
bai už atliktus darbus.
fondo įstatai.
Prezidiumo pirmininkas venančių. Jų ieško brolio My
4. Susirinkimas ragina Tau
Jurgis Valaitis kolo Čekavičiaus anūkas Da
tos fondą, pagal išgales, remti
Prezidiumo sekretorė rius Silvanavičius; tel. 773ALTo informacinę veiklą WaNĮjolė Bražėnaitė 575-3847.
shingtone.

Liūdinti šeima

A.tA.
TAURO ir RIMO
GAIŽUČIŲ
A.tA.
MARTYNO MEŠKAUSKO
Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marųuette Parke,
Čikagoje šeštadienį, birželio 1 d., 10 v.r.
Atsisveikinimas įvyks toje pačioje bažnyčioje prieš
šv. Mišias nuo 9 v.r. iki 10 v.r.
Nuoširdžiai kviečiame visus į atsisveikinimą ir šv.
Mišias.
Vietoje gėlių šeima prašo aukoti „Dainavos” jauni
mo stovyklai arba šeimos steigiamam „MaRiTa” fon
dui, kuris skatins saugų vandens sportą ir laivininkys
tę įvairioms programoms ir informaciją visuomenei.
Laidotuvės privačios.
Giliame liūdesyje likusios šeimos
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600
arba www, petkusfuneralhomes.com

PADĖKA

A.IA.

JOSEPHINE (JUZĖ)
PAALKSNIS

Mielam

A.+A.
KAZIUI BARONUI
I
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame žmonai
HELGAI, dukrai JŪRATEI bei artimiesiems ir kartu
liūdime.

Sofija ir Juozas Cibai
Vaikai — Robertas, krikšto dukra Aušra ir
Ramunė su šeimomis

Amžinybėn iškeliavo 2002 m. gegužės 5 d.
Nuoširdžiausią padėką norime išreikšti visiems gi
minėms, draugams ir pažįstamiems, kurie aplankė a.a.
JUZĘ laidotuvių namuose, bažnyčioje ar palydėjo ją į
Amžino Poilsio vietą.
Dėkojame kun. A. Paliokui, atnašavusiam gedulin
gas Mišias, už jo maldas koplyčioje ir kapinėse.
Dėkojame mielam muzikui Faustui Stroliai už var
gonų muziką, giesmes ir išreikštą užuojautą. Didelis
ačiū karsto nešėjams, laidotuvių direktoriui D. Petkui
ir jo padėjėjams už rūpestingą patarnavimą.
Dėkingi liekame visiems už pareikštas užuojautas,
aukas, gėles, aukas šv. Mišioms ir įvairioms lietu
viškoms organizacijoms. Dėkui už maldas namuose.
Jūsų tokį genialų, visokeriopą nuoširdumą, kurio
ji gal būt ir nebotų tikėjusi, a.a. JUZĖ pajuto ir pa

matė jau iš kitur.

Paalksnių šeima ir giminės

l

i
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,
Čikagos

Visi kviečiami atvykti į

apylinkės NeighborWorks
Event, kuris vyks šeštadienį,
birželio 1 d., nuo 9 vai.r. iki 12
vai prie namo, esančio 7237
S. Fairfield. Šis namas buvo
neseniai atnaujintas ir jį bus
galima apžiūrėti. Namas yra
paruoštas pardavimui. Neighborhood Housing Services, ne
pelno siekianti įstaiga, jau
daugiau kaip 25 metus dir
banti įvairiuose rajonuose,
stengdamasi gerinti apylin
kes, ruošia šį NeighborWork
Event, kuris bus gera proga
susipažinti su Neighborhood
Housing Services darbais ir
pabendrauti su kaimynais.

pietvakariu

(Marųuette Parko) apylinkių
valdyba ruošia Birželio trėmi
mų prisiminimo minėjimą, ku
ris vyks birželio 9 d. 12:30
vai.p.p. lietuvių Zion bažny
čios salėje (93 ir Menard, Oak
Lawn). Bus rodomos Lietuvos
vaizdų skaidrės, vyks trumpa
paskaita.

kviečia dalyvauti šv. Mišiose
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija
Kaupaitė butų paskelbta pa
laimintąja. Mišios vyks šį šeš
tadienį birželio 1 d. 9:30 vai.
r. seselių motiniškajame na
me, 2601 W. Marųuette Road,
Chicago. Mišias aukos Čika

Nuostabios menininko D.
Chihuly stiklo skulptūros!
Paroda vyksta Garfield Park
gėlių soduose. Išvyką į šią pa
rodą birželio 6 d.; ketvirtadie
nį, rengia LB Lemonto sociali
nių reikalų skyrius. Autobu
sas išvyksta iš Pasaulio lietu
vių centro Lemonte 11 vai.r.,
grįžta - 3 vai.p.p. Registracija
tel. 708-346-0756 arba 630243-0791._______________________

art! ir toli
Kai Čikagoje mirė 96 me
tu sulaukusi Marija Ročkuvienė, didelė įvairių organiza

Liudvikas - Viktoras Jašinskas

Apsukriojo samdyto ber
no Liudviko rolę Žemaitės

komedijoje „Trys mylimos”,
kurią birželio 9 d. stato Čika
gos dramos sambūris „Žalt
vykslė”, vaidins Viktoras Ja
šinskas. „Dėl tavo gražumėlio
vandenis plaukčiau... o dėl
jaunumėlio į ugnį šokčiau”, taip šiam moterų apgavikui
žada meilės pinklėsna pakliu
vusi komedijos veikėja. O ku
rią gražuolę pats Liudvikas
yra įsižiūrėjęs? Tai išsiaiškin
site, atvykę į komedijos prem
jerą, vyksiančią birželio 9 d.,
sekmadienį, 3 vai.p.p. Jauni
mo centre. Be V. Jašinsko,
spektaklyje dar vaidins Gied
rė Griškėnaitė-Gillespie, Vio
leta Drupaitė-Cole, Neringa
Prūselaitytė ir Pranciškus
Ivinskis. Bilietus jau galite
įsigyti „Seklyčioje”.

cijų, fondų, o taip pat ir savo
giminių Lietuvoje rėmėja, jos
giminaitė, Lietuvoje gyvenan
ti Vida Ramanauskienė krei
pėsi į savo pusseserę Ritonę
Rudaitienę, gyvenančią Le
monte, klausdama, kaip gimi
nės galėtų savo brangią mirusiąją prisiminti, kokį jos atmi
nimui vainiką užsakyti. Ritonė nurodė beglobiais vaikais
besirūpinančią
organizaciją
„Vaiko vartai į mokslą”, ku
rios narės tiesiogiai dirba su
Lietuvos vaikais jiems pateik
damos „Moralinių vertybiųcharakterio ugdymo” ir pre
vencinę rūkymo, alkoholio ir
narkotikų programas. Gimi
nėms labai patiko tokia min
tis. Jie jaučiasi savo velionės
kapą papuošę nemirštančių
gėlių vainiku, parėmę nelai
mingus vaikus Lietuvoje. Ačiū
Ritonei Rudaitienei už mestą
mintį savo giminaičiams Lie
tuvoje, taip ir jie galėjo prisi
dėti prie geresnio Lietuvos ry
tojaus, kaip visą savo gyveni
mą prisidėjo jų mylima velio
nė Marija Ročkuvienė. Linki
me, kad žmonės pamatytų,
kad kartais ir patys sau gali
padėti.
a. k.

„Seklyčioje” gegužės 29
d. 2 val.p.p. bus paskutinioji
dainų popietė su muz. Faustu
Strolia. Šį pavasarį kaip tik
suėjo 15 metų, kai maestro
Faustas
kiekvieno mėnesio
paskutinį trečiadienį lankėsi
„Seklyčioje”
suteikdamas
džiaugsmo muzikos ir dainų
mėgėjams - dainininkams.
Nuliūdo trečiadienio popiečių
lankytojai, sužinoję, kad Faus
tas panoro būti jau „tikru
pensininku”.
Atsisveikinimo
popietėje dalyvaus ir smuiki
ninkas Herkulis Strolia. Kvie
čiame visus „Seklyčios” lanky
tojus dalyvauti.

Skelbimai
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4636 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo .Draugo")
TeL 773-884-0100.
TeL 630-267-0200, Lemont, IL

Advokatas
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
kriminalinės bylos

H
ar

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

TeL 773-776-8700
E-mail: Gibaitis@aol.com
ToU free 24 hr. 888-776-6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 6 v.v.

Sefttad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.
IMIGRACINĖS TEISĖS
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Žinoma,

tokie

pranešimai

yra butini, nes kiekvienais
metais nuo darbo konferenci
jos skyriaus vadovavimą peri
ma kita organizacija. Po pra
nešimų yra sudaroma sky
riaus valdyba ir taryba vienerių metų kadencijai iš organi
zacijų pristatytų atstovų.
Dabartiniu metu Čikagos
skyrių sudaro 14 organizacijų.
Keturios pagrindinės organi
zacijas: R. Katalikų federacija,
Socialdemokratų
sąjunga,
Tautinė Sandara ir Lietuvių
Tautinė sąjunga siunčia po 7
atstovus į valdybą ir tarybą.
Kitos likusios organizacijos
siunčia po 3 atstovus.
Šiais metais konferencija,
kuriai vadovavo Evelina Oželienė, vyko balandžio 13 d.
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus patalpose, kur yra įsi
kūrusi ALTo įstaiga.
Darbo konferenciją pradėjo
skyriaus pirmininkė Evelina
Oželienė, registraciją tvarkė
Kazė Požarniukienė ir Jūratė
Jasiūnienė, sekretoriavo sky
riaus sekretorė Matilda Mar
cinkienė. Pereitų metų konfe
rencijos protokolą skaitė Vida
Sakevičiūtė. Pranešimus pa
teikė:
pirmininkė
Evelina

i

Oželienė, finansų - Kazė Požamiukienė, revizijos komite
to - Valeria Stanaitis. Ji pažy
mėjo, jog knygos vedamos
tvarkingai, rasti visi pateisi
nami dokumentai. Vienu žo
džiu, finansai vedami tvarkin
gai.
Registracijos komisija,
prie kurios dirbo Kazė Požar
niukienė ir Jūratė Jasiūnienė,
pranešė, kad dalyvavo labai
mažas atstovų skaičius. No
minacijų komisija pranešė,
kad iš 14-kos skyrių suda
rančių organizacijų tik 5 orga
nizacijos pristatė atstovus į
busimą valdybą bei tarybą.
Konferenciją sveikino centro
valdybos pirmininkas Saulius
Kuprys, kuris dėkojo skyriui
už gerą darbą, ypač telkiant
lėšas centro reikalams. Taip
pat dėkojo skyriui už pasidar
bavimą siekiant įjungti Lietu
vą į NATO. Ragino nenuleisti
rankų ir toliau dirbti šiuo rei
kalu. Raštu sveikino garbės
konsulas
Vaclovas
Kleiza.
Fondo
pirmininkė
Matilda
Marcinkienė pranešė, kad į
fondą po 50 dol. įnešė Juozas
Bagdžius ir Antanina Repšie
nė.
Po pranešimų vyko diskusi
jos, planų aptarimas, atsaky
mai į klausimus. Diskusijų
veiklos atžvilgiu beveik nebu
vo, visų mintys sukosi apie
Lietuvos įstojimą į NATO ir
kaip įjungti daugiau žmonių j
ALTo veiklą. Stasys Dubaus
kas iš Cicero pasisakė, jog jie
darbuojasi, rašydami laiškus
senatoriams dėl Lietuvos įsto
jimo į NATO. Zuzana Juške
vičienė pasiūlė, kad reikėtų

baigti skaldymąsi ir vieningai
rengti didžiulį Lietuvos ne
priklausomybės
minėjimą.
Daugumos rūpestis buvo kaip
pritraukti daugiau žmonių į
ALTą. Po visų pasisakymų bu
vo įteikta ALTo skyriaus už
dirbtų pinigų dalis - 2,000 dol
atiteko ALTo centrui jo veik
los reikalams. Likusi pinigų
dalis bus įteikta per ALTo su
važiavimą rudenį. Auką cent
ro valdybos pirmininkui Sau
liui Kupriui įteikė skyriaus
pirmininkė Evelina Oželienė.
Aptarus visus darbotvarkės
klausimus, buvo prieita prie
konferencijos uždarymo. Pir
mininkė padėkojo už nors ir
negausų dalyvavimą, pakvietė
pasilikti užkandžiams, ku
riuos gražiai paruošė valdybos
narė Irena Dirdienė. Užda
rant konferenciją, buvo sugie
dota „Lietuva brangi”.
Norėčiau pridurti dar vieną
pastabą. Kiekvieną kartą ra
šant apie ALTą, mintyse išky
la jo steigėjai - Leonardas Ši
mutis, Pijus Grigaitis, Myko
las Vaidyla, Antanas Olis ir
Juozas Laučka. Visi jie jau iš
keliavę Amžinybėn, palikdami
garbingą ir labai reikalingą,
iki šiol tebegyvuojantį politinį
veiksnį - ALTą. Jis yra atlikęs
daug milžiniškų darbų Lietu
vos laisvinimo srityje. Jeigu

mo

ne ALTas, tai ir daugelio
šų čia nebūtų. Tai visi gerai
žinome. Todėl, mano manymu,
ALTo darbo konferencijose ar
suvažiavimuose būtų gražu
prisiminti savo steigėjus.

Antanina Repšienė

sakė koncerto organizatorius
kun. Rimvydas Adomavičius,
Gimimo bažnyčioje Marųuette jo noras yra, kad tokie koncer
parke, Čikagoje, IL, į šv. tai taptų tradicija - kiekvieną
Mišias buvo susirinkę kaip gegužį giedoti Marijai; bet
niekad
gausu
parapįjiečių. koncertai galėtų vykti ir kito
Mat po Mišių buvo skelbtas mis progomis ir be progų. O,
kitoks Mergelės Marijos pa kaip tenka pastebėti, meni
garbinimas - ne tik maldomis, ninkų Čikagoje apstu, ir jie la
bet ir solistų būrio giesmėmis. bai džiaugiasi gavę progą pa
Pagarba už šį visų pripažintą sirodyti.
Koncerte dalyvavusiųjų di
sėkmingu ir sektinu projektą
priklauso jaunam kun. Rimvy desnė dalis buvo naujai iš Lie
dui Adomavičiui, neseniai at tuvos
atvykstantieji
lietu
vykusiam iš Lietuvos talkinti vaičiai. Kartais gaila, kad jie
parapijos
administratoriui neranda palankios dirvos Lie
kun. Jonui Kuzinskui, kuris tuvoje išnaudoti savo talentus,
įžanginiame žodyje pasakė: bet, kita vertus, reikia pri
„Niekada nemaniau, kad toks pažinti, kad Lietuvoje meni
įvykis gali atsitikti mūsų ninkų tiesiog „tiršta”, ir jiems
bažnyčioje”.
iš tiesų ten mažai progų
O taip iš tiesų atsitiko: gies reikštis. O čia jie gali būti
mes Marijai giedojo net šeši naudingi lietuviškiesiems tel
solistai (sunku buvo patikėti, kiniams palaikyti lietuvybę ir
kad jų tiek Čikagoje ir apy vystyti lietuviškąją kultūrą.
linkėse eilinį subatvakarį gali Jeigu ir protestantų, ir kata
ma buvo surinkti): sopranai likų bažnyčios gali specialiai
Nida Grigalavičiūtė, Nįjolė Pe siųsti kunigus į išeivijos lietu
nikaitė, Praurimė Ragienė, viškas parapijas, kodėl tokios
Dalia Lietuvninkienė, bei du misijos neužskaičius ir kul
tenorai - Julius Savrimas ir tūros žmonėms, kurie lietuvių
Rimantas
Mingaila (Geno imigrantų tarpe taip pat atlie
vaitė Bigenytė negalėjo atvyk ka didelį vaidmenį: senstant
ti); jiems talkino birbyninin ankstesniųjų kartų meninin
kas Vytautas Zelenis ir var kams, šviežias kultūros krau
gonininkė dr. Kristina Vilutytė. jas yra tiesiog išganingas. Tuo
Maldas Marijai skaitė sės. Ra labiau, kaip tenka pastebėti,
mutė Budvytytė, sės. Laimutė per kultūrą sėkmingiausiai
Kabišaitytė ir kun. Rimvydas vyksta ir įvairių lietuvių imi
Adomavičius.
grantų kartų - prieškarinės,
Prie pačio įvykio originalu pokarinės ir dabartinės - susi
mo reikia pridėti, kad koncer jungimas, supratimas, konsotui buvo parengtas programė lidavimasis.
lės lankstinukas, kas suteikė
„Atrodo, kad šiandien atgijo
koncertui rimto renginio sta mūsų šventovės vitražų Mari
tusą. Skambėjo dažnai skam ja”, - dėkodamas susirinku
bančios giesmės Marijai ir vi siems parapijiečiams už daly
sai negirdėtos - J. S. Bach, C. vavimą tokiu gausiu būriu ir
Gounod, K. Sen-Sans, F. Du- menininkams už savo meno
rante, G.
F. Handel, C. auką parapijai, sakė kun. Ri
mantas Adomavičius. A. V. Š.
Franck, S. Sližio ir kt.

Gegužės 25 d., šeštadienio,
vakarą. Švč. Mergelės Marijos

gos kunigas Lavvrence McNally, Queen of the Universe baž
nyčios klebonas.

METINEJE ALTO DARBO KONFERENCIJOJE
Kiekvienais metais Ameri
kos Lietuvių Tarybos Čikagos
skyrius rengia metinę darbo
konferenciją, kurioje valdyba
skaito pranešimus. Pirminin
kas - apie nuveiktus darbus,
iždininkas - apie finansinę
atskaitomybę, revizijos komi
sija (trustee) praneša, ar fi
nansai gerai tvarkomi, ar įra
šai kasos knygoje sutampa.

GIESMĖMIS PAGARBINTA MERGELĖ
MARIJA

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus

Pianistė ir vargonininkė dr. Kristina Vilutytė, birbynininkas Vytautas
Zelenis ir dainininkė Nijolė Penikaitė po koncerto Marųuette Parko para
pijos Čikagoje, IL, bažnyčioje.

„ANT DAINOS SPARNŲ”
Taip vadinsis dainininkės
Nijolės Penikaitės, birbyninin
ko Vytauto Zelenio ir pia
nistės Kristinos Vilutytės kon
certas Lemonte, Dailės muzie
juje, gegužės 31 d., penkta
dienį, 7 v.v. Į „Draugo” klau
simą, 'kokią programą jie at
liks, solistė N, Penikaitė at
sakė:
- Klasikinę, bet stengėmės
parinkti tokius kūrinius, ku
rie patiktų visiems. Tai ne
reiškia,
kad
pataikaujame
publikai, tiesiog norime jai pa
dovanoti geros muzikos, gra
žių melodijų. Skambės Marga
ritos arija iš C. Gounod operos
„Faustas”, lietuvio kompozi
toriaus A. Raudonikio „švel
numas”, F. Schubert, W. A.
Mozart, J. Dvariono, J. Bagdo
no ir kt. autorių kūriniai. Vy
tautas Zelenis, vienas geriau
sių
Lietuvos
birbynininkų,
atliks kūrinius savo instru
mentui. Jis tikras virtuozas,
nepatikėsite, kokį stebuklingą
garsą jis sugeba išgauti savo
instrumentu. Klausydamasis
jo stebiesi: nejaugi čia bir
bynė!
Girdėjome visus šiuos tris
atlikėjus gegužės 25 d. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos Marųuette Parke baž
nyčioje, kur su didesne at
likėjų grupe jie šlovino Mer
gelę Mariją. Atlikėjų kolekty
vas tokios sudėties, kuris da
lyvaus Lemonte vyksiančiame
„Ant dainos sparnų” koncerte,
pasirodys pirmą kartą, ir,
atrodo, kad bus gražus an
samblis. Į tai Nijolė Penikaitė
pasakė:
- Mes iš karto vienas prie
kito „prilipom”. Mums buvo
malonu dirbti kartu. Ir mūsų
pianistė yra fantastiška, ge
resnės ir negalima tikėtis.
Kadangi iki šiol šie muzi
kantai plačiau nebuvo prista
tyti, trumpai papasakosime
apie juos.
Nijolė Penikaitė (sopranas)
mokėsi Panevėžio Jono Švedo
muzikos mokykloje chorinio
dirigavimo. Vėliau įstojo į tuo
metinę Valstybinę Vilniaus
konservatoriją ir mokėsi pas
prof. Z. Paulauską. Baigusi
mokslus dainavo populiariame
,.Armonikos”
ansamblyje,

„Vilnelėje”,
„Ramunėlėje”,
dirbo Muzikos akademijoje.
Su „Armonikos” ansambliu
1989 m. gastroliavo JAV, Ka
nadoje. Jau ketveri metai gy
vena Čikagoje, aktyviai daly
vauja Lietuvių Bendruomenės
kultūrinėje veikloje. Čikagos
klausytojai ją girdėjo keliuose
Lietuvių operos spektakliuose.
Be kita ko, solistė sako, kad
Lietuvių operos choro lygis la
bai yra išaugęs, ir ji norėtų vėl
grįžti į šį kolektyvą; netgi ra
gins įsijungti visą savo šeimą

- vyrą ir dukrą su žentu.
Vytautas Zelenis birbyne
groti mokėsi Klaipėdoje, Sta
sio Šimkaus konservatorijoje,
po to Vilniaus muzikos aka
demijoje. Studijuodamas grojo
„Lietuvos” ansamblyje, vėliau
muzikinę veiklą tęsė Klaipė

doje - buvo konservatorijos
dėstytojas, grojo ansamblyje
„Uostamiesčio
muzikantai”,
su kuriuo apvažiavo Šiaurės
Amerikos lietuvių telkinius.
Kaip jau minėjo jo kolegė, tai
aukštos klasės birbynininkas,
atliekantis įvairaus žanro kū
rinius: nuo klasikinės muzikos
iki
liaudiškų
melodijų
ir
džiazo. Pvz., koncerte Le
monte skambės jo atliekamas
BeethoVen kūrinys, šiuo me
tu jis laikinai gyvena Čikagoje
ir aktyviai dalyvauja lietu
viškoje kultūrinėje veikloje. S.
Jagminienės
vadovaujama
„Tėviškės” kaimo kapela pra
dėjo taip šauniai groti ne be
Vytauto pagalbos. Su šiuo ko
lektyvu jis yra apvažiavęs ir
nemaža lietuviškų telkinių.
Du kartus pabuvojo Californijoje, Detroite, jau nekalbant
apie Čikagą, kur beveik kas
savaitę
groja
didesnei ar
mažesnei auditorijai.
Jauniausia šiame trio yra
Kristina Vilutytė, kuri kaip
akompaniatorė puikiai pasi
rodė pooperiniame koncerte
Jaunimo centre. Groti fortepionu ji mokėsi Vilniaus Tai
lat-Kelpšos
konservatorijoje,
vėliau - Muzikos akademijoje,
kurią baigė magistro laipsniu
Vienerius
metus
stažavo
Škotijos Karališkojoje muzi
kos ir dramos akademijoje.
Šiuo metu, būdama Čikagoje,
vargonuoja Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos baž
nyčioje Marųuette Parke, II.
- Kaip gimė šis ansamblis ir
kieno idėja buvo surengti šį
koncertą? - pasiteiravome Ni
jolės Penikaitės.
- Laisvu nuo darbo metu,
vakarais, dainuodavau sau.
Pagalvojau, kodėl aš linksmi
nu keturias namų sienas, rei
kia eiti į žmones. Muzikantas
yra muzikantas... jeigu jau
vieną kartą prisilietei prie
muzikos, ji tavyje kirba ir kir
ba, neduoda ramybės. Tau no
risi išeiti į žmones ir dainuoti
jiems. Man muzika gyvenime
dąug reiškia. Ji man yra
padėjusi sunkiomis gyvenimo
valandomis. Jeigu pasiseks šis
koncertas, kalbėsimės su JAV
LB Kultūros tarybos pirmi
ninke Marija Remiene ir siū
lysime savo paslaugas - su
jau paruošta programa galė
tume pavažinėti po lietu
viškus telkinius plačiau, sakė ji.
Naujojo klasikinės muzikos
ansamblio solistai džiaugiasi,
kad lietuviškąją bendruomenę
Amerikoje labiausiai jungia,
vienija kultūra. Jie norėtų
įnešti į šį vyksmą ir savo
indėlį.
Naujasis
ansamblis

Pasitaikius progai norėtųsi
pakalbėti plačiau, nes šis kon
certas sukėlė tam tikrų min
čių. Pirmiausia, norisi tokių
koncertų šioje bažnyčioje gir
dėti daugiau - tai, palyginus
su kitomis salėmis, muzikai
yra labai dėkinga ir akustika,
ir aplinka; kita vertus tai būtų
naudinga ir pačiai bažnyčiai,
parapijai, apylinkei, nes pri
trauktų dar daugiau parapi
jiečių, gal net atsivertėlių, ku
rie šiaip į bažnyčią neina, bet,
atėję į koncertus, priartėtų ir
prie
Bažnyčios.
Marųuette
Parkas taptų patrauklesnis,
jame norėtų vėl apsigyventi
lietuvaičiai (dabar jau naujo
sios bangos). Nors, kaip pa

MOTINOS DIENA

Motina - šventas žodis kiek
vienam iš mūsų, taip, kaip
šventas žmogus, pavadintas
šiuo žodžiu. Gegužės mėnesio
pradžia - tai laikas, kai šį žodį
tariame dažniau ir su didesne
meile nei įprasta. Motinos die
na mus sugrąžina į vaikystę,
kai, rodos, be mamos pagalbos
ir žingsnio negalėjome žengti,
į jaunystę, kai be mamos pata
rimo ir pritarimo negalėjome
priimti rimtų sprendimų. Ši
diena primena motinos netek
tį, kada supratome, jog atėjo
laikas pasikliauti savo jėgo
mis, nes jau nėra ko paprašyti
patarimo.
Motinos dienos paminėjimas
buvo surengtas Marųuette
Parko Švč. M. Marijos Gimimo
parapijoje. Dar tebeskamba
ausyse kun. Rimvydo Adoma
vičiaus pasakyti žodžiai apie
motiną:
„Kasmet antrąjį gegužės
sekmadienį mes meldžiamės
už mirusias ir gyvas savo ma
kviečia į pirmąjį pasimatymą
mas. Suvokiame, kiek daug
Lemonte, koncerte ,,Ant muzi
kos sparnų”.
reiškė ir tebereiškia mums tie
Audronė V. Škiudaitė nematomi saitai tarp motinos
ir vaiko - vaiko ir motinos.
Nesvarbu, kokio amžiaus mes
KALENDORIUS
Į esame, mirusi ji ar gyva, jos
, įtaka ir pamokymai išlieka
Gegužės 29 d.: Algedns, Erdvile,
svarbos. Kad galėtume atrasti
Magdalena (Magdei, Teodozija.
Gegužės 30 d.: Jazminą. Joana. j save šiame pasaulyje, įsiminė
Jomilė. Ferdinandas. Vyliandas.
me ir išmokome įdomiausias

pamokas - kaip sugebėti tikė
ti savimi, mylėti gyvenimą ir
sutiktą žmogų”.
Šią dieną lūpos pačios neju
čia taria: .Amžinąjį atilsį
duok mirusiai, Viešpatie”, o
gyvai sakome: „Laimės, sveika
tos ir dar ilgai būk su mumis”.
Po penktos valandos šv. Mi
šių šeštadienį, gegužės 11 d.,
atvykome į parapijos salę, kur
kun. R. Adomavičiaus pasvei
kinimą čia gausiai susirinku
sioms motinoms papildė vai
kučių koncertėlis: eilės ir dai
nelės apie mamytę, mamos ir
dukrelės duetas, vaikų atlie
kama muzika. Po to vyko pa
sistiprinimas puikių šeiminin
kių skaniais cepelinais, koldū
nais ir pyragais, baro teikia
ma atgaiva.
Nuotaiką kėlė stalus puošu
sios gėlės, muzika ir siurpri
zas - visoms susirinkusioms
mamoms ir močiutėms įteik
tos dovanos - gražiai įpakuo
tos žvakidės su žvakutėmis,
tai lyg simbolis motinos šir
dies Šviesos, šilumos ir meilės.
Susirinkusiuosius, kurių bu
vo pilna salė, linksmino ir
įvairiausius žaidimus kvietė
žaisti sumanūs organizatoriai
ir jų pagalbininkai. Malonu
paminėti,
kad
lankančiųjų
šios parapijos renginius vis
daugėja.
Liucija Einikienė

