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Rusijoje atsistatydino
ekonomijos reformas
skatinęs pareigūnas

Landsbergis: Nusikalstamos
struktūros prasiskverbė į
teisėsaugos institucijas
Vilnius, sausio 15 d. (AGEP)
— Organizuotas nusikalstamu
mas ,jau perima teisėtvarkos
institucijas", teigia Seimo
opozicijos vadas Vytautas
Landsbergis, įvertindamas Vi
daus reikalų ministerijos Or
ganizuoto nusikalstamumo ty
rimo tarnybos kriminalinių
procesų analizės vyresniojo
komisaro Juozo Rimkevičiaus ir
jo pavaduotojo Valerijaus Šulco
atleidimą. Spaudos konferenci
joje jis pavadino tai „pagrin
diniu Lietuvos dramos veiks
mu", kurį nustelbė bankų krizė
bei indėlininkų problemos.
Landsbergis primena, kad iš
pareigų atleistas Juozas Rim
kevičius daugiau nei dešimt
metų kovojęs su „Daktarų" gau
ja, yra pareiškęs nusistebėjimą,
„kaip miestų organizuoto nu
sikalstamumo tyrimo tarnybų
vadovai netaiko įstatymo mafijų
bosams". Tai teisinama tuo,
neva mafijos grupuočių bosai
policijai padeda kontroliuoti
vadinamąjį „paprastą" nusi
kalstamumą, sakė opozicijos
vadas. Pasak Landsbergio, tai
viešas pavyzdys, kaip aukojant
konkurentus ar mažesnius nusi
kaltėlius, „stambiu mastu

vyksta mafijos prasiskverbimas
į valstybės valdžią, o pirmiausia
— į teisėsaugą".
Komentuodamas „Lietuvos
ryto" straipsnius apie Rim
kevičiaus atleidimą, Landsber
gis pastebi, jog ypač sukrečia
tai, kad žinant saugumo tar
nybos pranešimą, daromi veiks
mai ne prieš mafijos prasiskver
bimą į Vidaus reikalų ministe
riją ir policiją, bet prieš žmones,
kurie kovoja su mafija.
Opozicijos vadas taip pat at
kreipė dėmesį, kad J. Rimkevi
čiaus patikrinimas buvo pradė
tas po „Daktarų" gaujos grasi
nimų, jog su juo bus susidorota,
o kad jis išeitų į pensiją buvo
reikalaujama net nesulaukus
patikrinimo rezultatų.
Vytautas Landsbergis neat
metė galimybės, kad Litimpeks
banko valdybos pirmininko Gin
tauto Preidžio suėmimu gal bu
vo bandoma „ką nors prideng
ti". J i s kritikavo ir prezidentą
Algirdą Brazauską, nes nors jis
ir pripažino, kad bankų valdy
tojams buvo grasinama, jai ne
išduos didelių paskolų, nematy
ti veiksmų, kovojant su nusi
kalstamumu.

Rimkevičius atleistas, nes
yra kaltas, teigia policijos
pareigūnas

Sausio 4 d. i* kalėjimo iiėjo Litimpeks banko valdybos pirmininkas Gintautas Preidys, lydimas
savo advokato. Generalinė prokuratūra nutarė pakeisti jam kardomąją priemone, kadangi visi
tyrimai padaryti ir parodymai surinkti jo bylai teisme spręsti. Tačiau prezidentas A. Brazauskas
sausio 15 d. drastišką susidorojimą su bankininkais laikė nepateisintu ir trečiadieni spaudos
i pasakė apie vidaus reikalų ministro atsistatydinime.
Nuotr R. Šuikos „Lietuvos aide"

Seime diskutuota Lietuvos
laikysena su Rusija,
Čečėnijos atžvilgiu

Vilnius, sausio 16 d. (AGEP)
— Antradieni Seimas nedidele
balsų persvara atmetė rezoliu
ciją, kuria Lietuvos delegacija
Europos Tarybos Parlamentinės
tuomet citavo neįvardinto VRM Asamblėjos sesijoje būtų įparei
pareigūno nuomonę, kad tarny gota balsuoti už Rusijos priėmi
bos vadovų nušalinimui galėjo mą į šią organizaciją, jei Rusija
turėti įtakos Kauno nusikaltė įsipareigotų laikytis tam tikrų
lių „šeima".
sąlygų.
Juozas Rimkevičius priklausė
Tarp tokių sąlygų rezoliucijos
specialiai Vidaus reikalų minis projekte įvardintas pasižadėji
terijos grupei, kuri 1986 m. mas per šešis mėnesius grąžinti
sutriuškino Kauno „daktarų" Lietuvai priklausančius amba
gaują.,.Lietuvos ryto" žiniomis, sadų pastatus Paryžiuje ir Ro
Rimkevičius turėjo informacijos moje, įsipareigojimas negrasinti
apie dabartinių gaujos vadovų jėgos panaudojimu prieš Lietu
ryšius su kai kurių ministerijų vą, Latviją ir Estiją bei taikiu
vadovaujančiais pareigūnais.
būdu spręsti Čečėnijos proble
mą, remiantis tarptautinės tei
„Jei J. Rimkevičius iš tiesų
s ė s principais. Rezoliucija
būtų gerai kovojęs su organi
atmesta, 42 Seimo nariams
zuotu nusikalstamumu, jo tikrai
prieštaravus jai, 4 1 parlamen
nebūtume atleidę", tvirtino J.
tarui balsavus už tokią rezo
Liaudanskas. Jis informavo,
liuciją ir keturiems susilaikius.
kad Rimkevičius buvo apkaltin
Europos Tarybos Parlamenti
tas „šiurkščiai pažeidinėjęs
nė
Asamblėja RUSUOS priėmimą
įstatymą dėl finansų panaudo
svarstys
sausio 22 d. praside
jome) operatyvinei veiklai".
dančioje
sesijoje. Projektą
Liaudanskas pasakė, kad ob
jektyvios informacijos žurnalis Seimui pateikė Seimo narys,

Vilnius, sausio 15 d. (AGEP)
— Anot Lietuvos policijos depar
tamento vyriausiojo komisaro
Jono Liaudansko, Juozas Rim
kevičius nebuvo „kovotojas su
mafija", ir jis atleistas dėl rimtų
įstatymo pažeidimų. Pirmadienį
Liaudanskas dalyvavo spaudos
konferencijoje, sušauktoje tam,
kad paneigtų spaudos praneši
mus neva aukšti Vidaus reikalų
ministerijos (VRM) pareigūnai
iš pareigų atleisti, mafijai nuro
džius.
VRM Organizuoto nusikalsta
mumo tyrimo tarnybos krimina
linių procesų analizės vyresny
sis komisaras Juozas Rimkevi
čius ir jo pavaduotojas Valerijus
Šulcas atleisti iš pareigų sausio
11 dieną. Gruodžio mėnesį ko
misaro vadovaujamoje tarnybo
je buvo atliktas tarnybinis
patikrinimas, nes ministerijos
vadovybė buvo nepatenkinta jos
darbo rezultatais. Per patikri
nimą J. Rimkevičius ir jo pava tai turėtų kreiptis i ji patį, o ne
duotojas buvo nušalinti nuo pa „griebti tai, ką pakiša žmonės,
siekiantys sugriauti vidaus rei
reigų.
Dienraštis „Lietuvos rytas" kalų sistemą".

Amb. R. Rajeckas atšauktas
iš Londono
Vilnius, sausio 16 d. (AGEP)
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas atšaukė iš Londono
Lietuvos ambasadorių Raimun
dą Rajecką, kuris smarkiai kri
tikavo šalies vyriausybės vado
vą. Antradienį pasirašytame
prezidento dekrete nurodyta,
kad ambasadorius atšaukiamas
nuo vasario 10 dienos. Raimun
das Rajeckas atšauktas vyriau
sybės teikimu po to, kai jis
pareiškė, jog jam gėda atsto
vauti Lietuvai dėl negarbingo
premjero Adolfo Šleževičiaus el
gesio.
Komentuodamas A. Šleževi
čiaus sprendimą atsiimti asme
nišką indėlį iš krizės apimto
Lietuvos Akcinio Inovacinio

Banko, kuriame liko įšaldyti
tūkstančių piliečių pinigai,
diplomatas spaudai pareiškė,
kad vyriausybės vadovas „ne
turi nei padorumo, nei garbės,
nei sąžinės". Lietuvos Mokslų
Akademijos narys Raimundas
Rajeckas 1993 m. vadovavo
tuometinio LDDP vadovo Algir
do Brazausko prezidento rin
kimų kampanijai, vėliau dirbo
prezidento vyriausiuoju pata
rėju. Ambasadoriumi Didžiojoje
Britanijoje jis buvo paskirtas
1994 m. vasario mėnesį.
Premjerą paikas diplomatas
sugrįžęs į Lietuvą žada būti
„labai aktyvus rinkimų kam
panijos dalyvis, tačiau ne LDDP
pusėje".

Nr. 12

jos problemos sprendimas — įra
šyti projekte dėl Rusijos pri
ėmimo į Europos Tarybą. Tam
tikrus įsipareigojimus privalo
prisiimti visos šalys, stojančios
Tarptautinės pajiajnentarų į Europos Tarybą:
grupės Čečėnijos problemoms
K. Bobelis siūlė alternatyvų
spręsti koordinatorius Algirdas rezoliucijos projektą, kuriame,
Endriukaitis.
pasak komiteto pirmininko, Lie
Seimo nariai labiausiai nesu tuvos reikalavimai būtų išsaky
tiko su trečiuoju Rusijos įpa ti diplomatine forma.
reigojimu, neigiamai vertin
Lietuvos delegacijos ET PA
dami teroristinius čečėnų
vadovas
Algirdas Gricius taip
veiksmus vasarą Budionnovske
pat
ragino
atmesti projektą,
bei prieš savaitę — Kizliare.
pabrėžęs,
kad
Seimas negali
Algirdas Endriukaitis teigė,
įpareigoti
delegacijos
narių kaip
kad Lietuva — tai strateginis
klausimas, nes jei Rusijai „tenai balsuoti.
bus atleista, bus ir čia atleista".
Po balsavimo Seimo narys A.
Gindami čečėnus, mes giname Endriukaitis apkaltino parla
ir save, sakė Seimo narys.
mento pirmininką Česlovą Jur
Seimo užsienio reikalų komi šėną procedūriniais pažeidi
teto pirmininkas Kazys Bobelis mais, nes, pasak jo, prieš
sakė, kad tiek Rusijos turtiniai balsavimą buvo užsiregistravę
įsipareigojimai, tiek ir nenaudo mažiau Seimo narių, nei daly
jimas jėgos, tiek taikus Čečėni vavo balsavime.

Premjeras neatsistatydins,
nepaisant spaudimo
Vilnius, sausio 16 d. (AGEP)
— Premjeras Adolfas Sleževičius
pareiškė, kad neatsisakys „įsi
pareigojimų prieš valstybę, par
lamentą, Lietuvos žmones" po

Vidaus reikalų ministras
žada atsistatydinti
Vilnius, sausio 17 d. (BNS) Lietuvos vidaus reikalų minist
ras Romasis Vaitekūnas žada
atsistatydinti trečiadieni, pra
neša Lietuvos laikraščiai. Prezi
dentas Algirdas Brazauskas
antradienio vakarą žurnalis
tams pasakė, kad R Vaitekūnas
jau turėtų būti įteikęs atsistaty
dinimo raitą ministrui pirmi
ninkui Adolfui Šleževičiui.
Vyriausybės atstovas spaudai
Vilius Kavaliauskas B N S ko
respondentui pasakė, kad prem
jero darbotvarkėje trečiadieniui
nėra numatytas specialus susiti
kimas su vidaus reikalų minist
ru. Tačiau Kavaliausko many
mu, trečiadienio reguliaraus
administracijos posėdžio pir
muoju punktu greičiausiai bus
spaudos pranešimai apie R. Vai
tekūno atsistatydinimą. „Lie
tuvos rytas" praneša, kad antra
dienį kalbėdamasis su preziden

tu vidaus reikalų ministras ža
dėjo atsistatydinimo raštą įteik
ti premjerui Adolfui Šleževičiui.
Manoma, kad prezidentas
aukščiausiojo policijos virši
ninko R. Vaitekūno atsistaty
dinimą priims, nors to nepada
rė, gavęs tokius rastus iš gyny
bos ir užsienio reikalų ministrų.
Vidaus reikalų ministras Ro
masis Vaitekūnas, 6 2 m., šias
pareigas eina nuo 1992 m. pa
baigos. Neseniai jis buvo kriti
kuojamas, išsiėmė savo indėlius
iš Lietuvos Akcinio Inovacinio
Banko jo veiklos sustabdymo iš
vakarėse. Be to, kai kurių po
litikų bei bankininkų nuomone,
Vidaus reikalų ministerijos
patvirtinti veiksmai, suimant
Litimpeks banko valdybos pir
mininką Gintautą Preidį, patys
sudarė aplinkybes, verčiančias
banko veiklą sustabdyti.

N

to, kai jam „pasitikėjimą pa
reiškė prezidentas, partija, jos
frakcija Seime ir absoliuti kabi
neto dauguma, kai reikia neati
dėliotinai spręsti šalies eko
nomines, finansines proble
mas".
Antradienį paskelbtame pa
reiškime vyriausybės vadovas
teigia, kad „vyriausybės atsis
tatydinimo ir politinės krizės"
siekiančios jėgos naudoja bet
kokias priemones — „nuo melo,
šantažo, įvairių prasimanymų
iki gerai parengto ir apmąstyto
politinio, moralinio spaudimo"
jam ir jo šeimai.
„Šiandien daroma viskas, kad
aš palūžčiau ir, išdavęs valsty
bės interesus, partiją, atsisaky
čiau vyriausybės vadovo posto",
sako premjeras. Jis pabrėžia,
kad „giliai pergyvendamas dėl
padarytos klaidos" padarys
viską, kad Lietuvos politinis
gyvenimas vyktų pagal demo
kratijos principus ir Konsti
tuciją.
A. Šleževičiaus atsistatydi
nimo laukta po to, kai jis
atsiėmė asmenišką indėlį iš
krizės apimto Lietuvos Akcinio
Inovacinio Banko, kuriame liko
įšaldyti tūkstančių šalies pi
liečių pinigai.

Maskva, sausio 16 d. (NYT)
— Priimdamas paskutinio Rusi
jos vyriausybėje likusio ekono
mines reformas skatinusio vy
riausybės pareigūno atsistatydi
nimą, prezidentas Boris Jelcin
dar kartą patvirtino, kad atsi
žvelgdamas j komunistų laimė
jimą rinkimuose, jis tolinasi nuo
ankstyvesniųjų savo preziden
tūros nuostatų, rašo Alessandra
Stanley, „ T h e N e w York
Times" laikraštyje.
Antradienį a t s i s t a t y d i n ę s
ministro pirmininko Viktor
Černomyrdin pavaduotojas eko
nominiams reikalams Anatoly
Čubais vadovavo Rusijos eko
nominio stabilizavimosi bei
privatizavimo programai. Jis
savo atsistatydinimą motyvavo
tuo, kad prezidentas sukritika
vo jo darbą. Spaudos konferen
cijoje antradienio vakarą A.
Čubais, kuris skatino laisvos
rinkos reformas, orientuotas į
Vakarus, įspėjo, kad bet koks
ekonominės politikos pakei
timas prieš prezidentinius
rinkimus birželio mėnesį būtų
„žvėriška klaida".
Rusijos daliniams įklimpus
konfrontacijoje su čečėnais
pietinėje Rusijoje, o kitiems
čečėnams laikant rusų įkaitus
ant kelto Juodojoje jūroje ir
elektros gaminių fabrike
Grozne, Rusijos prezidentas
smarkiai kovoja, bandydamas
išsaugoti savo patikimumą
Rusijos balsuotojų akyse.
Prezidentas Jelcinas nebandė
atkalbinti A. Čubais. Jis elgiasi
vis labiau kaip žmogus, besiruo
šiantis kandidatuoti prezidento
rinkimuose Rusijoje ir todėl
stengiasi atrodyti kaip centristi
nių pažiūrų vadovas, norintis
sutramdyti žmonėms sunkiau
pakeliamas ekonomines refor
mas.
Pats Jelcinas viešai nekomen
tavo įkaitų paėmimo pietinėje
Rusijoje, bet į savo kabinetą
įsileido televizijos reporterius
tik tiek, kad nufilmuotų kaip jis
bara ministrą pirmininką Vik
tor Černomyrdiną, kad nepakė
lė valdininkų algų bei pensijų.
Anatoly Čubaiao karjera jau
buvo laikoma esanti pavojuje
nuo pat komunistų pergalės
Dūmos rinkimuose gruodžio mė

nesį. Nors Vašingtone ir Euro
pos sostinėse j i s buvo verti
namas kaip vienintelis patiki
mas ir stiprus veikėjas Rusijos
vyriausybėje, A. Čubais tapo „at
pirkimo ožiu" visų atspalvių opo
zicijos politikams, kurie jį kal
tino už visus korupcijos bei eko
nominių nusikaltimų atvejus
valstybinio turto privatizavimo
eigoje. Pastaruoju metu prie tos
kritikos šiam pareigūnui prisi
dėjo ir prezidentas, neseniai pa
keitęs j a u kelis ministrus, pa
t a i k a u d a m a s naujai Dūmos
daugumai.
Bet Kremlius antradienio va
karą nedelsdamas ramino Va
karus, tvirtindamas, kad A.
Čubais pasitraukimas nereiš
kia, kad bus sustabdyta dadabartine antiinfliacinė politika.
A. Čubais atsistatydino kaip tik
išvakarėse svarbių derybų dėl 9
milijardų dolerių Tarptautinio
Valiutos Fondo paskolos.
Anot Jelcino vyriausio eko
nomijos patarėjo Aleksandr
Lipšits. kalbėjusio spaudos
konferencijoje antradienio va
karą, A. Čubais buvo paprašy
t a s a t s i s t a t y d i n t i , nes vy
riausybė j j laiko kaltu dėl to,
kad nebuvo laiku išmokėti val
džios darbuotojų atlyginimai ir
kad jis silpnai prižiūrėjo vals
tybinio t u r t o priežiūrą b e i
pardavimą. Anot Lipšits, vy
riausybė norėjo užtikrinti, kad
valstybinis t u r t a s būtų „tiks
liau ir teisingiau" paruoštas
varžytinėms ir investicijų pa
siūlymams.
Iš pareigų atleidus A. Čubais,
ekonominių reformų pravedimas liko ministrui pirmininkui
Viktor Černomyrdin prižiūrėti.
„Aiškiai, tai y r a ženklas, k a d
prezidentas nori. kad šiek tiek
pasikeistų kryptis", pareiškė
Pasaulio B a n k o vyriausias
ekonomistas Maskvoje Charles
Blitzer. ..Tačiau kiek kryptis
pasikeis, priklausys nuo j ų
veiksmų".
Prisimindamas
dviejų kitų Rusijos finansų
pareigūnų atsistatydinimą, kai
daug k a s pranašavo finansinę
katastrofą. C. Blitzer pastebėjo,
kad jie atsistatydino panašiomis
aplinkybėmis kaip ir dabar, ir
katastrofos nebuvo, nors buvo
žengta kelis žingsnius atgal.
„Reikės sekti, k a s bus toliau".

Prezidentas nepritaria
drastiškiems veiksmams prieš
bankininkus
Vilnius, sausio 15 d. (AGEP)
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas supeikė teisėsaugos in
stitucijas dėl drastiškų veiksmų
prieš krizės apimtų bankų vado
vus. „Tų bankų sustabdymas ir
jų vadovų areštas nebuvo koor
dinuoti veiksmai", pareiškė
prezidentas įprastiniame pirma
dienio pokalbyje per valstybinį
radiją.
A. Brazauskas pasirėmė Sei
mo specialios darbo grupės
bankų uždarymo aplinkybėms
ištirti išvadomis, kad bankinin
kų sulaikymas nebuvo „pakan
kamai motyvuotas" ir prisidėjo
prie krizės sustiprėjimo. „Tokia
puolamoji taktika prieš bankų
vadovus, su kaukėmis ir auto
matais — ne iš to galo pradėjo",
sakė per radiją A. Brazauskas.
Pasak jo, tokių operacijų reikėjo
imtis prieš krizės kaltininkus.
sakė prezidentas, leisdamas su
prasti, jog tokiais laiko bankų

skolininkus.
Lietuvos Akcinio Inovacinio
Banko (LAIB) ir Litimpeks
bankų vadovai buvo suimti
gruodžio pabaigoje netrukus po
bankų veiklos sustabdymo, ta
čiau sausio mėnesj abu paleis
ti. Litimpeks banko valdybos
pirmininkas Gintautas Preidys,
pasižadėjęs neišvykti, buvo
paleistas sausio 4 d., praleidęs
kalėjime dvi savaites, o praėjusį
penktadieni už 100.000 litu
užstatą iš Lukiškių išėjo ir
LAIB valdybos pirmininkas Ar
tūras Balkevičius.
KALENDORIUS
Sausio 18 d.: Priska. Liberta.
Darius. Gedgaudas Kaributas
1918 m. mirė knygnešys Jurgis
Bielinis. Prasideda maldos okta
va už krikščioniu vienybę.
Sausio 19 d.: Marijus. Morta,
Kanutas. Raivedys. Gedvile.
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12:15 vai. p.p. Dievo Apvaizdos nė, Regina Juškaitė, Šarūnas
jo mokesti, pažymima, iki kada yra iiisimokajss.
lietuvių parapijos Kultūros cen Mingėla, Petras Pagojus, Ona ir
A.a. Petro Petrausko mirties metinėse prie kapo susirinkusi seimą, l i k - duktė Aldona, našlė
tre skaitys paskaitą apie šių Česys Šadeikai ir Algirdas VaiRegina Petrauskienė, sunūs Vytautas, tentas Kęstutis ir apeigas prie kapo atlikęs Dievo Apvaiz
DRAUGO i
laikų savivaldybių problemas tiekaitis.
dos klebonas kun. Valdas Valdemaras
Nuotr. R. Radauskienės
Lietuvoje. Alis Vidūnas yra
Dėl smulkesnių informacijų
Hmstų 3 i
Lietuvos savivaldybių asociaci prašome kreiptis į adv. Kęstutį likusiems už geležinės uždan pagerbiant žuvusius Klaipėdos bendrąją chorinę kultūrą
JAV
$86.00 $66.00 $36.00
jos pirmininkas. Kviečiama da Miškinį, tel. (810)967-2040.
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $110.00 $80.00 $40.00
gos. Stengėsi jiems padėti, ypač vadavime, o taip pat 1991 m. ypač bažnytinę. Atsisveikinęs
Tik šeštadienio laida:
lyvauti Detroito ir apylinkių
DLOC valdyba savo mamai. Jautriai pergyveno Vilniuje Sausio 13-ją žuvusius, su universiteto choru, Pr. Sližys
JAV
$66.00 $40.00 $30.00
visuomenė. Pirmadienį, vasario
pirmąją žvakę uždegti pakvies vargonavo Šv. Petro ir Povilo
paruošė Regina J u š k a i t ė Lietuvos likimą.
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $80.00 $46.00 $36.00
5 d. ryte, lankys Southfieldo
Užsakant J Uetavą
Petras Petrauskas buvo palai tas Detroite vienintelis likęs bažnyčioje. Nuo 1989 m. buvo
(Air cargo)
$100.00 $66.00
miesto savivaldybe, o po pietų
dotas gražiausioje kapinių daly Klaipėdos sukilimo savanoris Vilniaus Arkikatedros choro
Tik eeetidiinio laida
$66.00
LIŪDNOS METINĖS
vadovas.
Yra
parašęs
daug
dai
Stasys
Šimoliūnas.
Antrąją
— Oakland County. Žmonai
je. Metinių šv. Mišios užpra
Uisakaat i utsieni
PETRO PETRAUSKO
nų,
giesmių
ir
didesnės
apimties
žvakę
uždegė
kun.
Alf.
Babonas,
Gražinai priėmimą rengia Lie
šytos du kartus. Prisibijota, kad
oro paštu
$600.00 $260.000
ŠEIMOJE
tuvos Dukterys, pirm. Irena
Tik šeštadienio laida
$160.00 $86.00
gruodžio mėn. gali būti per daug o trečiąją žvakę uždegė Jonas bažnytinės muzikos kūrinių.
„Dieve, tebūnie Tavo valia", sniego apeigoms kapinėse. Pir Šostakas, Stasio Butkaus šaulių
Alantienė. Antradienį, vasario
Prano Sližio 80-mečio minėji
6 d. ryte, Vidūnai išvyks į — meldžiamės. Bet kaip sunku mąsias metinių Mišias lapkričio k-pos vadas. Minutės susikaupi mas / susitikimas su visuomene
Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Pijus Stootius
Čikagą, o vasario 10 d., į Los kartais būna priimti tą Dievo 11 d., šeštadienį, aukojo ir mu prisiminti ir pagerbti visi ir buvusiais choristais, gruodžio
valią. ... Skaudi Dievo valia kapinėse šventinimą atliko nau mirusieji. Pagarba pareikšta ir
Angeles.
Moderatorius
kun. Viktoras Rimšelis, MIC
16 d. vyko Vilniuje, Kompozito
Vilniaus miesto mero vieš būna, netekimas asmens lietu jasis Dievo Apvaizdos parapijos savanoriui kūrėjui Stasiui Ši- rių namuose. Gruodžio 17 d. bu
• AdmintUracga dirba kasdien
• Radsknjja dirba kasdien nuo
nage Detroite organizuoja JAV vių telkinyje. Dar skaudesnė ji klebonas kun. Valdas Valde moliūnui, kuris savo trumpame vo surengta Pr. Sližio kūrybos
nuo 8JO iki 4:30, ĮeĮĮaiiiaiiiaii
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
nedirba.
Lietuvių Bendruomenės Detroi būna artimesniems draugams, maras. Iš kapinių, visi buvo pa žodyje apžvelgė Klaipėdos kraš valanda Vilniaus Arkikatedro
straipsnius
o
skaudžiausia
velionio
šeimai.
• Radakrija ut skelbimų turini
to
prijungimą
prie
Lietuvos.
kviesti pietums į parapijos ka
to apylinkės, valdyba: pirm.
je, kur giedojo du Arkikatedros
savo nuotiura. Nasunaudotu
neatsako.
Skelbimu
kainos
priLaikas
per
greit
bėga,
ypač
Trumpai, bet įspūdingai apie chorai — jaunimo ir didysis cho
straipsnių nesaugo.
vinę.
Nijolė Zelwinder, vicepirm.
ajunriames, gavus raaljiaą ką
minimus
įvykius
kalbėjo
ir
A l g i s R u g i e n i u s , švietimo tiems, kurių gyvenimas jau lei
nors skelbti.
rai, kamerinis choras „Sodžius",
Atšvęstos mirties metinės, bet
vadovė Valentina Rauckienė, džiasi pakalnėn. Sunku įsisą a.a. Petras vis gyvas mūsų at Mykolas Abarius. Mokytojas ir solistai D. Juodikaitytė, D.
adinipkas Vytas Rauckis, sek moninti, kad jau visi metai be mintyje. Namuose jo palikta aktorius Kazys Gricius padek Sadauskas, S. Laurynaitytė.
Sausio 15 dieną, Dievo Ap
retorė Vida Pekorienė, kultūri Petro Petrausko. Jis mirė 1994 tuštuma skaudi, tikėkime, kad lamavo du eilėraščius, o mu Dirigavo: R. Maleckaitė, V.
Rožini kalbėjo Dievo Apvaiz
nių reik. vadovė Virga Šimai- m. gruodžio 23 dieną, sulaukęs Dievas teiks jėgų tą išgyventi..., zikui Stasiui Sližiui vadovau Savickaitė, L. Pranulis ir Pr. dos parapijos klebonas kun. vaizdos bažnyčioje gedulingas
jant, visi dalyviai padainavo Sližys. Vargonais akompanavo Valdas Valdemaras ir Šv. An šv. Mišias aukojo klebonas kun.
tytė, socialinių reik. vadovės 78 metus.
. R. Kažauskiene
„Aras", ,Ąžuolai žaliuos" ir B. Vasiliauskas.
Po
staigaus
sunegalavimo,
ke
Lillian Petravičius ir Dalia
tano parapijos klebonas ir Valdas Valdemaras, giedojo ir
„Brangiausios
spalvos".
lias
dienas
praleidęs
Michigan
vargonavo Rita Giedraitienė. Po
Gaška, nariai Vilija Idzelytė ir
Šiuo metu pensininkas muz. šaulių kapelionas kun. Alfonsas
IŠKILMINGAI
universiteto ligoninėje, Ann ArSigitas Viskantas.
Mykolas Abarius rengėjų var Pr. Sližys gyvena Vilniuje. Babonas. Atsisveikinimo metu Mišių velionis buvo nulydėtas į
PAMINĖTOS SVARBIOS
bore,
nenujausdamas
Dievo
va
du pareiškė padėką visiems Detroitiečių vardu sveikiname viešas užuojautas išreiškė: amžino poilsio vietą Holy SeLB apylinkė, kartu su MichiSUKAKTYS
lios,
laimingas
ruošėsi
grįžti
prisidėjusiems prie minėjimo muz. Praną Sližį ir jo brolį — Lietuvių Bendruomenės Detroi pulchre kapinėse.
gano apygarda, rengia dar dvi
namo.
Planavo
būti
savo
myli
rengimo ir jame dalyvavusiems. mūsų Šv. Antano parapijos ma to apylinkės valdyba, Detroito
paskaitas: vasario 25-tą Lietu
Po laidotuvių pietuose, kurie
Klaipėdos krašto atvadavimo
moje
šeimoje,
prie
Kūčių
stalo.
Minėjimas buvo baigtas visiem estro muz. Stasį Sližį už jų Lietuvių Organizacijų centras, buvo Dievo Apvaizdos Kultūros
vos Respublikos Seimo atstovo
73-jų ir Kruvinojo 1991-jų m.
sugiedojus Lietuvos himną.
Romualdo Ozolo ir kovo 10-tą, Deja, jo kėdė paliko tuščia:...
abiejų muzikinį darbą ir kūry BALFo 76-tas skyrius, „Žibu centre, adv. Raimondas Sakis
Sausio 13 d. sekmadienio Vil
Šeimos
skausmui
išreikšti
žo
rio" lituanistinė mokykla, padėkojo visiems už dalyvavimą
Paul Goble, buvusio Baltijos
Po minėjimo vyko vaišės ir binius pasiekimus.
niuje penkerių metų sukaktys
„Gabijos" ir „Baltijos" skautų laidotuvėse ir palengvinimą šei
reikalų vedėjo JAV Valstybės džių nėra.
pabendravimas.
Minėjimą
ruošė
buvo
Paruošė R e g i n a Juškaitė tuntai, „Švyturio" jūros šaulių
Petro Petrausko gimtinė Za praėjusį savaitgalį
departamente.
savanoriai kūrėjai, ramovėnai,
mai pergyventi skausmą, mirus
iškilmingai paminėtos Detroito
kuopa, Lietuvių Žurnalistų są jų šeimos galvai.
Stasio Butkaus šaulių ir „Švy
Michigano apygardai vado rasų apskrityje, jaunystės die lietuvių telkinyje.
jungos Detroito skyrius, Wayne
turio" jūros šaulių kuopos ir
vauja pirm. Liuda Rugienienė, nos Kaune. Baigė „Aušros"
PALAIDOJOM
Detroito dienraštis „Free
Šeštadienį, sausio 13 d., trun>
gimnaziją,
studijavo
ekonomiją.
Detroito birutietės.
vicepirm. Vytautas Jonaitis, iž
A.A. ANTANĄ SUKAUSKA State universiteto Lietuvių Press" sausio 15 dieną iš
pai,
bet
labai
jautriai
tos
su
kambario komitetas, Vaizbos
dininkė Danutė Petrusevičiūtė Nuo sovietinės okupacijos pasi
spausdino nekrologą, kuriame
kaktys paminėtos „Lietuviškų
traukęs
Vokietijon,
ten
baigė
ir narys Jonas Urbonas.
Sausio 12 dieną, Oakwood li Butas — Lithuanian Chamber buvo paminėta velionio politinė
dantų technikos mokslus. Toje melodijų", o sekmadienį — sau DOVANA PRANUI SLIŽIUI:
Šias įdomias paskaitas Lie
goninėje, po ilgos ligos mirė of Commerce, „Amerikos Lie veikla Detroito apylinkėje.
„MIŠIOS, GIESMĖS,
srityje ir dirbo iki išėjimo pen sio 14 d., „Amerikos Lietuvių
tuvių Bendruomenei padeda or
taurus lietuvis, žurnalistas, šau tuvių balso" radijo klubas ir
lm
DAINOS"
balso" radijo programose.
sijon Amerikoje.
ganizuoti JAV LB Tarybos narė
lys, visuomenininkas, a.a. An „Lietuviškų melodijų" radijo
Sekmadienį, sausio 14 d., mi
1949
metais
emigravo
į
Ame
valandėlė.
IssaMlir
Janina Udrienė, Narimantas
Iš Lietuvos pranešama, kad tanas Sukauskas, sulaukęs 88
nėjimas pradėtas iškilmingomis
I M A S A. tsDRYS, BLO.
Udrys, Ramutė Petrulienė, Vy riką su žmona dr. Regina ir
metų
amžiaus.
Gimęs
MienžaiAtsisveikinimo kalbą pasakė
šv. Mišiomis Šv. Antano bažny muz. Pranui Sližiui, Detroito
tas Petrulis, Jurina Rugienienė sūneliu Vytuku. Amerikoje,
čių kaime, Radviliškio valsčiuje, Šaulių sąjungos išeivijoje vadas
apylinkės
Šv.
Antano
bažnyčios
Dievas juos palaimino dar ir su čioje. Mišias aukojo ir pamokslą
ir Vytas Rugienius.
Šiaulių apskrityje. Detroito apy
dukrele Aldute. Petrauskų pasakė klebonas kun. Alfonsas vargonininko, parapijos litur linkėje gyveno nuo 1951 metų. Mykolas Abarius. Atsisveikini
L.R.
mą pravedė Yolanda Zaparacvaikai išmokslinti, užaugę Babonas. Organizacijos daly ginės komisijos pirmininko ir
St.
Butkaus
šauliu
k-pos
kultū
kienė.
vavo
su
savo
vėliavomis.
Var
A.a.
Antanas
Sukauskas
lietuviškoje dvasioje. Abu
LIETUVOS
rinių
renginių
pirmininko
muz.
gonavo
muz.
Stasys
Sližys,
66-metus
buvo
šaulys,
„Švy
sukūrę lietuviškas šeimas.
DR. A. B. GLEVECKAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
GYDYTOJAS IR CHtRUBGAS
Petrauskų šeimoje, visi buvo giedojo parapijos choras. Mišių Stasio Sližio vyresniam broliui turio" jūros šaulių kuopos Gar
• 1 3 2 $ . Kastete A v a .
MINĖJIMAS
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS
muzikalūs. „Kas jus skatino skaitinius skaitė Stasio But Lietuvoje, jo 80-ties metų su bės narys, Lietuvių Žurnalistų
1400 W. M M. Tot. (TSS) 432 01*1
Tat. 312-434-7790
Valandos pagal suvtar.ma
griebti muzikos instrumentą", kaus šaulių kuopos iždininkas kakties proga Vilniaus univer sąjungos, Lietuvių Bendruo
Detroito Lietuvių organizacijų
sitetas
parengė
originalią
dova
P.-rrwj 3 v p p ? w ant'd 1 2 » 3 » P P
Matas
Baukys.
Aukojimui
au
nl*»Y^r*JjE4^"«s*WM4jF n C M n > r \ A V | K4w*S**«
menės,
Detroito
Lietuvių
Orga
— paklausta Regina atsakė:
treed uždaryta »etva i 3 » p p
centras (DLOC) jau 56 metus iš
S. FRASAD TUMMALA,
„Mes buvome labai linksmi". kas nešė Stasys Šimoliūnas ir ną — išleido jo kūrybos knygą nizacijų centro, Wayne State
p*f»t •< itsifl 9 v Į 12 v p p
eilės rengia Vasario 16 tosios
„Mišios.
Giesmės.
Dainos"
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Bronius
Valiukėnas.
universiteto
lietuvių
kambario,
Tėvelio paskatinti Vytautas ir
•132 • Katate * » •
minėjimus. Šiais metais DLOC
Valandos pagal susitarimą
Susivienijimo
lietuvių
Ameri
Vargonininkas,
chorvedys,
(312) rra-eeaa a,os (Jt») «t*v4*4i
Po Mišių parapijos salėje susi
Aldona sudarė savo orkestrą.
valdyba praneša, kad DLOC,
DR.
K.
A.
JUČAS
koje
200
ir
352
kuopų,
BALFo
kompozitorius
ir
pedagogas
Pra
Grojo lietuviams ir amerikie rinko daugiau negu 90 asmenų.
OOOS LIGŲ SPECIALISTAS
kartu su Lietuvos Vyčių padali
DR. ALGIS PAULIUS
čiams net 20 metų. Studente Minėjimą pradėjo Ramovėnų nas Sližys tris dešimtmečius va 76-to skyriaus, „Amerikos
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR
niu „Pagalba Lietuvai", ruošia,
ORTOPEDINES LIGOS
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
būdama, Aldutė romantiškas Detroito skyriaus pirmininkas dovavo Vilniaus u-to akademi Lietuvių balso", radijo va
koordinuoja ir maloniai kviečia
KOSMETINE CHIRURGIJA
CHIRURGIJA
į
melodijas palydėdavo ir dainele. Mykolas Abarius. Invokacįją niam chorui. Pradžioje kurį landėlės, Dariaus ir Girėno
1144 staanjM Ava., t l f t n . * • 8 4 1 2 4
visus atsilankyti į 78-ąjį Lie
klubo,
Lietuvių
namų
draugijos
laiką
dirbo
muzikos
mokytoju
sukalbėti
pakviestas
klebonas
Prisimename Petrausko orkest
DR. JOVITA KEREUS
Tai. (744) 742-4244
tuvos Nepriklausomybės minė
Danty Ovdytofa
rą kaip malonų sapną. Džiaugė kun. Alf. Babonas. Buvo pri Salomėjos Nėries vidurinėje narys. Bendradarbiavo ir rašė
Valandos pagal susitarimą
jimą, sekmadienį, vasario 11d.
3315 W 551h Si Clicago H
si tėvelis vaikų sugebėjimais. siminti ir pagerbti Klaipėdos mokykloje. Minimo leidinio „Laisvoje Lietuvoje", „Naujie
Tat. (312)476.2112
Dievo Apvaizdos Kultūros cent
nose", „Sandaroje", „Tėvynėje"
dailininkė
Irena
Žemaityvadavimo
kovose
žuvusieji,
o
DR. L. D. PETREIKIS
Petras Petrauskas mylėjo sa
9525 S 791h Ave Hickory Mills I
re, 25335 West Nine Mile Rd.,
ir,
.Nepriklausomoje
Lietuvoje".
tė-Geniušienė
yra
buvusi
Pr.
taip pat ir mirusieji savanoriai
DANTŲ GYDYTOJA
Tai. (704) 844-8101
vo
šeimą:
žmoną
Reginą,
vaikus
Southfield, MI 48034.
Pasirašydavo slapyvardžiu A.
Sližio mokinė.
8448 • • R o t a m R a . . Mtckory I
(jų
tarpe
LŠSI
garbės
šaulys,
vai
pagal
susitarimą.
— Vytautą ir Aldoną, vaikaičius
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave
Šv. Mišios bus aukojamos abe
Įžanginį žodį parašė komp. Miežis. Įsteigus Detroite šešta
Kristiną, Lianą ir Romą, marčią buvęs Stasio Butkaus šaulių
Tai. (744) 944-4088
Tat. kabinetą Ir auto: (704)882-41 S t
dieninę
lituanistinę
mokyklą.
jose Detroito apylinkių lietuvių
k-pos
pirm.
a.a.
Vincas
Ta
Julius Juzeliūnas. Jis pažymėjo
Birutę, žentą Kęstutį. Buvo
Valandos pagal sus<tar.~ą
D
R
.
P.
K
I
S
I
E
L
I
U
S
parapijose 10:30 v.r. Visos or
velionis 1952 m. buvo išrinktas
nuoširdus draugas. Gailestingas mošiiinas). Žvakių uždegimu Pr. Sližio nuopelnus puoselėjant
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
ganizacijos dalyvaus su vėlia
komiteto pirmininku. Valdyboje
1443 t a . S 4 » Ava.. Cicero
DR. LEONAS SEIBUTtS
vomis. Prieš minėjimą svečiai
Kasdien i *• 8 v v
tada buvo a.a. Petras Griškelis
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
galės vaišintis skaniais lietu
sskyr.js treč Sėst 12 i * 4 vai p p
ir Stasys Garliauskas.
CHIRURGIJA m GYDYMAS
viškais patiekalais ir namuose
4132 4. Kl 4*1
A.
a.
Antanas
Sukauskas
gi
keptais pyragais ir tortais. 12:15
Vai.: antr 2-4 v. p.p. ir katv. 2-5 v. p.p.
l U O S N B C. M C K E N , D M , P.C.
liam nuliūdime paliko žmoną
SatM pagal susitarimą
4 4 4 7 w . 143 4t.. Oafc Lmm. *
v. p.p. vyks minėjimas. Meninė
»•!. 312.774-2
Bronę, sūnų Zigmą Antaną ir
Pirmas apyt su Nortrnvestern un-to
je dalyje pasirodys „Audinio"
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis u i
marčią
Barbarą
Sakius,
anūką
tautinių šokių šokėjai, vado
prieinamą Kainą Pacientai orumam,
Troy; sūnų adv. Rimgaudą ir
vaujami Astos Puškoriūtės-Solabsoliučiai punktualiai SweMeri*JM*l
marčią Penny Sakius, anūkus
(kalbai angliškai) tai. 784*422-4244
tis.
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Jason
ir Heather; dukrą Maryte
Aukos Amerikos Lietuvių Ta
Specialybe - Vidaus ligų gydytoias
SURENOER LAL, MD
ir žentą Jerrys Broun, anūkus
Kalbame lietuviškai
rybos (ALTas) ir „Pagalba Lie
Specialybe
—
Vidaus
ligos
Christopher ir Andrew; dukrą
• 1 8 8 $ . Archar Ava. ip»e Ausim)
tuvai" veikloms paremti bus
7 7 2 2 S. Keetete, CHUąaa, H. 44442
valandos pagal susitarimą
Zitą Šaulienę ir anūkus Tomą,
renkamos prie visų lietuviškų
Tai. 312-434.2123
Tai. ( 3 1 2 ) 8 4 8 - 7 7 8 8
Vincą
ir
Paulių;
proanūką
Hoty
Craae
r
*
i
a
u
i
a
i
i
C
a
m
u
parapijų ir prie įėjimo j
Vincą; broli Augustiną SuARAS 2 U 0 4 A . M.O.
Kultūros centrą prieš minėjimą.
Tai. 312-444-4188
AKIŲ CHIRURGIJA
kauską
su
šeima
ir
sesutę
Oną
Aukas galima siųsti paštu: Aid
Valandos pagal susitarimą
AKIŲ LIGOS
Juškienę Toronte, bei daug kitų
to Lithuania, 4457 Fairway
giminių ir artimųjų. Ameriko
Ka*>. t a i . ( 3 1 f ) 4 7 1 .
Court, Waterford, MI, 48328je, Kanadoje ir Lietuvoje.
VIDAS J. MEIMCRAS, M D .
1434 I . OffssM Ava.
3482, (čekius rašyti: Aid to
314.
HaasfrMIalC
KARDIOLOGAS - Š I R O l f S LIGOS
Lithuania; aukos nurašomos
Laidotuves tvarkė laidotuvių
7 7 2 * S. K 4 4 M 4 A v v ) . ,
Tai. 744-827
nuo federalinių mokesčių). Au
direktorė Yolanda Zaparackie
CNeasja. M. 4 4 * 4 3
Gttntrtt^-l H P " «Uii»iiiii»fc«i lĮHrifmĮ. mm Antanas Otarfraitiai atlieka dalį kaJadinaa programos
Valandos pagal susitarimą
kas galima siųsti ir šiuo adresu:
nė.
Mokslo ir piajaoiiėa mvB*įoį», kur jie pasirodė kartu M Lietuvos vyčiais panai gruodtio mėn
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ISTORIJA NEPATEISINS
APLAIDUMO
IGNAS MEDŽIUKAS
Kai trys lietuviai valdė
Lenkiją

1922 m. atvykęs į Vilnių, įsakė
paleisti iš kalėjimo areštuotus
lietuvius.). Užsienio reikalų mi
nistru paskyrė dvarininką K.
Skirmuntą, savo kaimyną iš
Švenčionių.
Taigi, kaip matome, buvo lai
kas, kai trys lietuviai valdė
Lenkiją, bet lietuviai iš jų
palankumo mažai patyrė. J. Pil
sudskis mylėjo Vilnių tik asme
niškai. Jis kalbėdavęs: „Čia
mano gimtinė, čia mano meilė,
norėčiau, kad čia ilsėtųsi mano
širdis".

Didysis kunigaikštis Jo
gaila, vesdamas karalaite Jad
vygą, įsipareigojo apkrikštyti
Lietuvą. Čia buvo pirmas
žingsnis lietuvių nutautinimui,
nes lenkų kunigai lietuvių
kalbos nemokėjo ir nesimokė,
todėl religija ir buvo jiems įran
kis skleisti lenkų kalbą. Ši įtaka
ypač palietė Lietuvos bajoriją,
įsitikinimą, kad ji su Lenkijos
šlėkta sudaro vieną bendrą
luomą. Seimuose buvo vedama
bendra kova dėl savo luominių
„Užsispyrės lietuvis"
interesų. Anot istoriko A.
Šapokos, tai didžiausias veiks
Nors opozicija buvo labai abe
nys Lietuvos bajorijos sulenkė- jinga dėl Lenkijos kariuomenės
jimui, nes Lietuvos bajorija ir žygio į Vilnių, J. Pilsudskis
Lenkijos šlėkta jautėsi esanti jiems tvirtino: „Ponai, susidu
viena visuomenė.
riate su kietu lietuviu!" Nepai
Iš čia vėliau išsivystė sulenkė sydamas priemonių, klasta už
jusių Lietuvos bajorų savo tau grobęs Vilnių, sulaužydamas ką
tybės apsprendimas „Gente li- tik pasirašytą Suvalkų sutartį,
t u a n u s natione polonus" J. Pilsudskis tuo labai didžia
(gimimo l i e t u v i s tautybės vosi. Norėdamas užmaskuoti
lenkas). Toks buvo Juozas Pil savo nusikaltimą, įsakė suor
sudskis, kuris, norėdamas ganizuoti vadinamą „Litwa
sukurti didelę Lenkiją, daug ža Srodkowa", kaip atskirą, sava
rankišką respubliką, net paski
los padarė Lietuvai.
Po Pirmojo pasaulinio karo riant jai ambasadorių M.
atsikuriančiai Lenkijai reikėjo Romaną, kuris Varšuvos vy
herojaus su didvyrio aureole. riausybei pasiuntęs raportą apie
Juo tapo Juozas Pilsudskis, poli arkiv. Jurgį Matulaitį. Tame
tinis tremtinys Sibire, vokiečių raporte jis rašė: „Arkivyskupas
kalinys, laikytas Magdeburgo yra doras, išsilavinęs, moka
pilyje, legionų organizatorius daug kalbų, turi didelį autori
Austrijoje. Pagaliau jam priski tetą, bet yra lietuvis, todėl ne
riama ir laimėjimas prieš tinka būti Vilniaus diecezijos
bolševikus prie Varšuvos, taip valdytoju".
pat Vilniaus ir Lvovo užgrobi
mas. Būdamas vyriausiu Len
kijos kariuomenės vadu, save
pavadinęs maršalu, buvo faktiš
kas Lenkijos valdytojas, prezi
dentu „išrinkęs" Gabrielių
Narutavičių, kilusį iš Alsėdžių
valsč., vedusį Pilsudskio gimi
naitę (jis prisimenamas, kad

1922 m., Vilniaus lenkams
prašant, „nuo amžių lenkiškas
Vilniaus kraštas" buvo galu
tinai prijungtas prie Lenkijos. J.
Pilsudskis nesigėdijo viešai
pasigirti, kad tai buvęs jo
nuopelnas. Lietuviams prie
šinantis prieš lenkų kėslus, J.
Pilsudskis pagaliau 1923 m.

atmetė federacijos galimybę su
Lietuva, sakydamas: „Nenorė
čiau federuoti Lenkijos su tais,
kurie nuo jos nusigręžė".
Nesiskaitydamas su teisiniais
pagrindais ir tarptautinėmis su
tartimis, J. Pilsudskis laikėsi
„Fait accompli", t.y. įvykusio
fakto doktrinos. Laikydamas,
kad Vilniaus klausimas jau iš
spręstas, jis išvykstančiam į
Kauną pasiuntiniui Vielhorskiui davė nurodymus:, .Pasakyk
jiems (lietuviams), kad esu lietu
vis, užsispyręs lietuvis. Vilniaus
neatiduosiu. Jis mano vaikystės
miestas, aš jį myliu ir jo
ilgėjausi".
Varšuvos lenkams J. Pilsuds
kis imponavo kaip ambicingas
politikas, pasiryžęs sukurti Len
kijos imperiją „nuo jūros iki
jūros". Šios imperijos sudėtin
turėjo įeiti: Lietuva, Balta
rusija, Ukraina, Latvija, Estija
ir net Suomija. Tokie dideli
buvo jo užsimojimai.
1923 m. opozicija privertė J.
Pilsudskį pasitraukti iš val
džios, bet 1926 m., įvykus per
versmui, jis tapo premjeru ir
karo ministru, įvesdamas dikta
tūrą. Jo režimas buvo nukreip
tas prieš komunistus ir mažu
mas, kurios pokarinėj Lenkijoj
sudarė didelį nuošimtį. Lietuvai
nenorint laisva valia federuotis
su Lenkija, J. Pilsudskis ieško
jo kitų priemonių. Viena jų buvo
suorganizuotas tinklas P.O.W.
(Polska Organizacja Woiskowa)
Lietuvoje, infiltruojant ar užver
buojant į jos eiles net Lietuvos
kariuomenės karininkus. Viena
iš tokių pulk. K. Žukas savo
atsiminimuose mini jo dalinyje
buvusį Įeit. Vaclovą Civinską,
kuris areštuotas ir traukiniu
vežamas pabėgo pas lenkus.
1919 m. rugpjūčio 20 d. turėjo
įvykti sukilimas. Deja, Kaune
buvo surastas slaptas archyvas
ir sukilimo rengėjai areštuoti ar
pabėgo pas lenkus. Jau buvo
numatyta ir vyriausybė su Sta
nislovu Narutavičium ir Myko
lu Roemeriu, kuris, kaip prisi-

Praėjuaių metų lapkričio 23 d.. Kariuomenes šventes proga, Kauno miesto meras Vladas
Katkevičius apdovanoja karius, 1991 m. sausio 13 ir tų pačių metu rugpjūčio pučo dienomis
gynusios nuo okupantų rusų Lietuvos valdiškuosius pastatus.
Nuotr. Prano Abelkfo

DEBESYSE
JURGIS JANKUS
Vakar mėginau, bet tuoj pajutau, kad tokiam
pasišnekėjimui buvo ne vieta: ir jam nebuvo laiko, ir
mane traukė kiti žmonės. Nebūtinai dabar, bet kurią
dieną norėčiau nubėgti. Ne kiekvieną dieną pasitaiko
užeiti tokių „retenybių". Ėmiau justi, kad nuo tų į
„mokslus" panašių žodžių Pilkūnėlis pradeda atsileis
ti, nes žvilgtelėjo į laikrodį ir tuoj pasakė: „Galėtumėm
nueiti ir dabar. Tik dėl visa ko, nes vargu, ar ką peši.
Nebe visada ir ne su visais linkęs šnekėti. Dažniausiai
tik pasišaipo. Ką gali spėti kada kas bepročiui į galvą
šaus. Jeigu teisybė, kad vakar siūlė padūduoti, tai jau
visiškai negerai kvepia. Jis padūduoti siūlo tik tiem, iš
kurių nori pasijuokti. Kažin ką savo tai dūdelei padaro,
kad ji visiškai nedūduoja. Aš nemėginau. Man ir nesiūlė.
Jeigu ir būtų pasiūlęs, nebūčiau ėmęs. Tas, kur vakar
klarnetu grojo, mėgino, bet neispūtė ir pats negali
suprasi, kodėl, o Kazelis šaiposi. Sako: 'Nedraugas man
esi, tai ir neišpūti. Nustok iš manęs šaipytis, išpūsi!'
Visiems tą patį sako. Anais metais Vaitekūniukas, kur
karo dūdų orkestre grojo, tyčia paprašė, kad duotų jam
pamėginti. Esą dar nebuvo matęs dūdos, kurios nebūtų
išpūtęs. Davė. Net paraudęs pūtė, dūdelė nė kvykt, o
priešais stovi Kazelis, kraipo galvą ir sako: 'Netikėjau,

mename, galutinai apsisprendė
LENKIJOS LIETUVIŲ
už savo priklausomybe lietu
SUSITIKIMAS
viams, todėl dalies lenkų švie
VARŠUVOJE
suomenės u i tai nebuvo mėgs
tamas; jis net gynė Lietuvos
Lietuvos ambasadoje Varšu
reikalus Hagos tarptautiniame voje įvyko naujametinis Lenki
tribunole.
jos lietuvių susitikimas. Am
basadoje susirinko Varšuvoje
Trapi pasaulio g a r b ė
gyvenantys lietuviai, Punsko
J. Pilsudskis buvo įsitikinės krašto atstovai. Susirinkusius
esąs genialus karvedys. Studija pasveikino Lietuvos ambasado
vo Napoleoną, Tuchačevskį ir rius Antanas Valionis, genera
kitų stiprios valios vadų žygius linis konsulas Varšuvoje Šarū
nas Adomavičius, Lenkijos lie
bei taktiką.
tuvių bendruomenės vardu kal
At mūsus bolševikus prie Vys
bėjo bendruomenės tarybos pir
los, J. Pilsudskio autoritetas
mininkas P . Nevulis.
Vakaruose pakilo. Ambasadorių
Nevulis išreiškė viltį, kad am
konferencija jam daug ką atleis
basada
Varšuvoje bus tikri
davo, Lietuvos konflikte dėl
lietuvių
namai.
Šiuo metu čia
Vilniaus šališkai palaikydavo jo
veikia
20-metės
iš Punsko A.
pusę. Jo ambicijos buvo labai
Zimnickaitės
darbų
paroda.
didelės — susigrąžinti Didžiąją
Lietuvos kunigaikštija federa
Neoficialiais duomenimis,
cijoje su Lenkija. I jos apimtį Lenkijoje gyvena apie 30,000
turėjo įeiti žemės iki Polocko, lietuvių, daugiau kaip pusė —
Minsko, Kijevo. Charakteringa, Suvalkų vaivadijoje — Seinuose
kad jis minėjo ne lietuvių tauta, ir Punsko valsčiuje, o Varšuvoje
bet lietuvių liaudį (lud litewski), - apie 200.
sąmoningai vengdamas „narod"
tauta. Kalbėdamas apie lenkus,
sakė „narod polski", o apie lie „Didysis vyras žengė į Vavelį
tuvius „lud litewski". Prof. P. toks pat kaip buvo gyvas — be
Čibiro žodžiais, jam pavyko dalį smegenų «r be širdies". Taip
savo planų įvykdyti, bet ne praėjo laikina garbė, kurią jis
galėjo sukonsoliduoti tautinių gyvas patyrė ir ja didžiavosi.
mažumų.
Pilsudskio pasėta pikta sėkla
prieš
lietuvius (jo žodžiais, lie
Josef Pilsudskio ir L Želigovs
tuvių
liaudį) pastatė tvirtą
kio vardais buvo pavadintos
užtvarą
lietuvių ir lenkų santy
miestų gatvės. Jis savo bendra
žygius paskyrė į a u k š t a s kiuose. Dėl tų nuodingų atrūgų
valdžios viršūnes. Kasmet šven Anmja Krajowa Antrojo pasau
čiant Juozapines buvo iliumi linio karo metu, užuot pasi
nuojamas Gedimino pilies bokš priešinus bendromis jėgomis
tas Vilniuje inicialais „J.P.". Jis prieš okupantus, pasireiškė
poilsiaudavo Maderos saloje ar žiauriais genocido veiksmais
ba Druskininkų kurorte. Ant prieš lietuvius jų etninėse Rytų
Nemuno kranto pastatyto namo Lietuvos žemėse.
verandoje jis mėgo rymoti ir
Nors dabar, praėjus 60 metų
žvalgytis į Lietuvos pusę. Kuk nuo J. Pilsudskio mirties, ofi
liai apsirengęs, vaikščiodavo cialiai su Lenkija Lietuvos vals
Ratnyčėlės pakrante.
tybiniai santykiai atrodo nor
atkurtoje
Prieš savo mirtį J. Pilsudskis malūs, tašiau
nepriklausomoje
Lietuvoje
pasi
buvo niūrus, irzlus, susimąstęs,
griežtas, šiurkštus, vulgariai reiškia nelojalumo kurstymas
keikdavęsis. Paskutiniais me prieš Lietuvos valstybę ir svai
tais jis sirgęs progresuojančiu čiojimas b^l kažkokios lenkų au
paralyžium. Jam trūko kritikos tonomijos, lyg jie butų skriau
jausmo, jį gaubė didybės manija. džiami. Tuo tarpu rytinėje
Pareiškė norįs palaidoti širdį Lietuvoje nutautinimas tęsia
Vilniuje, o kūną — Krokuvoje, mas per mokyklas, savivaldy
Vavelio pilies požemiuose. bes, bažnyčias. Kiek žinoma,
Pilsudskis mirė 1936 m gegužes pietryčiu Lietuvoje daugelyje
12 d., sulaukęs 67 metų. Širdis bažnyčių pamaldos vyksta vien
ir smegenys atvežti į Vilnių, lenkų kalba, nes ten tebeveikia
kaip jis buvo pageidavęs. Jo mo sena formulė: jeigu esi katali
tinos palaikai atvežti iš Sugin kas, tai tuo pačiu esi lenkas.
čių kapinių, Molėtų apyl. per Taigi nepriklausomoje Lietuvo
administracijos liniją, gavus je, kaip nuolat primena jos
Lietuvos valdžios sutikimą ir spauda, tebevyksta lenkinimo
palaidoti kartu su sūnaus šir procesas. Atrodo, kad jau yra
dimi Rasų kapinėse Vilniuje. atėjęs laikas pasakyti gana
Smegenys perduoti smegenų nelojaliems, Lietuvos valstybin
tyrimo institutui nustatyti, gumui kenkiantiems, agitato
koks jis buvęs genijus. Ant kapo riams, užmaskavusiems savo
pastatytas juodo granito antka raudoną spalvą lenkų korta, nes
jie ieško, ko nepametę. Vyriau
pis: „Matka i serce syna".
sybė turėtų imtis atitinkamų
1939 m. Lenkija greitai kapi žygių, nes pietryčių Lietuva ver
tuliavo. Opozicija (krikščionys ta daugiau dėmesio. Istorija
demokratai) ir dvasininkai Pil nepateisins aplaidumo tų atsa
sudskio nemėgo ir visą kaltę kingų asmenų, kurie esamose
suvertė jam dėl nevykusios sąlygose galėjo daugiau pada
politikos, nuvedusios valstybę į ryti, bet nepadarė.
pražūtį. Įsigalėjo posakis:

Danutė

Tarp akmens ir uolos
Viduramžiais e u r o p i e č i u s
buvo apnikusi karštligė ieškoti
naujų pasaulių, o paskui juos
kolonizuoti, nepaisant, kad tos
naujai atrastos žemės jau turėjo
savų gyventojų, sukūrusių ir gy
venimo būdą, kultūrą ir nelin
kusių paklusti svetimšaliams iš
tolimų kraštų. Ilgainiui Ispani
ja, Portugalija, Prancūzija,
Anglija bei kitos , j ū r ų karalie
nės", turinčios greitus laivus ir
užkariautojų ryžtą, pasidalino
kone visą pasaulį, įkurdamos
savo kolonijas. Reikėjo ne vieno
šimtmečio, kol kolonizuotosioms
tautoms pavyko vienokiu ar ki
tokiu būdu atgauti savivaldą.
Galima teigti, kad ilgiausiai
išsilaikiusi kolonialinė san
tvarka buvo Sovietų Sąjungoje,
tais pačiais tikslais, net ir pana
šiais metodais, įjungusioje
nemažai Europos bei Azijos
tautų į savo imperiją. Nors il
gainiui Sovietų Sąjunga buvo
priversta atsisakyti daugelio
kolonįjų, bet dar jų pakankamai
pasiliko, perleidusi savo paveldą
į Rusijos globą.
Ir čia pasikartojo tam tikra
likimo ironija, nes į tautas, pate
kusias Maskvos valdžion po So
vietų Sąjungos žlugimo, savo
grobuoniškus pirštus jau tiesė
senieji Rusijos valdovai — carai.
Vienur kolonizavimas jiems
geriau sekėsi, kitur sunkiau
vyko, bet ta pati istorija karto
jasi ir šiandien, ypač Azijoje.
Aštriausias krislas Kremliaus
akyje yra Čečėnija.
Prieš porą metų už buvusios
sovietijos ribų retai kas net
buvo girdėjęs šios tautos vardą
ar žinojo, kuriame pasaulio
krašte ji yra. Nuo 1994 metų
gruodžio vidurio jau ne kartą
Čečėnija atsidūrusi Vakarų
pasaulio dėmesio centre ir
galbūt būtų buvusi dar labiau
žinoma, jeigu ne tuo pačiu metu
vykusios kovos Balkanų pusia
salyje. Čečėnijos pavyzdys dar
kartą pakartojo sunkiai pasau
lio galiūnams į galvą įsika
lamą pamoką: ne kariuomenės
dalinių skaičius, ne ginklų
technikos stebuklai ir agreso
riaus veržlumas nulemia karo
pasekmes. Kitaip sakant, užka
riautojas gali s u g r i a u t i ir
pelenų krūvomis paversti mies
tus, kapais nusėti laukus, bet
niekuomet neįstengs nužudyti
laisvės siekių. Juos tegali nuslo
pinti pati tauta, atsisakydama
savo idealų, kapituliuodama
prieš agresoriaus propagandą.
čečėnai nenusistatę kapi
tuliuoti. Tai jau, be abejo, įsi
tikino ir Rusijos prezidentas,
nepaisant bergždžių pastangų
sutramdyti nepaklusnią kolo
niją, norinčią nepriklausomai
gyventi. Kaip maždaug prieš
šešerius metus pasaulis su nuo
staba ir neslepiamu susiža

kaimynas kojos nepamuštų". Plikūniukas nesispyrė. Net
pasakė turįs reikalų Kėdainiuose, bet buvo nusprendęs
tik paskambinti, kad sutartu laiku negalės būti, užtat
ir žvilgčiojo į laikrodi, bet jeigu aš galįs vienas, tai nė
nebeskambinsiąs, o nuvyksiąs, kaip sutarta. Apsi
džiaugiau, kad nesispyrė kartu ir nerūgo, kad einu
vienas. Ne tik pasakė, bet dar ir ranka parodė, kur kokia
ežia tiesiai, kur pasukti, o kur be jokios baimės ir tiesiai
per pievą patraukti. Atrodė, kad abu buvom patenkinti:
aš, kad galėsiu pasikalbėti be svetimų ausų, o jis, kad
Nežinojau nė aš, kad kas nors galėtų taip padaryti, galės nulėkti į apskritį. Mane paleidęs, dar sykį žvilgte
bet nenorėjau, kad ir Plikūniukas eitų kartu. Nežinau, rėjo į laikrodi ir pasuko į namų pusę, o aš nužengiau
kodėl, bet nenorėjau. Gal todėl, kad Šmėkštelėjo anas į parodytą ežutę. Čia žolė buvo didelė, tebeslepia ryt
jų nesutarimas dėl žemės pagerinimo, tik jutau, kad su mečio rasa; pasiraičiau kelnes, kad nuo rasos nesušliur
manim vienu jis gali šnekėti vienaip, o jeigu bus tų ir pašvilpaudamas ėmiau taikyti į Pilkūnėlio paro
Pilkūnėlis, šnekės visai kitaip. Gal net visai nesišnekės. dytas ir pasakytas ežias bei ežutes. Pataikiau niekam
Tikėjau, kad mano ilgoka patirtis su žmonėmis nemeluo neužkliuvęs, gal net nepastebėtas. Kazimieras labai
ja, tai pasakiau: „Kam aš čia tave, brolau, su tokiais vešlioje pievoje suko plačią pradalgę. Ėjo nuo manęs
niekučiais gaišinsiu. Juk matau, vis į laikrodį žvilgčioji, tolyn ir tikriausiai nejuto, kad sustojau pradalges pra
kokie nors reikalai ant sprando lipa. Aš papratęs rasti džioje ir žiūrėjau kaip jis tolyn siūbuoja ir, rodos, be jokių
kalbas su visais nepažįstamais, o su juo vakar jau kaip pastangų verčia sodrios žoles ilgą pradalgę. Ėjo beveik
ir susipažinom. Galėsim pratęsti nuo tos vietos, kur tiesus, galvą kiek į kairį šoną palenkės. Kai buvo ne
vakar muzikantai nutraukė. Vakar kvietei pabūti kelias betoli galo paėjau ir aš švariai nuskusta pradalge. Kai
dienas, tai aš nė nesirengiu kur skubinti. Kai atspėsi jau suko paskutini sakini pasveikinau: „Padėk, Dieve!"
daugiau laiko, aprodysi visas savo valdas. Iš to, ką vakar Jis pakėlė galvą, nusišypsojo: „Oi Dėkui, Dėkui!" Ma
girdėjau ir ką šiandien prasitarei, čia turi daug ko tyti, iš vakarykščios patino, kad pridėjo: „Kaip suradai?"
parodyti, o aš, jeigu pasitaikytų ką vertą sužinoti, nie „Paprašiau Plikūno, kad parodytų, tai ežiomis ir išsi
ko nenuslėpsiu. Vienas vienam žmogus kartais labiau rengiau. Niekas net kojos nepamušė", - pajuokavau.
atsiveria. Tik pasakyk, kaip geriau eiti, kad koks „Kad tokių stebuklą mūsą laukuose dar nepasitaiko",

nė į galvą neatėjo, kad ir tu mane kvailučiu dedi'. Vyras
įsižeidęs taip trenkė dūdelę į aslą, jog manėm, kad į
trupinius subyrės. O ji nieko. Kazelis pasilenkė,
pasiėmė, į skverną nušluostė ir čia pat taip užbirbino,
kad ir pats Vaitekūniukas išsižiojo. Paskum sakė, kad
Kazelis kažinką iš pūtiklio ištraukia, bet niekas nematė
nieko atgal kišant. Paima ir tuoj dūduoja. Nebent bur
noj ką pasilieka. Tu irgi klarnetą pūti, ar galėtų taip
padaryti".

Bindokienė

vėjimu stebėjo Lietuvos pastan
gas (tiesa, labai skirtingas nuo
čečėnų) atsikratyti sovietų oku
pacijos, taip šiandien su kone
pašaipa kalba apie rusų kariuo
menę, išsiruošusią iš patrankų
šaudyti uodus: prieš maždaug
200 čečėnų partizanų, susitelku
sių mažame Dagistano respub
likos kaime, pasiunčiant tiek
sunkiųjų pabūklų ir karių, kad,
rodos, ir kaimo, ir partizanų,
apšaudymui pasibaigus, netu
rėtų likti. Tiesa, nereikia
pamiršti, kad čečėnai tebelaiko
apie 100 įkaitų, kurių tarpe yra
ir moterų, ir vaikų. Visi įkaitai
— Rusijos piliečiai, bet tai nesu
stabdė Jelcino įsakymo kaimą
pulti.
Jeigu padėtis nebūtų tokia
šiurpi, atrodytų net juokinga,
nes jau antra diena rusu kariuo
menės apsupimo replės vis kie
čiau spaudžia Pervomajskoje
kaimą — sprogsta bombos, arti
lerijos sviediniai, trata kulko
svaidžiai, liepsnoja pastatai, —
padangėse raitosi dūmai — (pa
gal Maironį), tačiau partizanai
nežada pasiduoti, o Boris Jelci
nas Maskvoje keikiasi, grūmoja
banditams čečėnams, savo gene
rolams ir ministrams, kone
apsiputojęs šaukia ir grasina
v i s u s s u t v a r k y s i ą s . Kitaip
sakant, pasižymi visais pralai
mėjusio valdovo simptomais, juo
labiau, kad jo oponentai, besi
dairantys ateinančių rinkimų
metu atsisėsti į prezidento kė
dę, nevengia paleisti ir savo
strėlę beklumpančiam Jelcinui.
Genadij Ziuganovas, kurie
k o m u n i s t ų partija laimėjo
nemažai vietų rinkimuose į
Durną, į v y k i u s Čečėnijoje
vadina tragedija ir Rusijai, ir
Jelcinui; Jabloko partijos vadas
Grigorij J a v l i n s k i j , Pervo
majskoje kaimo apšaudymą
pavadino Rusijos demokratijos
gėda, tik Žirinovskis atsargiai
pagyrė rusų kariuomenės veiks
mus, bet pridūrė abejonę, ar
Jelcinas turės pakankamai
ryžto darbą pabaigti ir įkaitus
išlaisvinti.
Tuo tarpu komplikacijos su
čečėnų partizanais nepasibaigia
— antradienį jie pagrobė turkų
laivą Juodojoje jūroje ir ketino
nužudyti jame rastus visus
rusų piliečius, jei nebus sustab
dytas puolimas Dagistane. Pasi
tvirtino čečėnų grasinimas, kad
niekas Rusijoje nebus saugus,
kol Čečėnija nesulauks laisvės.
Jelcinas, be abejo, gerai su
pranta, kad kiekvienas smūgis
čečėnams atsiliepia jam pa
čiam, silpnina jo poziciją Rusi
joje, žadina pasipiktinimą užsie
nyje. Negalėdamas ir nenorė
damas iš savo nagų paleisti lais
vės trokštančios kolonijos, Rusi
jos prezidentas atsidūrė tarp
akmens ir uolos...

— nusijuokė ir jis. Iš pirmų žodžių atrodė, kad žmogus
bus visai sukalbamas ir, lyg Pilkūnėlio įprašytas,
išsišokau: „Broliuk, tu mano! Kaip tokią vešlią pievą
užsiauginai". Tik pasakęs susigriebiau, kad gali kažin
ką pagalvoti ir tuoj užsiraukti. Bet nepagalvojo. O jeigu
ir pagalvojo, tai neparodė. „Kad matai, tamsta auginti
nereikia, pati lyg išprotėjusi auga. Tik visa bėda, kad
pati nenusipjauna. Nori nenori, reikia pačiam paprakai
tuoti". „Tą bėdą tai ir aš gerai atsimenu. Kai pas tėvą
augau, daugybę pradalgiu esu prakaitu aplaistęs. Ir va
kas šovė galvon: po tiekos metu tinginiavimo kažin ar
bemokėčiau. Ar leisi pamėginti?" Bešnekant tikrai užėjo
noras sugrįžti į anas dienas, kai tėviškės pievose su
dalgiu švaisčiausi. „Prašom!" smagiai sutiko, pasista
tęs dalgį vikriai papustė ir padavė. Pamėginau ant
išpjautos pradalgės. Šienkojai buvo labai patogūs ir visas
dalgis buvo kaip tik man įtvertas. Užsimečiau ant pe
ties net nepagalvojęs. Jaunystės įprotis tebebuvo gyvas.
Salia pievos buvo rugiai, stambūs, tamsūs, jau pradėję
plaukti. Atrodė, kad ir varpos bus sprindininkes
Norėjau pagirti ir tuos, bet pasakiau: „Kad tik nenusuk
čiau. „Ką?" kiek nustebęs paklausė. „Dalgį. Tiek metų
rankose neturėjau". „Nenusuksi. O jeigu ir nusuktum,
tai tik dalgį, ne galvą, — nusijuokė ir tuoj pridėjo: Jeigu
kartą jau gerai sukai, suksi ir iš karsto prikeltas O tada
ar daug nusukai?" Nebuvau nusukęs nė vieno. Girdėjau.
kad kai kam ir tai buvo pasitaikę, bet pačiam nebuvo
pasitaikę net matyti. Pasišnekučiuodami sugrįžom j pra
dalgės pradžią.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. sausio mėn. 18 d.

CLASSIFIED G U I D E

AR JAU ĮSIGIJOTE
LIETUVOS RESPUBLIKOS
PASĄ?

MISCELLANEOUS

Lietuvius, gyvenančius Jung lima pateikti dokumentus apie
tinėse Amerikos Valstijose, darbą, mokslą, gyvenimą Lietu
domina daugybė klausimų, su voje iki 1940 m. birželio 15 d.
Reikalingus dokumentus ga
sijusių su Lietuvos Respublikos
pilietybe, ypač priėmus LR Pi lite pabandyti surasti Lietuvos
lietybės įstatymo pataisas. archyvuose. Tai nebus labai
Pateikiu atsakymus į dažniau sunku, jeigu kreipsitės į LR
siai pasitaikančius klausimus: Generalinį konsulatą New Yorke. Specialios anketos, skirtos
— A r lietuvis, gyvenantis įvairių dokumentų paieškai
JAV-se, gali gauti Lietuvos Lietuvos archyvuose, bus išsiųs
Respublikos pasą? A r gali tos paštu, o, asmeniui pageidau
gauti Lietuvos piliečio pasą jant, faksu. Tokiu pat būdu jos
vaikai, vaikaičiai? Gal t e k s pateks ir į reikiamą archyvą
Kauno marios.
Nuotr Prano Abelkio
atsisakyti t u r i m o s J A V - ų Lietuvoje. Tačiau dokumentų
pilietybės?
ir pėstininkų pajėgų centrų. To
paieškos kartais užtrunka labai
laivyno taktinės branduolinės
ilgai,
nes
Lietuvos
archyvai
turi
— Svarbiausia Pilietybės
raketos ir sviediniai galėjo ir
įstatymo pataisos, priimtos nepaprastai daug darbo ir labai
tebegali pasiekti taikinius 250
1995 metų spalio mėnesį, nuo greitai visiems norintiems padė
J
U
L
I
U
S
VEBLAIT1S
mylių nuotolyje. Admirolas Je
stata yra ta. kad visi asmenys, ti neturi galimybės.
gorov
teigia, kad dėl ekono
i ;i 1940 metų birželio 15 d.
Priimsime ir jūsų priesaikiAmerikos lietuviai, ypač dabar išgyvena didžiulę ekono minio sąstingio kariškių skai
urėję Lietuvos pilietybę, bei jų nius pareiškimus apie turėtą Mažosios Lietuvos Rezistencinis minę krizę. Visko trūksta, visur
vaikai yra Lietuvos piliečiai. Lietuvos Respublikos pilietybę sąjūdis, pirmasis pradėjo judin vargas. Sovietinės imperijos čius dabar esąs sumažintas iki
Taigi, jeigu buvote Lietuvos iki 1940 m. birželio 15 dienos ti Karaliaučiaus srityje tūnan amžiuje, Karaliaučius kaip karo 40,000. Kai kuriuos laivus par
Respublikos piliečiu iki 1940 bei lietuvių kilmę. Priesaikinį tį pavojingą, Rusij8s kariaunos grobis, liko įspraustas t a r p davė kaip metalo laužą. Kitus,
metų birželio 15 dienos, jūs ir pareiškimą turite patvirtinti sutelktą, karinės grėsmės pavo Lietuvos ir Lenkijos. Vietiniai dar šiek tiek judančius, nupirko
jūsų vaikai, pagal Pilietybės notariškai, arba atvykti į Lietu jų. Tuo reiklu, remiant lietuvių gyventojai išbėgiojo arba buvo Trečiojo pasaulio k r a š t a i , o
įstatymo I straipsnio I dalį, vos Generalinį konsulatą New kilmės Kongreso atstovui Ri- išvaryti, jų turtas atimtas. O p a s k u t i n i s kreiseris buvęs par
esate laikomi Lietuvos Respu Yorke, ar kitą diplomatinę chard Durbin, jo kolegai Gilman, fizikos dėsnis sako, kad g a m t a duotas Indijai. Neturint geres
blikos piliečiais, iš kurių konsulinę įstaigą ir pasirašyti o ypač Christopher Cox (RCA), nepakenčia tuštumos. Tą savo nių remonto dirbtuvių, kai
nereikalaujama atsisakyti turi Lietuvos pareigūno akivaizdoje. yra paruošta rezoliucija H.C.R. pačių sukurtą tuštumą sovietai kuriuos laivus nuplukdo į Vo
kietijos laivų dirbtuves.
mos Jungtinių Amerikos Valsti
Be dokumentų, patvirtinančių 51, kuri skatina, jog mūsų vy mielai pripildė, a t s i ų s d a m i
Su lėktuvais irgi negeriau.
jų pilietybės Jums pageidau jūsų (jūsų tėvų / senelių) turėtą riausybė spaustų Rusiją, kad ji tūkstančius savo kolonistų.
Admirolas
aimanavęs, kad ir čia
jant, bus išduotas LR piliečio Lietuvos Respublikos pilietybę demilitarizuotų Karaliaučiaus Vieton per šimtmečius buvusių
trūksta
remonto
dirbtuvių, ypač
pasas arba ..Teisės į Lietuvos iki 1940 metų birželio 15 dienos, sritį. Tos rezoliucijos rėmėjų lietuviškų ir vokiškų vieto
Respublikos pilietybę išsaugoji reikalingi šie dokumentai Lie JAV Kongrese vis daugėja ir jų vardžių, atsirado prikergti nauji kovos lėktuvams. Kai juos rei
mo" pažymėjimas. Šis pažymė tuvos piliečio pasui gauti:
skaičius priklausys nuo to, kiek — sovietiniai. Gražius lietuviš kia nuskraidinti į Rusiją, tai
Lietuva daranti suvaržymus jų
jimas suteiks teisę jums ir jūsų
— asmens tapatybę patvir mes sugebėsim įtaigoti savo kus vietovardžius pakeitė į Sošeimos nariams atvykti į Lietu tinantis dokumentas <JAV pilie rinktus atstovus, kad jie taptų vietsk, Gusev, Čistyje Prudy, skrydžiams per savo oro erdvę...
vą be vizų ir, jums pageidaujant, čio paso pirmo puslapio, „Green šios rezoliucijos
a k t y v ū s Černiachovskij, Baltijsk ir t.t. Tačiau kitas didelis sunkumas
gyventi Lietuvoje, netaikant Card" ar kito dokumento kopi rėmėjai.
Tai vis kad neliktų ženklų, jog ir v a r g a s esąs tai, kad nėra kur
apgyvendinti 17,500 benamių
Imigracijos įstatymo reika ja, patvirtinta notariškai). Jei
Šiandien Karaliaučiaus (Ka čia seniai lietuvių ir prūsų gy k a r i ų šeimynų. Tai šeimos, ku
lavimų.
atvažiavote į JAV-as su senu liningrado) sritis dar tebėra venta....
rios turėjo išvykti iš Baltijos
Lietuvių kilmės asmenys, ku SSSR užsienio pasu, reikalingos draudžiama zona. I ją vykti
Vakarų žinybų duomenimis valstybių, kai jos atgavo savo
rie išvyko iš Lietuvos teritorijos visų, netgi tuščių, puslapių reikia gauti specialų leidimą. Baltijos laivyne prieš kelis
nepriklausomybę. Tos šeimos
iki 1918 m. vasario 16 d., bei kopijos, SSSR vidaus paso origi „New York Times" korespon metus buvo 85,000 sovietų ka
d a b a r turinčios gyventi bara
piliečių, turėjusių Lietuvos pi- nalas, arba paaiškinimas, kur dentui Henry Kamm pavyko riuomenės. J i aptarnavo 24 po
kuose, mokyklose ir net karo
lietybę iki 1940.06.15, vaikai- jis yra. Jei esate asmuo be pilie gauti leidimą ir jis grįžęs aprašė vandeninius laivus, tris krei
laivų esančiose „patalpose", nes
čiai gali pasirinkti tik vieną tybės, pateikite „Permit to savo patirtus įspūdžius. Nuvy serius, penkis laivus-naikink i t u r nėra jiems vietos.
pilietybe. Jei jie negali at reenter the USA" dokumento kęs jis ne tik smalsiai visur tojus, 29 fregatas ir daugelį
Aplamai ir kareivių aprūpini
sisakyti turimos JAV-jų piliety kopiją.
apsidairė, bet turėjo pasikal kitų. Kai kurie laivai buvo ap
m
a
s , pasak admirolo, esąs varg
bės, siūlome išsiimti „Teisės į
Neturintiems „Permit to reen- bėjimą net su pačiu Baltijos ginkluoti raketom su auto
dieniškas.
Dalį savo maisto da
Lietuvos Respublikos pilietybę ter the USA", teks pateikti laivyno viršininku Vladimiru matinio tankų valdymo apara
v
i
n
i
o
k
a
r
i š k i a i neša savo
išsaugojimo" pažymėjimą.
priesaikinį pareiškimą, adre Jegorov. Šis, trijų žvaigždžių ad tūra. Specialiai paruošti in
žmonom
ir
vaikams, nes ir jų
mirolas pasiskundė, kad jo žinerijos daliniai aptarnavo 620
— Ar s u p a p r a s t ė j o p a s o suotą LR VRM Migracijos degyvenimas
nepavydėtinas.
„Kalaivynas, kaip ir visa Rusija, tankų, 940 šarvuotų sunkveži
gavimo p r o c e d ū r a , p r i ė m u s partmentui apie tai, kad jūs
liningradskaja
P
r
a
v
d
a
"
rašo,
mių, 695 artilerijos pabūklus,
LR Pilietybės įstatymo patai nesate įgiję kitos valstybės
—
anketos,
užpildytos
LR
155 kovinius lėktuvus ir 95 ma k a d Rusija esanti skolinga Lat
sas 1995 metų spalio mėnesi? pilietybės:
vijai milijardus rublių už laivų
— jei j ū s esate vaikas / pasui gauti (ankąįas išsiųsime lūnsparnius.
Kokie dokumentai reikalingi
remontus
ir prieplaukų nuomą.
Korespondentas rašo, kad Ka K a i skolų nesumoka, tai Latvi
vaikaitis asmens, kuris buvo paštu, jums paskambinus, ar
Lietuvos p a s u i gauti?
Lietuvos piliečiu iki 1940.06.15, parašius į LR Gen. konsulatą liningradas buvo vienas iš svar j a pasilaiko sau Rusijos laivus
— Šiandien šis klausimas pateikite dokumentus, patvirti New Yorke ir pranešus savo biųjų sovietų laivyno, aviacijos
k a i p įkaitus.
sprendžiamas paprasčiau. Buvo nančius giminystės ryšį — pvz: adresą).
Korespondentas uoste išvydęs
Be abejo. Išsamesnę informa
Visus reikalingus dokumen
papildytas dokumentų, įrodan gimimo liudijimą (kopiją), ku
čiu, jog asmuo iki 1940 m. bir riame būtų nurodvti tėvų var tus atsiųskite į LR Gen. konsu ciją jus dominančiais klausi daugybę apleistų, pusiau skęs
želio 15 d. turėjo Lietuvos dai ir pavardės «jei šis doku latą New Yorke. Jie bus legali mais suteiksime asmeniui, krei tančių laivų. Kiti jau baigia
Respublikos pilietybę, sąrašas: mentas išduotas ne Lietuvoje, zuojami, o vėliau persiųsti į piantis į LR Gen. konsulatą savo gyvastį rūdžių sugriaužti.
Laikraščio žurnalistas, visa tai
— Lietuvos Respublikos vi būtinai patvirtinkite notariškai Lietuvos Respublikos Vidaus New Yorke.
Mūsų adresas: Consulate Ge m a t y d a m a s , ir sako: „Baltijos
daus ir užsienio pasai, išduoti ir išverskite į lietuvių kalbą); reikalų ministerijos Migracijos
laivyne dar tebelaikomi karo
iki 1940 m. birželio 15 d.,
— jei esate pakeitę pavardę, departamentą. Pilietybės komi neral of Lithuania, 420 Fifth laivai, jie apleisti ir baigia
— Lietuvos Respublikos už vardą dėl natūralizacijos ar kitu sija priims galutinį sprendimą, Avenue, 3rd. Floor, New York,
rūdyti. Bet k u r tie priešai?
sienio pasai, išduoti Lietuvos tikslu, pateikite tai patvirtinan ir jums bus išrašytas Lietuvos NY 10018, tel: (212) 354-78-40.
Vargšė Rusija, ji vis dar tebe
piliečio
pasas.
Kai
pasas
bus
diplomatinių atstovybių ar tį dokumentą;
fax: (212) 354-79-11.
gyvena imperine nostalgija. Vis
perduotas
j
Generalinį
konsula
konsulinių įstaigų po 1940 m.
Jūratė Baravykienė,
— jei esate sudaręs santuoką,
d a r galanda kirvius, kalavijus
tą
New
Yorke.
j
u
m
s
bus
birželio 15 d.,
LR Gen. konsulato New Yorke
pateikite santuokos liudijimo
aštrius..."
vicekonsule
— dokumentai apie tarnybą kopiją (patvirtintą notariškai, pranešta.
Lietuvos kariuomenėje ar darbą išverstą į lietuviu kalbai;
Mokestis paso išdavimui — 38
valstybinėje tarnyboje.
— turintiems vaikų iki šešio dol.. legalizavimo mokestis — 10
— gimimo liudijimai arba kiti likos metų. pateikti jų gimimo dol. už vieną dokumentą. Lega
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
dokumentai, kuriuose tiesiogiai liudijimų kopijas 'patvirtintas lizuojami tik tie dokumentai,
nurodyta apie turėtą Lietuvos notaro, išverstas i lietuvių kurie išduoti ne Lietuvoje.
pilietybe.
kalbą):
— S u kokiais s u n k u m a i s
— trys nuotraukos pasui. t e n k a susidurti, g a u n a n t Lie
Neturint šiu dokumentų, gaSkubiems siuntiniams AIR CARGO.
tuvos Respublikos pasą?
Kaip tuos s u n k u m u s nuga
lėti?

LAIVAI RUDYJA, BET KUR
PRIEŠAI?

TRANSPAK

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.

Komercinės siuntos pagal susitarimą.

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui.

Didžiausia problema, su kuria
susiduriama, išduodant Lietu
vos piliečio pasą, yra duomenų
neatitikimas pateiktuose doku
mentuose — skiriasi gimimo
datos, vardai, pavardės ir pan.
Jei Amerikos natūralizacijos
pažymėjime, nenurodyta, kaip
pasikeitė vardas, ar pavardė,
s u t e i k u s JAV-jų pilietybę,
asmuo turi kreiptis į teismą dėl
juridinio fakto nustatymo, su
randant liudininkus, arba rašy
ti p r i t a i k i n i pareiškimą.
— Ar galima pratęsti, pa
keisti
pasą, suėjus 25, 45
LiPtuvo* ambasadoje 1995 m spalio 31 d 'i* kaires* — Lietuvon Rpapublikoo
Rpnerahtm prokuroras Vladas Nikitinas su ambasados tarnautoju Edvardu m e t a m s , pasikeičiant pavar
Tuskeniu
Nuotr Elvyros VodopaH*n*a dę, p r a r a d u s pasą, a r p a n ?

MAISTO SIUNTINIAI.
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi),
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai,
aliejusjnesos konservai, aspirinas, multivitaminai.
$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, Sprotai.vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai,
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta,
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos,
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai,
konservuoti
agurkai,
šokoladas,
aspirinas,
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772

REALESTATE

•LIKTUOS
fVUtMAI - PATAISYMAI

f*

Turiu Chieagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOMJO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolts ir Ott. Mgr.
Aute* S. Kane Kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
32QSV2West9Stti Street
TeL(70s)424-SS54
(312)S»1-SS54

J K S CONSTHUCTKHI
„Shingie" stogai ir visų rūstų
apkalimai (skJing): medžio, aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tel. 70646S-36S8.

TAISOMI
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
H.Dackya
T«L 312-SSS-M24

GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS
(312) 5S6-5SSS
(706)425-7161

RIMAS L STANKUS
' Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriui FAX pagakM
»Nuosavybių įkainavimas aeMI
'Perkame ir parduodame namus
> Apartmentus ir žema
' Pansininteams nuolaida

Platų Floridoje
maa keturių butų namas, gera
me ir gražiame rajone, N. Palm
Beach mieste. Dėl papildomų
žinių skambinkit:
312-647-2643 arba
407-642-2217.

i

' KMKCNt MALTOM
7922 S. Fl
4345S. Afcft*»AW.

IEŠKO BUTO
Jauna, dirbanti Seimą laiko 1
arba 2 mieg. kambarių bute. Tel.
706-447-4463

US. Savitus Bonds
Make Great Gifts.

DANUTĖ MAYBt
284-1900
Jei norias perduoti ar pirkti namus,
įDeaaaeMayer.Jipmk

l«

IEŠKO DARBO
2 m o t a * s a kaėko

&

^ff^SE.

bet kokio darbo.
Tel. (312) 776-7064

A pubfic Service of thb

leiko bei kaklo
Angliškai nekalba. Skam
binti vakarais: 766 666'6476

VIENA KNYGA - VIENAS DOLERIS
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI
DRAUGE
DIEVAS m ŽMOGUS. Katalikų tikėjimo tiesos. Pret. F. Bart
kus — Kan. P. Aleksa, 517 pat.
BOLŠEVIKŲ NUŽUDYTI SAULIAI. J. Prunskls, 150 ptl.
MOTINA. Paveiksluotas albumas. J. Prunskls. 48 pat.
LUKŠIŲJAI. Novea*. A. Gisdrius. 231 pat
APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Maldos ir giesmes. Kurt. dr.
P. Aleksa. 254 pat.
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Novelės, vertė Pov. Gau-,
cyi.450psl.
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. Atsiminknai. A Gervydas. 221 psl.
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys. 230 psl.
TILTAS PER NERĮ. Novele. V. Marcmkonyt*. 133 psl.
NAUJASIS GYVENIMAS. Dsnte AHghieri. Vert* Alf. TyruoHS. 95 psl.
ANTANAS KUČINGIS. Btogrsflja-etsirr^mai. Ona Narbu
tienė 160 psl.
LIETUVA IR VILNIUS PAVERGĖJŲ SŪKURIUOSE. Jonas
Miškinis. 144 psl.
PIRMASIS RŪPESTIS. Noveles J. Jankus. 213 psl.
AUKSO KIRVIS. Rinktinės pasakos. J. Švaistas. 176 psl.
SPAUDOS BARUOSE. AMimirarneJ. J. ICapsOnskas. 215 psl.
VAIKŲ AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Kun. J. Dantelius. 80 psl.
ALIJOŠIAUS LAPAI. HumorMMaJ ststasCIsJ. Dr. S. Alūnas.
87 psl.
ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE. Reportažai i* kelionių Lietuvoj*. A
VHsjnk*. 132 psl.
VIENOS AISTROS ISTORUA. Romanas. M. Unamuno.
Vert* P. GauCys. 159 psl.
DAIKTAI KASDIENINIAI. EH*ra*Ciai. A Baronas. 71 psl.
DABARTIES SUTEMOSE. Br. Zumeris. 187 psl.
OŠIANČIOS PUŠYS. Novstts H. Moskiskieo*. 177 psl.
Užsakant knygas peštu, pinigų nesiųsti.
"iumukėaks aave saskaMa. kurtoia bua oažvmšta nešaunamo
išlaidos. IHinois gyv. pridedama State sales tax 8.75% nuo
knygos kainos.

PIRMIEJI P A R A P I J O S
NAMAI

DUOMENYS APIE
ĮSUKUSIUS GYVUOSIUS
UETUVOS PARTIZANUS

pasirinkti sau tinkamų dra
Ukmergės rajono Pivonijos bužių, avalynės.
seniūnijoje Trečiojo Antakalnio
SUSKAMBO NAUJI
kaime šv. Kalėdų išvakarėse
VARGONAI
parapijos klebonas R. Rutkaus
Utenos muzikos mokyklos
kas ir ūkininkė, uždarosios
salėje b u v o sumontuoti ir
akcinės bendrovės „Geras sko
išbandyti pirmieji apskrityje
n i s " vadovė Z. Belickienė
JAV „Alen" firmos kompiu
įsteigė pirmuosius rajone para
teriniai vargonai.
pijos namus.
Kaip teigė „Lietuvos rytui"
Nedideliame pastate įsikūru
mokyklos direktorė Janina Barsiuose parapijos namuose kiek
čienė, tai didžiausia Utenos ra
vieną dieną nemokamai bus
jono savivaldybės Kalėdų dova
maitinami 20 šio kaimo vaikų.
na ne tik uteniškiams, bet ir
Daugiavaikių bei skurstančių
visos apskrities gyventojams.
šeimų berniukai ir mergaitės
Nuo 1991 m., kai Vilniaus Šv.
čia gaus karštos sriubos, košės,
Kazimiero bažnyčioje suskambo
arbatos.
pirmieji m o d e r n ū s „ A l e n "
Šalia šios valgyklos duris at vargonai, tokią aparatūrą įsigijo
vėrė ir parduotuvė, kurioje pi jau trylika Lietuvos bažnyčių.
giau nei kitur bus parduodami Utenos rajono biudžeto papil
uždarosios akcinės bendrovės domų pajamų s ą s k a i t a už
„Geras skonis" mėsos perdir 44,000 litų nupirkti keturio
bimo padalinio, tiekiančio pro liktieji vargonai yra pirmieji,
duktus ir valgyklai, gaminiai. kuriais bus grojama ne po Lie
Parduotuvėje veiks ir labdaros tuvos bažnyčių skliautais. Pro
skyrius — kaimo žmonės galės

(Lietuvos laisvės k o v ų sąjūdis)
POVILAS VAIČEKAUSKAS
Šiuo metu Lietuvos istorikai,
pavyzdžiui L. Truska, Lietuvos
partizanų pasipriešinimą sovie
tams 1944 m. ir vėliau vadina
partizaniniu karu. Atrodytų, jog
buvo dvi lygiavertės valstybės,
ar tautos dalys, kurios tarpe sa
vęs vedė karą. Taigi turėjo būti
fronto linijos, tiekimo komuni
kacijos, organizuoti ir gerai
ginkluoti žmonių būriai, pa
skelbtas karas vienos valdžios
kitai Viso to nebuvo. Nebuvo ir
civilinio karo, kaip bando aiš
kinti kai kurie politologai.
Mano nuomone, 1944 m. Lietu
vą okupavus raudonajai armi
jai, įvyko paprasčiausias lietu
vių tautos pasipriešinimas oku
pantui, vėliau išaugęs į ginkluo
tą pasipriešinimą okupacinėm
ir okupanto sukurtom instituci
jom Lietuvoje. Civilinio karo
nebuvo todėl, kad tuomet lietu
vių tauta nebuvo pasidalinus,
visi beveik 100 proc. rėmė pasi
priešinimą okupantui. Tai aki
vaizdu ir to neneigia nei patys
buvusieji sovietiniai istorikai.
Pavyzdžiui, M. Gedvilo kalboje
1946 m. rudenį yra žodžiai:
„Klasių kovą / mes juntame
kiekvieną dieną ir visur: kai
muose ir miestuose, įmonėse
ir įstaigose, mokyklose ir miš
kuose." Ir tikrai, nors Lie
tuva ir buvo fiziškai okupuo
ta Raudonosios armijos dalinių,
bet lietuvių tauta savo siela ir
dvasia gyveno Nepriklausomy
bės metų nuotaika, buvo jos
tęsinys, nors nebebuvo Nepri
klausomos Lietuvos nei ministjoi_nei prezidento, tauta iš inerr
cijos Bandė tęsti tą gyvenimą, į
kurį buvo įpratusi per tą 20-ties
metų nepriklausomybės laiko
tarpį. Jeigu kai kurie lietuvių
inteligentijos atstovai pradėjo
aiškiau suvokti k a s įvyko, tai
daugumai paprastų žmonių,
ypač kaimui, aiškiai atrodė, kad
'okupantas Lietuvoje bus tik
laikinai. Čia labiausiai ir
ryškėjo dvasinis lietuvių tautos
nusiteikimas priešintis viskam,
kas reiškė naująją tvarką ir
mąstymą „Stalino saulės" spin
duliuose. Tai buvo savotiškas
tęsinys 1941-ųjų metų sukilimo
nuotaikų.
Tai buvo šventa kova ir pasi
priešinimas iki dantų ginkluo
tam okupantui, ko dar iki šiolei
nežinojo Lietuvos valstybės
istorįja ir nepatyrė lietuvių
tauta. Mano nuomone, kiek
vienas bandymas paneigti, su
menkinti, iškreipti šitą pasiprie
šinimą yra žalingas mūsų val
stybei, jos tikrajai neiškreiptai
istorijai. Čia tenka pastebėti,
kad dar ir šiandieną išeivijoje

mes pilnai nepajėgiame atsikra
tyti to klaidinančio, sovietinės
sistemos pagaminto, įvaizdžio,
vaizduojant Lietuvos partizanus
banditais, žmogžudžiais, teroris
tais, buržuaziniais nacionalis
tais, išsigimėliais ir panašiai. O
dabartinės Lietuvos vyriausy
bes atžvilgiu, visa tai irgi
ryškiai pastebima, kad ir paties
prezidento kalboje, pernai liepos
mėnesį Valstybės dienos minė
jimo proga: „Žinoma, pokario
laikotarpiu buvo visko. Gyvybe
Lietuvai paaukojo daug šaunių
vyrų, kita vertus, nemažai Lie
tuvos žmonių, kartais ištisos
šeimos, įskaitant mažamečius
vaikus, nekaltai žuvo ne tik nuo
KGB provokatorių, bet ir nuo
savo tautiečių rankos. (...)
Galbūt garbingai kovujusiems
partizaninio judėjimo vetera
nams reikėtų vieną kartą gar
siai ir nedviprasmiškai at
siriboti nuo žudžiusiųjų be
ginklius žmones. Manau, atėjo
laikas oficialiai apibrėžti rezis
tento statusą, kad būtų aišku,
kas doras karys, o kas yra susi
tepęs rankas savo tautiečių
krauju." Žinoma, apie krauju
suteptas stribų rankas ir kru
vinąją Lietuvos genocido įkvė
pėją ir vykdytoją Lietuvos ko
munistų partiją (kurios pirmuo
ju sekretoriumi dar taip nese
niai pats buvo) — prezidentas
nekalbėjo. Visa d a b a r t i n ė
LDDP valdžios politika visaip
ignoruoja Lietuvos partiza
nus, kovą dėl nepriklauso
mybės, niekada nedalyvauja
Lietuvos partizanų rengi
niuose, minėjimuose. Vi
saip kliudo Lietuvos lais
vės kovų sąjūdžio (LLKS) veik
lą, pavyzdžiui Seime LDDP in
iciatyva Gema J u r k ū n a i t ė
įstengė pravesti nutarimą pa
naikinti Varanausko komisiją,
kuri nustatydavo Lietuvos par
tizano statusą, viskas buvo
pakreipta taip, kad kas buvo
partizanas, o kas ne, gali
nustatyti LDDP žmonės ar jų
parinkti statytiniai, net ne
patys buvusieji kovotojai. Visa
tai, kas anksčiau buvo pasaky
ta, dar kartą labai liūdna ir
skaudina išlikusius gyvuosius
Lietuvos partizanus. J i e ir
toliau patiria komunistų vykdy
tą žiaurųjį genocidą jų atžvilgiu,
kuris dabar jai įmantresnėmis
formomis pasireiškia ir vykdo
mas komunistų įpėdinės. —
LDDP. Nors ir nebėra fizinio
genocido, bet dvasinis genocidas
vykdomas ir toliau. Auka ir
budelis su vienoda pagarba gul
domi į karstą. Gyviesiems bude
liams ir toliau mokamos didelės
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Standartinis partizanų kryžius ii cemento, dabar statomas Lietuvoje.

personalinės pensijos. Jie ir gyvų išliko kiekvienoje iš jų, tai
toliau šaiposi, tyčiojasi iš savo galima sugrupuoti sekančiai:
buvusių aukų, išdidžiai vaikšto „Tauro" apygardoj — 65, „Dai
ir puikiai jaučiasi nepriklauso navos" — 42, „Algimanto" — 27,
moj Lietuvoj. Dar nei vienas „Didžiosios kovos" — 26, „Kęs
budelis nebuvo pasmerktas, nu tučio" - 20, „Vyčio" - 22, „Pri
teistas, ar dar kaip nors kitaip sikėlimo" — 13, „Žemaičių" —
nubaustas. Atvirkščiai — grasi 9, „Vytauto" — 8 ir kitose visi
nama partizanams už išdavikų, likusieji. Liko laisvi, nesuimti ir
šnipų sušaudymą, okupanto tal nesėdėję sovietiniuose kalėji
kininkų ir kolaborantų perse muose bei lageriuose — 12 par
kiojimą. Vakarykščiai stribai tizanų. Dešimt vyrų ir dvi
valdžioje. Jų aukos g a u n a tik moterys.
apie šimto litų pensijas sa
Visus kitus Lietuvos partiza
vo skurdžiai egzistencijai pa nus buvo suėmę ir kankinę so
laikyti.
vietų NKVD ar KGB. Vieni bu
Labai įdomu buvo paskaityti vo teisiami Pabaltijo karo tribu
LLKS surinktą gyvą medžiagą nolo, Maskvos ypatingojo teis
apie dabartinius, likusius gyvus mo, arba be jokio teismo tiesiog
po visų kovų, kančių kalėjimuo suimami ir pasodinami į kalėji
se ir Sibire išgyvenimų Lietuvos m u s ar išsiųsti į Sibirą. Vienas
partizanus, gyvenančius daugu partizanas iš „Algimanto" apy
moje Lietuvos respublikoje. J i e gardos buvo nuteistas mirti,
visi, 248 vyrai ir 21 moteris, vėliau, pakeitus mirties nuo
remdamiesi 1938 m. Lietuvos sprendį į 25 metus kalėjimo ir
Konstitucija, jos 17-tu ir 133 lageriu,išsėdėjo 10 metu kalėji
straipsniais, kur aiškiai pasaky mo vienutėje Vladimiro kalėji
ta, jog ginti Lietuvos valstybe — me. Kiti septyni yra buvę mir
kiekvieno piliečio pareiga, gy tininkai irgi, kurių „pasigailė
nybos branduolį sudaro kariuo j o " Tarybų valdžia pakeisdama
menė. Tai jie, paprasti žmonės nuosprendį. Kaip atrodo nuteis
iš Lietuvos kaimų ir miestų bei tieji Lietuvos partizanai? Di
miestelių, stojo į nelygią gin džiausia bausmė 25 metams ir
kluotą kovą su sovietiniais dar 5 metams be teisių nuteisti
okupantais ir jų'pagalbininkais. — 39 asmenys. 25 metams ir 15
Jie visi buvo ginkluoti įvairiais metų trėmimo, gyvenimo be tei
ginklais, kuriuos pasirūpino sių — 1 partizanas. Nuteistų
patys praėjus frontui, vokiškais, daugiausiai 25 metams sovieti
rusiškais ir tik nežymia dalimi nių auklėjamųjų pataisos darbo
lietuviškais. 229 iš jų priėmė lagerių, viso — 70 partizanų. 20
iškilmingą priesaiką partizanų metų 5 m. be teisių du asmenys.
daliniuose, miške, kai kurie — Dvidešimčiai metų katorgos —
bažnyčiose. 207 iš jų dalyvavo du žmonės, 15 metų 5 metai be
kruvinose kautynėse su priešo teisių — trys partizanai. 15-kai
daliniais, k a r i u o m e n e
a r metų — vienuolika žmonių, de
stribais. 42 — turi partizaninius šimčiai metų ir 5 metai be teisių
apdovanojimus, medalius a r — 51 partizanas, dešimčiai metų
juosteles bei apdovanojimo — 49, 8 metams — 9, 7 metams
raštus. 64 buvo sunkiai sužeisti,
— 2, šešiems metams — 2, pen
dauguma tada ir pateko priešui
kiems metams — 6, 3 metams —
į rankas. Jų t a r p e 59 vyrai ir 5
1, dvejiems metams — 1. vie
moterys.
Priešo
agentų
niems metams — trys par
užnuodytų, vaistais užmigdytų
t i z a n a i . Keletas žmonių iš
anketų daviniuose randame net
Sibiro ir kalėjimų yra bandę
vienuolika žmonių, jų tarpe
pabėgti, buvo pakartotinai su
viena moteris. Pateko priešams
i m t i ir n u t e i s t i . V y r i a u s i
į rankas panaudojant klastą —
amžiumi likę gyvi partizanai
14, užpuolant iš pasalų — 10,
yra 88 metų. o jauniausia par
panaudojus provokacijas — 2.
tizanė — 60 metų amžiaus yra
Kalbant apie partizanų amžių,
Streikutė-Daukienė Valerija,
jų tarpe daugiausiai 65 — 72
slapyvarde „Piemenaitė", anke
metų
žmonės,
dauguma
tos Nr. 266 ir yra kovojusi Za
išvargintų kalėjimuose ir Sibire,
rasų, Rokiškio apskrityse, prie
su jvairiomis kūno negaliomis,
Antazavės „Lokio" rinktinėje ar
sveikatos problemomis. Yra
apygardoje. Kraujutaitis Fabi
nemaža i n v a l i d ų , su nu
jonas, „Skroblas" gim. 1908 m.
kirstomis rankomis, be pirš
„ T a u r o " apygardos, „Vytauto"
tų, kojos ar net aklų. Daug yra
rinktinės, teistas 8 metams, Ste
dar ir dabar nešiojančių savo
ponavičius Stepas, „ D a k t a r a s "
kūne priešo k u l k a s , ar granatų
gim. 1908 m . „Kęstučio" apy
skeveldras. Daugiausiai yra
garda, „Vytauto Didžiojo rink
gimusių: 1922-1929 metais.
tinė", nunuodytas, buvęs mir
Viso — 172 žmonės.
tininkas, Anketos Nr. 69, Ned
zinskas Pranas, „Alksnis", gim.
Kalbant apie Lietuvos parti
1908 m. „Dainavo?" apygardos,
zanų apygardas, kiek partizanų

„Kęstučio" rinktinės, teistas 10
metų, Anketos Nr. 36.
Labai įdomūs partizanų var
dai. Suvedus statistiką, paaiš
kėjo, kad daugiausiai išliko
gyvų Juozų — 26. Antroje vieto
je — Vytautai, trečioje — Anta
nų — 21, toliau — KazimieraiKaziai - 13, ir Petrai - 12. Už
juos vis dėlto daugiau yra išli
kusių Jonų — 18. Kokie vyrų
mėgiami slapyvardžiai? Ne
maža „Klevų", „Alksnių", ir
kitų miško medžių, yra „Žalgi
r i u " , „Sakalų", „Vanagų",
„Špokų", „Žaibų", „Perkūnų"
ir net tokių keistokų kaip „Don
Kichotas", „ R i e k u s " ir kt.
Moterų likusiųjų tarpe daugiau
siai Marijų, — 3, Biručių, — 2,
Onų — 2, Magdalenų — 2, kitų
po vieną įvairių. Slapyvardės:
„Lakštingala", „Sutema",
„Birutė" ir kt.

fesionali muzikos mokyklos var
gonininkė Zita Lukošiūnienė
sakė, kad ir šios salės, soviet
mečiu statytos Utenos partijos
komitetui, akustika yra puiki.
N A U J A S MALDYNĖLIS
VAIKAMS
Spalio pabaigoje pasirodė pir
masis pokario Lietuvoje spalvo
tas iliustruotas maldynėlis vai
kams, kurį išleido Tarpdiecezinės katechetikos komisijos lei
dykla. Maldynėlis padės pasi
rengti Susitaikymo sakramen
to priėmimui. Be įprastinių ryto
ir vakaro maldų šiame leidiny
je galima rasti ateitininkų ir
skautų maldas. Turiningai il
iustruota ir gerai aiškinama šv.
Mišių eiga turėtų padėti vai
kams geriau orientuotis sekma
dienio šv. Mišiose. Maldynėlis
drauge galės pasitarnauti ir
mokant vaikus tikybos namuo
se ar rengiant juos pirmajai
Komunijai parapijose.

A.tA.
MARIJAI KERELIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų ALBERTĄ su
žmona IRENA, sūnų ALFONSĄ su žmona JOLANDA ir j ų šeimas jų liūdesio valandose.
Vytautas

ir Elena

Vidugiriai

A.tA.
STASIUI RAUCKINUI,
a t e i t i n i n k u i korporantui mirus, jo žmonai NATALI
JAI, dukteriai REGINAI LABANAUSKIENEI, sūnui
A L F O N S U I ir visiems artimiesiems reiškiame gilią
užuojautą.
Ateitininkų

Namų

valdyba
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Mūsų v i s ų b r a n g i n a m o
V y t a u t a s Landsbergis bus
poeto Bernardo Brazdžionio pagrindinis kalbėtojas-paskaipagerbimas ir Kovo 11-tosios tininkas JAV LB Krašto valdy
džiaugsmingas prisiminimas bos ruošiamame Sausio 13-tobus kovo 10 d.. 3 vai. p.p., sio8 įvykių minėjime, kuris bus
Jaunimo centre. „Saulutė", sekmadieni, vasario 4 d., Jauni
Lietuvos vaikų globos būrelis, mo centre. Visos organizacijos,
pakvietė poetą Brazdžionj į sambūriai, lituanistinės mokyk
Čikagą, j šią šventę, kurios pro los raginamos šioje lietuvišku
gramoje numatoma jo kūrybos mo ir solidarumo su tauta mani
apžvalga. Bus įscenizuotas festacijoje dalyvauti su savo
„Meškiukas Rudnosiukas", vėliavomis, uniformomis, tauti
deklamuojamos ir dainuojamos n i a i s drabužiais. D a u g i a u
poeto eilės. Mielai priimami informacijų bus skelbiama
sveikinimai ir skelbimai į pro vėliau, malonėkite sekti spaudą
gramos leidinėlį. Tekstą pra ir klausytis lietuviškų radijo
šome atsiųsti iki vasario 15 d. laidų.
„Saulutei" — arba „Sunlight
S a u s i o 13-toji buvo prisimin
Orphan Aid", 419 Weidner Rd.,
Buffalo Grove, IL, 60089. Infor ta Balzeko Lietuvių kultūros
macijas teikia Indrė Tijūnėlie- muziejuje praėjusio sekma
nė, tel. 708-537-7949 arba 708- dienio — sausio 14 d.— popiete.
541-3702. Tikimės, kad ne tik Vadovavo St. Xavier universi
garbingo amžiaus sulaukusi teto dėstytojas muzikas Rokas
publika, bet ir jaunimas nepra Zubovas, primindamas susi
leis progos asmeniškai susitikti rinkusiems mūsų tautos laisvės
ir pabendrauti su mūsų žymiuo prasmę ir kultūros reikšmę
mažos valstybes gyvenimui.
ju poetu Brazdžioniu.
Pianistas Zubovas atliko Čiur
lionio kūrinius, sol. Nijolė Penik a i t ė padainavo keliolika
muzikinių kūrinių, o fortepijonu
akompanavo muz. Ričardas Šo
kas. Tokių kultūringų progra
mų pageidautina ir daugiau —
tokia buvo besiskirstančios pub
likos nuomonė.
Sol. Sabina Martinaitytė,
trijų tarptautinių konkursų
laureatė, Kauno valstybinio
muzikinio teatro solistė ir Lietu
vos Muzikos akademijos Kauno
fakulteto solinio dainavimo
katedros vyresnioji asistentė,
atliks K. Banaičio operoje Jūra
tės partiją. Operos spektakliai
bus š.m. balandžio 20 ir 21 d.

Čikagoje ii žiema nepasižymi snaigių gausumu, bet jų būrelis „nusileido" Jaunimo centro scenoje
kalėdinės eglutės programoje, kurią atliko Čikagos lit. mokyklos mokiniai. Is kairės: Vaneasa
Reusch, Agnė Svinkūnaite, Agne Gedvilaite, Lilija Rudyte, Aušra Buiėnaite, Nina Connolley,
Marius Andrejevas, Viktorija Biskyte, Veronika Grybauskaitė.
Nuotr Vlado Žukausko

Mokytojos (ii kairės) Rūta Jautokienė u-Nora AuArienė džiaugiasi savo moki
niais, atliekančiais programą Čikagos lit. mokyklos kalėdinėje eglutėje 1995
m. gruodžio mėn. Jaunimo centre.
N u o t r Vlado Žukausko
,

Poetas Bernardas Brazdžionis
„ A t v y k i t e padirbėti lab
Nuo š.m. sausio 5 d. Nekal daros virtuvėje (soup kitchen)"!
to Prasidėjimo Marijos seserys — kviečia studentai ateitininkai
apsigyveno Lemonte, nuosava šeštadienį, sausio 20 d., 1 vai.
me namelyje. Apžiūrėjimas ir p.p. Reikia susirinkti pas Rena
pašventinimas bus sausio 22 d., tą ir Ireną Kvantaites, 4205 W.
šeštadienį, 1 vai. p.p. Seselės — 67th, o iš ten kartu bus važiuo
Stasė Normantaitė ir Palmyra jama į labdaros valgyklą. Dar
Kavaliauskaitė — kviečia visus bui pasibaigus, pas Dainą
lietuvius aplankyti, pasi Čarauskaite bus visų dalyva
džiaugti ir padėkoti Viešpačiui vusių pabendravimas. Visus, su
už nuostabią Apvaizdą, padė šia išvyka susijusius, klausimus
jusią įvykti šiam projektui. Ad atsakys Marius Polikaitis, pa
resas: 1132 Gillian Street, Le- skambinus 708-257-2022.
mont. IL 60439; telefonas
708-243-1070.
x A l d o n a Markelienė rašo:
„Vykdydama a.a. J u o z o Sen
R a i m u n d a s G r i g a l i ū n a s , k a u s , mirusio 1995 m. rugpjū
Forest Park, IL apdovanojo čio 9 d. valią, skiriu $1,000.00
„Draugo" laikraštį 105 dol., JAV LB Socialinių Reikalų
siųsdamas prenumeratos mo Tarybos darbams paremti". So
kestį. Labai malonu, kad rėmė cialinių Reikalų Taryba reiškia
jas nepamiršta mūsų dienraščio, užuojautą velionio artimiesiems
stiprindamas jį savo pagalba, ir dėkoja už tokią didelę ir rei
kuri yra tikrai įvertinama ir kalingą auką.
brangi. Nuoširdžiai dėkojame už
(sk)
dosnią auką.
x V e r a W. McGinty, Montx Dar liko laiko sudaryti
rose, PA, perskaičiusi apie
stalus ir praleist vakarą su lit.
Lietuvos našlaičius „Bridges"
..Maironio" mokykla vasario 3
žurnale straipsni parašytą J.
d.. Pasaulio Lietuvių centre, LeDorr, atsiuntė $60 auką našlai
mont. Mokinių atliekama pro
čiams. Dėkojame! „Lietuvos
grama, skani vakarienė ir pui
Našlaičių globos" komitetas,
kus orkestras. Rezervacijoms
2711 W. 71 St., Chicago, IL
skambinti: L o r e t a i
70860629.
349-7426
arba
Žibutei:
(sk)
708-257-0153.
x „Lietuvos Našlaičių glo
(sk)
b o s " komitetas gauna daug
x TRASSPAK
praneša: aukų iš įvairių Amerikos vietų
Remiantis oficialiomis ir neo ir įvairių žmonių Lietuvos naš
ficialiomis žiniomis, Lietuvoje laičių paramai: Algis ir Dolores
yra apie 10,000 žmonių, gelbė Gečai, Lafayette Hill, PA - $80;
jusiu žydus vokiečių okupacijos Margaret Bendock Towers, Wilmetais". Pinigai, siuntiniai ir mington, DE — $30; Br. Mikuls
komercinės siuntos i Lietuvą. kienė, Chicago, IL — $28; And
Maisto siuntiniai. T R A N S - rew ir Barbara Poškus, North
PAK. 2638 W. 69 St., Chicago, V/aymouth, MA — $15; Lee
IL. tel. 312-436-7772.
O'Donnell, Brea, CA - $15;
(sk)
Anastazija Klavas, Chicago, IL
— $ 3 0 (skirdama po $10
x NAMAMS PIRKTI PA
našlaičių globai, „Kaimo vai
SKOLOS duodamos mažais mė
kams" ir seneliams); Vladas
nesiniais įmokėjimais ir pri
Vismantas, Chicago, IL — $5.
einamais nuošimčiais. Kreipki
Našlaičių vardu aukotojams
tės į Mutual Federal S a v i n f s ,
dėkojame! „Lietuvos Našlaičių
2212 West Cermak R o a d —
g l o b o s " komitetas.
tel. (312) 847-7747.

(sk)

IŠ ARTI IR TOLI

SUSTABDOMAS
„EUROPOS LIETUVIS"

ATVYKSTA
VILNIAUS MERAS

Didžiosios Britanijos lietuviš
koji bendruomenė atsidūrė
dideliuose finansiniuose sunku
muose, dėl to nuo šių metų pra
džios sustabdomas savaitraštis
„Europos lietuvis", buvęs vie
nintelis Europos lietuvių laik
raštis už Lietuvos ribų. Taip pat
prarandami Lietuvių namai,
Londone, nes jie šiuo metu par
duodami. Šie įvykiai turės
nemažai įtakos tolimesnei
Anglijos lietuvių veiklai, nes,
išnykus „Europos lietuviui", ne
beliks ir Didžiosios Britanijos
Lietuvių sąjungos, o taip pat
Lietuvių namų akcinės bend
rovės centro. Londone.

Vilniaus meras Alis Vidūnas.
kviečiamas Los Angeles Lietu
vių Bendruomenės, atvyksta į
JAV ir bus pagrindinis prele
gentas Vasario 16 minėjime Los
Angeles bei New Yorke, o taip
pat
politinėje
popietėje,
ruošiamoje Detroite.
Minėjimas Los Angeles vyks
vasario 11d., New Yorke vasa
rio 18 d., politinė popietė Detroi
te — vasario 4 d. Meras taip pat
apsilankys Čikagoje (vasario
6-10 d.), kviečiamas Balzeko
Lietuvių kultūros muziejaus.
Alis Vidūnas yra Tėvynės są
jungos/Lietuvos konservatorių
narys ir šios partijos miesto
koordinacinės tarybos pirmi
ninkas. Nuo 1995 metų balandžio mėnesio — Vilniaus mies
to meras ir Lietuvos Savivaldy
bių draugijos pirmininkas. Per
prezidento rinkimus jis buvo
veiklus ambasadoriaus Stasio
Lozoraičio rėmėjas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• „Skautų aidas". 1995. lap
kritis. Redaktorius v.s. Antanas
Saulaitis ir Pelėdų skiltis: 2345
West 56th Street, Chicago. IL
60636. Administratorė — v.s.
Albina Ramanauskienė: 4613
W. 106 PI. Leidžia LSS tarybos
pirmija. Šiame numeryje: infor
GRĮŽO I LIETUVĄ
macijos apie skautų gyvenimą,
reportažai iš stovyklų Lietuvoje
Juozas Gaila, Pasaulio Lietu
ir užsienyje. Žurnalas gausiai
vių Bendruomenės atstovas
iliustruotas nuotraukomis.
Lietuvoje, praleidęs šventes su
seimą Amerikoje, š.m. sausio 16
• „Saleziečių žinios". 1995,
d. sugrįžo į Lietuvą toliau dirb Nr. 2. Redaktorius — kun. Pra
ti atstovybėje.
nas Gavėnas. Redakcijos adre
PLB atstovybės adresas sas: Jurgiškiu 4, 4580 Alytus.
Vilniuje: PLB Būstinė, LR Lietuva Tel.: 27-555.
Seimas, III rūmai, 215 k.,
• „Newsletter". 1995, Nr. 4..
Gedimino pr. 53, Vilnius 2026.
Moterų sąjungos leidžiamas
Tel. 370-2 226896, faksas 370-2
613441. Kurie naudojasi kom žiniaraštis. Adresas: 45 VVindsor
piuterine ryšio sistema „inter Drive. Oak Brook. IL 65021.
• „Pensininkas". 1995, Nr.
net" ir „World Wide Web", gali
su atstovybe ir J. Gaila susi 8. Leidžia JAV LB Socialinių
siekti šiuo adresu: jugail * re. reikalų taryba. 2711 W. 71st
Irs. It.
Street. Chicago. IL 60629: tel.:
PLB atstovybėje gali apsi (312) 476-2655. Redaktorius lankyti tiek vietiniai, tiek užsie Karolis Milkovaitis, 18421.
nio lietuviai — visi mielai lau Lemon Drive, 415, Yorba Linda,
kiami. Kadangi atstovybė yra CA 92686; tel.: (714) 777-1617.
LR Seimo rūmuose, įeiti į juos Administratore — Elena Siru
per apsauga reikalingas lei tiene Cikadoje Numeryje, kaip
dimas, kuris lengvai išduoda įprasta, daug medicininių patą
mas. Tereikia paskambinti į at rimų. rasime kulinarinių recep
stovybe ir ateinant būtinai tų, ..Seklyčios" renginių
(sk) turėti asmens dokumentus.
aprašymus, daug nuotraukų.

ČLM Kalėdų eglutės programoje Jaunimo centre (ii kairės): Gintaras Rudis,
Darius Aleksiūnas, Algirdas Bielakus, Danius Čarauskas.
Nuotr. Vlado Žukausko

LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJAUS
JUBILIEJUS

Prieš trisdešimt metų Stanley
Balzekas, Jr. Čikagoje įsteigė
Lietuvių kultūros muziejų. Per
šiuos tris dešimtmečius muzie
jus augo ir plėtėsi. Dabar jis turi
apie tris tūkstančius aktyvių
narių ir užima didelį buvusios
ligoninės pastatą Čikagos piet
vakarinėje dalyje. Per muzie
jaus gyvavimo metus buvo
surengta daugybė renginių: pa
rodų, koncertų, literatūros
vakarų, susitikimų, festivalių.
Taip pat jau daugelį metų
muziejuje rengiamos lietuvių
kalbos, velykinių margučių
dažymo ir kalėdinių šiaudinukų
darymo pamokos.
Ugnė Adikentiūtė Jaunimo centro
Šiemet, švenčiant muziejaus
scenoje — ČLM eglutėje.
Nuotr. VI. Žukausko trisdešimtmetį, bus surengtos
trys pagrindinės meno parodos.
Pirmąją, kuri duris atvers
KANADOJE MIRĖ A. A.
pavasarį,
sudarys slaptai iš rusų
KAZIMIERAS BATŪRA
kontroliuotos Lietuvos įvežti
Po sunkios ligos Toronto ligo meno darbai. Raudonosios
ninėje š.m. spalio 12-tos naktį okupacijos laikotarpiu nuo 1940
mirė a.a. Kazimieras Batūra. ir 1989 Lietuvoje susiformavo
Velionis buvo 83 metų amžiaus. ištisa pogrindinė kultūra.
Daug metų aktyviai reiškėsi Nemaža geriausių šios kultūros
lietuviškoje veikloje. Buvo vie pavyzdžių, tarp jų tapybos bei
nas ii „Aušros" sporto klubo grafikos kūrinių, knygų, rank
steigėjų, darbavosi Lietuvių raščių slaptai buvo išvežti į
Bendruomenėje,
Lietuvių Vakarus, daugiausia Jungtines
namuose, o ypač Lietuvių Valstijas.
Amerikiečiai savo ruožtu vežė
Skautų organizacijoje. Yra
buvęs LSS rajono vadu, o į Lietuvą KGB draustas knygas
„Romuvos" stovyklavietei ir periodikos leidinius, kurie iš
skyrė nesuskaičiuojamas darbo dalies įtakojo pagrindinius
Lietuvos mąstytojus bei meni
valandas.
Vietas atsisveikinimas su ninkus ir tokiu būdu prisidėjo
velioniu vyko sekmadienį, sau prie Sąjūdžio išsivaduojamojo
sio 14 d. Paskutini „Sudieu" pa judėjimo susiformavimo bei
reikšti susirinko gausus būrys Lietuvos nepriklausomybės at
Toronto lietuvių, ypač skautų ir statymo 1990 : aisiais.
Muziejaus rengiamoje pa
skaučių. Laidotuvės įvyko
rodoje, sąlyginai pavadintoje
antradienį, sausio 16 d.
Velionio pasiges organizacijos, „The Smuggled Art", bus
kurioms velionis daug laiko ir galima pamatyti geriausius
darbo aukojo, o ypač netekties meno darbus, sovietmečiu pate
paliesta žmona Danutė, dukra kusius į Amerikos muziejus ir
Jūratė Lemkienė, sūnus Kasty privačias kolekcijas, o taip pat
tis Batūra su šeimomis ir gausi Amerikoje leistų knygų bei
žurnalų, turėjusių didelės įtakos
Toronto lietuviškoji skautija.
to laikotarpio lietuvių kultūrai.
Kviestume, galinčius pasiūly
ti
darbų šiai parodai ar
• „Bridges". 1995, lapkritis.
Redaktorė — Asta Banionis. pasidalinti prisiminimais apie
Adresas; 2060 N. 14th Street. meno kūrinių gabenimą iš
Lietuvos,
pa
Suite 217, Arlington, VA 22201. okupuotos
Tel.: (703) 524-0698, fax: (703)
524-0947. Žurnalas anglų kalba.
kur rasime straipsnių, rašinių
reportažų Lietuvos bei užsienio
lietuvių visuomeninio, politinio
gyvenimo temomis.

skambinti parodos kuratoriui
Danui Lapkui (312) 582-6500.
Antrąją didelę meno parodą
numatoma surengti rudenį. Jo
je dalyvaus dailininkai imig
rantai, suvažiavę į Ameriką iš
įvairių šalių: Lietuvos, Rusijos,
Lenkijos, Meksikos, Puerto Rico
ir kitų. Paroda rengiama kartu
su Amerikos lenkų muziejumi,
Meksikiečių meno muziejumi ir
Ukrainiečių meno muziejumi.
Parodos tikslas: parodyti
gyvenimo aplinkybių kaitos
poveikį (ar ne poveikį) meni
ninkui, tremtinio savimonės,
susvetimėjimo rezultatus.
Trečioji paroda, kurią su
rengti planuojama žiemą, bus
skirta Freiburgo meno mo
kyklai ir jos buvusiems dėsty
tojams bei studentams. Šiemet
sukankam 50 metų nuo mokyk
los įkūrimo pokariniame Freiburge. Mokyklą įkūrė Vytautas
K. Jonynas, susitarus su pran
cūzų valdžia, kurios žinioje buvo
Freiburgas. Dauguma aktyviai
tebedirbančių
Vakaruose
lietuvių menininkų yra susiję
su Freiburgo meno mokykla.
Parodoje matysime mokyklos
mokytojų bei mokinių senus ir
dabartinius darbus. Be jų, pa
rodoje taip pat matysime nuo
traukas, dokumentus, susiju
sius su šia mokykla. Planuo
jama surengti konferenciją Frei
burgo meno mokyklos reikšmei
mūsų kultūroje aptarti.
Be šių pagrindinių didžiųjų
meno parodų muziejuje, kaip ir
kasmet, bus rengiami lietuvių
kalbos kursai pradedantiesiems
bei pažengusiems. Kursai pra
sidės sausio 27 d. ir tęsis šešis
šeštadienius iš eilės nuo 11 ryto
iki 1 po pietų pažengusiems ir
nuo 1 iki 3 po pietų prade
dantiems.
Be to, prieš Velykas bus su
rengtos margučių dekoravimo
pamokos, o prieš Kalėdas —
šiaudinukų darymo užsiėmimai.
Visi maloniai kviečiami ap
silankyti. Muziejus veikia kas
dien nuo 10 vai. ryto iki 4 vai.
po pietų.
Karilė Vaitkutė

• „Trimitas". 1995, gruodis..
!>.'idžia Lietuvos šaulių sąjunga
Redakcijos adresas: Laisvės ai.
34, 3000 Kaunas. Lietuva. Tel.
224-647 Sau I ių sąjungos darbą
ir problemas, šventes aprašantis
žurnalas.
• „Kultūros barai". 1995,
gruodis. Redaktorius — Bronius
Savukynas. Redakcijos adre
sas: Latako g ve 3, 2001 Vilnius,
Lietuva Tel.: 616 696, fax:
610-538. Kultūros ir meno žur
nalas, leidžiamas kas mėnesį
Šiame numeryje — rašiniai filo Čikagos lit. mokyklos vaikų ratelio ir daritlio mokytojos (ii kairės) Vida
sofijos, psichologijos, teatro, Gaisutyu ir Kriauna Vaicikonieo* su mokinuku Vytenis Karaieiu
dailės, kitomis temomis.
Nuotr. Vlado taksasko

