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Nėra tinkamo prisiminimo

Stasys Surantas
Palengva griūva ir dingsta
sovietijos laikų buvusios gula
go vergų — kalinių stovyklos.
Gamta gana greitai gydo žmo

Lietuvių telkiniuose
visada gausu įvykių:
Pirmoji Komunija,
koncertai, istorinių
įvykių paminėjimai...

gaus paliktus pėdsakus. Griū
va tie taip vargingi buvusių
kalinių nameliai, vargingi ba
rakai, kurie kitur gal būtų ir

gyvuliams per prasti. Atrodo,
laikas ir gamta gana greitai
paslėps turbūt pačią didžiau
sią žmonijos varginimo ir kan

kinimo tragediją. Didžiausia
dalis sovietinių vergų stovyklų
buvo plačioje tolimoje amžino
įšalo žemėje, srityse, kurių da-

Katalikų Bažnyčios
JAV-se kritika prieš ir
po vyskupų konferencijos
birželio viduryje, Danutė Bindokienė
vedamąjame.

3 psl.
Banga gena bangą, bet
nepaplauna lietuvybės
entuziazmo, - sako
dr. Romualdas
Kriaučiūnas.
4 psl.

Vokietijos kancleris
Gerhard Schroeder
kreipėsi į teismą,
įrodinėdamas, kad
nedažo plaukų;
gydytojui, dariusiam
bandymus su nacių
aukų smegenimis, bus
atimtas ordinas.

Atėjo laikas, kad specialis
tai, o ne mėgėjai valdytų vals
tybę, teigia kandidatu į Lietu
vos prezidentus pasiskelbęs
44 metų teisininkas bei versli
ninkas Juozas Petraitis.
Australijoje, lietuvių išeivių
šeimoje, gimusio ir jau 14 me
tų Lietuvoje gyvenančio teisi
ninko kol kas oficialiai nere
mia nė viena politinė partija.
Dalyvauti prezidento rinki
muose J. Petraitį paskatino
įvairia veikla užsiimančių
žmonių iniciatyvinė grupė.
„Žmonės mane įtikino, kad iš
dabartinių galimų kandidatų į
prezidentus nėra už ką bal
suoti. Tai politikai, kurie jau
turėjo progą pasirodyti. Ka
dangi kitų kandidatų neatsi
rado, nusprendžiau paskelbti
apie kandidatavimą jau da
bar, nes vėliau gali būti per
vėlu”, teigė trečiadienį sureng
toje spaudos konferencijoje J.
Petraitis.

5 psl.
„Lietuviukų drauge” ištraukos iš Lemonto
Maironio lituanistinės
mokyklos metraščio.

6 psl.

Sportas
*
Kaunietis
Rimvydas
Šalčius trečiadienį laimėjo

Maskvoje vykstančių tarptau
tinių jaunių žaidynių plauki
mo varžybas 100 m plaukime
peteliške ir iškovojo pirmąjį
aukso medalį Lietuvos delega
cijai.
* Maskvoje vykstančiose
žaidynėse Lina Grinčikaitė

iškovojo bronzos medalį Lietu
vai. Antradienį 100 metrų dis
tancijos finale ji sugaišo 12.19
sekundės ir užėmė III vietą.
* NBA paskelbtos naujo
ku biržos, kuri birželio 26 d.

vyks New York’e, sąraše yra 4
Lietuvos krepšininkai. Gynėju
įrašytas 192 cm ūgio 22 metų
Vilniaus „Lietuvos ryto” žai
dėjas Arvydas Macijauskas,
kuris šiame sezone buvo pri
pažintas naudingiausiu Lietu
vos krepšinio lygos (LKL) fina
lo serijos krepšininku. Kitas
gynėjas — 22 metų 194 cm
ūgio krepšininkas Gintaras
Kadžiulis, praėjusiame sezone
žaidęs Alytaus „Alitos” ko
mandoje. Kandidatas į puolė
jus — 210 cm ūgio 20-metis
Saulius Kuzminskas, rungty
niavęs „Šiaulių” komandoje.
4-tasis lietuvis, mėginsiantis
patekti į NBA — Wake Forest
(JAV) universiteto absolven
tas Darius Songaila.

Naujausios
žinios

„Jei tapčiau prezidentu, pir
miausiai imčiausi kovos su ko
rupcija, ir pradėčiau šį darbą
nuo teismų — tai valstybės
pagrindas”, tikino teisininko
išsilavinimą turintis verslinin
kas. Anot jo, toliau sektų
ekonomikos reforma, smul
kaus verslo skatinimas, mo
kesčių surinkimo pertvarky
mas.
(Elta)

nijos prezidento Jiang Zemin
vizitą Lietuvoje kritikuojamas
vidaus reikalų ministras Juo
zas Bernatonis nenori prisiim
ti atsakomybės. Į Seimą pa
siaiškinti ministrą iškvietę li
beralai bei konservatoriai vie
toj lauktų atsiprašymo žodžių
iš ministro lūpų išgirdo pagy
rimus policijos pareigūnams ir
prašymą praplėsti jo įgalioji
mus. J. Bernatonis teigė, jog
iš beveik 600 per Kinijos vado
vo vizitą tvarką saugojusių po
licininkų netinkamai elgėsi
gal tik 10: „Aš turiu teisę
padėkoti tiems, kurie nuošir
džiai dirbo”.
(LR, Elta)
* Pernai Lietuvos kariuo
menėje privalomąją tar
nybą atliko daugiau kaip

* Rusijos Valstybės Dūma
patvirtino sutartį su Lietu

va dėl pasikeitimo nuteistai
siais.
* l universitetines studi
jas 2002-2003 mokslo me
tais bus priimta ne daugiau
<Eita>

Birželio 18-osios vakarą prezidentas Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė priėmė pirmąkart į Lietuvą atvykusią
Olandijos karališkąją porą — Oranijos princą, Nyderlandų Karalystės sosto įpėdinį Willem Alexander ir princesę Maxima. Karališkosios poros garbei V. Adamkus su žmona surengė iškilmingą vakarienę. Prezidentūroje įvyko nuoširdus
ir atviras Lietuvos vadovo ir Oranįjos princo pokalbis. Aukštąjį svečią ir jo žmoną trečiadienį priėmė Seimo pirminin
kas Artūras Paulauskas. Susitikime dalyvavo Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Alfonsas Macaitis. Ka
rališkoji pora taip pat apžiūrėjo prie Seimo rūmų esantį paminklą, skirtą 1991 metų tragiškųjų Sausio įvykių atmini
mui. Princas gyvai domėjosi Lietuvos derybų dėl narystės Eūropos Sąjungoje eiga, aplinkosaugos padėtimi.
Nuotr.: Princas Willem Alexander su žmona Maxima (kairėje) ir prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma.
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

Vytautas Landsbergis negaus
„prezidentinės” pensijos
Vilnius, birželio 19 d. (Elta)
— Aukščiausiosios tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkui
Vytautui Landsbergiui negali
būti skiriama prezidento vals
tybinė pensija, nors daugelis
ištikimiausių politiko rėmėjų
ir šiandien jį vadina preziden
tu.
Trečiadienį paskelbtu nuta
rimu Konstitucinis teismas
praktiškai anuliavo 2000 m.
birželio 13 d. priimtas ir buvu
sio Seimo pirmininko pava
duotojo Arvydo Vidžiūno pasi
rašytas Valstybinių pensijų įs
tatymo pataisas, pagal kurias
V. Landsbergiui po valstybės
tarnybos būtų skiriama tokia
pati pensija, kaip ir kadenciją
baigusiam prezidentui.
Tuometinė valdančioji dau

nTrumpai apie
* Dėl šiurkščių policijos
pareigūnų veiksmų per Ki

6,000 šauktinių, 18 iš jų baigę
aukštuosius mokslus. Aukštų
jų mokyklų studentai tvirtina,
jog mieliau vyktų į užsienį
dirbti juodo darbo, negu me
tus praleistų Lietuvos kariuo
menėje. Akademinio jaunimo
nuomonė griežta — privaloma

bar beveik niekas neaplanko,
Visa plati didžiulė šiaurės
o kurie ir užklysta, nesidomi rytų Rusija yra negyvenama
ir nenori net girdėti, kas čia tundra su amžinai įšalusia
vyko anksčiau.
dirva ir labai žiauriu klimatu.
__________________________________________ Nukelta į 3 psl

Vyriausybė susirūpino
naftos atsargų kaupimu

Australijos lietuvis —
kandidatas į
prezidentus

2 psl.

kaip 16,600 studentų.

Nr.119
Kaina 50 c.
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karinė tarnyba baigus aukš
tąją mokyklą yra absurdiška.
Jų teigimu, valstybė taip
švaisto pinigus, kuriuos skiria

* Pirmąją miltų mišinių
siuntą JAV užsakovams

Šakių rajono savivaldybė, visuomeninės žemdirbių organizacįjos kreipėsi į
valdžios institucijas, prašydamos kompensuoti sausros padarytus nuostolius.
Kreipimesi į prenųerą, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininką, žemės ūkio
ministrą sakoma, kad Šakių rąjone du mėnesius trunkanti sausra padarė ne
pataisomą žalą ūkininkų bei žemės ūkio bendrovių žemės ūkio kultūrų, ypač
linų, rapsų, vasarinių miežių, kviečių ir cukrinių runkelių, derliui. Atskiruose
plotuose praktiškai žuvo daugiamečių žolių įsėlių pasėliai. Suvalkijos regiono
žemdirbiai siūlo rajonuose sudaryti inventorizacines komisijas, kurios iki lie
pos 1 d. įvertintų linų, vasarinių rapsų ir kitų nukentėjusių nuo sausros pasė
lių būklę. Nustačius menkaverčių bei žuvusių linų ar rapsų pasėlių plotus,
reikėtų juos nurašyti ir tokias dirvas ruošti žiemkenčių sėjai. Žemdirbiai pra
šo išimties tvarka 2002 m. linų pasėlių plotams skirti 1,300 litų tiesiogines iš
mok s, netaikant derlingumo apribojimo, tarp jų ir žuvusiems pasėliams.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Tarptautinis komitetas siūlys žydų turto
grąžinimo principus

Kernavė turi būti
Tarptautinis komitetas žy
dų bendruomeninio turto Lie
UNESCO saugomų
paveldo objektų sąraše tuvoje klausimais pageidauja

guma „prezidentinę” pensiją
Jungtinių Tautų Švietimo,
V. Landsbergiui skyrė moty mokslo ir kultūros organizaci
vuodama tuo, kad 1990-1992 jos įvertinimo jau yra sulau
metais jis faktiškai ėjo valsty kęs Vilniaus Senamiestis,
bės vadovo pareigas.
Kuršių nerija ir Lietuvos kryžKonstitucinis teismas pažy dirbystės menas. Lietuvos
mėjo, kad pagal Konstituciją kultūrininkai užsibrėžė tikslą,
Respublikos prezidento, kaip kad į UNESCO globojamų ob
valstybės vadovo, teisinis sta jektų sąrašą būtų įtrauktas ir
tusas yra individualus ir ski Kernavės kultūrinis rezerva
riasi nuo visų kitų valstybės tas.
pareigūnų teisinio statuso.
Kultūros ministerijos Mu
„Įstatymų leidėjui neleidžia ziejų skyriaus vadovas Roma
ma sudaryti teisinių prielaidų nas Senapėdis įsitikinęs, kad
kurį nors kitą asmenį prily šis objektas vertas tokio įver
ginti Respublikos prezidentui, tinimo. „Kernavė yra neeilinis
taip pat buvusiam Respubli kultūros paveldo objektas, ku
kos prezidentui. Taigi nelei riame yra labai didelė koncen
džiama įr nustatyti tokio teisi tracija archeologinių vertybių,
nio reguliavimo, pagal kurį penki piliakalniai, kurie liudi
koks nors asmuo,
ja, kad šioje vietoje žmonės
Nukelta į 4 psl.
Nukelta į 4 psl.

jaunuolių studijoms. Nuo 2001
metų aukštųjų mokyklų stu
dentai ir absolventai gali lan
kyti Vadų kursus. Taip jie at
lieka privalomąją karo tarny
bą bei įgyja atsargos leitenan
to laipsnį.
(LŽ, Elta)

Trečiadienį vyriausybė dar matoma, kad 60 dienų naftos
kartą patvirtino savo nuostatą atsargas kaups naftos produk
— naftos atsargas privalės per tus importuojančios ir perdir
pusę kaupti valstybė ir priva bančios įmonės, o 30 dienų —
čios verslo bendrovės.
valstybė. Todėl ir mes siūlome
„Amžinu klausimu” minist likti prie ankstesnės strategi
rų kabineto posėdyje premje jos — 50 proc. kaupia verslas,
ras Algirdas Brazauskas pava kitą 50 proc. — valstybė”,
dino Europos Sąjungos reika kalbėjo ūkio ministras Petras
lavimą ypatingiems atvejams Čėsna.
sukaupti tiek naftos produktų
Vyriausybė siūlo įteisinti
atsargų, kad jų pakaktų ne nuostatą, kad Lietuvoje atsar
mažiau kaip 90 dienų. Lietu gas turėtų kaupti tie, kurie
voje, įvertinus turimą valsty pirmą kartą parduoda naftos
bės rezervą, tai sudarytų dau produktus Lietuvoje — „Ma
giau kaip 200,000 tonų.
žeikių nafta” ir importuotojai.
„Iš dvidešimt penkių valsty
Anot ūkio ministro, į Lietu
bių keturiolikoje tiesiogiai naf vą importuojama apie 15 proc.
tos produktų atsargas kaupia valstybėje suvartojamų naftos
gamyba ir prekyba. Tik ne produktų. Jei valstybė kaups
daugelyje šalių dalyvauja vals 50 proc. atsargų, tai iš impor
tybė, skirdama tam biudžeto to verslui reikės kaupti ne
lėšas. Estijoje ir Latvijoje pa daugiau kaip 7-7.5 proc.
rengtose koncepcijose irgi nu
Nukelta į 4 psl.

Panevėžio AB
„Malsena” teigia, kad silpstan
tis doleris neigiamos įtakos
neturės, nes su amerikiečiais
pasirašyta palanki sutartis.
Atsižvelgiant į pirmuosius
pardavimus, eksportas į JAV
turėtų didėti dar tris kartus.
pardavusi

* Kauno apskrityje ne
mažėja užsikrėtusių nuo er

kių žmonių — per penkis šių
metų mėnesius užregistruoti
48 Laimo ligos ir 4 erkinio en
cefalito atvejai. Nemažai užsi
krėtusių erkių veisiasi Kauno
marių pakrančių miškuose,
Pažaislio parke prie Kauno
marių paplūdimio, Neries pa
krančių krūmynuose netoli
Pakaunės Lapių kolektyvinių
sodų. Sergamumas erkių pla
tinama Laimo liga Lietuvoje
per dešimtmetį išaugo beveik
20 kartų. 1991 m. buvo nusta
tyta 60 Laimo ligos atvejų,
2001 m. — net 1,153.
ibnsi
* Regioniniams Lietuvos
oro uostams konkurencijoje

trukdo tiek Europa, nevyk
danti pažadų nebeįsileisti
triukšmingų lėktuvų iš Rytų,
tiek sava muitinė, atbaidanti
Lietuvos verslininkus nuo kro
vinių gabenimo oro transpor
tu. Nepaisant to, oro uostai ti
kisi išsilaikyti, pritraukę dau
giau lėktuvų iš įvairių uė-

džiami teisių į žydų bendruo
menių turėtą ir išlikusį turtą
atstatymo klausimai.
Tokią nuostatą trečiadienį
drauge su vyriausybės atsto
vykusiame
susitikime
su
vais aptarti ir principus, ku
Nukelta
į
4
psl.
riais remiantis būtų spren

Premjeras Algirdas Brazauskas (kairėje) priėmė Tarptautinio komiteto žydų
bendruomeninio turto Lietuvoje klausimais koordinatorių rabiną Andrew Ba
ker, kurį atlydėjo Emanuelis Zingeris (dešinėje).viadimiro Gulevičiaus i Elta i nuotr.

sienio valstybių.

<vž, Eita)

* Dalis Lietuvos maisto
perdirbimo
įmonių,
ku

rioms per derybas su Europos
Sąjunga buvo suteikti perei
namieji laikotarpiai veterina
rijos srityje, nusprendė jų at
sisakyti, nes pertvarkyti įmo
nę pagal ES reikalavimus gali
kainuoti brangiau nei pastaty
ti naują.
(Lž, Eita)

* Mažųjų hidroelektrinių
statytojai tvirtina, kad Lie

tuvoje jau nebeliko šiam tiks
lui tinkamų vandens telkinių,
tuo tarpu mokslininkai įsiti
kinę, kad šio verslo plėtrai
erdvės dar rastųsi, jei ne Eu
ropos Sąjungos direktyvos rei
kalavimas išsaugoti nykstan
čias žuvų rūšis ir visą van
denų biologinę įvairovę.
* 2002-2003 metų sezono
vyrų krepšinio Eurolygoje

žais 24 komandos. Tai pa
tvirtinta Kroatijoje vykusioje
ULEB generalinėje asamblė
joje. Lietuvai atstovaus vienin
telis Kauno „Žalgiris”. Eurolygos burtai bus traukiami lie
pos 2 d. Barcelonoje.
(R, Elta)
* Garsios Panevėžio „tul
pinių” gaujos nariams 33
Kauno technologijos universiteto po
sėdyje komisįja, vadovaujama univer
siteto rektoriaus prof. Ramučio Bansevičiaus, rekomendavo Senatui su
teikti garbės daktaro vardą AB susivienįjimo „Achemos grupė”, AB
„Klaipėdos jūrų krovinių kompanija”
prezidentui ir valdybos pirmininkui,
Lietuvos pramonininkų konfederaci
jos prezidentui docentui daktarui
Bronislovui Lubiui, įvertindama
indėlį įtvirtinant Lietuvos nepriklau
somybę, stiprinant valstybės sava
rankiškumą ir ekonominę galią, plė
tojant pramonę ir cheminę inžineriją,
teikiant nuolatinę paramą universi
tetui.

metų Audriui Andrušaičiui ir
40 metų Algimantui Vertelkai, pravarde „Pinčia”, pateik
ti kaltinimai dėl 54 metų vers
lininko Juliaus Džiuvės nužu
dymo. Jie jau yra apkaltinti
ne tik Kiesų, A. Galmino ir J.
Džiuvės nužudymu, bet ir dar
keliomis žmogžudystėmis. Tir
dami „tulpinių” nusikaltimus,
pareigūnai jau surado kelioli
kos jų aukų kūnus. Tarp
nužudytųjų yra ir verslininkų,
ir kažkuo neįt’kusių gaujos
narių.
(LR, Eite)
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PIRMOJI KOMUNIJA BUVO TIKRAI
PIRMOJI
Šių metų saulėtą gegužės 12
dienos sekmadienį į Denverį
susirinko nemažas būrelis
jaunų lietuvių šeimų. O susi
rinko jie labai ypatinga pro
ga: pirmą kartą per visą regis
truojamą Colorado Lietuvių
Bendruomenės istoriją buvo
suorganizuota vaikučių pirmo
sios
Komunijos
priėmimo
šventė lietuviškai.
Bendruomenės nariai jau
senokai puoselėjo šią mintį,
nes Denveryje, Our Lady of
Mount Carmel bažnyčioje, jau
antri metai kunigauja lietuvis
kunigas Augustinas Kulbis. O
ir tinkamo amžiaus vaikučių
atsirado daugiau, nes Colora
do bendruomenė smarkiai pa
sipildė neseniai iš Lietuvos
atvykusiomis jaunomis lietu
vių šeimomis. Kunigas Kulbis
netgi buvo nuvykęs į kalnus
(jaunų šeimų iš Lietuvos ten
yra bene daugiausia) padėti
jaunoms šeimos paruošti sa
vo vaikus pirmajai Komuni
jai. Naujieji imigrantai pa

stebėjo, jog pirmosios Komuni
jos eiga ir aplamai kai kurios
bažnytinės taisyklės yra kiek
kitokios nei buvo įprasta Lie
tuvoje, tačiau kun. Kulbis pa
aiškino, kodėl taip yra, ir
šventė įvyko iškilmingoje bei
pakilioje nuotaikoje.
Šios pirmos Komunijos visi
nekantriai laukė ir jai kruopš
čiai ruošėsi. Kai kurie tėvai
netgi buvo atsivežę iš Lietu
vos išsaugotas savo vaikų
krikštynų žvakes. Ne vienam
sudrėko akys, pamačius tokį
gražų vaikučių būrį, lietuviš
kai giedantį visų mėgstamą
giesmę „Marija, Marija”. Kun.
Kulbis padovanojo visiems
vaikučiams po rožančių.
Šventė pasibaigė susineštais
pietumis. Taip į Colorado Lie
tuvių Bendruomenės metraštį
bus įrašytas ir dar vienas

svarbus renginys.
Romas Zableckas
Colorado LB tarybos,
valdybos narys

MOTINOS DIENA
Turbūt niekas nepamiršta
pasveikinti savo motinos. Štai
ir mūsų mažyliai pasveikino
savo mamas, močiutes. Šie
metai pas mus netradiciniai.
Visada šią šventinę programą,
arba jos dalį, atlikdavo šeš
tadieninės mokyklėlės vaikai.
Niekada neįjungdavo vaikų,
kurie nelanko mokyklos. Ne
kiekvienas ją lankyti nori, ne
kiekvienas gali, o kai kas na
muose geriau išmoksta lietu
vių kalbą negu mokyklėlėje.
Šiaiš metais tradicija buvo su
laužyta.
Trečiosios bangos lietuviai
daug galvojo apie jų vaikų
bendravimą su vietinių lietu
vių vaikais. Suaugusieji bend
rauja labai gražiai, bet vieti
nis jaunimas yra atitrūkęs.
Galbūt todėl, kad paskutiniu
metu nėra jaunimą jungiančių
užsiėmimų. Jie turi savo drau
gų ratą, mažai kas bemoka lie
tuvių kalbą, todėl ir lankytis į
bendruomenės renginius noro
nebeturi. Yra vyresnieji ir ma
žieji. Tarpinės grandies labai
nedaug. Ją daugiausia užpildo
naujai atvykę ir laikinai be
simokantys studentai iš Lietu
vos.
Neseniai atvykusi Raminta
Urbonavičienė, pati auginanti
du vaikus, tuo susirūpino. Ne
paisant, kad ji dirba, mokosi,
rūpinasi šeima, surado laiko
apjungti mažylius vaikus ir
atgaivinti, daugelį metų gra
žiai šokusią, bet paskutiniu
metu jau išnykusią, „Aušros”
tautinių šokių šokėjų mažylių

Denver, Colorado, lietuviukai su kun. Augustinu Kulbiu savo Pirmosios Komunijos dieną.

Šokėjų grupė dėkoja ilgame
tėms vadovėms Gražinai Reškevičienei ir Laimai Antanėlienei už gražią skautų tradi
ciją, pagerbiant mamas ir mo
čiutes. Dėkoja visiems, pale
pinusiems mažuosius gardu
mynais ir piniginėmis dova
nėlėmis. Ypač dėkoja S. Mac
kevičienei, L. Antanėlienei, E.
Martinkienei ir kitiems.
Kas dabar gali žinoti, gal Šis
jų bendras pirmas žingsnis ir
bus kelias į suartėjimą. Tik
taip mes galime įskiepyti vai
kams lietuvių kalbos, lietuviš
ko meno ir tradicijų žinojimą,
išugdyti jų širdyse meilę Lie
tuvai. Kartais mažųjų drau
gystė nenutrūksta visą gyve
nimą. Gal tai nulems jų bend
ravimą ateityje ir bendrą dar
bą lietuvybės labui. O taip no
rėtųsi...
Rūta Talžūnienė

grupę. Jai padėjo .Aušros”
tautinių šokių būrelio vadovė
Gražina Reškevičienė. Pradėti
burti vaikus reikia nuo pačių
mažiausių. Grupėje vaikų am
žius įvairus. Pačiam mažiau
siam buvo tiktai dveji metai, o
vyriausiam — dešimt. Repeti
cijų dar buvo tik kelios, bet
visi šoko noriai. Mažieji, sek
dami savo vyresniuosius drau
gus, stengėsi viską daryti, GRAND RAPIDS, MI
kaip jie.
Gegužės 12 dieną Omahos
APYLINKĖS METINIS
Šv. Antano parapijos salėje
SUSIRINKIMAS
įvyko skautų ir Lietuvių
Bendruomenės valdybos orga
Gegužės 26 d. metinį Lietu
nizuotas Motinos dienos minė vių Bendruomenės Grand Ra
jimas. Susirinkimą pradėjo ir pids apylinkės susirinkimą
pagrindinį pranešimą padarė Sv. Petro ir Povilo parapijos
naujai išrinkta Omahos Lietu mokykloje pradėjo pirm. Pet
vių Bendruomenės pirmininkė ras Treška, pakviesdamas
Mary Danguolė Antanėlytė- pirmininkauti Juozą UgiansHanson. Aušros” tautinių šo kį ir sekretoriauti Joną Treš
kių kolektyvo sveikinimo žodį ką, Jn. Prisiminus ir pagerbus
mamoms tarė Raminta Urbo mirusius narius, pirm. Petras
navičienė. Po to gražiai lietu Treška trumpai suminėjo apy
viškais tautiniais rūbais pasi linkės atliktus darbus per pra
puošę vaikučiai, mergaitės su ėjusius metus: paminėti bir
gėlių vainikėliais ant galvos, želio trėmimai, valdybos na
išėjo į sceną drąsiai ir išdi riai dalyvavo mokytojų lavi
džiai. Dauguma į sceną išėjo nimo savaitėje Dainavoje, JAV
pirmą kartą. Jie ne tik šoko, LB 50-mečio minėjime Čika
bet šokdami gražiai lietu goje, Lietuvių fondo metinia
viškai dainavo, o Algirdukas me suvažiavime, pravestas va
Antanėlis, Martynas Urbona jus BALFui, lankyti ligoniai,
vičius, Mykolas Bereiša ir pagerbta seselė Francis jos 90Amanda Reškevičiūtė dar ir čio proga, suruoštas Vasario
eiles skaitė. Jie šoko šokius 16-Kovo 11 švenčių minėji
„Du gaideliai” ir „Noriu mie mas, vykdyta akcija NATO
go”. Akordeonu pritarė Artū reikalu, ir kiti darbai. Pirmi
ras Bereiša. Po to buvo vaišės, ninkas padėkojo valdybos na
o programoje dalyvavę vaikai riams už jų darbus, o apylin
gavo dar ir po puodelį gardu kės nariams — už jų paramą
mynų.
ir aukas.

Omahos lietuviukai Motinos dienos šventėje.

A. Praičio nuotrauka,

Iždininkas Juozas Lukas
pranešė, kad per metus gauta
1,600 dol., išleista 1,677 dol. ir
ižde liko 1,181 dol. Surinktos
aukos ar solidarumo įnašai
persiųsti LB Michigan apy
gardai, JAV LB Krašto valdy
bai, PLB valdybai, Lietuvių
fondui, „Bridges” ir „Pasaulio
lietuvio” žurnalams, Vasario
16 gimnazijai. Iždininkas vi
siems susirinkimo dalyviams
raštu pateikė finansines apys
kaitas, aukotojų sąrašus su
aukomis ir kitas informacijas.

Pranešimus pateikė apylin
kėje dirbantys keturių komi
tetų nariai, kurie padeda val
dybai. BALFo komitetas (Sofi
ja Lastienė ir dr. Benius Kušlikis) surinko ir pasiuntė į
BALFo centrą 416 dol., auko
tojų sąrašas buvo išdalintas
susirinkimui. Lietuviškų Mi
šių reikalais rūpinosi Jonas
Treška, Jn. Lietuvių fondo
komiteto nariai (Vytautas Jo
naitis, Vytautas Kamantas ir
Verutė Paovienė) informavo
apie LF veiklą, G. ir V. Ka
mantai dalyvavo LF meti
niame suvažiavime, V. Kaman
tas papasakojo apie gerą LF
finansinę padėtį, surinktus
milijonus ir lietuvybės para
mai dalinamus milijonus. Va
sario 16 gimnazijos rėmėjų
būrelio vadovas Juozas Lukas
surinko ir į gimnaziją išsiuntė
183 dol. Tie patys komitetų
nariai buvo perrinkti toliau
dirbti.
Kontrolės komisijos nariai
Simutė Jonaitytė, Ray McElhaney ir Juozas Ugianskis tik
rino iždo knygas ir rado visą
finansinę atskaitomybę labai
gerai tvarkomą. Iždininkui
Juozui Lukui išreikšta didelė
padėka už jo darbą. Ta pati
kontrolės komisija buvo per
rinkta dar vieniems metams.
Pagal JAV LB įstatus į apy
linkės valdybą kas metai yra

renkama pusė valdybos narių
dvejų metų kadencijai. Šiais
metais buvo perrinkti Vytau
tas Jonaitis, Juozas Lukas ir
Jonas Treška, Jn. Toliau savo
kadenciją iki kitų metų tęsia
Gražina Kamantienė, Vytau
tas Kamantas ir Petras Treš
ka.
Susirinkimas nutarė paskir
ti 100 dol. auką Valdovų rū
mų atstatymui Vilniuje. Po
diskusijų nutarta pasirūpinti
gražaus lietuviško kryžiaus
Sv. Petro ir Povilo parapijos
lietuvių kapinėse patvarky
mu, nes reikia jį apsaugoti
nuo lietaus ir oro pasikeitimų.
Šį menišką kryžių Lietuvos
krikščionybės jubiliejaus pro
ga sukūrė ir pastatė apylin
kės pakviestas dailininkas
Jurgis Daugvila. Nutarta pa
skirti pinigų ir surasti baldų,
reikalingų daiktų, indų ir kito
kios pagalbos į Grand Rapids
apsigyvenimui iš Lietuvos at
vykstančiai su žalia kortele
jaunai Edmundo ir Jolantos
šeimai. Jie turi dvi dukreles,
4 ir 8 metų amžiaus. Pirmi
ninkas Petras Treška jau pa
rūpino šeimai butą, reikalinga
tik jį pripildyti. Apylinkė ir
anksčiau nuoširdžiai visaip
padėjo iš Lietuvos atvykstan
tiems tautiečiams. Birželio 23
d. lietuvių Šv. Petro ir Povilo
bažnyčioje per 9:30 vai. Mi
šias bus prisiminti iš Lietuvos
ištremtieji per sovietų okupa
cijos metus.
Darbingas metinis susirin
kimas netruko nei valandos.
Po susirinkimo uždarymo visi
vaišinosi kavute, toliau kal
bėjosi apie šios mažos LB apy
linkės veiklą. Buvusio apylin
kės valdybos pirmininko dr.
Beniaus Kušlikio motina, apy
linkės narė Marija Kušlikienė,
tą savaitgalį šventė 88-tąjį
gimtadienį, jos pasveikinti
buvo suvažiavę dukros ir anū
kai.
AP.

„DAINOS” CHORAS — PIETŲ FLORIDOS
LIETUVIŲ PAŽIBA
Kai ketvirtadienio popietę
eini pro Juno Beach esančią
Oceanview metodistų bažny
čią, net keista, kai išgirsti lie
tuviškų dainų garsus. Rodos,
kaip gi čia, netoli Atlanto ir
siūbuojančių palmių, skamba
lietuviška daina! Pasirodo, tai
„Dainos” lietuvių choras repe
tuoja Oceanview bažnyčios pa
talpose kiekvieną ketvirta
dienį nuo 2 iki 4 vai. p.p.,
ruošiasi savo pasirodymams,
koncertams.
Prieš porą metų, pasitrau
kus ilgametei choro vadovei
Irenai Manomaitienei, choro
vadovavimą perėmė neseniai
iš Lietuvos atvykęs muzikas
Jonas Samoška, kuris su
žmona Ona gyvena North
Palm Beach. Jo pastangomis į
chorą įsijungė ir keletas tre
čios bangos lietuvaičių, kurias
„Dainos” choristai sutiko labai
šiltai ir nuoširdžiai.
„Dainos” choristai yra kaip
viena šeima, juos visus jungia
lietuviškos dainos meilė. Visi

choristai uoliai lanko repetici
jas, o kai kurie į repeticijas at
vyksta iš tolimesnių apylin
kių, ketvirtadieniais padary
dami 60 mylių į abi puses.
„Dainos” choro vadovas muz.
Jonas Samoška stengiasi plės
ti dainų ir giesmių repertuarą.
Šalia lietuviškų dainų ir gies
mių, choras šiais metais repe
tavo Mozarto ir kitų kompozi
torių kūrinius. Per Lietuvos

Metams
1/2 metų
3 mėn.
JAV
$100 00
$60 00
$38 00
$11500
$65.00
Kanadųe ir kitur (US.)
$45.00
Tik šeštadienio laida:
$33 00
JAV
$60 00
$45 00
$65 00
Kanadoje ir kitur (US.)
$50 00
$38 00
Užsakant i Lietuvą:
$500 00
$250 00
Oro paštu
Reguliariu paštu
$100 00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160 00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55 00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4.30, šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4 00, šeštadieniais nedirba
• Redakcija už skelbimų turini neatsako Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymų, kų nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo
Siunčiant prašome pasilikti kopųų.
El-paštas:
administracija4Mraugas.org
redakctju4Mraugus.org

rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

------- DR"LPĖTREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL

1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamų kainų. 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.

EDMUNDAS VIŽINAS, MD., SC.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

fl816W.AicharAva.8te 5 $6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitanmų

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

300 Barney Dr., Sultė A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330:
lietuviškai 815-744-8230

KARDIOLOGAS - ŠIRDlfe UGOS

www.oentBrkxsurgerywidbreaethQalh.com

Kab. tel. 773-471-3300

Nepriklausomybės minėjimą
vasario mėn. „Dainos” choras
atliktame koncerte visus nu
stebino gerai paruošta vergų
daina iš Verdi operos „Nabucco”. Ši daina publikos buvo
labai šiltai sutikta.
Vasario mėn. „Dainos” cho
ras buvo pakviestas atlikti
programą (kartu su kitais cho
rais) Oceanview metodistų
bažnyčios suruoštame kon
certe JAV Prezidento pagerbi
mo proga. „Dainos” choras,
vadovaujamas muz. Jono Samoškos, atliko pora dainų ir
buvo publikos labai šiltai
priimtas.
Po pasirodymo „Dainos”
choro vadovas muz. Jonas Sa
moška gavo padėkos laišką iš
Oceanview metodistų bažny
čios choro vadovės su pakvieti
mu ir ateinančiais metais da
lyvauti koncerte.
Šiuo metu „Dainos” choras
jau pradėjo vasaros atostogas,
tačiau spalio mėn. 10 d. vėl
prasidės repeticijos ir ruoša
ateinančiam sezonui. „Dainos”
choras giedos, kaip ir visuo
met, per lietuviškas pamal
das, dalyvaus minėjimų pro
gramose ir žada suruošti savo
koncertą bei dainuoti pas
amerikiečius. „Dainos” choras

be to yra pakviestas koncer
tuoti pas trečios kartos lietu
vius, susibūrusius į „Lithua
nian Heritage” klubą Vero
Beach.
Be meninės programos pa
ruošimo, „Dainos” chorui rei
kia rūpintis ir lėšų telkimu.
Tam tikslui lapkričio mėn. bus
ruošiama gegužinė, į kurią,
tikimasi, suplauks visi pietų
Floridos lietuviai. . t

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

A

Dalia Augūnienė
»

DAYTONA BEACH, FL
„SIETYNO” METINIS
KONCERTAS

Balandžio 14 d., kaip įprasta
kiekvieną antrąjį mėnesio sek
madienį, buvo lietuviškos pa
maldos. Jau keliolika metų šv.
Mišių skaitymus skaitė K. Ba
rimas, bet jis iš tų pareigų pa
sitraukė ir buvo pristatyta
skaitovė Marįja Jankauskie
nė. Giedojo „Sietyno” choras,
vargonais grojo muz. A. Skridulis. Giesmę „Šiluvos Marįja”
(muzika A. Mikulskio, žodžiai
K. Grigaitytės) solo pagiedojo
J. Daugėlienė.
Nukelta į 5 psl.

„Dainos" choras Juno Beach, Floridoje. Chorisčių viduryje vadovas muz. Jonas Samoška.

NĖRA TINKAMO
PRISIMINIMO
STASYS SURANTAS

Atkelta iš 1 psl.
Daug kur nepaprastai šaltos
žiemos ir temperatūros nu
krenta iki -65-75* Celsijaus.
Čia žiaurus klimatas, bet la
bai daug gamtos turtų. Daug
aukso, deimantų, akmens ang
lies, geležies ir kitų rūdų.
Šiems žemės turtams eksploa
tuoti jau 1933 metais buvo
pradėtos steigti Dalstrojaus
valdybos priverstinių darbų
stovyklos, kurioms kalinius —
vergus parūpindavo visų taip
buomą saugumo policija MVD.
Ši Tarybų Rusijos slaptoji
policija buvo įsteigta 1917 me
tais, pavadinta Čeką (rusiškai
Črezvyčainaja komisija), kovai
su kontrarevoliucįja ir sabo
tažu. Gavusi neribotas teises
ir išteklius, Čeką naudojo te
rorą, nepalyginamai baisesnį
už carinės Ochrankos. 1922 m.
vardas buvo pakeistas į
NKVD, o 1946 m. pavadinta
MVD. Tai tebuvo vardų kai
taliojimas, pačiai institucijai
liekant tokia pat raudonojo te
roro įstaiga, kokia ji buvo iš
pradžių sukurta. Čeką, turė
dama neribotą galią, apgaubė
visą Sovietų Sąjungą tarsi ne
pralaužiamu voratinkliu ir se
kė visas valdžios, armijos, reli
gijos, spaudos ir kitas įstaigas,
taip pat ir visus gyventojus.
Į sovietines priverstinių dar
bų stovyklas pirmieji lietuviai
tremtiniai buvo atvežti iš
1941 m. birželio 14-21 d. trė
mimo. Vėliau daug jų atgaben
ta 1945, 1947, 1948 ir 1949
m. masinių trėmimų metais.

Daugelyje šių vietovių dėl
žiauraus klimato ir labai sun
kių sąlygų, maisto trūkumo ir
be tinkamos medicinos prie
žiūros mirtingumas buvo bai
sus (apie 27-52 proc. per me
tus).
Taip, gamta daug ką atstato
ir uždengia, bet kai kada ir
parodo. Gausių gamtos turtų
eksploatacįjai reikia gerų geo
logų ir instrumentų. Neseniai
Amerikos ir Kanados geologai
buvo nusamdyti tyrinėti dide
les ir plačias Magadano ir Kolymos sritis. Magadanas pra
sideda pietuose prie Ochotsko
jūros ir šiaurėje su Kolymos
sritimi prieina prie Rytų Sibi
ro jūros bei Rytinio Atlanto
vandenyno. Kolymos sritis va
karinėje dalyje jungiasi su
mums gerai žinomu Laptevo
sąsiauriu, prie kurio mirė tiek
daug lietuvių.
Vakariečiai geologai pernai
daug dirbo Kolymos upės slė
nyje, ieškodami įvairių gamtos
turtų. Vienas jų, Mackenzie
Instituto bendradarbis, buvo
šiek tiek girdėjęs apie komu
nizmo ir Sovietų Sąjungos is
toriją bei šių šiaurės sričių
liūdną praeitį. Jie tuojau daug
kur pradėjo pastebėti žmonių
palaikus: skeletus, kaukoles,
galūnių ir kitus kaulus Jie
buvo priblokšti tų palaikų
gausumu, nes jų yra ne tik
apie buvusias stovyklas ar
įvairias kasyklas, bet taip pat
ir prie jų naujų tyrimų vietų.
Jų žodžiais, tuose rąjonuose
žemės paviršiuje yra milįjonai

nį laikotarpį likvidavo žymiai
daugiau ir, pagal profesoriaus
Rummel duomenis, sunaikino
61.9 milijonus žmonių. Sovie
tų aukos dažnai buvo naudoja
mos sunkiems darbams, be
veik be maisto, mirdavo iš ba
do, nuo šalčio ir be reikiamos
medicinos pagalbos.
Nuo pat pirmųjų Lenino val
džios dienų iki paskutinio ko
munizmo atodūsio 1991 m. so
vietinė sistema buvo mirtina.
Žmonių kaulų pribarstyti slė
niai ir miškai tolimose Koly
mos bei Magadano srityse yra
ne vienos kapinės buvusioje
sovietįjoje. Tas A. Solženicino
aprašytas archipelagas tęsėsi
per visą Sovietų Sąjungą, net
ir didesni miestai turėdavo ne
tolimas vietoves, kur saugumo
policija (MVD) galėdavo iš
mesti šimtus tūkstančių la
vonų. Kolymos-Magadan sto
vyklos buvo baisiausios ir
žiauriausios visoje sistemoje,
kurių net ir Solženicinas ne
norėjo ar bijojo aprašyti.
1991 m. Aushwitz-Birkenau
vietovių muziejus ir administ
racija mano, kad tenai naciai
likvidavo apie 1.2 ar 1.5 mili
jono žmonių. Tolimose Maga
dano ir Kolymos stovyklose
žuvo per 3 milijonus. Taip ra
šo Robert Conųuest savo kny
goje apie šią sritį. Vokietija
daug kartų atsiprašė už savo
kaltę. Dauguma vokiečių jau
čia gėdą už tai, kas buvo pada
ryta, ir vietovės kaip Aushwitz ilgai gulės ant jų sąžinės,
gal ir ateinančioms kartoms.
Rusijoje apie Gulag retai vie
šai kalbama ir beveik visos
vietovės yra paliktos gamtai ir
laikui, pražūti be paminklų,
be lankytojų pagarbos. Neat
rodo, kad vokiečiai kada nors
pakartotų nusikaltimus, kaip
Hitlerio laikais. Bet ar to gali
ma laukti iš tylinčių buvusių
Sovietų Sąjungos žmonių? Gal
bent vieną dieną prie milijonų
nepripažintų kankinių palai
kų, prisijungs nauji...
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Danutė Bindokienė

Visų patenkinti
neįmanoma

Vilniuje pristatyta nauja kny
ga — „Solt Leik Sitis: spalvin
ga baltoji olimpiada”. Tai lei
dinys apie metų pradžioje JAV
vykusias XIX žiemos olim
pines žaidynes bei Lietuvos
sportininkų pasirodymą jose.
Knygos autoriai — dienraščio
„Lietuvos rytas” vyriausiojo
redaktoriaus pavaduotojas Re
migijus Kazilionis ir fotogra
fas Juozas Šalkauskas. Anks
čiau buvo išleistos Lietuvos
sportininkus įamžinusios kny
gos „Šiltas šaltas Lilehameris”
bei „Permainingasis Naga
nas”.
(BNS)

Birželio viduryje Dalias,
TX, pagaliau įvyko ilgai lauk
toji JAV katalikų vyskupų
konferencija, svarsčiusi, kaip
užgesinti pastaruoju metu vis
dar liepsnojantį, kunigų nusi
kalstamumo įžiebtą, gaisrą.
Taip pat ieškoti priemonių,
kurios padėtų atitaisyti žalą,
padarytą Bažnyčiai, atstatyti
tikinčiųjų pasitikėjimą.
Svarstybos pasibaigė. Nu
tarimas padarytas. Ir gan
griežtas: vienas kunigo nusi
žengimas — sudiev kunigys
tei! Ši taisyklė taikoma vi
siems kunigams, kurie bet
kuomet apkaltinti (žinoma,
jeigu kaltė įrodoma) pedofili
jos veiksmu, nepaisant, ar tai
įvyko prieš daug metų, ar vi
sai neseniai.
Birželio 15 d. priimtas Ame
rikos katalikų vyskupų nuta
rimas buvo tarytum š.m. pa
vasarį vykusio JAV kardinolų
suvažiavimo tęsinys. Plačiai
nuvilnijus kunigų pedofilijos
iššauktam pasipiktinimui ir
vis aštrėjanti kritika Katalikų
Bažnyčios hierarchijai šiame
krašte, popiežius Jonas Pau
lius II sukvietė į Vatikaną
pasitarimams visus JAV kar
dinolus. Pasklidus žiniai, kad
toks pasitarimas kviečiamas,
buvo įvairių spėliojimų, kokių
nutarimų ar pakeitimų gali
ma laukti. Kai nieko konkre
tesnio nesulaukta, daugelis ti
kinčiųjų liko nusivylę, o ži
niasklaida, nepraleidusį nei
vienos progos „iškelti viešu
mon vis naujus katalikų dva
sininkijos nusikaltimus, nepa
gailėjo kritikos Bažnyčiai ap
skritai”, (Čikagos arkidiecezijos kardinolas Francis Geroge
žiniasklaidą net apkaltino
„komunistinės taktikos pa
naudojimu”).
Rodos, būtų visa; logiška,
jog po tokio griežto JAV kata
likų vyskupų konferencijos
nutarimo ir kritikai, ir visi
kiti suprastų, kad atėjo metas
šią temą pastumti į šalį. Tik
laikas užgydys padarytas
žaizdas ir padės išspręsti pro
blemas, atsiradusias dėl per
ilgo neveiklumo.
Tačiau, deja, taip nėra. Ne
praėjus nei mėnesiui po kon
ferencijos, atsirado naujų
problemų, nesusipratimų ir...
kritikos. Kadangi kai kurie
nusikaltimai įvyko jau labai
seniai, o vėlesnis juos pada
riusių dvasininkų gyvenimas
ir pastoracinis darbas buvo be
priekaištų, daugelis žmonių
(išskyrus, žinoma, nusikalti
mo aukas) nusižengimus ne

tik pamiršo, bet ir atleido. Ku
nigai ir klebonai, dirbantys
parapijose, užsitarnavo tikin
čiųjų pagarbą, pasitikėjimą ir
meilę.
Visgi vyskupų konferenci
jos nutarimo tekstas nenuma
to išimčių: taisyklė taikoma
visiems vienodai. Jeigu kuni
gas bet kuomet savo gyvenime
padarė pedofilijos nuodėmę,
turi būti atleistas iš pareigų,
nepaisant parapijiečių norų
ar prašymų. Vienas toks pa
vyzdys yra ir New Buffalo,
Mich., katalikų parapijoje, ku
rios klebonas prieš 20 metų
tuo būdu nusidėjo. Nors jis
savo nuodėmę išpažino, nuo
širdžiai gailėjosi, prisipažino
net savo parapijiečiams, bet
— taisyklė yra taisyklė. Kuni
gas, dabar jau 55 metų am
žiaus, praėjusį sekmadienį St.
Mary of the Lake parapijos
bažnyčioje aukojo savo pasku
tines Mišias. Parapijiečiai sa
vo klebono gailisi, bet jų pro
testai krinta į kurčias ausis
diecezijoje. Panaši padėtis yra
Čikagoje, Holy Angels parapi
joje. Jos klebonas 1970 m. pri
sipažino turėjęs lytinių santy
kių su jaunu berniuku. Nuo
to laiko jokių nusižengimų ne
buvo: tai buvo rūpestingas ir
žmonių gerbiamas kunigas.
Parapijiečiai žada apeliuoti,
rinkti parašus ir kitais būdais
'mėginti, kad klebonas būtų
paliktas.
Tai tik du įvykiai iš dau
gybės panašių, šiuo metu pa
sireiškiančių
katalikiškose
JAV parapijose. Vyskupai,
grįžę iš konferencijos, ilgai
nedelsdami, pradėjo nutarimą
vykdyti. Tačiau kritikai ne
rimsta: reikalauja daug dau
giau ir griežtesnių priemonių,
kurių tarpe — kad bausmės
susilauktų ir vyskupai (ar
kardinolai), kurie žinojo apie
dvasininkų nusikaltimus, bet
stengėsi juos užtušuoti, „ty
liai susitvarkyti”. Antra ver
tus, Katalikų Bažnyčia visais
laikais buvo daug skaudžiau
kritikuojama ir turėjo dau
giau priešų, negu kitos reli
ginės bendruomenės. Žinia
sklaida taip pat dar nesi
ruošia nurimti, savo užuomi
nomis ir nuolatiniu dėmesiu
šiems nusikaltimams kiršydama ir Bažnyčios priešus, ir
tikinčiuosius.
Klaidos padarytos, tačiau,
be abejo, jos nepasikartos.
Laikas užmiršti ir atleisti.
Lengviausias būdas tai pada
ryti: nustokime nuolat apie
tai kalbėję ir kritikavę.

būtų įdomu ilgiau jame laiką į viešbutį pietauti. Pietūs bu įvairinti išeidavome po Taliną
praleisti. Tiesa, miestas įdo vo skanūs. Nežinau, ar tik pasivaikščioti, po parduotuves
mus gal poros dienų pasisve mus visą laiką taip maitino, pasižvalgyti. Tiesa, ir ten kaž
čiavimui, bet ne ilgiau, o mes ar ir visus ten apsistojusius, ko įdomaus nerasdavome, su
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turėjome jame išbūti tiek pat nes, kur mes valgėme, be mū estais susikalbėti nemokėjo
sų grupės, kitų žmonių nesi- me, nors greit pastebėdavome
Žinodamas mus laiko, kaip ir Vilniuje.
Gaila buvo. Pen dinamam.
maišė,
tad ir ką kiti valgė, ne jų rodomas simpatijas mums.
Pirmoji diena buvo įdomi.
kios dienos labai greit pras esant lietuvius, juokaudamas
teko
matyti.
Tiesa, nebepamenu kelintą
linko, tikrai nebūtų prailgę, paaiškino, kad žodis ‘viru’ Mūsų vadovas išvedė apžiū
Po pietų jau niekur nebe dieną mums taip begyvenant,
jei dar ir kitas penkias būtų estiškai reiškia visai ką kitą, rėti Talino miestą ir jo įžy
negu lietuviškai. Matyt, ži mybių. Ėjome pėsti, nes vis vedė, turėjome daug laisvo lai pas mus atsidangino Stenlio
leidę Vilniuje pagyventi.
Rytojaus dieną neskubėjo nojo ką lietuviškai žodis „vy kas buvo Čia pat. liti pietų ir ko, galėjome daryti ką norė brolis. Mums buvo staigme
mūsų skraidinti į Taliną. Jau ras" reiškia. Tad padrąsino neskubėdami didesnę dalį ap jome. Jei būtume buvę Vilniu na, nes girdėjome, kad ten be
po pietų susitalpinome į auto moteris, kad tai nėra vien vy žiūrėjome. Įspūdingiausiai bu je, nebūtų reikėję nuobo valdžios leidimo kur nors to
busą ir palikome „Gintarą”. rams skirtas viešbutis ir pra vo viduramžiais statyta Ta džiauti, o čia greit pasijutome liau nuvažiuoti nebuvo gali
ma. Vis tik jis atvažiavo, net
Diena buvo graži, be debesėlio šė nesibauginti, jaustis pato lino pilis. Atrodė, estai ja di vieniši.
danguje. Stebėjau, nors ir iš giai. Tikrai, kai pamatėme, džiavosi, gražiai užlaikė. Ir
Taip po tos pirmos dienos ir per naktį pas mus pernak
aukštai, savo tėvynės laukus. pripažinome, kad gražus pas mūsų vadovas apie jos praeitį Talino apžiūrėjimo viskas ir vojo ir tik kitą dieną, dar su
Netruko ilgai ir atsiradome tatas, aštuoniolikos aukštų, nepagailėjo smulkiai papasa pasibaigė. Atrodė, ir mūsų Stenliu aplankęs dolerinę, iš
Taline. Čia irgi oro uostas suomių statybos, tik, kaip vė koti. Po to perėjome per visą vadovas daugiau ko nors įdo važiavo atgal į namus.
Kitą dieną, lyg paukšteliai
buvo apmiręs, jokio judėjimo. liau pastebėjome, turistų ne miesto centrą vis su mūsų va mesnio mums parodyti nebe
paleisti
iš narvo, be liūdesio
dovo
smulkiu
apipasakojimu
turėjo.
Ryte
susirinkdavome
Prie oro uosto pastato mus perpildytas, reikėjo juos gau
pasitiko Talino vadovas — dyti. Ir mes buvome vieni iš apie kiekvieną žymesnį pas pusryčiauti, pabendraudavo palikome Taliną. Malonus ir
jaunas estas. Labai nuoširdus, tokių sugautų „aukų” atiduo tatą ar vietovę, kas ne kiek me kurį laiką ir eidavome draugiškas tas Talino vado
matyt, jau buvo informuotas, ti Talinui priklausančią dalį. vieną per daug domino. Mo kas kur susigalvodavo iki pie vas, išsiskiriant atsisveikino,
kad mes lietuviai iš Amerikos,
Taliną dar iš mokyklos laikų terys ir Taline nepamiršo už tų. Po pietų ir vėl tas pats iki kaip bendro likimo tautos ats
tas su mumis pradėjo kalbėti žinojome kaip Estijos sostinę. siminti apie dolerinę. Užvedė vakarienės, po kurios jau visa tovas ir paminėjo: jei gyveni
ne rusiškai, bet angliškai.
Dydžiu nepasižymintis mies vadovas mus ir į ją, tik palygi grupė susispiesdavo viešbučio me bet kuriam iš jūsų vėl pa
Susėdus į autobusą, jis tuo tas. Mažesnis už Vilnių, gal nus ją su matytomis pana vestibiulyje, kur netoliese ir sitaikytų panašia krytimi ke
jau ėmėsi supažindinti su Ta net ir už Kauną, tik buvo šiomis parduotuvėmis Mask baras buvo, taip ir leidome liauti, neprasilenkite ir Talino
linu, kad mes būsime apgy uostamiestis. Kai daugiau su voje ar Vilniuje, šita labai laiką, besidalindami įdomes bent trumpam užsukti. Padė
kojome ir mes jam šiltai, tik
niais pasipasakojimais.
vendinti moderniškiausiame sipažinome su juo, net ir įžy varganai atrodė.
Gerai pasivaikščioję grįžome
Mudu su Stenliu laikui pa vargu ar buvo bent vienas, khjo viešbutyje, „Viru” vardu va mybių nekažkiek turėjo, kad

ris būtų turėjęs kantrybės dar
kartą panašiai laiką leisti.
Iš Talino dar nebuvo mūsų
kelias atgal į namus. Dar Le
ningradas mūsų laukė. Čia vėl
buvo keista: panašiai, kaip
Maskvoje, užtruko ilgai, kol
atgabeno laiptus iš lėktuvo iš
lipti. Sėdėjome gerą pusvalan
dį lėktuve, manydami, kad ir
čia su mumis kažkas netvar
koje.
Išlipus iš lėktuvo vėl pana
šiai, susodino į autobusą ir į
viešbutį, kur vėl skirstymas į
kambarius. Nespėjus kiek su
šilti, atsiranda Leningrado va
dovė ir veža mus Leningrado
apžiūrėti.
Leningradas tai ne Talinas,
čia daug visokių įdomių vietų
gali pamatyti. Veža mus per
kanalus. Sako, Leningradas
yra tarp kanalų pastatytas,
atrodo, tik tiltais per kanalus
ir važiuoji. Per dvi dienas
daug ką pamatėme. Nuvežė
mus prie ištaigingų carų vasa
ros rūmų, stovinčių ant pla
čios Nevos upės kranto, ma
tėme ten ir to laiko karo laivą
„Aurorą”, iš kurio buvo paleis

ti pirmieji šūviai į caro rūmus,
kas laikoma bolševikinės revo
liucijos pradžia. Pravežė ir pro
vietas, kurias Antrojo pasauli
nio karo — Leningrado apsu
pimo metu, vokiečiai jau buvo
užėmę. Viskas įdomu, tik ne
viską prisimeni.

Prasmingeanio lietuvių tremtinių kančios keliui paminėti paminklo tebe
laukia ir Sibiro platybės.
Rimvydo Racėno nuotrauka

„kapų”, kuriuos pavasario at
lydžiai ir šalčiai kasmet iške
lia į paviršių. Susidaro klai
kus vaizdas, nes kaukolės ir
kiti kaulai, tokie kaip rankų,
atrodo, prašo ar reikalauja ko
kio nors tinkamo prisiminimo
ir gal pamokos žmonijai.
Čia labai retai kas atvyksta,
bet beveik niekas nenori net
žinoti, kieno palaikai čia blaš
komi ir kodėl čia tiek daug mi
rė. Aushwitco-Birkenau ir vi
sos kitos nacių mirties stovyk

Viena didžiausių Lietuvoje elektronikos bendrovių — kineskopų gamykla „Ekranas" — birželio 7 d. Panevėžyje
Šventė savo gyvavimo 40 metų sukaktį. „Ekranas” dirba taip veiksmingai, kad Vakarų Europos rinkoje savo
gaminiais gali konkuruoti su garsiomis užsienio bendrovėmis.
(Elta) nuotrauka

„Panevėžio balso”

ĮSPŪDŽIAI IŠ PIRMO APSILANKYMO
SOVIETINĖJE LIETUVOJE

los yra gerai prižiūrimos, lan
komos. Valstybių vadovai, ku
rie lanko Lenkiją ir kitas vie
toves, kur buvo tų nacių naiki
nimo stovyklų, dažnai jas ap
lanko ir pagerbia žuvusius.
Daug kur statomi paminklai,
mauzoliejai, buvo paruošta
daugybė kino filmų, užregist
ruota šimtai istorijų ir viskas
daroma taip, kad žmonija net
per ateinančius šimtmečius
neužmirštų nacių aukų nu
žmoginimo ir sunaikinimo.
Gaila, nors komunizmo au
kų skaičius buvo žymiai dides
nis, Rusijoje niekas nestato jo
kių, kad ir mažų, paminklų ir,
atrodo, niekas neieško jokių
kaltininkų ar kankintojų, ne
nori nieko perduoti dabarti
nei nei būsimoms kartoms.
Komunizmo eiga yra įtraukta
į šiokius tokius metraščius,
kurių beveik niekas nemato ar
nenori matyti. Be Aleksandro
Solženicin veikalo „Viena die
na iŠ Ivan Denisovič gyveni
mo”, kuri buvo išleista 1962
m., nors ir laimėjo Nobelio
premiją, buvo 1966 m. už
drausta skaityti buvusioje So
vietų Sąjungoje. Ir dabar dau
guma knygų apie sovietų ma
sines žudynes yra parašomos
užsienio rašytojų, kurie ne
daug pažįsta komunizmą iš
arčiau. Šių laikų žymiausias
masinių žudynių tyrinėjimo
autoritetas yra profesorius R.
J. Rummel. Pagal profesorių
Rummel, naciai sunaikino
apie 20.9 milijonų žmonių. So
vietinė sistema per savo ilges

Duomenys naudoti iŠ „McKensey Ins
titute News Letter”, 2002 m. sausio
mėn. ir Lietuvių Enciklopedijos (Bos
ton).

* Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto būstinėje

Po maždaug dviejų dienų
Leningrado apžiūrėjimui mū
sų viešnagė toje nesvetingoje
šalyje baigėsi. Miglotą birže
lio 12-liktos rytą vėl sulaipino
į autobusą ir išvežė į Lenin
grado oro uostą kelionei, šį
kartą jau į namus.

Čia vėl prasidėjo įprastos
muitinės perėjimo ceremoni
jos: dokumentų tikrinimas, iš
vežamo turto peržiūrėjimas.
Visi bauginosi. Gal visa ta
procedūra nebūtų buvusi to
kia bauginanti, jei mes patys
nebūtume persistengę su vi
sokiomis dovanomis ir suve
nyrų pirkimu.
Nebuvo nė vieno iš mūsų
važiavusių „nekalto”.
Bus daugiau
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BANGA GENA BANGĄ, BET
NEPAPLAUNA ENTUZIAZMO
LIETUVYBEI

Finansų ministrė Dalia Gry
bauskaitė atkreipė dėmesį,
kad esant kritinei situacijai,
neturėti valstybės rankose at
sargų būtų neatleistina. „Tai
strateginis produktas. Atsi
minkime 1999 metų situaciją,
kai buvo sudėtinga situacija
su pinigais ir egzistavo mono
polinis komercinių bankų su
sitarimas nėskolinti valstybei
ir kai skolinamės už 20 proc.

Pranešimas iš Dainavos JAV LB Darbo konferencijos

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
„Mūsų tikslai šį savaitgalį
yra išnagrinėti, ką mes daro
me, kas veikia, kas ne; kokios
galimybės mūsų laukia, kaip
galime pasinaudoti kitų patir
timi ir ką specifiniai mes savo
miestuose ar rajonuose galime
atlikti”. Tai dalis atidaromojo
žodžio, tarto Sauliaus Anužio
JAV LB Krašto valdybos su
ruoštoje darbo konferencijoje,
įvykusioje birželio 7-9 d. Dai
navos jaunimo stovykloje,
Manchester, MI. „Šioje konfe
rencijoje mes norėjome 'naujo
kraujo’. Visi pastebėsite, kad
trūksta 'bendruomenės vilkų’,
kurie per paskutiniuosius 50
metų išeivijoje ne tik išlaikė
lietuvybę, bet ir išaugino dalį
čia susirinkusiųjų. Keletas jų
sutiko kartu su mumis at
sisėsti ir apkalbėti tolimesnę
veiklą”, — tęsė Saulus Anužis,
Amerikoje gimęs antrosios
bangos sūnus, kuris buvo šios
darbo konferencijos koordina
torius.
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkas Algimantas Gečys,
sveikindamas
konferencijos
dalyvius, linkėjo, kad pras
mingas konferencijos šūkis
„Tikėkime savo ateitimi!” ly
dėtų visus kiekviename gyve
nimo žingsnyje. „Išeivijos sąly
gomis lietuvių išlikimas pasie
kiamas, tą tikėjimą grindžiant
tvirtu ryžtu ir pasiaukojančiu
darbu”, rašė jis. Arti penkias
dešimt konferencijos dalyvių
šį sveikinimą rado profesiona
liai paruoštame suvažiavimo
apląnke, kuriame buvo daug
vertingos ir reikalingos infor
macijos.
Dr. Romualdas Kriaučiūnas,
Krašto valdybos vicepirminin
kas organizaciniams reika
lams, atsakingas už konferen
cijos suorganizavimą, primin
damas, kad buvo norima su
traukti naujų veidų ir naujų
minčių, suvažiavusius prašė
pakelti ranką, jei buvo Dainavon atvykę pirmą kartą. Dau
guma rankas pakėlė. Progra
mos atlikėjų buvo keturiolika.
Pagal gimimą jie pasiskirstė
taip: 3 gimę JAV, 1 Vokieti
joje, 9 Lietuvoje ir 1 Kanadoje.
Pagal atvykimo bangas, viena
buvo pirmosios bangos palikuonė, savo pastangomis ne
seniai išmokusi lietuvių kalbą,
aštuoni antrosios bangos ir
likusieji 5 — trečiosios ban
gos. Visa konferencija vyko
lietuvių kalba.

Dauguma konferencijos da
lyvių suvažiavo penktadienio
vakare. Rytojaus rytą įvadinę
paskaitą skaitė Ingrida Bub
lienė, Lietuvos Respublikos
garbės konsulė Ohio valstijoje.
Kalbėjo daugiau, iš Lietuvių
Bendruomenės sąjūdžio pers
pektyvos. „Negatyvias nuotai
kas turime pakeisti meilės
aistra... Lietuviškus rūpesčius
arba nugalime, arba jie nugali
mus... Ką jums duos Lietuvių
Bendruomenė ir ką jūs duo
site jai?”, klausė ji.
Po to vykusiame simpoziu
me ir vėliau pasidalinus į dis
kusinius būrelius, dorotasi su
šiais klausimais: ką lietuviš
koje veikloje turime? Ko joje
trūksta? Kaip ir kur gauti to,
ko mums reikia?
Akademiškai
paruoštame
pranešime Aldas Kriaučiūnas,
dar prieš konferenciją paruo
šęs ir pravedęs apklausos an
ketą, pristatė gautus rezulta
tus, surinktus iš 472 atsa
kovų. Kalbėdamas apie bangų
skirtumus, jis pastebėjo, kad
esame daugiau panašūs negu
skirtingi. Daugumas atsakovų
pasinaudojo
elektroninėmis
informacijos apsikeitimo prie
monėmis.
Pasidalinta sėkmingų pro
jektų ar programų informaci
ja. Aptarta, ką konferencijos
dalyviai darys, grįžę namo.
Išryškinta šešetas svarbių
projektų, kurie turėtų būti
JAV LB vadovų dėmesio cent
re. Pasisakyta už pagalbos
centrų steigimą naujai atvyks
tantiems, siūlyta konkretūs
informacijos padidinimo va
riantai. Pabrėžta sporto svar
ba,
tinanti bangų bendra
vimą. Jalvota, kad reikia in
tensyvinti vaikų pasikeitimo
programas, kur vaikai iš JAV
vyktų į Lietuvą ir dalyvautų
stovyklose ar panašiuose pras
minguose renginiuose. Tuo pa
čiu būtų kviečiami vaikai iš
Lietuvos, ar tai Neringon, ar
Dainavon, ar Rakan, ar kur
kitur.
Pagarbiai prisiminta Lietu
vių Bendruomenės prasminga
veikla ir paruoštas pareiški
mas JAV LB Tarybai: „Norime
jus užtikrinti, kad jūsų pra
dėta veikla bus puoselėjama
III bangos lietuvių. Bendra
darbiaujant ir atsižvelgiant į
mūsų kartų skirtumus, išmo
kime bendro abipusio suprati
mo, nes mus visus vienija tas

..Tikėkime savo ateitimi” konferencijos organizatoriai (iš kairės): JAV LB
Krašto valdybos vicepirm. organizaciniams reikalams dr. Romualdas
Kriaučiūnas, Birutė Bublienė, Aidas Kriaučiūnas, Irena Kriaučiūnienė,
LB Lansing apylinkės pirm., JAV LB Tarybos narys, PLB visuomeninių
reikalų komisijos pirm. Saulius Anužis.
Lino Johansono nuotr.

palūkanas — aš nenorėčiau,
kad tokioje situacijoje atsidur
tume ir dėl kuro”, priminė mi
nistrė.
Vyriausiasis euroderybiniųkas Petras Auštrevičius at
kreipė vyriausybės narių dė
mesį, kad tai nėra galutinės
kaupimo apimtys — Europos
Sąjungoje diskutuojama dėl
privalomų atsargų turėjimo
120 dienų.
(Elta)

Vytautas Landsbergis negaus
„prezidentinės” pensijos
Dr. Romualdas Kriaučiūnas (kairėje) ir Linas Johansonas Dainavoje da
lijasi įspūdžiais.

Sigita Šimkuvienė iš Connecticut.

pats vienas, visiems brangus
žodis Lietuva”.
Mintyse konferencijos už
sklandai Dalia Puškorienė ir
Rita Šakenienė šviesiai-tiesiai
pasisakė už JAV LB reikalin
gumą, pripažindamos, kad rei
kia pasikeitimų be veiklos gai
rių peržiūrėjimo ir jų perkė
limo.
Konferencijos suvestinėje dr.
Romualdas Kriaučiūnas teigė:
„Suvažiavome iš plačios Ame
rikos, daug kas vieni kitų ne
pažįstantys. Išsiskiriame, pa
jutę lietuvišką mistiką Daina
voje. Išsiskiriame kaip bičiu
liai, gal net draugai, kuriems Susitikusios Dainavoje, LB Krašto valdybos ruoštame „kartų pokalbyje"
rūpi lietuvybė. Išsiskiriame, (iš kairės): Liuda Flores iš Texas ir Dalia Puškorienė iš Ohio.
daugiau ar mažiau pajutę, konferenciją plačiau aprašyti
ruošti ir išdalinti. Konferenci
kad ateis yra jūsų rankose”.
lietuviškoje spaudoje, kurios ja bus plačiau aprašyta ir
Aštuoni dalyviai pasižadėjo adresai buvo iš anksto pa „Drauge”.

Pasaulio futbolo čempionate

* Po antradienį sužaistų
pasaulio futbolo čempio
nato Pietų Korėjoje ir Japoni
joje aštuntfinalio rungtynių
kovą pirmenybėse tęsia aštuonios stipriausios rinktinės.
* Per 56 rungtynes, ku
riose užregistruota 15 ly
giųjų, įmušti 147 įvarčiai (2.63
įvarčio per rungtynes).
* Pirmajame kėlinyje ko
mandos įmušė 62 įvarčius,
antrajame — 83.
* Du „auksinius” įvarčius
komandos įmušė per pratę
simą, ir vienose rungtynėse
prireikė 11 metrų baudinių se
rijos.

*
Daugiausia
įvarčių
čempionate — 13 — įmušė
Brazilijos rinktinė, o Vokieti
jos vienuolikės puolėjas Miroslav Klose ir brazilas Ronaldo
su 5 įvarčiais yra rezultaty
viausi čempionato žaidėjai.
* Trys komandos — Kini
ja, Prancūzija ir Saudi Ara
bija — čempionatą paliko taip
ir neįmušusios įvarčio, o Ang
lijos ir Vokietijos rinktinės per
4 rungtynes į savo vartus pra
leido vos po vieną įvartį.
* Vokietijos rinktinė dau
giausia kartų čempionate
— net 64 kartus — smūgiavo į
varžovų vartus, tačiau dau
giausia į vartų plotą (31 kar
tą) — pataikė Brazilijos rink
tinė.
* Daugiausia pražangų —
62 — padaryta Japonijos ir
Rusijos rinktinių susitikime.
Būtent Japonijos rinktinė ir
žaidžia „nešvariausiai” — ji
prasižengė net 99 kartus.

* Greičiausio įvarčio au
toriumi išlieka Lenkijos
rinktinės žaidėjas Emmanuel
Olisadebe, kuris jau 3 rungty
nių minutę pasiuntė kamuolį į
JAV komandos vartus.
* Daugiausia kortelių —
po 12 — teisėjai parodė Vo
kietijos, Senegalo ir Turkijos
futbolininkams.
* Drausmingiausia ko
manda — Nigerija, kurios
žaidėjams parodytos tik dvi
geltonos kortelės.

* Rungtynių teisėjai net
penkiolika kartų skyrė 18
metrų baudinius, iš jų trylika
buvo įmušta.
* Po rungtynių vykusioje
11 metrų baudinių serijoje
iš 10 smūgių taiklūs buvo tik
5.
* Trys žaidėjai įsimušė
įvarčius į savo vartus.
* Argentinos rinktinė ir
toliau lieka kėlusi daugiau
sia kampinių — 33 per 3
rungtynes, kai Saudo Arabijos
vienuolikės žaidėjai nuo kam
pinio gairelės smūgiavo vos
keturis kartus.
* Silpniausiai dirbo Kini
jos rinktinės
„puolimo
grandis”, varžovų vartams
grasinusi 19 kartų, na, o Tuni
so futbolininkai į vartų plotą
tepataikė vos 6 kartus.
* Iš žaidėjų dažniausiai
— 19 kartų — į vartus smū
giavo italas Christian Vieri, o
Brazilijos rinktinės žaidėjas
Ronaldo daugiausiai kartų —
12 — pataikė į vartų plotą.

Ronaldo

* Didžiausią pozicinę
persvarą turėjo Meksikos
rinktinė, kuri rungtynėse su
JAV net 67 proc. laiko kontro
liavo kamuolį, tačiau tai ne
padėjo meksikiečiams išvengti
pralaimėjimo.
* Per 56 rungtynes žai
dėjams parodyta jau 16 rau
donų kortelių. Po dvi raudo
nas korteles buvo parodyta
net 4 rungtynėse: Brazilija Turkija, Kamerūnas-Vokietija, Slovėnija-Paragvajus ir
Portugalija-Pietų Korėja. Tur
kijos ir Portugalijos komandų
žaidėjams buvo parodytos po
dvi raudonas korteles.
* Čempionate parodyta
net 230 geltonų kortelių
(neskaičiuojamos kortelės pa
rodytos žaidėjams, kurie „už
dirbo” ii’ raudonas korteles).

* Daugiausia kortelių —
14 (dvi raudonos ir 12 gelto
nų) — parodyta Kamerūno ir
Vokietijos komandų susitiki
me, o per Vokietijos-Airijos ir
Nigerijos-Anglijos
rinktinių
rungtynes kortelių prieš save
žaidėjai neišvydo.
* Daugiausia kartų — po
20 — nuošalėje pabuvojo
Brazilijos ir Ispanijos futboli
ninkai.

Atkelta iš 1 psl.
kuris nebu
vo išrinktas Respublikos pre
zidentu, galėtų gauti preziden
to pensiją”, pabrėžiama nuta
rime.
Todėl pripažinta, kad Val
stybinių pensijų įstatymo nuo
stata, pagal kurią Aukščiau
siosios tarybos pirmininkui,
išėjusiam iš valstybės tarny
bos, skiriama ir mokama Res
publikos Prezidento valstybi
nė pensija prieštarauja Kons
titucijai. Be to, ginčytą įstaty
mą Konstitucinis teismas pri
pažino prieštaraujant Konsti
tucijai ir todėl, kad jis patvir

Tarptautinis komitetas siūlys žydų turto
grąžinimo principus
Atkelta iš 1 psl.
premjeru Algirdu Brazausku
išsakė Tarptautinio komiteto
žydų bendruomeninio turto
I '’tuvoje klausimais koordi
natorius rabinas Andrew Ba
ker.
,A- Baker pristatė vyriau
sybės vadovui Tarptautinio
komiteto narius bei išreiškė
pageidavimą, dirbant kartu su
Lietuvos vyriausybės atsto
vais, pasiūlyti principus, ku
riais remiantis būtų spren
džiami teisių į žydų bendruomeūių turėtą ir išlikusį turtą
atstatymo klausimai”, pranešė
vyria 'bės spaudos tarnyba.
Ministras pirmininkas supa
žindino Tarptautinio komiteto
delegacijos narius su vyriau

Atkelta iš 1 psl.
kūrėsi nuo akmens amžiaus.
Savo laiku čia buvo ir Lietu
vos sostinė”, sakė jis.
Kultūros ministerijos atsto
vas teigia, kad Kernavės pate
kimas į UNESCO globojamų
objektų sąrašą yra garbės ir
prestižo reikalas, kartu padė
siantis pritraukti pasaulio
fondų lėšų bei paskatinsiantis
turizmą. Tuo tarpu Kernavės
muziejaus direktorius Saulius
Vadišius pripažįsta, kad šiuo
metu Kernavėje turistais men
kai pasirūpinta. „Absoliučiai

su jumis sutinku. Manau, kad
tai infrastruktūros atsiradi
mui smarkiai padėtų. Pradėtų
kurtlk agroturizmas, mote
liai...”, viliasi S. Vadišįus., ,,
Šiuo metu, mirus ilgametei
Lietuvos atstovei prie UNES
CO Ugnei Karvelis, šis postas
laisvas. Tačiau prezidentas
Valdas Adamkus jau yra pa
reiškęs, kad sutinka, jog nau
jąja atstove prie UNESCO
taptų Ina Marčiulionytė, da
bar dirbanti Kultūros vicemi
nistre. ‘
(Elta)

•SKELBIMAI*
PASLAUGOS
Įrengiame „basement”, virtuves,
dedame medines grindis, darome
„deck”, staliaus ir kitus smulkaus
remonto darbus. Aukšta darbų
kokybė, žemos kainos.Turiu
draudimą. Tel. 773-254-0759;
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO
VĖSINTUVUS.
H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.

Parengė Daiva Guzelytė-Švabienė

sybės nutarimu, kuriuo buvo
patvirtinta komisija žydų ben
druomenių išlikusio nekilrojamojo turto problemoms spręs
ti. Komisijai pavesta priimti1 iš
Tarptautinio komiteto infor
maciją apie Lietuvos žydų
bendruomenių išlikusį nekil
nojamąjį turtą, įvertinti ją ir
iki 2002 m. lapkričio* 1 d. pa
teikti vyriausybei. 1
Išlikusio nekilnojamojo tur
to grąžinimas šiuo metu iš
dalies sprendžiamas remiantis
galiojančiais įstatymais, ta
čiau vyriausybė yra paža
dėjusi ieškoti ir kitų šios prob
lemos sprendimo būdų, siek
dama, jog turtinių klausimų
tarp žydų bendruomenės ir
Lietuvos liktų kuo mažiau.

Kernavė turi būti UNESCO saugomų
paveldo objektų sąraše

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO

* Mažiausiai darbo teisė
jas turėjo Nigerijos ir Angli
jos rinktinių susitikime, davęs
vos 19 pražangų.
* Iš žaidėjų labiausiai nu
kentėjo EI Hadji Diouf iš
Senegalo, kurį varžovai neleis
tinai stabdė net 20 kartų.
Daugiausiai kartų prasižengė
ekvadorietis Clever Chala —
17.
* Didžiausiu skirtumu —
8:0 — Vokietija nugalėjo
Saudi Arabijos komandą, o du
susitikimai baigėsi be įvarčių.

tintas neįgalioto asmens pąrašu.
Įstatymą pasirašė ir paskel
bė Seimo pirmininko pirmasis
pavaduotojas. O pagal galio
jančią tvarką Respublikos pre
zidentui per nustatytą termi
ną įstatymo nepasirašius ir
negrąžinus Seimui pakartoti
nai svarstyti, jį turėjo pasira
šyti Seimo pirmininkas.
Pasak nutarimo, prezidento
pensijos siejimas su išėjimu iš
valstybės tarnybos paneigia
konstitucines šio išskirtinio
asmens socialines garantijas
ir todėl yra ydingas.

SIŪLO DARBĄ
’

Window VVashers Needed!

40,000 per year. We need 10Q 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 Milwaukee area.
Tel. 800-820-6155.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.

ELEKTROS •
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.

PARDUODA

Turiu Čikagos miesto leidimą.

Kaune parduodamas naujai
statytas „condominium”.
Skambinti

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUI OMOiffl JO, NAMŲ SVHKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654

tel. 011-370+37+314898,
Jurgis.

„SIETYNO” METINIS KONCERTAS
Atkelta iš 2 psl.
T. PIJUS PASKELBTAS
ŠVENTUOJU

Birželio 16 d. popiežius Jo
nas Paulius II italą kapuciną
vienuolį, tikintiesiems žinomą
tėvo Pijaus vardu, paskelbė
šventuoju. T. Pijus, miręs
1968 metais, buvo ypatingo
pamaldumo ir gerumo asmuo.
Jo rankos ir kojos buvo pa
ženklintos stigmata — krau
juojančiomis žaizdomis, pri
menančiomis Jėzaus kančią ir
mirtį ant kryžiaus. Su Jėzaus
žaizdų žymėmis t. Pijus gyve
no apie 20 metų — mirė su
laukęs 81 m.
Žmonės t. Pijų laikė šventu
žmogumi, gerbė ir mylėjo, ne
vien dėl jo stigmatos, bet už
nepaprastą gerumą, pagalbą
vargšams, užuojautą kenčian
tiems. Tačiau Vatikanas buvo
labai skeptiškas — nuolat vie
nuolį tyrinėjo, nenorėjo pri
pažinti, kad jo žaizdos yra ant
gamtinės kilmės. T. Pijus
buvo net apkaltintas įvairiais
nusižengimais, bet vėliau kal
tinimai atšaukti.
Pažymėtina, kad dabartinis
popiežius, 1947 m. dar būda
mas jaunas kunigas, iš Lenki
jos atkeliavo į Italiją ir atliko
išpažintį pas t. Pijų. Vėliau,
dar prieš t. Pijaus mirtį, jis vėl
kreipėsi į Šį vienuolį prašy
damas pasimelsti už vėžiu ser
gančią moterį. Ji pagijo.
Kanonizacijos iškilmių ir Mi
šių pamoksle popiežius pažy
mėjo, kad „Malda yra geriau
sias ginklas, kokį mes tik ga
lime turėti; malda yra raktas,
kuris atrakina Dievo širdį”.
Kanonizacijos iškilmės vyko
Šv. Petro aikštėje. Apskai
čiuojama, kad jose dalyvavo
apie 300,000 tikinčiųjų.
SENIAUSIAS
SARKOFAGAS

Egipte, netoli garsiųjų Gaza
piramidžių, archeologai atra
do seniausią planetos sarko
fagą. Manoma, kad jame bus
atrasta bent 4,500 metų senu
mo mumija. Sarkofagas gerai
išsilaikęs. Istorikai teigia,
kad greičiausia jame palaido
tas Neni Sout Wizart, darbi
ninkų, stačiusių piramidę,
prižiūrėtojas. Didžioji pirami
dė buvo statoma faraono Khufu viešpatavimo laiku.
BRANGUS PAVEIKSLAS

Už prancūzų impresionisto
Monet paveikslą iš serijos
„Vandens lelijos” varžytinėse
tikima gauti 21.5 mln. dolerių.
Paveikslą 1910 m. iš paties
dailininko nupirko DurandRuel galerijos savininkas, o
1940 m., 14 metų po Monet
mirties, paveikslas buvo par
duotas dabartinio savininko
seneliui (savininkas nenori
skelbti savo pavardės). „Van
dens lelijos” retai buvo rodo
mos publikai — paskutinį kar
tą — 1925 metais.
„Vandens lelijų” seriją, su
sidedančią iš 48 paveikslų,
Monet nutapė prie tvenkinio
savo sode Giverny, Prancū
zijoje.
DAŽO AR NEDAŽO?

Vokietijos kanclerį Gerhard
Schroeder suerzino D.D.P. ži
nių agentūros paskelbta žinia,
kad 58 m. amžiaus Vokietijos
vadas dažo savo žilstančius
plaukus. Nors agentūra vėliau
pareiškimą atšaukė, bet kanc
lerio Schroeder advokatai vis
gi iškėlė bylą, kuri buvo
sprendžiama
Hamburge.
Teisme apklaustieji liudinin
kai, tarp jų ir kanclerio
kirpėjas, teigė, kad Schroeder
plaukų spalva — natūrali...
AFRIKA IR PERUKAI

Kadangi nemaža Afrikos
dalis (šiuo atveju Kenya) il
gus amžius buvo Anglijos ko
lonija, joje giliai šaknis įleido
daug britų papročių ir tradi

cijų. Tarp jų: iš arklio karčių
pagaminti perukai, kuriuos
turėjo dėvėti teismų teisėjai ir
advokatai. Nors Kenya ne
priklausomybę gavo
1960
dešimtmetyje, iš 19 šimtmečio
užsilikusią perukų tradicija
iki šiol nebuvo atsikratyta.
Tačiau tikima, kad ši koloni
jinių laikų liekana netrukus
išnyks, nes, keičiant konstitu
ciją, daromi žygiai baltus, gar
banotus perukns padėti į mu
ziejus. Perukų teisėjai ir
advokatai nenori dėvėti ne
vien dėl to, kad karštas Afri
kos klimatas sudaro daug ne
patogumų dėvintiems tokią
galvos apdangą, bet ypač dėl
to, kad ir pati peruko sąvoka
primena senus kolonijinius
laikus ir priklausomumą Ang
lijai, kuri afrikiečiams kvepia
vergiškumu.
PERLAIDOJO NACIŲ
AUKAS

„Sietyno” choras jau veik du
dešimtmečius ne tik gieda lie
tuviškose pamaldose, bet savo
dainomis paįvairina ir Tautos
švenčių ir kitų renginių bei
minėjimų programas. Tad
„Sietynas” ir yra šio telkinio
kultūrinės veiklos pagrindas.
Lietuvių klubas kasmet ren
gia „Sietyno” metinį koncertą.
Toks koncertas ir buvo su
rengtas po tradicinių balan
džio mėn. lietuviškų pamaldų.
Šiam koncertui „Sietyno”
choras ir jo vadovas labai rū
pestingai ruošėsi. Veik ištisus
metus kiekvieną ketvirtadienį
buvo choro repeticijos. Tad šio
koncerto programoje buvo net
16 dainų. Daugiausia tai mū
sų muzikų harmonizuotos
liaudies dainos. Taip pat gra
žiai skambėjo ir „Vergų cho
ras” iš Verdi „Nabucco” operos
bei Tosseli „Serenada”, kurią
aranžavo pats choro vadovas
muz. A. Skridulis. Koncerto
pabaigai choras tikrai įspū
dingai padainavo Savinienės
(žodžiai
Marcinkevičiaus)
„Lietuva”. Ši taip gražiai pa
dainuota daina sujaudino vi
sus susirinkusius svečius.
Šio koncerto programą dar
paįvairino iš St. Petersburgo
viešnia Daiva Kimtytė-Avižienė. Ji yra kanklių muzikos

Vienoje (Austrija) balandžio
pabaigoje buvo atkasti masi
niai vaikų kapai ir jų palaikai
iškilmingai perlaidoti kapi
nėse. Tarp 1940 ir 1945 m.,
kai Austrija buvo Hitlerio Rei
cho dalis, bent 789 protiniai
neįgalūs ar šiaip invalidai vai
kai, ne vien austrai, bet kai
kurie atvežti iš Vokietijos, bu
vo nužudyti Am Spiegelgrund
klinikoje. Pagal nacių progra
mą, nesveiki vaikai neturėjo
sau vietos „viršžmogių arijų
visuomenėje”, todėl jie buvo
pasmerkti mirti. Prieš nužu
dant, su jais buvo atliekami
įvairūs eksperimentai ir medi
cininiai tyrimai, o po mirties
vaikų smegenys „užkoncervuojamos „formalino pripiltuose
induose. Pažymėtina, kad
smegenys buvo tyrinėjamos dar
1998 m., nors vėlesnieji gydy
tojai iš esmės nežinojo, kieno
tos smegenys ir kokiu būdu
gautos.
Vienas žinomiausių ir la
biausiai pagarsėjusių klinikos
neurologų, dr. Heinrich Gross,
už atliktus tyrimus 1966 m.
buvo apdovanotas vienu aukš
čiausių Austrijos ordinų. Šiuo
metu dr. Gross, jau sulaukęs
86 m. amžiaus, yra patrauk
tas į teismą kaip karo nusi
kaltėlis. Skelbiama, kad ordi
nas iš jo bus atimtas.
Po „Tėvynės garsų” ruošto koncerto
Tik 1997 m. vienas buvusių kas ir Danutė Mileikienė.
klinikos darbuotojų išsitarė
apie tikrąją smegenų kilmę ir
klinikos paskirtį. Nelaimin planuoja į erdves paleisti inst
erdvėlaiviugųjų vaikų perlaidojimo metu rumentinius
kus,
kurių
paskirtis
ir būtų
Vienos meras atsiprašė už
padarytas skriaudas nacių ieškoti planetų, panašių į mū
okupacijos metais, pažadėda sų Žemę.
mas, kad mažieji kankiniai
NENORI ATSISAKYTI
niekuomet nebus pamiršti: jų
SAVO ĮSITIKINIMŲ
atminimas įamžintas pamink
Amerika kone nuo pirmųjų
lu ir koplyčia, kuri bus įrengta atradimo metų traukė į save
pačioje klinikoje.
ieškančius laisvės, saugumo
nuo religinių, politinių ar ki
ATRASTA NAUJA SAULĖS
tokių persekiojimų. Kadangi
SISTEMA
viduramžiais Europoje tų,
Naujieji ir labai stiprūs tele
ypač religinių, persekiojimų
skopai, tiek Žemės paviršiuje, netrūko, į Naująją žemę plūdo
tiek skriejantys jos orbitoje, įvairių religinių bendruome
suteikia astronomams galimy
nių ir sektų nariai. Kai kurie
bę pažvelgti į tolimas erdves ir ilgainiui ištirpo margoje šio
jose atrasti vįs naujų, vis krašto visuomenėje, kiti iki
nuostabesnių reiškinių.
^iol griežtai laikosi savo
Neseniai astronomams pa įsitikinimų, net jeigu kartais
vyko atrasti iki tol nežinomą tenka nuo to nukentėti.
saulės sistemą, iš esmės pri
Vieni tokių — amišiai (Ammenančią tą, kuriai priklauso ish), kurių gausesni telkiniai
mūsų Saulė su visomis plane yra Indiana ir Pennsylvania
tomis ir, žinoma, Žeme. Pagal valstijose. Jų gyvenimo būdas
kompiuterinius duomenis, ši iš esmės nepasikeitė nuo se
sistema sukasi apie 55 Cance- niausių laikų: amišiai nepri
ri žvaigždę, esančią Cancer pažįsta jokios modernios tech
(Vėžio) žvaigždyne, maždaug nologijos — gyvena, rengiasi,
41 Šviesmečių nuotoliu. Siste dirba taip, kaip jų protėviai
ma esanti tarp 4 ir 7 milijardų darė. Jie važinėja ir ūkio dar
metų senumo. 55 Canceri gali bus atlieka arkliais, neturi
turėti iki 90 planetų, kurių elektros, vandentiekių, jokių
tarpe, tikima, yra panašių į modernių patogumų. Tačiau
Žemę, tad galinčių išlaikyti Svvartzentruber vardo amišių
gyvybę.
sekta, gyvenanti vakarinėje
Tai nereiškia, kad mūsų Pennsylvanijoje, vėl pakliuvo į
planetos gyventojai jau gali bėdą, nes atsisakė prie savo
susipakuoti ir laukti pirmojo arkliais traukiamų vežimų
transporto į „naujus namus”, prikabinti valstijos nustatytą
bet NASA 2006 (ir vėliau) „oranžinį trikampį”, kurį tu
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Iškeliavo amžinybėn a.a.
menininkė. Kanklių muzika Antanas Gurevičius, sulaukęs
susijusi su legendine mūsų 90 metų. Palaidotas Šv. Jono
kunigaikščių gadyne. Lietuvo kapinėse, Mississaugoje, šalia
je dar ir šiandien yra nemaža seniau mirusios žmonos. Ve
kanklių muzikos mylėtojų. lionis buvęs K. L. Žurnalistų
Yra net keli kanklių muzikos pirmininkas, daug rašęs į
orkestrai. Bet už Lietuvos ri spaudą A. Kalniaus slapyvar
bų mažai kas šia muzika be džiu. Išleidęs kelias knygas ir
sidomi. Buvo tikrai džiugu paskutinioji — „Ant. Gurevi
šiame koncerte išgirsti gabią čiaus” sąrašai. Tai žydų gel
ir gerai šiai muzikai pasiruo bėjimo sąrašai su įvadu. Ve
lionis rinko sąrašus per de
šusią menininkę.
šimt metų, kurių susidarė
Kanklininkė pagrojo dvi mu
daugiau kaip 12,000. Prenu
ziko Švedo kompozicijas ir dar
meravo
daug
laikraščių.
keletą pasaulinių muzikų kū
„Draugas” buvo jo mėgstamas
rinių. Šis kanklininkės pasi
dienraštis. Paliko sūnų Tadą.
rodymas labai paįvairino kon Kanadoje vis retėja plunksnos
certą ir nuspalvino jo progra
žmonės, o naujų nepasipildo.
mą.
Kanados Lietuvių fondas
sušaukė
jau 40-ąjį metinį susi
Be to, dar salėje buvo mūsų
žinomo dailininko Juozo So- rinkimą. Dalyvavo apie 50 na
daičio kūrinių paroda. Sodai- rių. Susirinkimą pravedė tary
čio kūrinių parodos būta ke bos pirm. Gražina Ignaitytė.
liuose šios šalies miestuose ir Buvo pranešimai valdybos pir
net Lietuvoje. Šioje parodoje mininko, iždininko, investici
išstatyta keliolika naujausių jos komisijos, pelno skirstymo
komisijos bei auditoriaus. Ka
jo kūrinių.
nados fonde balansas siekė
Ši mūsų telkinio popietė sa
per 3 mln. Gautos palūkanos
vaime pasidarė puikia ir ne paskirstytos stipendijoms, lie
užmirštama kultūrine švente.
tuvybės veiklai ir šalpai Lietu
Be to dar visi svečiai buvo pa
voje.
vaišinti vynu ir skaniais pie
Atvykusi iš Lietuvos, liau
tumis, kuriuos paruošė klubo diškos muzikos kapela „Sutavaldybos narės. Pietų metu vi ras” grojo „Volungės” renginy
si dar labai gražiai pabendra je ir taip pat „Kaimiško alaus”
vo ir nenoriai skirstėsi.
vakaronėje Toronto Lietuvių
namuose. Stasys Prakapas
J. Dg.

Hartford} CT: Iš kairės: Algirdas Motuzą, Aušra Motuzienė, Alfonsas Dzi-

„PRIE TĖVIŠKĖS BERŽŲ”
„Aš norėčiau dar ne kartą
pastovėt prie kiemo vartų...”
Taip žavėjo Rochester, NY, lie
tuvius dainininkas, kompozi
torius Algirdas Motuzą, nukeldamas mus į tėviškę su daina
„Prie tėviškės beržų”.
Prisimindamas savo gimti
nę, Algirdas Motuzą taip išsireiškia: „Beržai iš tiesų abi
pus keliuko, vedančio į sody
bą, kurioje gimiau ir užaugau.
Deja, nebėr nei tų beržų, nei
mažos pirkelės pamiškėje. Bet
juo labiau laiko tėkmėje jie
tolsta nuo manęs, tuo bran
gesniu prisiminimu iškyla ma
no atminty”. (Čia man prisi
mena, kad kai lankiau tėviš
kę, irgi norėjau pastovėti prie
kiemo vartų, bet, deja jau ten
nėra tų vartų).
Apie Algirdo Motuzos biogra
fiją ir nueitą kelią muzikos
srityje jau buvo rašyta „Drau
ge” 5.1.02 Nr. 84. Vis dėlto
dar verta paminėti, kad Algir
das, norėdamas įamžinti sa
vo gimtinę prie Vadaksties
upelio, sukūrė žodžius ir mu
ziką „Žemaitija”. Šią dainą
vaikų liaudiškos muzikos an
samblis iš Ventos — „Ventukai” audiencijos metu pas po
piežių turėjo dainuoti net du
kartus, nes jis pats to prašė.
Mes, Rochester, NY, lietuviai,
irgi
nesigailėjom
katučių
šiam darniam dviejų žmonių
vienetui — Aušrai ir Algirdui
Motuzoms. Pažymėtina, kad
Algirdas savo gražiu balsu
dainuodamas, aiškiai ištaria
žodžius ir klausytojams leng
va suprasti, apie ką yra dai
nuojama. Be to, tarp dainų jis
dar įpynė ir humoro. Žinoma,
daugiausia apie žemaičius.
Juk jis išdidus žemaitis. Jo
žmona Aušra pianistė, Lietu
vos Muzikos akademijos do
centė, jam puikiai akompana
vo su įgrota muzika. Kon
certas užtruko beveik pusan
tros valandos ištisai. Galėjo
būti maža pertraukėlė, nes
buvo kuo atsigaivinti, bet tuo
niekas nesiskundė.
Rytojaus dieną, lyg ir kon
certo pabaigai, Algirdas dar
pagiedojo porą giesmių Šv.
Jurgio bažnyčioje per 11 v. r.
Mišias. Jo paties harmonizuo
ta „Avė Marija...”, vargonais
palydint jo žmonai Aušrai,

skambėjo tikrai stebuklingai
Širdingas ačiū jiems už įspū
dingą koncertą ir giesmei
bažnyčioje. Ačiū choro „Puti
no” nariams ir jų vadovu
muz. Raimundui Obaliui ui
greitosiomis suruoštą mums
maloniai praleistą vakarą.
Tarp kitko, Aušra Motuzie
nė prašė paminėti, kad jiems
labai patiko Amerikos lietu
viai — jų veikla, draugišku
mas, vaišingumas.... Ji teigė,
kad jie daug daugiau žinojo
apie tremtinius, politinius ka
linius, o apie mus labai mažai.
Apgailestavo, kad kiek težino
jo ir kaip apie mus galvojo, tai
nebuvo tiesa. Čia įsitvirtina
teigimas, kad Lietuvoje apie
išeivijos veiklą labai mažai te
rašoma.
Kostas Mačiulis

HARTFORD, CT
KONCERTAS
HARTFORDE
Gegužės 18 d. vakare, Šv
Trejybės parapijos salėje
Hartford, CT, įvyko kompozi
toriaus ir atlikėjo iš Lietuvos
Algirdo Motuzos bei solistės
Danutės Mileikienės iŠ Stougthton, Massachussetts, kon
certas.
Vakaro mėtų skambėjo A.
Motuzos sukurtos dainos pa
gal poetų Stasio Žlibino, Pet
ro Gaulės, Jono Jakšto žo
džius. Susirinkusieji, kurių
buvo arti šimto, liko paten
kinti koncertu. Algirdo Motu
zos melodijos lengvos, dainos
apie mamą, tėviškę — Žemai
tiją, meilę. Daugiausia ploji
mų sulaukė daina „Palai
mink, Dieve, mus”, nes 1991
metais ji buvo pripažinta po
puliariausia metų radijo dai
na.
Buvo įdomu išgirsti Danutę
Mileikienę, dainuojant ne ope
rinio žanro kūrinius. Jos stip
rus, švelnus balsas puikiai
pritarė A. Motuzai.
Šį koncertą parengė Hart
ford „Tėvynės garsų” radijo
valandėlė, vadovaujama Al
fonso Dziko. Po koncerto visi
vaišinosi kava, užkandžiais,
kuriuos paruošė radijo dar
buotojai. Norintys galėjo įsi
gyti A. Motuzos dainų įrašų.
Sigita Šimkuvienė

rėti privalo visi lėtai keliais
važiuojantys. Amišiai tvirti
na, kad tai „modernus įtai
sas”, pažeidžiantis jų religi
nius įsitikinimus. Visgi valsti
jos teisėtvarka šiuo atveju
pasirodė nenuolaidi ir ne vie
nas amišis jau turėjo su
mokėti baudą arba net at
sidūrė daboklėje.

ORANGUTANGO
LAIDOTUVĖS
Thailand gyventojai buvo
taip pamilę Sa Kaew zoologi
jos sode (Lopburi vietovėje,
maždaug 70 mylių nuo Bangkoko) laikomą orangutangą,
kad į jo laidotuves praėjusį
sekmadienį susirinko didžiau
sios minios žmonių. Laidotu
vių apeigos vyko su visomis
budistų apeigomis, po to oran
gutangas palaidotas zoologijos
sode, jam skirtos statulos pa
pėdėje.
Orangutango vardas buvo
Mike. Jis pirmą kartą pa
garsėjo 1995 m., kai zoologijos
sodo vadovybė Taivane surado
tinkamą patelę. „Vestuvės”
buvo labai iškilmingos, su
traukusios šimtus svečių. Kar
tu su orangutangais susituokė
ir keturios jaunavedžių (žmo
nių) poros.
Lopburi miestas garsėja
savo beždžionėmis, kurių šim
tai maišosi gatvėse, soduose,
daržuose ir visur, kur tik
įmanoma. Thailande Lopburi
net pravardžiuojamas „Beždžionmiesčiu”.
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There are a number of reasons why our new Airbus A340 is the ultimate
in comfort and convenience. Economy Extra, our new class-of.Service,
offers its own separate cabin with plenty of room to worx or relax. While
every seat in all three classes has been newly designed and features an
individual video screen. Of course, the sense of well being you'll feel when
flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of
enhanced comfort, space and amenities. It’s also the result of an enhanced
quality of Service you’ll find only on SAS. To find out more call your Travel

Agent or SAS at 1-800-221-2350.

www.scandinavian.net

It’s Scandinavian
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| ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEn

>JLjUUkinLM<&MLl
Dalia Anysienė „Draugo”
gegužinei padovanojo labai

Jono

Šimonio

90

metų

šeimos
gražių dovanų. Tariame nuo vardu jo žmona Marija Šimo
širdų ačiū ir primename, kad nienė „Draugui” paremti siun
gegužinė įvyks liepos 28 d., čia 90 dol. čekį. Nuoširdžiau
sekmadienį, Tėvų marijonų siai dėkojame ir linkime su
kaktuvininkui sveikatos ir
sodelyje. Visų laukiame!
Vytauto Didžiojo Šaulių ilgiausių metų!
Čikagos apylinkių festi
rinktinė sekmadienį, birželio
23 d., 12 vai. Šaulių namuose, valių tvarkaraštyje birželio
2417 W. 43 Str., ruošia links mėnesį bus rengiamos šios
mą Joninių gegužinę. Gros Al šventės: birželio 22 d. nuo 11
gimanto Barniškio orkestras, val.r. iki saulėlydžio - Caluveiks baras, laimės šulinys, met/Gile/Prairie vietovių isto
bus įvairaus maisto (rūkytų rinis festivalis (3100 S. Caludešrų ir spurgų!).
met Avė.); birželio 23 d. nuo
Čikagos ir apylinkių lie 12 vai. iki 6 val.v. - kasmeti
tuvius kviečiame į Jonines, nės Bronzeville rajono ekskur
kurios vyks šį šeštadienį, bir sijos po istorinius apylinkės
želio 22 d., 5:30 val.p.p. Švč. namus (South Shore Bank,
M. Marijos Nekalto Prasidėji 3402 S. King Dr., 773-924mo parapijos salėje, 4420 S. 1330); birželio 27-30 d. (27-28
Fairfield Avė., Brighton Par d. nuo 5 val.p.p. iki 11 val.v.,
ke. Visus linksmins Lietuvos 29-30 d. - nuo 1 val.p.p. iki 11
estrados žvaigždė Artūras val.v.) - „Shades of RiverMažeika, skambės Algimanto view” festivalis (Addison ir
Barniškio muzika, veiks ba Western Avė., 773-935-9351);
birželio 28 d. nuo 6 val.v. iki
ras, šoksime, dainuosime.
Ar žinote, kad įžymius ar 10:30 val.v. - renginys „Jamchitektūros, kultūros pa min’ at the Zoo” (Cannon Dr.,
minklus, muziejus, esančius tel. 312-742-2283); birželio 29
Čikagos centre, galite pasiekti d. nuo 9 val.r. iki 9 val.v. „Metrą”, „Amtrak” ir CTA Halsted gatvės renesanso kul
traukinukais?
Primename, tūros šventė (9946 N. Halsted
jog viena kelionė CTA trans St., tel. 773-233-3250).
portu kainuoja 1.50 dol., ta
Praūžus Pasaulio futbolo
čiau turistai gali įsigyti „Vi- čempionatui, futbolo gerbėsitor Pass”, kurio pagalba visą jai galės akis „paganyti” stedieną galima važinėtis CTA bedami gyvas vaikų futbolo
autobusais ir traukinukas už rungtynes - liepos 20-21 d.
nedidelę kainą (1 dienos „pa Lincoln Parke, prie Michigan
sas” - 5 dol., 2 dienų „pasas” - ežero Montrose prieplaukos,
9 dol.). „Metrą” traukinio „pa rengiamos Mero taurės futbo
sas”, su kuriuo visą savaitgalį lo varžybos. Šios nemokamos
galima keliauti visomis linijo rungtynės, kuriose gali daly
mis (išskyrus pietinę Čikagos vauti 5-14 metų mergaičių ir
paežerės liniją) už 5 dol. Be to, berniukų komandos, jau tapo
net trys vaikai gali važiuoti visos šeimos švente. Čia gali
„Metrą” traukinuku nemoka ma pamatyti etninių šokių
mai, jei juos lydi vienas šokėjus, išgirsti įvairiausių
„pasą” turintis suaugęs (šiuo tautų muziką, dalyvauti žaidi
būcju vaikai gali keliauti sa muose ir kitaip pasilinksmin
vaitgaliais ir darbo dienomis ti. Komandos, norinčios daly
ne didžiausios kamšaties va vauti varžybose, turi užsire
landomis). Smulkesnių žinių gistruoti iki liepos 10 d. (re
apie traukinių tvarkaraščius, gistracijos formas galite gauti
maršrutus, bilietų kainas paskambinę tel.
312-7443315).
gausite tel. 312-836-7000.
gimtadienio

proga

POSĖDŽIAVO JAV LB TARYBOS
PREZIDIUMAS
Nors dar trys mėnesiai iki
JAV LB XVI tarybos trečios
sesijos, vyksiančios 2002 m.
rugsėjo 21 ir 22 dienomis Marriot-Washington
viešbutyje,
Washington, DC, tačiau beplanuojant vasaros keliones, rei
kalinga šias dienas pasižymėti
kalendoriuje visiems Tarybos
nariams, krašto valdybos na
riams, apygardų ir apylinkių
pirmininkams.
Ateinantis ruduo pareika
laus intensyvių pastangų Lie
tuvos priėmimui į NATO. Dėl
šių pastangų ir JAV LB tary
bos sesija šaukiama JAV sos
tinėje, kad jos metu būtų
aplankomi JAV senatoriai bei
Kongreso atstovai.
Eilė JAV LB reikalų spren
dimų, diskusijų užims dvi se
sijos dienas, dalyvaujant vi
siems Tarybos nariams.
Tarybos prezidiumas š.m.
birželio 14 d. posėdyje ap
svarstė sesijos reikalus ir nu

statė darbotvarkę. Prieš sesiją
penktadienį, rugsėjo 20 d.,
ruošiama JAV LB visuomeni
nių reikalų tarybos konferen
cija Senato rūmuose ir Ginta
ro parodos (iš Lietuvos) ati
darymas. Vakare nuo 8 vai.
iki 10 vai. — susipažinimas
Lietuvos ambasadoje.
Šeštadienį, rugsėjo 21 d., 8
vai. ryte — registracija ir po
sėdžių pradžia 8:30 vai. ryte.
Sekmadienį, rugsėjo 22 d.,
— šv. Mišios 8 vai. ryte vieš
butyje ir posėdžiai iki 5 vai.
p.p.

Ruošdamiesi atvykti į sesiją
iš anksto užsakykite lėktuvų
bilietus reikiamai datai ir at
likite nakvynių rezervacijas
Marriot viešbutyje iki rugpjū
čio 30 d. telefonu 1-800-2289290.
Smulkesnė sesijos darbo
tvarkė bus skelbiama vėliau.
Br.J.

žinoti
Čikagos meras R. Daley
ir jo raštinės darbuotojai

įspėjo čikagiečius, jog šie būtų
būdrūs ir patikrintų savo
draugus, artimuosius, vyres
niuosius kaimynus užėjus
ypatingiems karščiams. De
partment of Human Services
pastatuose 24 valandas veiks
vėsinimo centrai, į kuriuos
bus nuvežama ir parvežama
pagal pageidavimą. Atvėsti
bus galima ir viešosiose biblio
tekose, specialiuose centruose
(Department on Aging’s senior
centers, Chicago Housing Authority). Norėdami pagalbos
ne pirmo svarbumo reikalais
skambinkite telefonu 311
(šiuo telefonu taip pat galite
užsiregistruoti, jei norite, kad
per karščius jums reguliariai
paskambintų ir patikrintų,
kaip laikotės. Ypatingos svar
bos atvejais skambinkite tel.
911. Čikagos miesto vandens
tarnyba taip pat įspėja karštą
dieną gatvėse neatsukinėti
vandens čiaupų, nes už srovės
sustabdymą atvykus taisyto
jams reikės mokėti.

Redaguoja GRAŽINA STURONIENĖ, 9228 S. Major Avė., Oak Lawn, IL 60453
SVEČIUOSE MAIRONIO LEMONTO
LIT. M-LOS
METRAŠTIS

KODĖL MANO MAMA

PATI PUIKIAUSIA?

Mano mama pati puikiausia
todėl, kad ji daro geriausius
pyragus. Ji taip pat pabučiuo
ja mane prieš einant miegoti.
Ji išmokė mane vaikščioti.
Mano mama yra geriausia.
Gabrielė Tvaskutė,

2 c klasė

Mano mama pati geriausia
Norite išmokyti savo vai todėl, kad jinai kepa blynus.
kus šokti? Pageidaujate ne Mano mama yra gera, nes ji
mokamų šokių pamokų? Šią nai veža mane atostogauti. Ji
vasarą (nuo birželio 22 d. iki taip pat mezga megztinius,
rugpjūčio 31 d.) šeštadieniais kojines. Ji išmokė mane megz
4 val.p.p. atvykite į Čikagos ti.
Iveta Vidugirytė,
centre esantį Spirit of Music
2 c klasė
Garden (601 S. Michigan), kur
bus rengiamos 1 valandos šo
Mano mama pati geriausia
kių pamokos. Šokti gali ateiti
vaikai nuo 5 metų. Jeigu lytų, todėl, kad jinai apkabina ma
pamokos
būtų
atšauktos. ne, kai yra šalta. Ir taip pat ji
Daugiau informacijos tel. 312- tvarko mūsų namą. Ji išmokė
mane tvarkyti. Ji suranda ma
742-4007.
no daiktus. Aš myliu mamą, ir
jinai mane labai myli.
• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.

Tadas Varaneckas,

2 c klasė
MANO ŠEIMOS

Jokių mėnesinių mokesčių.
ISTORIJA
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
Mano šeima ir seneliai yra
apgaulės. Kreipkitės vakarais kilę iš Lietuvos. Mano tėvelių
lietuviškai į TRANSPOINT giminė kilusi iš Kauno apy
atstovą su 8 metų patirtimi linkės, o mamos — iš Klai
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. pėdos. Mano mamos tėveliai
708-386-0556. TRANSPOINT gyvena Vėžaičiuose, Klaipėdos
— patikimiausias ryšys su rajone. Mano tėvelio tėvai gy
Lietuva bei visu pasauliu!
vena Kaune. Į Ameriką mūsų
x Karaliaučiaus krašto šeima atvyko prieš ketverius
lietuviškų mokyklų para metus. Čia mums gimė sesutė.
mai per Mažosios Lietuvos Pavasarį mus aplankyti buvo
Lietuvių draugiją Čikagoje au atvažiavusi mano močiutė,
kojo: $200 — Vytas Miceika mamos mama.
(Select Wines & Liąuors). $60
Ieva Astrauskaitė,
— Antanas Valiuškis. $50 —
3 b klasė
Irma Laisvėnaitė; Maria Vait
kus. $30 — Aldona TrumpjoMano močiutė ir senelis gi
naitė-Ahlm. $25 — Kun. Val mė Lietuvoje. Bet mano tėvai
das Aušra; Marija Bajorūnie- gimė Amerikoje. Aš ir mano
nė. $20 — Vytautas Jonaitis; broliukas gimėm Amerikoje.
Ona Norvilas. $10 — Kazys Seneliai bėgo iš Lietuvos per
Bačanskas. Dėkojame visiems karą. Jie laivu atplaukė į
rėmėjams.
„Karaliaučiaus Ameriką. Jiems buvo labai
krašto
lietuvybei”,
1394 liūdna palikti namus, draugus
Middleburg, Ct., Napervil ir šeimas. Jie labai sunkiai
le, IL 60540-7011.
(Skelb.) dirbo, kad galėtų patogiai gy
• Namams pirkti pasko venti. Mano tėvai kalbėjo lie
los duodamos mažais mėnesi tuviškai namuose, kad išmok
niais įmokėjimais ir prieina tų lietuvių kalbą. Jie išmoko
mais nuošimčiais. Kreipkitės į visus papročius. Seneliai iš
Mutual Federal Savings, mokino tėvelius, ir tėveliai
2212 West Cermak Road. išmokino mus, ir aš išmokin
Tel. (773) 847-7747.
siu savo vaikus.
KALENDORIUS
Birželio 20 d.: Florentina, Silverijus, Žadvainas, Žintautė.
Birželio 21 d.: Šv. Aloyzas Gonzaga; Alicija, Apolinaras, Demetrija,
Galminas, Vasarė. Pirmoji vasaros
diena.

Jeigu aš būčiau kunigaikš
tis, aš gyvenčiau pilyje. Aš
pastatyčiau gražų miestą. Aš
surinkčiau didelę ir stiprią ka
riuomenę. Ji gintų šalį nuo
priešų. Aš suruoščiau didelę
šventę. Į ją pakviesčiau daug
svečių iš viso pasaulio.

3 b klasė
Jeigu būčiau kunigaikštis,
aš labai mylėčiau Lietuvą! Aš
saugočiau Lietuvos žemes nuo
priešų. Aš sumažinčiau mo
kesčius savo šalies gyvento
jams. Aš padėčiau neturtin
giems žmonėms. Aš pasta
tyčiau pačią stipriausią pilį.
Stengčiausi draugauti su kai
mynėm šalim. Norėčiau būti
gera šalies valdovė.

Aš būčiau labai geras. Aš
kiekvieną sekmadienį eičiau į
bažnyčią. Aš turėčiau didelę
sieną aplink Lietuvą. Aš tu
rėčiau labai didelę pilį, kurioje
būtų gero maisto. Aš leisčiau
visiems eiti į savo bažnyčią.
Martynas Matutis,

3 b klasė

Skamba ten daina Birutės,
Žydi gėlės ir žibutės,
Gintarėliai, tie sakai,
Žali tavo tie miškai.
Žydi pievos ir gėlytės,
Čiulba medžiuose
paukštytės.
Agnė Sriubaitė ir
Julįja Petraitytė,

41 klasė
***

Skaidra Pliūraitė,

5 a klasė
Aš važiuosiu į stovyklą 3
dienom. Po to mano pusseserė
atvažiuos iš Lietuvos. Aš va
žiuosiu su ja į baseiną. Mes
gal į paplūdimį važiuosim. Aš
turbūt skaitysiu. Aš su drauge
žaisiu lauke mūsų mėgsta
miausią žaidimą. Aš pas drau
gę miegosiu. Mes gal va
žiuosim į Italiją. Aš su tėve
liais gal važiuosiu į parduo
tuves nusipirkti drabužių ki
tiems metams.
Gabrielė Skučaitė,

5 a klasė

Ten miškai žaliuoja,
Ten gėlės žydi,
Teka Nemunėlis,
Neša smėlį ir bangas.

KODĖL AŠ ESU
LIETUVĖ

Aš esu lietuvė, nes mano
seneliai ir tėveliai yra lietu
viai. Mano keturi seneliai
gimė Lietuvoje. Aš lankau lie
tuvišką mokyklą. Kas šešta
dienį mano tėveliai veža mane
į Maironio lituanistinę mo
kyklą. Aš ten mokinuos apie
Lietuvą ir jos istoriją. Aš esu
žemės
skautė-paukštytė.
Kiekvieną vasarą aš važiuoju
su savo sesute ir draugėm
skautauti į Rako stovyklą.
Man ten labai smagu. Man pa
tinka miegoti palapinėje. Kas
šeštadienį po sueigos aš žai
džiu „Lituanicos” klube. Aš
priklausau ateitininkų Dau
manto kuopai. Mes susiren
kam kas mėnesį. Aš labai

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos direktorė Audronė Elvikienė
mokslo metų užbaigimo iškilmėse sveikina Juliją Valee,
Eugenijaus Butėno nuotr.

Ieva Astrauskaitė,

3 b klasė
METŲ LAIKAI

Nerįjus Geležinis,

3 b klasė

4 g klasė

gyvatės bijo tavęs. Aš važiuo
siu į kitą stovyklą, Raką. Ra
kąs yra skautų stovykla. Te
nai mes turim miegoti pala
pinėse. Kai mano mama buvo
Rakė, naktį jos draugė miego
jo prie jos. Mano mama gir
dėjo didelį garsą. Jinai at
sikėlė ir pažiūrėjo, kas atsiti
ko. Jos draugės lova nukrito,
ir draugė buvo lauke. Ji ne
galėjo atsigulti į lovą, nes jos
miegmaišis buvo užsegtas iki
jos kaklo.

Pagaliau ateina atostogos.
Šiai vasarai turim daug pla
nų. Mes skrisime į Lietuvą.
Būsime ten visą vasarą. Aš la
bai
laukiu, nes galėsiu pama
Jūros bangos ūžia, ūžia,
tyti visas savo drauges, su ku
Neša džiaugsmą mums
riomis dabar tik susirašinėvisiems.
jam.
Taip pat nuvažiuosim į
Spindi gintarėliai saulėj,
kaimus ir ežeruose pasimauLietuva mums brangi.
dysim. Dar labai norėčiau pa
Dalia Savickaitė,
matyti Gedimino pilį. Po to vėl
4 1 klasė
sugrįšim į Ameriką. Iš karto
reiks eiti į parduotuves, nes
VASAROS ATOSTOGOS
reikės visko nusipirkti mokyk
Per vasaros atostogas aš va lai kitiems metams. Kitą va
žiuosiu į Dainavą. Aš matysiu sarą norėčiau važiuoti į Flo
daug draugų. Mes tenai ridą, bet dar per anksti galvo
plauksim ir dainuosim. Mes ti.
Indrė Giedraitytė,
galim nusipirkti ledų. Tenai
5 a klasė
yra gyvačių vandeny, bet tos

3 b klasė

Jei aš būčiau kunigaikštis,
būčiau geras karys. Aš kovo
čiau už Lietuvos laisvę. Norė
čiau, kad Lietuva būtų di
džiausia valstybė Europoje. Iš
varyčiau visus priešus. Pasta
tyčiau didžiausias pilis. Bū
čiau geras visiems lietuviams.

Renata Butikaitė,

Austė Šalkauskaitė,

Siga Lapinskaitė,

JEI BŪČIAU
KUNIGAIKŠTIS

mėgstu draugauti su mano lie
tuvaitėm draugėm.

Mano močiutė, tėvukas, ma
ma ir tėtė yra lietuviai. Sene
liai gimė Lietuvoje. Pussese
rės ir pusbroliai gyvena ir gi
Joris Malkevičius,
mė Lietuvoje. Jie visi, nors ir
3 b klasė gyvena Amerikoje, bet kalba
Jei aš būčiau kunigaikš lietuviškai. Yra labai daug
tienė, aš gerbčiau savo valsty būdų gyvenant Amerikoje nu
bę. Turėčiau kariuomenę. Su tautėti, bet kadangi lietuviais
kaimynais gerai sugyvenčiau. esame mes gimę, lietuviais tu
Jeigu kas užpultų, aš pasiųs rime ir būti. Mano giminė ir
čiau savo kariuomenę. Žuvu šeima yra labai lietuviška.
Andrėja Varaneckaitė,
siems kareiviams pastatyčiau
4 g klasė
paminklą. Paminklą labai
LIETUVA
gerbčiau.

Dienos trumpesnės, saulė
kyla vėliau ir leidžiasi anks
čiau. Oras atšąla ir yra vė
siau. Lapai nusidažo įvairiom
spalvom ir pradeda kristi.
Žmonės nuima derlių. Kai ku
rie paukščiai išskrenda į šil
tuosius kraštus. Žvėrys ruošia
maisto atsargas žiemai.

Darius Lelis,

Birželio 16 d. Cicero, IL, Šv. Antano parapijos didžiojoje salėje, JAV LB ir ALTo Cicero skyriai buvo surengę
Baisiojo birželio paminėjimą, kurio meninę programą atliko parapijos choras (vadovė Jūratė Lukminienė), dai
navęs tremtinių dainas.
Jono Kuprio nuotr.

Vieni iš grupinio skaitymo konkurso „Lietuvos paukščiai” laimėtojų - Lemonto Maironio lituanistinės mokyk
los 3 skyrius su mokytoja Erika Kunickiene ir padėjėja Irena Bagdady,
Sniegos Masiulienės nuotr.

4 g klasė

