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Konservatoriai tikisi vėl
laimėti rinkimus
V i l n i u s , vasario 2 d. (BNS) reikmėms.
— Konservatorių partijos rin- „Esu įsitikinęs, kad konserkimų štabo narys Audronius v a tonai išlaikys tai, ką turi",
Ažubalis teigia esąs įsiti- sakė A. Ažubalis. J o teigimu,
kinęs, k a d per savivaldybių J i s nustebtų", jeigu Vilniaus
rinkimus konservatoriai mažų gyventojai neįvertintų per pamažiausiai išsaugos dabar starąją kadenciją sostinės samiestų ir rajonų tarybose turi- vivaldybėje konservatorių ir j ų
m a s vietas.
koalicijos bendrininkų nuveikPer 1997 metų savivaldybių tų darbų. „Tvirtai įsitikinęs,
rinkimus konservatoriai buvo kad nesame nueinanti partija,
pirmi, gavę 33.22 proc. balsų o dirbame ir dirbsime ateiir visoje Lietuvoje laimėję tyje", sakė konservatorius.
493 įgaliojimus. Antra buvo
A. Ažubalio teigimu, konserLDDP, gavusi 14.29 balsų ir vatorių rinkimų programa
laimėjusi 212 įgaliojimų.
„konkreti, pragmatiška, a t k Spaudos konferencijoje tre- reipianti dėmesį į tai, kad y r a
čiadiėnį A Ažubalis prista- aktualiausia gyventojams", tatė konservatorių savivaldybių čiau atspindinti konservatorių
rinkimų programą.
vertybes: istorines tradicijas,
Dabar konservatoriai kon- modernumą bei bendruometroliuoja 2 5 Lietuvos savival- nės stiprinimo idėją. Pagrindidybes. A. Ažubalio teigimu, niai programos akcentai y r a
jeigu partijos rinkimų štabai darbo vietų kūrimas, socialipajėgs parodyti rinkėjams, „ką nių garantijų užtikrinimas,
padarė, nebus didelių prob- nusikalstamumo stabdymas,
lemų išsaugoti turimas vietas, sveikatos gerinimas, verslo ir
ten, k u r turime daugumą", ekonomikos skatinimas, švieAnot A Ažubalio, a r pavyks timo ir kultūros rėmimas, apkonservatoriams laimėti ki- linkosauga ir savivaldybių adtose savivaldybėse, nulems ministravimo gerinimas.
rinkimų štabų aktyvumas bei Anot A. Ažubalio, programą
j ų sugebėjimas pritaikyti rin- bus siekiama pritaikyti kiekkimų
programą
vietos vienos savivaldybės sąlygoms.

Nr.24
Kaina 50 c.

(Remiantis BNS. ReuW. DPA, AP, Interfax. ITAR-TASS,
BeUPAN, R1A ir ELTA anių agentūrų pranešimais)

Maskva. JAV valstybės sekretorė Wf
Madeleine Albright po susitikimo gyrė Ru- r ' .
sijos prezidento pareigas einantį premjerą i
Vladimir Putin, tačiau sakė, kad jų nuo
monės dėl rusų karo operacijos Čečėnijoje j
skiriasi. „Man padarė įspūdį jo atvira I
nuomonė, nuostata spręsti aptariamus
klausimus. Abu be užuolankų kalbėjome \
apie Čečėniją", sakė M. Albright po susiti
kimo su V. Putin. Trijų dienų viešnagės
Maskvoje metu M. Albright Kremliui dar
kartą išsakė Vakarų kritiką dėl Čečėnijos
operacijos ir perspėjo, kad Rusijai gresia I
tarptautinis atsiskyrimas. Apie Čečėnijos perspektyvas ji kalbėjo
pesimistiškai. „Šiuo metu apie politinį sprendimą Čečėnijoje kal
bėti dar negalima", sakė ministrė. Jos vizito metu Maskvos gatvė
se buvo rengiami protesto mitingai. Tačiau, anot jos, V. Putin sakė
norįs suteikti Čečėnijai didesnę autonomiją ir atstatyti sugriautą
jos ekonomiką. M. Albright su V. Putin taip pat aptarė ginkluotės
kontrolės, branduolinių ginklų neplatinimo, Rusijos ekonomikos ir
Nnotr.: Nepaisant Rusijos naftos tiekėjų nepastovumo, „Mažeikių naftos" gamyklos prastovų, pro Būtingės naf pilietinės visuomenės kūrimo klausimus. Tuo tarpu trečiadienį
tos terminalą toliau eksportuojama nafta. Nuo sutarties su „Williams* pasirašymo terminalas nafta pripildė jau Rusijos naujienų agentūros citavo prezidento pareigas einantį
(Elta)
Šešis užsienio valstybių tanklaivius.
Vladimir Putin, kuris sakė, kad Maskva „laiko Jungtines Valsti
jas pagrindine Rusijos bendrininke".
Rusijos nafta", sakė JAV vers
Maachester, N H. Respublikonų kandidatas į JAV preziden
lininkas, pabrėždamas, k a d
tus John Mcčain antradienį New Hampshire pir
„norėtų turėti santykius ir su
miniuose rinkimuose sutriuškino partijos daugu- •
Vilnius, vasario 2 d. (BNS) be, ekonomikos pastovumas LUKoii', ir su 'Jukos', i r su ki
mos remiamą savo varžovą George W. Bush, o de
— „Mažeikių naftos" derybos bei ilgalaikis naftos tiekimas. tais Rusijos tiekėjais".
mokratas
Al Gbre vargais negalais įveikė buvusį
Pasak J. Bumgarner, naftos
su Rusijos naftos bendrove
Anot „Williams Internatio
senatorių
Bill
Bradley. Senatorius iš Arizonos J.
„LUKoH" gali užtrukti, nes nal" prezidento, kalbant apie tiekimą Ventspilio terminalui
McCain,
kuris
dažnai
nesutinka su respublikonų
derybos su rusais yra ne tik naftos tiekimą, „rusai pripra tvarko Rusijos paskirti 4 koor
partine
linija,
per
valstybinius
pirminius rinki
verslas, bet ir politika, teigia tę prie trumpalaikių sutar dinatoriai, o Lietuvos krypti
mus
sudavė
Texas
gubernatoriui
G. Bush skaudų
„Williams International" pre čių", tuo t a r p u „Williams" rū mi — tik vienas „LUKoil".
smūgį. Suskaičiavus 76 proc. respublikonų balsų,
Jis sakė, kad Rusija, ateityje
zidentas John Bumgarner.
pi „ilgalaikiai santykiai su
pasirodė, kad jis surinko!
Trečiadienį Vilniuje jis Rusija, tačiau lankstūs, kad norėdama gauti pajamų už
49 proc. balsų, o gerokai?
naftą, bus priversta pasirinkti
nuo jo atsilikęs G. Bush — tik 31 proc. Su
V i l n i u s , vasario 1 d. (BNS) Vytauto Landsbergio j a m a t - „akis į akį" susitiko su Seimo kainos galėtų kisti".
„Mažeikių naftą", kuri bus
skaičiavus 76 proc. demokratų balsų, pa
— Premjeras Andrius Kubi- siųstą raštą, kuriame reiškia- pirmininku Vytautu Lands
vienintelė
perdirbimo gamyk
Pasak
J
.
Bumgarner,
y
r
a
lius antradienį paprašė Vi- mas nuogąstavimas dėl žalos, bergiu bei vėliau — su konser įvykę keli pokalbiai tr su Rusi la, gaminanti Europos reika aiškėjo, kad A. Gore surinko 53 proc. bal
daus reikalų ministerijos, kurią politinis ekstremizmas vatorių partijos vadovybės at jos naftos bendrovės „Jukos" lavimus atitinkančią produk sų, o jo varžovas B. Bradley — 47 proc. Ta
Generalinės prokuratūros ir bei chuliganizmas daro Lietu- stovais. Tai pirmasis toks su atstovais. „Rusijos nafta yra ciją ir esanti arčiausiai jūros. čiau, nepaisant pralaimėjimo, buvęs krep
šinio žvaigždė sakė esąs nusiteikęs toliau
Valstybės saugumo departa- vos įvaizdžiui. Kaip tokio ek- sitikimas, kai pernai Lietuvos
vyriausybė
ir
„Williams
Inter
tęsti kovą. Tačiau didysis vakaro įvykis
mento vadovybės pateikti in- stremizmo pavyzdžius Seimo
buvo J. McCain pergalė. „Šiandien Res
formaciją apie vykdomas bei pirmininkas nurodė „vienos national" pasirašė sutartį dėl
publikonų partija atgavo savąjį reformų
planuojamas politinio chuliga- Kauno grupuotės" skleidžiamą „Mažeikių naftos" susivieniji
nizroo užkardymo priemones „neobolševizmą", pasireiškiantį mo 33 proc. akcijų paketo ir
Vilnius, vasario 2 d. (BNS) galėjo surasti kur kitur taupy paveldą. Tai tiesą iškraipančios Bill Clin-'
bei pateikti konkrečius siūly- žmonių skirstymu į proleta- teisės valdyti perdavimo šiai — Trečiadienį frakcijos „So ti, tačiau ne mokytojų ir ne ton ir Al Gore politikos pabaigos pradžia", sakė rėmėjams buvęs
mus, kaip reikėtų stiprinti riatą („ubagus") ir buržujus Amerikos bendrovei.
cialdemokratija 2000" narys vaikų sąskaita", sakė R. Zuo karo laivyno lakūnas, kuris penkerius su puse metų buvo karo be
Konservatorių
vadovybės
laisviu Vietname. Nepaisant G. Bush pralaimėjimo, jį ir toliau
kovą su politinio chuliganizmo („ponas"), smurtą skatinanRolandas Zuoza spaudos kon za.
nariams
teiraujantis
dėl
dery
didžiule persvara remia partijos nomenklatūra. Tačiau J. McCain
apraiškomis.
čius pasisakymus, atvirą kseferencijoje sakė, jog azartinių
Anot jo, Seime tvirtinant
bų
su
Rusijos
naftos
bendrove
A Kubilius taip reagavo į nofobiją ir nepakantumą „svežaidimų legalizavimas, loteri išlaidas švietimui ir mokslui, pergalė turėtų visoje Respublikonų partijoje sukelti abejones, a r
„LUKoil",
J.
Bumgarner
sakė,
sausio 26 d. Seimo pirmininko timšaliams", skelbiamą vieno
jų, azartinių žaidimų sutvar atlyginimai mokytojams nebu G. Bush bus toks jau stiprus kandidatas į prezidentus. Specialistų
jog
derybose
verslo
tikslai
su
"7
iš kandidatų į miesto vadovus
kymas per metus Lietuvai vo numatyti mažinti, „minis manymu, tai, kad savaitgalį vykusiame mitinge už G. Bush atvy
sipina
su
politiniais
tikslais.
SustaU8kininkai
programoje, viešus valstybiatneštų nuo 100 iki 500 mln. terija pradėjo ieškoti skylių ko agituoti jo tėvas, buvęs prezidentas George Bush, buvo didelė
„Jeigu
tai
būtų
vien
verslas,
pajamų, o tai galėtų iš užkaišiojimo lengviausiu ke klaida. „Jūs manimi tikėjote. J ū s manimi pasitikėjote. Aš už jus
stiprina „politinių n ė s vėli * vos iš t niekinim0 į*£ tai batų gana paprasta. Ta litų
kovosiu", paskelbė kitas nugalėtojas, viceprezidentas A. Gore.
gelbėti švietimą.
liu".
r
w r
čiau
(derantis)
su
rusais
nevi\
^
jus,
antisemitizmo
ir
lietu#
>
Anot R. Zuozos, Lietuvoje
Los Angeles. Trečiadienį JAV gelbėtojai oficialiai paskelbė,
R. Zuoza tikisi, jog atėjusios
c h u l i g a n ų " įvaizdį
visko nacizmo propagavimą suomet vien verslas, tai politi
rengiamos
įvairios
loterijos,
kad
nebėra vilčių rasti gyvų nukritusio „Alaska Airlines" lėktuvo
nore
į
Seimą
naujos
jėgos
„radi
ka", sakė J. Bumgarner. Jo
Vilnius, vasario 2 d. (BNS) k**™**
kalendoriuje".
V
veikia
nelegalūs
lošimo
na
keleivių ar įgulos narių. { Ramųjį vande
kaliai
pertvarkys
ir
efektyvins
- Radikalioji Lietuvos laisvės
Landsbergio m i n i m ą ter- teigimu, „neabejotina, kad jie
mai,
tačiau
jokios
apskaitos
nyną prie Kalifornijos krantų pirmadienį
švietimo
sistemą
ir
visą
laiką
sąjunga, neseniai sužlugdžiusį minologuą naudoja Vytauto norėtų vyrauti Lietuvos ener
nėra, „tai yra tam tikras re nerėks kad trūksta pinigų".
nukritusiu lėktuvu „MD-83" skrido 88
getikos
sektoriuje".
labdaringą Vienos pokylį Vii- Šustausko vadovaujama Liezervas, iš kurio būtų galima
žmonės, iš jų — 5 įgulos nariai. JAV pa
* Atlikusi akcinės bend
Pasak J. Bumgarner, „dery skirti pinigus toms sritims,
niuje, paragino vieną jo ren- t u v o s l a i s v f sąjunga, nesekrantės
apsaugos tarnyba vilčių nebeteigejų-Austrijos ambasadorių n i a i sužlugdžiusį rengtą Vie- bos gali užtrukti, kol bus pa kurioms dabar jų trūksta, rovės „Mažeikių nafta" įsi
kė
nuo
antradienio
popietės. Anksčiau bu
skolinimo patikrinimą, Vals
Florian H a u g — paskelbti ne- nn oo ss aP i e0 ^ Vilniuje.
Užuomi- siektas protingas susitari reikėtų ryžtis tai sutvarkyti".
vo manoma, kad per stebuklą gyvais ga
nors k lend
pageidaujamu asmeniu LietuP J«*i
a
° - mas". Jis teigė esąs pasiryžęs
tybės kontrolė nustatė, kad į
lėjo likti 1 ar 2 žmonės. Medikai teigė, kad
„Nežinau, kodėl konservato nuostolius buvo nurašyta 98
rių"
greičiausiai
taikomos siekti „racionalaus sprendi
VOje
ilgiausiai žmogus 14 laipsnių pagal Celsi
„Laisvės sąjungos vadovybė - 2 0 0 0 lietuvio kalendoriui", mo, kuris būtų naudingas vi riai nenori šios srities sutvar mln. litų abejotinų skolų. Val
jų temperatūros vandenyje gali išgyventi
siūk) poną F . Haugą paskelbti k u r i o platinimas jau sustabdy- siems akcininkams". Lietuvos kyti. J a u yra parengti azarti stybės kontrolės vertinimu,
kelias valandas. Gelbėjimo užduotis net
persona non grata ir išsiųsti iš <*&, argumentuojant tautinės vyriausybei priklauso 58 proc. nių lošimų įstatymas ir naujas daugeliu atvejų tai buvo pada
kurs
rukus gali virsti tik kūnų ir nuolaužų iš
loterijų įstatymas, kurie iš ryta nepagrįstai. Dienraštis
Lietuvos, t e jis savo tėvynėje nesantaikos:. tymu.
„Mažeikių naftos" akcijų.
kėlimo
užduotimi.
Manoma,
kad lėktuvo nuolaužos yra 213 m gy
tiesų
galėtų
papildyti
biu
. ;r.
u i•
„Ksenofobija ir nepakantu„Respublika" rašo, kad Vals
Anot „WiUiams Internatio
J
lyje,
netoli
Kalifornijos
pakrantės.
mas
svetimšaliams",
matyt,
džetą",
sakė
R.
Zuoza.
propaguoja Vienos
balius
ir "^
*
juose
tybės kontrolė išanalizavo 47
*,. . šoka",
. . . sakoma
.
,trečia- priskiriamas
nacionalistui nal" prezidento, kalbant apie
R. Zuoza įsitikinęs, jog da bendrovės sutartis su produk
Maskva. Organizuotas pasipriešinimas Čečėnijos sostinėje
dieni paskelbtame Tje
LLS pa- ; , . .
.M
. . . „,„ galimybe naftos tiekėjams įsi
_«/_
„ . . T• *
Mindaugui Murzai, kuris yra
bar
aukštosioms
mokykloms
Grozne
ėmė slopti, kai sukilėliai pranešė pasitraukę iš sugriauto
reiškime. Pasak jo, sietuvos ^ ^ . T , . „ J : J . ^ . : &...«.. gyti „Mažeikių naftos" akcijų,
cijos pirkėjais ir apie 80 proc.
oficialus kandidatas į Šiaulių
lašų
skiriama
nepakankamai,
miesto,
trečiadienį
pranešė Rusijos
vargšai galės poną F. Haugą
nurašytų į nuostolius pirkėjų
„pirmiausia reikia susitarti
i J u < su •
»
miesto -tarybą Nepriklausotačiau
tų
lėšų
naudojimas
pa
kariuomenė.
Bent
jau
dalis sukilė\ .
skolų iki praėjusių metų spa
dėl patenkinamų komercinių
palydėti iki sienos
. ^ nartiios sąraše
gal
paskirtį
labai
dažnai
kelia
lių
sprogdinimais
prasiskynė
kelią
*
lio 1 d. Akcininkų susirinki
sąlygų, o tik po to kalbėtis
Gatvės politiko Vytauto Su- m y b ė 8 p a r t l J 0 8 8 ą r a a e '
' apie akcįjų įsigijimą".
abejonių. R. Zuozos turimais mas, vertinęs 1998 m. bendro iš miesto. Jie patvirtino, kad karo ; ^
X
Stausko vadovaujama LLS * Antradieni Londono Hiduomenimis, palyginti su vės veiklą, leidęs nurašyti 60 lauko vadas Šamil Basajev, kurį
J. Bumgarner teigė, jog esa
šiuo pareiškimu dar labiau trou o r o uoste „Eurocont1990 metais, studentų skai mln. litų.
Rusija laiko labiausiai ieškomu nu
austiprino savo kaip „politinių rol" tarnybos nurodymu dėl ma „daugybė būdų, kaip rusai čius dabar
mažesnis, o
* Lietuvoje įsivyravus pū sikaltėliu, buvo sužeistas į koją.
chuliganų" įvaizdį, kurį pelnė skolų, kurios yra ginčijamos, galėtų dalyvauti" akciniame dėstytojų skaičius padidėjo 2 goms ar šlapdribai, preziden Anksčiau sukilėliai pranešė apie
įvairiais skandalingais protes- buvo sulaikytas į Vilnių turė kapitale, tačiau visi jie turi tūkstančiais. Seimo narys taip
tui Valdui Adamkui šviečia trijų kitų aukštų vadų žūtį per pasitraukimą iš Grozno. Tai buvo
to renginiais. Dėl LLS spaudi- jęs grįžti „Lietuvos avialinijų" būti „skaidrūs ir naudingi pat įsitikinęs, jog gerai besi
vasaros saulė. Paskutine sau didelis smūgis sukilėlių pajėgoms, kurioms vadovauja tik saujelė
mo sauosio mėnesį atsisakyta (LAL) lėktuvas „Boeing 737- 'Mažeikių naftai'".
mokantys studentai neturėtų
sio savaite į Ramiojo vandeny gabių vadų. Žlugus Groznui, baigėsi nuožmiausias 4 mėnesius tru
Paklaustas apie galimybe mokėti už mokslą.
sumanymo surengti Vilniaus 500". Kaip sakė LAL Komercino pakrante Meksikoje atvy kusios Rusijos operacijos laikotarpis. Rusijos pajėgos daugiau kaip
rotuiėje Vienos balių, kuriame jos departamento direktoriaus akcijų įsigyti finansinėms or
mėnesį kovėsi dėl kiekvienos miesto gatvės. Tai buvo viena nuož
R.
Zuoza
taip
pat
nesutinka
ketino rinkti aukas Lietu- pavaduotojas Vidas Žvinys, ganizacijoms, J. Bumgarner su „garsiaisiais Švietimo ir kęs V. Adamkus su žmona miausių kovų Europoje nuo II pasaulinio karo. Groznas visiškai
vos vaikų namų auklėtiniams, trečiadienį jau buvo aišku, sakė, kad Europos rekonst mokslo ministro Kornelijaus Alma į Lietuvą ketina grįžti neprimena ankstesnio žaliuojančio Pietų Rusijos miesto, turėjusio
Ambasadorius F. Haug, at- kad „Eurocontrol" tarnybos rukcijos ir plėtros bankas „tei Platelio įsakymais" sumažinti vasario 10 dieną. Pasak pre 400,000 gyventojų. Televizija
šaukdamas pokylį, apgailesta- turimi duomenys apie LAL su- giamai žiūri į šį projektą", ta mokytojų darbo krūvį, kartu zidentūros atstovų, Lietuvos
KALENDORIUS
vo, kad „grasinimai įžeidinėti mokėtus navigacinius mokės- čiau jų reikalaujamos sąlygos mažinant jų atlyginimus. „Su vadovas ir atostogaudamas parodė, kaip rusų kareiviai įvai
Vasario
3 d.: Šv. Blažiejus, Šv.
riose Grozno vietose kabina Ru
svečiui, susidoroti su jais, cius skiriasi nuo pačios bend- yra geri santykiai su vyriausy- mažinti mokytojų atlyginimų įdėmiai seka įvykius Lietu
Ansgaras;
Asta.
Blažys. Oskaras,
sijos
vėliavas.
Trečiadieni
rusų
voje, kiekvieną rytą svarbiau
įsiveržti į Rotuše atbaidė di- rovės duomenų. Pasak V. Žvipriedai,
sumažintos
papildomo
Radvilas,
Radvile.
artilerija
toliau
apšaudė
su
desne dalį norinčiųjų dalyvau- nio, „Eurocontrol" žiemą, kai jamų skolų dydis nėra viršy ugdymo valandos — tai yra sia informacija jam yra per griautą miestą, kuriame, rusų
Vasario 4 d.: Andriejus (Andrius).
ti renginyje ir aukoti Uk- sumažėja skrydžių, toleruoja tas. Tačiau , .Eurocontrol" tei vaikų paleidimas į gatve, siunčiama faksu, prezidentas teigimu, dar liko kovotojų
Arvilė,
Gilbertas, (lustas, Joana,
mergės neįgaliųjų vaikų mo- bendrovių įsiskolinimus, ir, gia, kad skola viriįjo leidžia švietimo ir mokslo ministerija taip pat naudojasi Internetu.
Vydtrantas.
(BNS)
(BNS)
kyklai-intematui".
LAL duomenimis, tų toleruo- mą dydį.

Rusija nori karaliauti
Lietuvos energetikos ūkyje

Premjeras nurodė užkirsti kelią
••politiniam chuliganizmui"

Legalių lošimo namų mokesčiai
išgelbėtų švietimą

2

DRAUGAS, 200G m. vasario 3 d., ketvirtadienis

DRAUGAS
LIETUVIŲ TELKINIAI

(USPS-161000)
THE LCTHUANIAN W O R L D W I D E DAILY
Published daily eicept Sundays and Mondays, legal Hohdays, the Tuesdays
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IL 60629-5589.
paštu „AID TO LITHUANIA",
Periodical claas postage paid at Chicago, IL and additional rrmiling oflices.
Inc..
1594
Beaupre
Ave.,
MaSMAGI KALĖDŲ
Subscnption Rates: $100.00. Foreign countries $115.
dison Heights, MI 48071.
EGLUTĖ
Po8tmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Čekius rašant Aid to LithuaMalindami pašto išlaidas, pakvitavimų ui prenumeratą nesiunčiame. Pne
Sekmadienį, gruodžio 18 nia, Inc.
pavardės ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata
dieną Dievo Apvaizdos kultū
galioja.
rinio centro salėje jvyko Ka
PASIKALBĖJIMAS SU
DRAUGO prenumerata yra mokama U anksto.
Metams
1/2 metų
3 men.
lėdų Detroito „Žiburio" litua
DR. PETRU KISIELIUM
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
nistinės mokyklos Eglutes
Kanadoje ir kUur"^
..."."". ČUJŠ.1 $115.00
$65.00
$45.00
šventė. Susirinko pilna salė
„Lietuviškų melodijų" radijo
Tik šeštadienio laida:
mokinių, tėvelių, senelių bei valandėlės laidoje, vasario 2 Detroito „Žiburio" lituanistinės mokyklos mokiniai smagiai švente tradicinę Kalėdų eglutės švente.
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
Kanadoje ir: kitur (U.S.)
$65.00
$50.00
$38.00
draugų. Visi skaniai pasivai d., buvo perduotas pasikalbė
Nuotr. Pauliaus Jankaus
Užsakant į Lietuvą:
šino Onutės Abarienės paga jimas su dr. Petru Kisielium,
O o paštu
$500.00
$250.00
mintais cepelinais ir Viskan kuris buvo atvykęs į Detroitą atliko savo vaidmenis. Eilė apylinkės pirmininko Stasio mui JAV valstybinėse įstaigo
Reguliariu paštu
$100.00
$55.00
raščius
ir
dainas
visi
mokėjo
Eivos, nustatė Vasario 16 mi se bei išeivijos kultūrinei ir
tienės pagamintu kugeliu.
Tik šeštadienio laida oro pairtu
$160.00
$85.00
dalyvauti prof. Justino PikūTik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
politinei veiklai paremti.
Mokiniai, šventiškai pasi no 80 m. gimtadienio bei 50 mintinai, todėl drąsiai žengė nėjimui tokią tvarką:
Vyriausia redaktore - Danute Bindokienė
Sekmadienį, vasario 13 d.,
Visi maloniai kviečiami da
puošę, atliko meninę progra m. visuomeninės ir akademi prie mikrofono. Pabaigai sep
Administratorius - Valentinas Krumplis
tinto
ir
aštunto
skyrių
mo
po
10:30
vai.
šv.
Mišių
Šv.
lyvauti!
mą. Gražiai papuoštoje salėje nės veiklos minėjime. Dr. Ki
Moderatorius - k u n . Viktoras Rimšelis
kinės
iškilmingai
pašoko
„Vai
Kazimiero
bažnyčioje,
vyksta
skambėjo lietuviškos giesmės, sielius perdavė savo įspūdžius
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
dainos ir eilėraščiai. Vaikai apie profesorių jo veikloje dilučių" šokį su degančiais au- ma prie miesto rotušės iškil
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
KALĖDŲ NAKTĮ
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
puikiai padainavo keletą Ro ateitininkų eilėse ir vadovau kurėliais rankose. Šokį iš mingai pakelti Lietuvos vėlia
Clevelandas
didžiuojasi
gavus prašymą, ką nors skelbti.
mo Zablecko sukurtų dainelių. jant Lietuvių Romos katalikų mokė tautinių šokių mok. Es vą, kuri ten plevėsuos visą sa
Dievo Motinos parapijos cho
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Mokinius programai kartu su federacijai. Dr. Kisielius, pri tera Washofsky, ruošianti vi vaitę, skelbdama Brocktono
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
ru,
pasirinkusiu
skambų
sus
mokinius
liepos
2
d.
Kana
gyventojams, kad
Lietuva
V. Viskantiene paruošė R. pažino, kad reikalinga „Drau
„Exultate" — „Džiaukimės" L
Zableckas.
go" dienraščio pagrindinius doje vyksiančiai Tautinių šo gyva.
pavadinimą.
Choras
per Bernotienė „Miegok, Viešpa EUGENEC. DECKEP, DOS, P.C.
kių šventei.
Ketvirtadienį, vasario 17 d.,
Po programos atvyko Kalė straipsnius ir vedamuosius
ties Sūnau" ir „ P a g a r b i n k i m e 4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
didžiąsias
religines
ir
tauti
Programa baigta Maironio 10 vai. ryto organizacijų atsto
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
dų senelis. J i s kantriai išklau įtraukti į kompiuterio Internes šventes gieda šventovėje, Ji".
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
sė visų vaikučių asmeniškus neto tinklą ir pažadėjo šį pro eilėraščiu „Mylėk lietuvi", kurį vai apsilankys pas miesto me salėse atlieka iškilias rengi
Visos aranžuotės i n s t r u m e n 
už prieinamą kainą. Pacientai
norus ir išdalino dovanėles. jektą įgyvendinti šiais metais. deklamavo aštunto skyr. mo- rą, kuris pasirašys proklama nių menines programas. Jo
priimami absoliučiai punktualiai.
tams
parašytos R. Čyvaitės'kinės
ir
visų
sugiedotu
Lietu
ciją,
skelbiančią
Vasario
16
Smagi popietė baigėsi laimi Papasakojo apie Cicero Šv.
vadovė muzikė Rita Čyvaitė- Kliorienės.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Antano parapijos būklę, ban vos himnu. Programai pasibai Lietuvos šventę Brocktono Kliorienė. Ji taip pat yra ir
kių traukimais.
Tel. 708-422-8260
Populiari
solistė
s
o
p
r
a
n
a
s
gus atskubėjo Kalėdų Senelis mieste.
„Žiburio" mokyklos vedėja dant išlaikyti lietuviškas Mi
vaikų-mergaičių
18
gražiabal
Virginija Bruožytė-Muliolienė
su dovanomis. Mokiniai tuoj jį
Sekmadienį, vasario 20 d.,
Regina Puškorienė, ir tėvų ko šias nors vieną kartą sekma
sių — jaunimo choro vadovė.
DR. JOVITA KERELIS
su „Exultate" kamerine g r u p e
apsupo.
Dovanėlių
teko
kiek
10:30 vai. ryto iškilmingos šv.
mitetas dėkoja visiems prisi dieniais. Vasario 2 dienos lai
DANTŲ GYDYTOJA
Šie du chorai „Exultate" (39 giedojo anglų giesmę „Miego
palaukti, nes Senelis maišo Mišios Šv. Kazimiero bažny
dėjusiems prie Eglutės pa dą redagavo ir pranešė Rita ir
mišrus
choras),
vaikų
-mer
ki,
Viešpaties
S
ū
n
a
u
"
ir
iš
G.
9525
S.79th Ave., hfickory Hite, IL
neatrišo,
kol
buvo
padėkota
vi
čioje už Lietuvos laisvės ko
ruošimo ir pasisekimo. Dėko Algis Lapšiai. Valandėlė yrą
gaičių choras, vargonai, fleita, F. Handel oratorijos „Mesi
siems
prisidėjusiems
prie
„Eg
Tel. (708) 598-8101
votojus;
organizacijos
daly
j a m a ir šeimoms, dosniai pa .girdima ir kompiuterio Inter
trimitas, klarnetas ir solistai jas". „Jis ganė savo k a i m e n ę "
lutės"
programos.
vauja
su
vėliavomis.
Valandos
pagal susitarimą
aukojusioms ž i b u r i o " mokyk nete adresu w w w . w p o n . c o m
Virginija
Bruožytė-Muliolie- ir tenoras Edas Kijauskas —
Ypatinga
padėka
priklauso
Po
šv.
Mišių
prie
žuvusiems
lai, visoms mamytėms ir mo
. Im
Violetai Razgaitienei už pro už Lietuvos laisvę paminklo nė ir Edas Kijauskas -buvo J. Berthier „Šventas".
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
čiutėms, skanumynais pripil
Kalėdų nakties religinio kon
Nuolatinės
s a v a i t i n ė s KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
gramos
paruošimą,
pravedimą
padedamas
vainikas
ir
po
to,
džiusioms tortų stalą. Ačiū vi P H I L A D E L P H I A , P A
ir dainas, kurias ji moko su gi apie 11:30 vai. r., Šv. Kazi certo Motinos šventovėje paki „Exultate" repeticijos chorą
7722 S. Kedzie Ave.
siems už dalyvavimą!
li ir brangi dovana.
išlaiko aukštame lygyje. Cho
liu įsijautimu.
miero
parapijos
salėje
vyks
Chicago, IL 60652
r.p.
UTUANISTINĖS
Parapijos klebono kun. Ge rui, be kitų įsipareigojimų,
D. S u r d ė n i e n ė pagrindinė minėjimo dalis.
Kab.
tel. 773-471-3300
MOKYKLOS
dimino Kijausko, SJ, gilių prieš akis Čikagos, „ D a i n a 
Kalbės Arūnas Žukauskas.
„EGLUTĖ"
VASARIO 16-TOS
DR. L PETREIKIS
Meninėje dalyje girdėsime minčių pamokslas, kaip ir vos", Toronto „Volungės" ir
kiekvieną
sekmadienį
ar
Vinco Krėvės lituanistinės BROCKTON, MA
,,Exultate"
chorų
koncertai
MINĖJIMAS
DANTŲ GYDYTOJA
Vyrų trio iš Hartford, CT, va
9055
S.Roberts
Rd., f^ckory Hills, IL
didžiųjų
švenčių
proga,
trans
mokyklos tradicinė „Eglutės"
Toronte
balandžio
2
d.
ir
Cledovaujamą Hartfordo lietuvių
VASARIO 16-TOS
1 mylia į vakarus nuCHarlem Ave.
liuojamas
per
„Tėvynės
gar
velande
birželio
18
d.
Lietuvos nepriklausomybės popietė įvyko sausio 16 d. Po
parapijos" vargonininko muzi
MINĖJIMAS
Tel. (708) 598-4055
sus" ir Lietuvos klausytojams.
paskelbimo, Vasario 16-tos lietuviškų šv. Mišių visi rinko
ko Jurgio Petkaičio.
Valandos
pagal susitarimą
MEDICININĖ
P
A
G
A
L
B
A
Sausio 15-os dienos Danutės
Prieš Mišias koncerte buvo
minėjimas sekmadienį, vasa si į Šv. Andriejaus parapijos
Į minėjimą kviečiami Brock
LIETUVOS
V
A
I
K
A
M
S
vedamasis tono miesto ir Massachusetts atlikti aštuoni, o Mišių metu
rio 6 dieną, 12 vai. vyks Dievo salę pamatyti ir pasidžiaugti Bindokienės
EDMUNDAS V&NAS, M.D, S.C.
12 pasaulio ir lietuvių kom
Apvaizdos parapijos Kultūros lietuvišką mokyklą lankančiu „Drauge" baigėsi šiais saki valstijos atstovai.
Dr. Algimantas Čepulis, chi
Specialybė - Vidaus Jigų gydytojas
niais: „Laikas ir švenčių po
centre, 25335 VVest Nine Mile atžalynu.
Kalbame lietuviškai
Visi Brocktono ir apylinkių pozitorių kūrinių. Čia skam rurgas vasario 23 d. su dr. Lu6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Road, Southfield, Michigan.
Mokiniams susėdus scenoje, būdį pakeisti: juk tėvynė lais lietuviai kviečiami susirinkti bėjo F. Gruber, A. Adam, L. S. bicky vadovaujama chirurgų
Chicago, IL 60638
Pagrindinis kalbėtojas Lietu mokyklos vedėja Danutė Sur- va, tad g a n a atodūsių ir liū ir kartu paminėti Lietuvos Spevacek, Mendelssohn, J. grupe iš Cripple Children
Tel. 773-229-9965
vos Respublikos JAV ambasa dėnienė, pasveikinusi svečius, desio!.. Turime daug neseniai Nepriklausomybės paskelbi Berthier, G. F. Handel — pa Hospital, Chicagoje, išvyksta
Valandos pagal susitarimą
dorius dr. Stasys Sakalaus pakvietė „Eglutės" programos į šį kraštą iš Lietuvos atvyku mo 82-ąją sukaktį ir dešimties saulinio garso žinomos kalėdi Vilniun, kur operuos Lietuvos
ARASZUOBA, M.D.
kas, ir anglų kalba — Michi- koordinatorę ir dainų moky sių. Pasiklauskime jų!"
metų sukaktį nuo Nepriklau nės giesmės. Lietuvių muzi vaikus. Grupė š. m. vasario INDRĖ RUDAITIS, O.D.
gano valstijos JAV senatorius toją Violetą Razgaitienę pra
Remdamiesi šia mintimi, somybės atstatymo 1990 metų kos kūrėjai su savo talentais 14 d. grįžta Amerikon. Šios AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
jungėsi į kalėdinį
garsų savanoriškos išvykos gydyto 1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Spencer Abraham.
vesti programą.
mes pakvietėme pravesti mū kovo 11 dieną.
džiaugsmą. Kompozitoriai: J. jai kelionės išlaidas apsimoka Naperville, IL 60563
V. Razgaitienė pasveikino sų Vasario 16 minėjimo prog
Meninę
programą
atliks
S t a s y s Eiva,
(630) 527-0090
Govėdas su „Žemėn taiką iš savų kišenių. Brangi dova Tel.
Kauno teatro aktorė Virginija tėvelius, senelius ir kitus žiū ramą prieš šešerius metus iš
3825 Highland Ave.,
LB valdybos pirmininkas
nešu". „Skamba angelų gies na Lietuvos vaikams.
Tower 1, Sutte 3 C
Kochanskytė ir „Žiburio" li rovus ir apibūdino „Eglutės" Lietuvos atvykusią Daivą J a u mė" ir „Dievo Avinėli", V.
tuanistinės mokyklos moki programą, pastebėdama, kad degytę, kuri jau spėjo šiame
V. R o c i ū n a s Downers Grove, IL 60515
CLEVELAND, OH
Tel. (630)435-0120
Miškinis „Šienelis toks kie
niai. Minėjimą rengia Detroi joje atsispindi mokytojų ir mo krašte baigti kolegiją ir įsigyti
tas",
L.
Šimutis
„Oi
greičiau,
laipsnį
kompiuterių
mokslų
* Seimo n a r i a i k o n s e r 
to Lietuvių organizacijų cent kinių pastangos, jų darbas at
UNAS SIDRYS, M.D.
TAIP PRISIMINSIME
greičiau'* ir R. Kliorienės v a t o r i a i J u o z a s G a l d i k a s i r
ras, k u r i a m
pirmininkauja liekamas klasėse. Po to pri srityje.
Akių ligos / Chirurgija
VASARIO 16-JĄ
aranžuotos: anglų-airių gies E l e n a P e t r o š i e n ė išvyko į
adv. Kęstutis Miškinis ir Lie statė muzikus Brigitą ir Juozą
Pagrindiniu kalbėtoju pa
9830 S.Ridgeland Ave.
mė „Venite adoramus" ir G. Vašingtoną JAV senatoriaus
tuvos Vyčių padalinio „Pagal Kasinskus, kurie mokyklos kvietėme prieš pusantrų metų
Chicago Ridge, IL 60415
Šiais metais Nepriklauso F. Handel „Rejouissancce".
Tel. 708-636-6622
Connie Mack kvietimu daly
ba
Lietuvai",
pirmininkė chorą ir dainininkus palydės iš Lietuvos atvykusį Arūną
4149VV. 63rd. St.
smuiku ir gitara.
Regina J u š k a i t ė Švobienė.
Žukauską, Lietvoje buvusį se mybės šventę švęsime Vasario
Koncerto giesmių lietuviškų vauti susitikimuose su J A V ir
Tel.
773-735-7709
13-ją,seKmadienį.
Jos
rengėjai
žodžių autoriai: Nijolė Kers- kitų valstybių p a r l a m e n t a r a i s ,
Aukos Amerikos Lietuvių
Programa buvo pradėta dai nelių prieglaudos administra
ALTo
skyrius
ir
Lietuvių
Ben
nauskaitė „Tyli naktis", „An politikais, vyriausybių nariais, kys ir Floridą vietos konserva
tarybai ir „Pagalba Lietuvai" nele „Padainuosim mes susto torių.
tą sekmadienį bus renkamos ję". Tarp choro dainų buvo
Brocktono lietuviškų orga druomenės Clevelando apy gelų giesmė", „Mažam tvarte verslo atstovais. Šie susitiki torių kvietimu. Vasario 12 d.
prie abiejų lietuviškų para įterpiami eilėraščiai, savos kū nizacijų atstovai: Šv. Kazimie linkės valdyba šią didžiąją lie ly", „Venite adoramus" ir mai rengiami vasario 1-4 d. vyksiančiame Lietuvos nepri
pijų ir Kultūros centre prieš rybos rašinėliai, mįslės ir ro parapija, Lietuvių Bend tuvių šventę švęs šia tvarka: „Adeste fidelis", Vida Švar- Valstybinių Maldos pusryčių klausomybės dienos minėjime
minėjimą. Aukas galite siųsti trumpos inscenizacijos. Daina ruomenė,
Šaulių
sąjunga, Vėliavų pakėlimas 9:45 vai. cienė — „Šventa naktis", kun. proga. J. Galdikas, kurį kelio J . Galdikas skaitys praneši
(EIU)
St.Yla „Žemėn taiką nešu", N. nėje lydi žmona Vilija, aplan- mą.
ir paštu šiais adresais: Ameri vo ne vien choras; puikiai pa BALFas, Lietuvos Vyčiai, Lie ryto prie laisvės paminklo.
10 vai. ryto šv. Mišios Dievo
kos Lietuvių tarybai — siųs sirodė ir atskiromis grupe tuvių Katalikių moterų sąjun
šventovėje. Gieda
kite Miškinio advokatų įstai lėmis dainavę mokiniai. Prog ga ir neseniai iš Lietuvos at Motinos
gos adresu: 22180 Greenfield ramą pranešinėjo 7 ir 8 skyrių vykusieji, sukviesti Lietuvių „Exultate" choras. Vadovė —
Road, Oak Park. MI 48237. mokinės. Vaidinusieji .puikiai Bendruomenės
Brocktono dirigentė Rita Čyvaitė - Kliorienė.
3 vai. p.p. Dievo Motinos
parapijos didžiojoje salėje mi
nėjimas. Dalyvauja Lietuvos
respublikos generalinis kon
sulas New Yorke dr. Riman
tas Morkvėnas. Meninę dalį
atlieka: „Exultate" choras,
„Grandinėlės" jaunieji vetera
nai, „Švyturio" šokėjai. Šv.
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos šokių grupė, kankli
ninkės ir kiti.
Minėjimo išlaidoms padeng
ti 5 dol. a u k a . MažamečiamB
vaikams
paruoštas
žaislų
kambarys. Svetainėje pietūs
— (6 dol.) nuo 11:30 iki 2:30 ir
nuo 4:30 iki 6 vai. vak.
Organizacijos prašomos da
lyvauti su vėliavomis Mišiose
ir minėjime. Vasario 16-osios
Philadelphįjoa lituanistinės Vinco Krėvės mokyklos mokinės loka vaidilučių šokį metinės Kalėdų eglutės pro proga bus renkamos aukos
Lietuvos reikalų propagavi
Kalėdų senelis pas Philadelphijos Vinco Krėves lituanistines mokyklos mokinius.
Nuotr. D . S u r d ė n i e n ė *
gramoje
Nuotr. D. Surdėnienė*

w

Danutė

VALSAS IR KALENDORIUS

Kartus

BRONIUS NAINYS
Keista, nieko bendra tarpu
savy neturinti, pora. Tačiau
nei ii šio, nei iš to, tik atsitik
tinai laiko sugiminiuota, su
kėlė net tarptautini triukšmą
ir Lietuvos valdžią privertė at
siprašinėti. Taip pat ji sumai
šė ir Lietuvos politikų kortas,
gatvės rėksnį Šustauską popu
liarumo lentelėje net šeštuoju
įrašydama į pirmąjį jų dešim
tuką. Turbūt tik Lietuvoje gali
taip atsitikti. Ir vargu, ar
lengva bus suvokti kodėl? Juk
tie, į „tarptautinius vandenis"
išplaukę, įvykiai kituose kraš
tuose būtų tik normalios gyve
nimo eigos mažai pastebimi
kasdieniniai reiškiniai.
Nenusibodusiais ir turbūt
niekada
nenusibosiančiais
Štrauso valsais pagarsėjusi
Austrįja jais pasaulyje nori ką
nors ir laimėti. Austrai žino,
kad naudos gali duoti tik įta
kinga krašto kultūrinė, verslo
ir, žinoma, politinė visuome
nė. Tad ją reikia ir vilioti. Bet
jie suvokė, kad, nors ir puoš
niausiose sostinių salėse ir ge
riausiems Vienos orkestrams
grojant, vien tik valsų šokti
daug tokios visuomenės nepri
sivilios — tautos grietinėlei
prabangiai linksmintis reikia
ir kokios nors oficialios prie
žasties. Reikia praktiškesnės
traukos. Kitaip — prieš pa
prastą liaudį jai gali būti ne
patogu. Todėl ir buvo sukur
tas gailestingo samaritiečio
įvaizdis: Vienos pokylis labda
ros naudai. Sumanymas, aiš
ku, vykęs: Austrijai — labda
ringos valstybės įvaizdis, šalia
jo — kultūrinė bei politinė
nauda, o vietiniam kraštui —
pašalpa nelaimingiems vai
kams, neįgaliam jaunimui.
Tai norima rodyti pusė.
Kituose kraštuose visuome
nė gal taip ją ir mato, ir daug
bėdos dėl to nedaro. Bet Lietu
voje atsirado ir kitaip į tą rei
kalą žvelgiančių žmonių. Tai
ryškiai parodė pradinis Vienos
pokylis praėjusiais metais.
Kai kurie žmonės, reikia pri
minti — iš visų visuomenės
sluoksnių. Vienos pokylio
skelbiamą tikslą matė ne kaip
tikslą uždirbti pinigų našlai
čiams ar kitiems paauglių
amžiaus vargšams sušelpti, bet
tik kaip priemonę ar priedan
gą naujai susikūrusiai Lietu
vos aukštuomenei puošnioje
aplinkoje prabangiai palėbau
ti, vienas kitam, o dar labiau
— viena kitai, pasirodyti aris
tokratijos kalno viršūnėje. Iš
tikrųjų įvairiais skelbimais,
pranešimais spaudoje, radiju
je, televizijoje toks įvaizdis ir
buvo kuriamas: pokylyje daly

vaus frakuoti — prezidentas,
Seimo pirmininkas, ministras
pirmininkas kartu su tokiam
pokyliui tinkamai pasipuo
šusiomis žmonomis, turtingų
verslininkų poros, kiti kažkaip
neaiškiai pinigų prisiglemžę
turtuoliai — jų jaunų žmonų
suknelės iš Paryžiaus, itališki
batukai, koketiškos šukuose
nos. Taip, nors gal ir kiek pa
gražintai, nupieštas Vienos
pokylis skurstančiai liaudžiai
ir tapo pasipiktinimą iššau
kiantis renginys. Dalis tos
varguomenės, kelių gatvės po
litikierių — patyrusių tokių
padėčių išnaudotojų, sukelta
ant kojų, prieš tokį, gal ma
žiau tikrą — daugiau sukurtą,
Vienos pokylio įvaizdį, šalia
pokylio salės esančioje Rotu
šes aikštėje suruošė „ubagų
balių", nuskambėjusį toli už
Lietuvos valstybės ribų ir
įvertintą, kaip nevykusį, ne
kultūringą politinį triuką.
Ar Vienos pokylio rengėjas
Austrijos ambasadorius iš to
negalėjo pasimokyti? Ar jis
visiškai nesuvokė tikros Lietu
vos žmonių padėties, mąstyse
nos, nepriteklius kenčiančių
skurdžių nusiteikimo tokios
prabangos atžvilgiu, kad taip
pat ėmėsi daryti ir šiais me
tais? Ar nesuprato padėties ir
to pokylio techniški organiza
toriai, Lietuvos valstybės pa
reigūnai bei privatūs asme
nys, dar ir dabar graudžias
ašaras liejantys, kad šiemeti
nio tokio renginio sugriovimas
skaudžiai nubaudė iš jo nau
dos laukiančius neįgalius vai
kus. Nejaugi ir Seimo daugu
mos vardu atsiprašinėdamas,
užsienio reikalų komiteto pir
mininkas nesuvokia, kad ma
žai kas tiki jo skambinamu
pokylio tikslu uždirbti pinigų
neįgaliems vaikams sušelpti,
kai tam tikslui pasiekti yra ir
kitokių, dar net lengvesnių,
būdų. Juk jeigu numatyti po.kylio svečiai, už įėjimą ketinę
mokėti po 500 litų per porą,
taip labai nori neįgalius vai
kus sušelpti, pinigus gali pa
aukoti ir be pokylio. Toks ne
įgalių vaikų šelpimo būdas
pokylio numatytu pelnu jiems
būtų net pigiau, gal tik pusę
įėjimo mokesčio tekainuotų —
nebūtų pokylio, šalpos organi
zatoriams nebūtų išlaidų.
Neįmanoma pateisinti Šie
metinį
pokylį
sugriovusio
„ubagų baliaus", dargi tokio
nekultūringo, ypač grasinimų
į jį einančius stabdyti fiziškais
veiksmais, moterų sukneles
kažkokiu dvokalu apdrabstyti,
o taip pat ir Lietuvos valdžios
menko ryžto Vienos pokylį

ČESLOVAS SPRGEVIČIUS

Tęsinys

nuo tokių veiksmų apginti, bet
taip pat tenka nusistebėti ir
rengėjų „sugebėjimu" taip iš
šaukiančiai tą prabangų, lyg
ir - snobizmu
padvelkiantį,
naujosios Lietuvos aukštuo
menės paradą organizuoti.
„Ubagų baliaus" vyriausio
rengėjo populiarumo kreivė,
įkėlusį jį į ryškiųjų Lietuvos
< politikų pirmojo dešimtuko
šeštąją vietą, rodo, kad jo
veiksmų atgarsiai ne visiems
neigiamai skamba. Viena ir
Vilnius turėtų tai rimtai įsi
dėmėti. Kituose Europos kraš
tuose paplitęs, tradicinis Vie
nos pokylis tikrai gali rasti
vietos ir prigyti ir Lietuvos
sostinėje, tačiau, kaip pasiro
do, vienai pusei reikia mokėti
jį organizuoti, o kitai — tinka
mai priimti.
Kalendorius — būtų solo jau
iš kitos operos. Jo neskaičiau,
net ir nemačiau, tačiau, pagal
iš savo turimų šaltinių surink
tas žinias, manau, kad triukš
mas, dargi tarpvalstybinis, ir
gi visiškai be reikalo. Privati
autorė jį paruošė, privati lei
dykla išleido, privačios par
duotuvės platina, privatūs
žmonės perka ir skaito. Nie
kas nemato jame nė mažame
čius nuodijančios pornografi
jos, nei visuomenę piktinančio
nepadorumo. Visa sudarytojos
Danutės Balsytės „nuodėmė"
— žemėlapis, kuriame kai ku
rios už Lietuvos ribų jos piet
ryčiuose esančios sritys pava
dintos laikinai okupuotomis
Lietuvos žemėmis. Rusija, Gu
dija ir ypač Lenkija suskato
pyškinti iš didžiųjų patrankų,
lyg Balsytė būtų paskelbusi
karą ir teškianti atominę bom
bą toms sritims išvaduoti. Į
tai atsiliepdama, Lietuvos val
džia uždraudė kalendorių pla
tinti. Kodėl? Ypač, kai tuojau
pat visai Lietuvai viešai buvo
priminta, kad prieš porą metų

lenkai buvo išleidę „Vilniaus
kalendorių", kuriame įdėtas
prieškarinės Vilnijos žemėla
pis — Vilnius, aišku, Lenkijos
miestas. Kalendoriuje buvo ir
Arnųjos Krajovos vieno didvy
rių būrio nuotrauka, kuris, pa
gal lietuvių turimus dokumen
tus, tuo didvyriškumu pasižy
mėjo žudydamas lietuvius.
Nebuvo girdėti, kad, dabar
griežtai reikalaujantis Balsy
tės kalendoriaus neplatinti,
Lenkijos užsienio reikalų mi
nistras Bronislaw Geremek
tada būtų reikalavęs neplatin
ti Vilniaus kalendoriaus. O
kaipgi reikalaus, kad pati
Lenkijos valdžia davė lėšų jam
išleisti. Būdinga tik, kad tai
pastebėjo ir tokiam savo vir
šininko reikalavimui nepri
tarė buvęs Lenkijos ambasa
dorius Lietuvai Jan Widacki.
Taip pat lenkai neprotestavo,
kai žydų kilmės amerikietė
žurnalistė Anne Appelbaum,
Vilnijoje gimusių tėvų duktė,
šį kraštą „aprašydama savo
knygoje „Tarp rytų ir Vaka
rų", vienam Vilniuje gyvenan
čiam lenkui leido postringauti,
kad Vilnius yra tikroji Lenki
ja, kad ne Varšuvoje, bet čia
gyvena tikrieji lenkai, kad
kažkur šiaurėje už Vilniaus
gyvenantieji lietuviai yra tik
neišprusę žemdirbiai, kurių
kalba net kultūringam pasi
kalbėjimui netinka.
Kaip
Pasaulio
Lietuvių
Bendruomenės atstovas bend
ravau su užsienio lenkų pag
rindine organizacija Amerikos
lenkų kongresu ir buvau kvie
čiamas į jų renginius. Pirmą
kartą nuėjęs, buvau pasodin
tas pirmoje eilėje, garbingoje
vietoje, prieš gale scenos ka
bantį didžiulį Lenkijos žemė
lapį. Jame, aišku, Vilnius Len
kijos pusėje. Vienas aukštas
tos organizacijos pareigūnas
priėjo ir pasakė: „Tai neteisin

vakarą sugriuvo. Einant į gimnaziją sutikau Vandą, ji
verkė, kad negali sugyventi su mama. Namo grįžau su
Onute Velžyte. Susitarėm į vakarą, bet turbūt neisim.
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šerkinotaa gamtovaizdis Lietuvoje. Nuotr. Eltos

Laiko

studenčių bendrabutį. Jos turi daug kambarių, bet visi
jie dideli Susirinko mūsų 14. Po pusryčių nuėjome į
sale. Bet aš turėjau reikalų, todėl tuojau išėjau. Taip
pat išėjo seselė Nikodemą ir dar kelios mergaitės. Ni
kodemą vilkėjo ne vienuoliškai, bet grašiai ir kukliai.
Taip pat ir kitos. Matėm seserį Bernardą, buvusią di
rektore, ir Florentiną. Jos taip pat kukliai vilkėjo. Ber
narda pasakė kalbą, palinkėjo visuomet tokiom būti ir
pakvietė dažniau atsilankyti. Ai buvau laiminga ir
nutariau dainiau lankyti seseles, šio to nupirkusi pas
veikinau p. Miliauskiene su vardinėmis per telefoną ir
grįžau. Per telefoną sužinojau, kad serga jos mama ir
reikia daryti sunkią operaciją. Pamokų neišmokusi
iiėjau į mokyklą, bet, laimė, manės neiaukė. Per kons
tituciją kažkas sušvilpė, bet neprisipažino, todėl teko
kentėti visai klasei (3 i i elgesio). Iš Jonės Š. gavau du
pakvietimus į vakarą mūsų gimnazijoje.
Netinau, gal eisiu.
Toji rūtelė, kuri yra dienoraštyje, tai nuo Šv. Margaretos pusryčių (nuo seselės).
1940 spalio 18. Penktadienis
Pamokas nelebai stropiai paruošiau. Bet nešaukė.
Auklėtojas nutarė visus aplankyti. Saks, pradės nuo
Sv. Antano bažnyčios. Mama man pažadėjo persiūti
suknele ii ssvo, bet dabar atsisako, todėl noras eiti į

1940 spalio 19. Š e š t a d i e n i s
Paruošusi pamokas nuėjau į krautuvę pirkti pipirų.
Mama virė pietus. Sutikau Narcizą. Nors ji sekmadie
nį ėjo į teatrą, bet visi pažadėjo eiti kartu į vakarą. Pa
lydėjau ją iki namų. Ji man pasakė paslaptį, kaipo
giminaitei, kad Vanda yra susižiedavusi su rusų kari
ninku. Prašė niekam nesakyti. A i neiškenčiau ir pasa
kiau mamai. Mamai galima viską sakyti.
Algebros rašomasis buvo lengvas. Davė viena už
davinį su dviem nežinomaisiais. Išsprendžiau. Kad to
kie visi rašomieji botų, nereikėtų mokytis. Po pamokų
buvo komjaunuolių sąjungos atidarymas. Vidury pas
kaitos su Onute grįžome namo. Grįžusi tėvelio nera
dau, jis buvo išėjės pas gydytoją.
„Draugu nevadink tol, kol nesi su juo išvalges kvortą
druskos".
1940 spalio 90. S e k m a d i e n i s
Tai lauktoji diena. Po pusryčių nuėjau pas Stase Jos
nebuvo namie. Sutikau Vandą prieangyje su pasišiau
šusia galva ir chalatu. Dainavo kažkokius romansus.
Buvo labai išdidi. Vos pasisveikino ir užklausė, kur
einu. Išėjusi gatvėje pamačiau ruaą, kuris užsuko pas
juos. Nu, pamaniau, tarp jų kas nors yra. Išėjau pas
Narcizą. Ji tikrai nežadėjo eiti į vakarą, bet jei teatre
greitai pasibaigs, pažadėjo užsukti. Mama su Česiuku
ir tėveliu pirmai valandai nuėjo į kiną. Aš viriau pie
tus ir ruošiausi į vakarėlį. Pakviečiau Vandute G Ji
pažadėjo eiti.

ii

ga, mes tuojau pat tą žemėlapį
pakeisim". Apie dvidešimt me
tų kasmet toje salėje lankiau
si, prieš tą žemėlapį sėdėjau ir
tuos pačius žodžius girdėjau
— žemėlapis, koks buvo, toks
ir liko. Tai buvo oficialus že
mėlapis, pakabintas pagrin
dinės lenkų organizacijos vie
šoje, garbingoje, svečius pa
garbiai priiminėjančioje, vie
toje. Tikiu, kad jis toks pat ir
šiandien ten tebekaba. O Lie
tuvos valdžia taip pataikauja
lenkams, kad draudžia platin
ti nieko bendra su valstybės
politika neturintį privatų ka
lendorių, taip pažeisdama
vieną iš pagrindinių demokra
tijos principų — žmogaus žo
džio laisvę. Kažin ar čia ji šiek
tiek nepersistengia? O gal net
ir gerokai?
Taigi, tarptautinį triukšmą
sukėlusi, valso ir kalendo
riaus pora iš tikrųjų yra ne tik
keista, bet ir būdinga, paro
danti, kad ir po dešimties ne
priklausomo gyvenimo metų
Lietuvos vadovams tarptauti
nėmis bėdomis virsta ir labai
sunkiai sprendžiasi net pa
prasčiausi, kasdieniniai už
daviniai, į kuriuos kitų valsty
bių valdžios gal nė dėmesio
nekreiptų.

* L i e t u v o s p r e z i d e n t o pa
tarėjas ypatingiems pavedimams Rolandas Paksas tre
čiadienį dešimčiai dienų darbo
reikalais išvyko į JAV. New
Yorke R. Paksas susitiks su
bankų atstovais, Jungtinių
Tautų Ekonominės ir Sociali
nės tarybos viceprezidentu
Vladimir Sotirov, New Yorko
lietuvių bendruomenės atsto
vais. Vašingtone R. Paksas
viešės JAV Kongreso rūmuo
se, Pentagone, apsilankys Lie
tuvos ambasadoje.
(BNS>
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daugiausia balsų atiduos už
Al Gore, nes jie ir prez. Clin
ton rodo nemažai palankumo,
tačiau respublikonu atveju su
silaukta staigmenos: laimėjo
ne piniguočius, žinoma pa
varde George W. Bush, o libe
ralių pažiūrų, „kasdieniškos
išvaizdos" John McCain. Ir tai
nemaža balsų persvara. Geor
ge W. Bush buvo priverstas
nuryti kartų realybės lašą.
ypač po neseniai patirto ne
mažo pasisekimo Iovva vals
tijoje. Nors vargiai McCain il
gai važiuos šio svaiginančio
laimėjimo ratuose, bet vis tik
tas parodė, kad balsuotojų pa
lankumas ne visuomet kryps
ta ten, kur lenkiamas.
Pralaimėjimas New Hempshire buvo tam tikras aki
brokštas ir jo tėvui, buvusiam
prezidentui George Bush. Jis
kartu su žmona Barbara akty
viai agitavo už sūnų, bet, an
tra vertus, galbūt tuo daugiau
pakenkė, negu padėjo. Bent
jau baltiečių ir apskritai Rytų
bei Vidurio Europos kilmės
gyventojų atžvilgiu. George
Bush politika Sovietų Sąjun
gos braškėjimo ir jos okupuotų
tautų laisvės siekių metais
buvo grynai prosovietiška. Tą
ypač pajuto Lietuva bei kitos
Baltijos valstybės. Ir niekad
nepamiršo.
Yra nuomonė, kad Texas
gubernatorius
George
W.
Bush nelabai nusimano apie
užsienio politiką, todėl jam į
talką sukviesti buvusieji prez.
Bush patarėjai, jų tarpe ir
Condoleezza Rice. kuri, mano
ma, skirta užimti Valstybės
sekretorės Albright vietą, jei
gu sūnelis laimėtų rinkimus.
Deja, Rice ypač buvo priešinga
Lietuvos atsiskyrimui nuo
Sov. Sąjungos, o juo labiau ne
priklausomybės pripažinimui.
Net, kaip rašo „The Tampa
Tribūne" (1999.09.08), kai ru
sų tankai traiškė lietuvius
1991 m. sausio 13 d. ir baltai
reikalavo JAV vyriausybės,
imtis greitos reakcijos, Rice,
pateikdama
Baltųjų
rūmų
nuomonę, pasakė: „Mes neno
rime padėties pabloginti", su
darydama įspūdį, kad dar per
mažai žmonių žuvo...
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partija rems.
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Galima buvo numatyti, kad ir kiti anuometiniai patarė
New Hampshire balsuotojai jai...
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titą.
šoko dviejose salėse, tai mes lakstėm iš vienos į kitą.
ia ir
A i patenkinta, kad Vandai patiko, ji buvo linksma
gerokai pašoko. Šokom su įvairiausiais tipais. Aši viivil
uose
kėjau uniformą. Su uniforma kukliausiai. Plaukuose
koks
turėjau smulkias baltutes ramunėles. Buvo kažkoks
iįlenkas, matyt, pabėgėlis, nes kalbėjo lenkiškai. Jis« iš
ngtivedė Vandą šokti. Per panelių valsą išvedžiau konsti
ikintucijos mokytoją. Jis gana gerai šoka, buvo patenkin
tas. Petrusevičiūtė kvietė matematiką (žydelį), bet jis
*j"
nemoka Šokti, todėl nėjo. Buvo Ubai patenkintas. Vel
Velžyte buvo liūdna, nes mažai šoko, o įlindusi į kampą
mpą
stovėjo. Vienam jaunuoliui sumelavom, kad mes se
» sesutės. Jis netikėjo. Grįžom pusę antros.
Buvo linksma, kitą kartą gal vėl eisiu. Aš pažinčių
nčių
neinu ieškoti, nes dar per jauna, aš noriu pašokti,, pa
pasilinksminti, ir tiek. Buvo kažkoks rusas, bet jis nne
Į p
šoko. Kai eisiu kitą kartą, būtinai pakviesiu Vandą P.
erčia
Jinai negali gyventi per savo mamą. Motina ją verčia
iuka.
ištekėti už ruso, o ji nenori. Jis, turbūt, jai galvą suka.
Reikia, kad jį užmirštų. Narcizą taip pat paimsiu.
Pas mus buvo atėję Stasė, Vladas ir Justinas. Dar
idau.
Žukienė su dukterimis. Bet, kai grįžau, jų neradau.
Mama klausė, kaip sekėsi, ji buvo patenkinu, kaii gaga
vo teigiamą atsakymą.
ąjuoDorai viskas galima. Galima pasilinksminti, pajuo
kauti, bet su saiku ir neužmirštant savo pareigų. Šiam
kartui pakaks.
1940 spalio 91. Pirmadienis
Savo pareigas atlikau gerai. Padėjau mamai pietus
lietus
Nevirti. Po pietų išėjau į gimnaziją. Manės neiaukė.'.. Ne
anom
toli gimnazijos sutikau Vitą Markūną, pasisveikinom

ir nuėjom kartu. Namo grįžau su Maryte. Namuose radau Stasę. Ji pirko iš Petruškevičienės žiedelį. Man rodos, kad per brangiai užmokėjo. Su Stase nuėjom pas
ją- Užėjau pas Vandą paimti albumą. Ji mane užlaikė,
bet albumo negavau. Pamokiau ją šokti. Atėjo rusas.
P° vakarienės lošėm kortom. Namo atėjau 10 vai. Mama labai pyko. Man rodos, kad aš nieko blogo nepadariau. Žadėjo tėveliui paskųsti, bet, matyt, apsigalvojo,
kad nėra ko skųsti ir neskundė.
1940 s p a l i o 2 2 . A n t r a d i e n i s
š i diena be ypatingų įvykių. Mama skalbė baltinius.
Aš, paruošusi pamokas, viriau pietus. I pamokas vos
spėjau. Gimnastikos pamokos įdomios, tai ne pernai.
Manęs nešaukė. Namo grįžti buvo tamsu, nes elektra
pagedusi.
1940 s p a l i o 23. T r e č i a d i e n i s
Namo parbėgau sušalusi. Labai norėjau valgyti. Sužinojau, kad Vanda nori ištekėti. Kvaila mergytė, pa
maniau, didelė laimė — baigti 8 klases ir už ruso
ištekėti. Reikia pabūti panele, pasilinksminti, pašokti,
apsirengti gražiai, kad turėti atminimą: „Ak ir aš buvau jauna!" Taktiškai elgiantis viską galima.;.
Atėjo Liusė su broliu, pasisuko porą kartų, tai visa
jos pramoga. Verks kada, gailėsis, bet jau p© laiko. Iš
dalies gal dėl sunkių gyvenimo sąlygų. Iš pensijos sun
ku pragyventi, o jie pripratę, kad viskas būtų gatava.
Gimnazijoj sužinojau, kad mūsų mokytojas ir auk
lėtojas Minutka išvažiuoja į Vilniaus universitetą.
Mes jo gailėjome iš širdies, toks geras žmogus, taip gerai dėsto. Mergaitės nutarė išlydėti. Surinko pinigų
gėlėms ir ketvirtadienį 6.30 žadėjo būti stotyje. (B.d.)

DRAUGAS, 2000 m. vasario 3 d., ketvirtadienis

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS
PIRMININKŲ PAREIŠKIMAS
Vykdant prieš daugiau kaip
30 metų Lietuvių fondo stei
gėjų ir JAV Lietuvių Bendruo
menės susitarimą ir pagal da
bar veikiančius LF įstatus,
Lietuvių fondas yra pateikęs
JAV LB tarybos tvirtinimui
LF direktorių tarybos ir LF
metiniame suvažiavime priim
tus LF įstatų pakeitimus.
JAV LB Tarybos balsavimas
šiuo klausimu turėtų baigtis
vasario 5 d. Čia perspausdina
mas pareiškimas šiuo reikalu,
kuris buvo išsiųstas JAV LB
tarybos nariams.
Kreipimasis į Lietuvių
fondo aukotojus/narius
JAV Lietuvių Bendruome
nės Krašto valdyba kreipiasi į
visus Lietuvių fondo aukoto
jus/narius, kurie patys nenu
mato dalyvauti š.m. Lietuvių
fondo metiniame suvažiavime
Lietuvių centre, Lemont, Illi
nois su kvietimu įgalioti JAV
Lietuvių Bendruomenę Jus at
stovauti LF metiniame suva
žiavime. Įvardinę JAV Lietu
vių Bendruomenę (kaip nuro
dyta pavyzdinėje kortelėje),
malonėkite savo LF įgaliojimo
kortelę pasiųsti tiesiogiai į
JAV Lietuvių Bendruomenės
būstinę Washington, šiuo ad
resu: Lithuanian American
Community, Inc. 11250 Roger
Bacon Drive; Suite 17C, Reston, Virginia 20190-5202
Lietuvių fondas, jo kūrėjų
noru, tapo artimai surištas su
JAV Lietuvių Bendruomene
idėjiniu ir teisiniu požiūriu.
Pagal tebegaliojančius Lietu
vių fondo įstatus (JAV LB ta
rybos patvirtintus 1962 m.
kovo 14 d.), JAV LB skiria tris
atstovus į LF pelno skirstymo
komisiją, - o JAV LB Taryba
tvirtina gyvenimo bei laiko
iššauktus LF įstatų pakeiti
mus. Įstatuose įteisintą ben
dradarbiavimą
- žurnalistas
Vladas - Būtėnas-Ramojus yra
pavadinęs „gyvuoju ryšiu",
„nes Lietuvių fondas yra ne.
kas kita, kaip tik gyva ir ža
liuojanti Lietuvių Bendruome
nės medžio šaka" („Lietuvių
fondas", psl. 53, 1983 m.).
1999 m. balandžio 24 d. įvy
kusiame Lietuvių fondo narių
metiniame suvažiavime nariai
priėmė LF Tarybos pasiūlytus
LF įstatų paragrafų (skirsne
lių) 10, 16 ir 17 pakeitimus.
JAV LB Tarybos prezidiumo
siuntoje rasite balsavimo la
pelį, kviečiantį Jus LF įstatų
pakeitimus tvirtinti ar netvir
tinti (atmesti).
Susipažinę su LF priimtais
įstatų pakeitimais ir JAV LB
Tarybos prezidiumo pirm. D.
Skučo susirašinėjimu su LF
vadovybe, mes esame priėję
nuomonės, kad minėti LF
įstatų pakeitimai buvo priimti
skubotai, kaip atsakas į kelia
mus priekaištus dėl metiniuo
se suvažiavimuose naudojamų
LF balsavimo pažymėjimų
(proxy) skaidrumo stokos. LF
įstatų pakeitimuose pastebi
ma detalių stoka, kaip bus
įgyvendinta „tiesioginio balsa
vimo" mintis, o taip pat nevie
nodumų naudojamoje anglų ir
lietuvių įstatų terminologijoje.
Dėl esamų trūkumų, mes re
komenduojame JAV LB Tary
bos nariams nepritarti/atmes
ti LF metinio suvažiavimo pri
imtus LF įstatų pakeitimus.
Norime, kad būtų suteikta ga
limybė LF Tarybai ir LF me
tiniam suvažiavimui persvar
styti visą klausimą iš esmės.
Žemiau pateikiame argumen
tus dėl specifinių paragrafų/
skirsnelių:

įgalioti kitą LF narį jam atsto
vauti metiniame suvažiavime.
Sis pakeitimas apribos gali
mybę toliau nuo Čikagos gyve
nantiems LF nariams, kurie
dėl nuotolio negali atvykti į
suvažiavimą, dalyvauti LF
klausimų sprendime. Sprendi
mus, išskyrus tik LF Tarybos
narių ir kontrolės komisijos
rinkimą, kuriuos numatyta
pravesti paštu, lems iš Čika
gos apylinkių atvykusiųjų bal
sai. Tai diskriminacija LF
gausiai remiančių, atstumu
tolimesnių, LF narių telkinių,
o taip pat ir į LF įsijungusių
svetimų užsienio valstybių lie
tuvių. Priimtas LF įstatų pa
keitimas iš JAV LB padalinių
atima iki šiol turėtą privile
giją savo balsą (proxy) perįgalioti. Tai dar vienas bandymas
susilpninti JAV LB teises Lie
tuvių fonde.
LF Įstatų paragrafas
111-16
Pakeisti įstatai jungia kvie
timą į LF metinį suvažiavimą
su išsiuntimu „balsavimo kor
telės su kviesliu". Trūksta de-'
talių, kaip ta kortelė bus nau
dojama, išstatant kandidatus,
balsuojant, balsų skaičiavi
mui, rinkimų apeliacijos pro
cesui ir t.t. JAV LB Tarybos
nariams nepateikus profesio
naliai išdirbtų detalių, pritari
mas siūlomam įstatų pakeiti
mui prilygtų pirkimui „katės
maiše". Rinkimų taisyklės pri
valėtų būti priimtos LF narių
suvažiavimo ir JAV LB Tary
bos. Mums rūpestį kelia kai
kurių LF direktorių tarybos
narių vieši pareiškimai, kad
LF rinkimų taisyklės nebus
pristatytos JAV LB Tarybos
narių tvirtinimui.
LF Įstatų paragrafas
111-17
LF priimtas įstatų pakeiti
mas kalba apie LF narių daly
vavimą metiniame suvažiavi
me „...asmeniškai arba paštu".
Sutinkame, jog paštu galimas
balsavimas, renkant LF Tary
bą ir kontrolės komisiją. Ta
čiau kaip „paštu" dalyvaująs
LF narys galės reaguoti bei
balsuoti už įvairius, LF meti
niame susirinkime iškeltus,
siūlymus? Angliškame pakeis
tų įstatų tekste kalbama apie
„members personf»lly casting
ballots", tuo net paneigiant
galimybę balsuoti paštu.
Dabartinės JAV LB Krašto
valdybos vicepirmininkas Vy
tas Maciūnas taip pat yra ga
vęs buvusio JAV LB Krašto
valdybos pirm. Broniaus Nai
nio pasisakymą dėl LF priim
tų įstatų pakeitimų J o pasisa
kymą jungiame prie šio laiško.
1983 m. išleistame leidinyje
„Lietuvių fondas", kuriame
aprašomas LF pirmasis dvi
dešimtmetis
(1962-1982),
straipsnyje „Sunki pradžia
fondą steigiant", teisininkas
Ant. Gailiušis taip pasisako
dėl JAV LB Tarybos teisės
tvirtinti Lietuvių fondo įstatų
pakeitimus:
„Bendruomenės teisė nesu
tikti su įstatų pakeitimais", ku
riuos daro L. fondo Taryba,
nėra absoliutus, bet reliatyvus

veto. Jei LB netvirtintų statu
to pakeitimo, fondo Taryba ga
li sutikti su LB nutarimu arba
svarstyti pakeitimą antrą kar
tą ir, jei priima jį 3/4 balsų
dauguma, pakeitimas tuoj įsi
galioja. Tokiu būdu LB fonde
yra kaip pačios visuomenės
priežiūros organas. Tai stipri
na fondo padėtį visuomenėje ir
kelia juo pasitikėjimą, o Bend
ruomenei duoda progą, skirs
tant pelną, daryti įtaką lietu
vių kultūriniam gyvenimui.
Jungdama visus lietuvius ir
būdama jų reprezentante, tik
ji viena tinka toms parei
goms".
Ragindami JAV LB Tarybos
narius
nepritarti
(atmesti
1999 m. Lietuvių fondo meti
niame suvažiavime priimtus
įstatų pakeitimus, tikimės,
kad Lietuvių fondo vadovybė
supras JAV LB visuomeninę
pareigą ir kritiškus pasisaky
mus priims kaip geros valios
norą bendrai ieškoti tikslesnių
sprendimų LF balsavimo pa
žymėjimų (proxy) naudojimo
klausimu. Viliamės, kad arti
mesnis LF ir JAV LB vadovy
bių bendradarbiavimas šiuo
klausimu labai padėtų išsklai
dyti nepasitikėjimo užuomaz
gas. Per 37-ius metus vykęs
glaudus JAV LB ir Lietuvių
fondo vadovybių bendradar
biavimas teišlieka nesudrums
tas šio nuomonių išsiskyrimo.
Mes labai vertiname Lietuvių
fondo energingą ir rūpestingą
lėšų kaupimą lietuvybės puo
selėjimui ir kreipiamės į JAV
LB Tarybos narius visokerio
pai talkinti Lietuvių fondui
greitu laiku pasiekti 10 milijo
nų dolerių kapitalo įnašų
sumą.
V y t a u t a s Volertas
JAV LB KV pirmininkas
(1970-1973), (1987-1988)
A l g i m a n t a s Gečys
JAV LB KV pirmininkas
(1976-1979), (1985-1986)
Vytas Maciūnas
JAV LB KV pirmininkas
(1991-1994)
J u o z a s Gaila
JAV LB KV pirmininkas
(1973-1976)
Vytautas Kutkus
JAV LB KV pirmininkas
(1979-1982)
Regina Narušienė
JAV LB KV pirmininkė
(1994-dabar)

Papildoma informacija pri
jungta prie šio pareiškimo: B.
Nainio pasisakymas dėl LF
įstatų keitimo; V. Kutkaus ap
mąstymai apie LF rinkimų
taisykles.
Ponui Vytautui Maciūnui
Į tavo kvietimą pareikšti
nuomonę apie LF tarybos pa
siūlytus ir praėjusio LF meti
nio narių suvažiavimo, įvyku
sio 1999 m. bal. 24 d. PLC, Lemonte, priimtus Įstatų pakei
timus, susipažinęs su tavo at
siųsta medžiaga, atsakydamas
pranešu.
17 s k i r s n e l i s .
Pirmas sakinys: „Nariai su
važiavime dalyvauja asmeniskai arba paštu"; angliškai —
„Members shal attend the Annual and/or Special Meetings
either in person or by mail".
Pakeitimas nelogiškas. Kaip
galima suvažiavime dalyvauti

paštu (attend by mail)? Su
prantu, kad pas: u galima bal
suoti, renkant LF tarybą ar
kontrolės komis:j4. jeigu to
kiam balsavimu, iš anksto ir
atitinkamai pasiruošta, tačiau
kaip galima paštu svarstyti vi
sus kitus, suvažiavime kelia
mus, klausimus, siūlyti įvai
rius sumanymus, dėl jų pasi
sakyti, surašyti nutarimus bei
už juos balsuoti, visiškai nesu
prantama. Toks įstatų įparei
gojimas nariams - neįvykdo^
mas. Todėl asmeniškai (in per
son) suvažiavime negalėda
mas dalyvauti, LF narys gali
balsuoti tik tarybos bei kon
trolės komisijos rinkimuose,
bet iš visų kitų suvažiavimo
vykdomų darbų bei sprendimų
jis išjungiamas. Ar tai teisinga
ir ar toks patvarkymas deri
nasi su fedėraliniais bėi Illi
nois įstatymais? Taigi pakeiti
mas nepriimtinas.
Antras sakinys: „Jie renka
tarybą ir Kontrolės komisiją
tiesioginiu balsavimu", angliš
kai — „The Board and Audit
Committee are elected by
members personalu casting
ballots".
Čia visiškai supainiotos ir
neaiškios sąvokos. Jeigu lietu
višką „tiesioginiu" dar būtų
galima suvokti kaip LF nario
ribojimą balsuoti tik savo turi
mais, bet ne iš kitų įgalioji
mais susitelktais balsais ir
taip pat leidimą balsavimą at
likti paštu, tai anglišką „personally casting ballots" tegali
ma suprasti tik kaip suvažia
vime asmeniškai metantį į
balsadėžę arba balsavimus
tvarkančiam pareigūnui as
meniškai įteikiantį šešiolikta
me skirsnelyje minimą balsa
vimo kortelę. Suprasdamas,
kad šio skirsnelio kūrėjai LF
nariams nurodo vadovautis
tik anglišku tekstu, nes taip
Įstatai įregistruoti valdžios
įstaigose, manau, ir šis saki
nys dėl jo neaiškumo bei są
vokų supainiojime negali boti
priimtinas kaip LF Įstatų da
lis. Vyksmo, pavadinto „personally casting ballots", apta
rimas turi būti aiškus, su
prantamas, o dabar jis toks
nėra.

tarybos bei kontrolės komisi
jos rinkimai yra labai svarbi
LF veiklos dalis: renkami va
dovai, kurių rinkimais jau
daug metų kyla nepasitenkini
mas tarp daugelio LF narių.
Rinkimai turi būti tiesiogiški,
teisėti, lygūs, slapti. Rinkimus
vykdant paštu, reikia labai
aiškios jų vykdymo sąrangas
ir tikslaus eigos aptarimo.
Reikia ne kažkokios balsavi
mo kortelės, bet profesionalių
taisyklių, apsvarstytų ir pri
imtų metiniame LF suvažia
vime. Pirmiausia ne kortelė,
bet tos taisyklės turi būti
siunčiamos LF nariams. Tik
jas turėdami jie sužinos, kas ir
kaip rinkimus vykdo, kaip
jiems elgtis, kaip siūlyti kan
didatus, kas ir kaip iš jų pa
ruoš balsavimo lapelį, kaip už
norimus kandidatus balsuoti,
ką daryti su balsavimo lapeliu
pabalsavus. Tik iš jų jie su
voks, kaip sudaroma LF vado
vybė ir koks jų vaidmuo tą
vadovybę sudarant. Todėl ir
šios pastraipos pakeitimas nė
ra nei pakankamas, nei iš
mąstytas, nesuprantamas, tai
gi ir nepriimtinas. Toks pakei
timas nieko gero neduos, o tik
sukels vėl daugybę įtarimų
apie šališkus rinkimus, sava
vališkai vykdomus dabartinės
LF tarybos.

16 s k i r s n e l i s .
Trečio sakinio paskutinė da
lis: „ir išsiunčia balsavimo
kortelę su kviesliu''.
Tik tiek, ir daugiau nė kokių
nurodymų. Spėju, kad šio sa
kinio kūrėjai turėjo minty
naudoti kortelę kaip siūlomų
kandidatų į LF tarybą ir kont
rolės komisiją sąrašą, dėl ku
rio turės pasisakyti jos gavė
jai. Ar kortelėje bus surašytos
kandidatų pavardės, ar gavė
jai patys turės jas įrašyti, ką
paskui su ta kortele daryti —
nepasakoma. Bet kortelė su
prantama, kaip labai nedidelis
popieriaus gabalėlis, tai kiek
kandidatų į ją bus galima su
rašyti? Ar bus nustatytas kan
didatų skaičius? Be to, kas
tuos kandidatus parinks, pa
siūlys, kokia siūlymo tvarka,
kas ją nustatys? Kokia bus
balsavimo, balsų skaičiavimo
tvarka? Kas, kur ir kaip tai
atliks?
Man atrodo, kad didelis ne
susipratimas įrašyti i įstatus,
kad LF nariams „išsiunčiama
balsavimo kortelė", nieko apie
tą kortelę nepasakant. Juk LF
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Siūlomas įstatų pakeitimas
panaikina galimybę LF nariui
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• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkama ir parduodame namus
> Pensininkams nuolaida

Perkate automobili?
Turite kredito problemų?
Nėra kredito istorijos?
Pintus automobilis?
Neilgai naujame darbe?
KąukatvykotįJAV?
Ne problema!
Žemos automobilių kainos!
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Nėra pradinio mokesčio!
GaMsite sėst ui vairo Handfcn!
(630) 207 2748

Aišku, kad labai nepatogu
būtų į LF Įstatus įjungti ilgas
balsavimo taisykles, tačiau
juose turi būti įrašytos į jas
nuorodos ir tiksliai apibrėžtas
jų naudojimas. Mano paruoštą
ir buvusios LF komisijos įga
liojimų teisėtumui aiškinti
patvirtintą taisyklių projektą
įteikiau p. Vytui Maciūnui ir
LF Kontrolės komisijai.
Bronius N a i n y s
V y t a u t o Kutkaus L F
r i n k i m ų taisyklių
apmąstymai
Aš iš principo pritariu Lietu
vių fondo įstatų ketimui, ta
čiau pakeisti įstatai bus labai
surišti su įstatų taisyklėmis,
kurie bus tikrumoje įstatų
dalis, nes jie turės būti Lietu
vių fondo paruošti, o JAV Lie
tuvių Bendruomenės patvir
tinti. Čia yra keletas labai
svarbių reikalų, kuriuos jau
dabar reikia išsiaiškinti.
1. Lietuvių fondo Tarybos ir
kontrolės komisijos kandida
tus stato Lietuvių fondo Tary
ba ir Lietuvių fondo nariai
raštu. Kandidatų išstatymui
skiriama mažiausiai vienas

KMEOKREALTORB
7822 S.PtiaaU Rd.

, 4365 SAidrm Ava.

DANUTĖ MAYER
779-284-1900
Jai norie parduot' ar pirkti namus
kreipkitės į Denutą Maysr. Ji
profoslonaMaI, aajHnJngsJ ir asmsniškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

mėnuo laiko.
2. Lietuvių fondo Taryba ir
valdyba pasiunčia savo veiklos
pranešimus ir pasiunčia vi
siems Lietuvių fondo nariams
tvirtinimui iki kandidatų sta
tymo pabaigos;
3. Lietuvių fondo Taryba ir
valdyba savo pasiūlymus pa
ruošia raštu;
4. penki Lietuvių fondo na
riai irgi gali duoti savo pasiū
lymus ir pasiųsti nominacijų
komisijai kandidatų statymo
metu;
5. Lietuvių fondo Taryba pa
ruošia Lietuvių fondo suvažia.vimo darbotvarkę ir ją perduo
da nominacijų komisijai, kad
ji pasiųstų visiems Lietuvių
fondo nariams papunkčiui pa
tvirtinti, drauge su kandidatų
sąrašu;
6. nominacijų komisija, ga
vusi kandidatų sąrašą, surašo
juos alfabetcf tvarka. Taip'pat''
ji surašo LF Tarybos, valdybos
ir narių pasiūlymus, ir patei
kia darbotvarkę tvirtinimui.
Viskas turi būti balsavimo la
pelio formoje;
7. Lietuvių fondo suvažiavi
mas gali spręsti tik tuos klau
simus, kurie įrašyti patvirtin
toje darbotvarkėje. Kitus klau
simus gali diskutuoti ir nu
spręsti, kurie įrašytini į kitų
metų darbotvarkę.
Tai tik taisyklių pagrindi
niai griaučiai, kurie privalo
būti papildyti.
Vytautas Kutkus

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS.
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
T E L 773^585-6624

* Gripas i r ū m i o s virusi
n ė s k v ė p a v i m o t a k ų infek
cijos jau 12-oje Lietuvos ad
ministracinių teritorijų (iš 52)
peržengė epideminį slenkstį,
kuris yra 100 ligos atvejų
10,000 gyventojų. Sausio 31 d.
gripo epidemija
paskelbta
Kaune, nuo vasario 1 d. bus
skelbiama Vilniuje. Sausio
mėnesį gripo epidemija, Pa
saulio sveikatos organizacijos
duomenimis, paskelbta beveik
visoje Vakarų Europoje: Pran
cūzijoje, D. Britanijoje, Airi
joje, Belgijoje, Suomijoje, Is
landijoje, Italijoje, Olandijoje,
Norvegijoje, Ispanijoje, Švedi
joje, Šveicarijoje.
<EIU)
• Kaunas. Gruodžio 2 d.
Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius Kauno
auklėjimo
darbų kolonijoje aukojo šv.
Mišias, kurių metu 2 vaikinai
buvo pakrikštyti ir gausiam jų
būriui suteiktas Sutvirtinimo
sakramentas. Kolonijos kape
lionas kun. A. Malinauskas
pasidžiaugė, kad vaikinai pa
tys apsisprendė pasikrikštyti
ir priimti Sutvirtinimo sakra
mentą. Gruodžio 17 d. Kauno
auklėjimo kolonijoje lankėsi
vysk. R. Norvilą.

£ tr»»Au;A»*c*

lt makes a vvorld of difference vvhen
you fly SAS to Lithuania.

hub. And whether

No one makes roundtrip travel to Lithuania

you fly Business Class

easier and more conventent

or Econorry Oass, you can be

than SAS. From Chicago, we

sure our service wili be world-cJass,

offer daily service to Vilnius with

and will alio* you to amve rested and

just one hassle-free connection

refreshed - all for a reasonable fare.

through Stockholm. Our 4:30 p m.

Find out what a world of difference

departure gfces you a retamd mom-

SAS can make for your next trip.

When you're ready to return, youll

UET U V I U FONDAS / <
UTMUAMAN FOUNDATION. * *
»««'1 \rmSrm0 • l#moH. KtO*3»

RE/MAX
REALT0RS
orrcrrn) m - MM

Aūrcra8EoT333E3v?Rjra§;

ing amvalforbusiness or pleasure.

3iw tflĘtįįga įggffgįįgggBt*

GREIT PARDUODA

i

Just call your Travel Agent or SAS
at 1-800-221-2350. For more Infor

enjoy same-day travel back to

mation and special offers, visit

Chicago through our Copenhagen

our website at www.flysas.com.
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Dtptftun TfcNt

Anrtti Taną

SK<M6

Chicago

Stoctaokn

4:30 pm

SK744

Stockholm

Virtus

9:20 * n * l

SK743

Virtus

Cocnhager!

12:45 p«n

SK943

CopfntaOjfcn

CNcago

3-40 pn>

740am*l
KW0«**1
215 pm
540 pm
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DRAUGAS, 2000 m. vasario 3 d., ketvirtadienis

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDAS
LITHUANIAN WORLD COMMUNITY FOUNDATION
1 1 0 7 P I N E W O O O D R I V E NW GRANO RAPIDS Ml 49544-7969
PO BOX 140796 GRANO RAPIDS Ml 49514-0796
PHONE 616-791-7333 FAX 616-791-7888 E-MAIL plbfondasOaol.com
.
70 dol.: Ona Mažtonyl*. Lemont. I L

AUKOS PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS VALDYBOS ŠVIETIMO. MOKSLO.
KULTŪROS. JAUNTMO, SPAUDOS. VtSUOMPtoaAMS IR KmEMS UETUVYBĖS IŠLAIKYMO
DARBAMS, SIBIRO LIETUVIŲ PARAMAI, PIB UTUAMSTKOS KATEDRAI (STASIO
BARZDUKO STIPENDIJŲ FONDU) RUNOS UWVBWTETE ©HAGOJE. PHOF. DR.
BRONIAUS VAŠKELIO STIPENDIJŲ FONDU. UETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ STOtaJAI,
VYTAUTO DIDŽIOJO. KAUNO TECHNOLOGUOS. VLMAU8 TECHNIKOS IR VILNIAUS
UNIVERSITETŲ STUDENTŲ PARAMAI. PROF. DR. RMO VAIČAIČIO STIPENDIJŲ FONDU.
KTUAFPT STIPENDIJŲ FONDU (PER DR. STASJ BACKAITD, BROMAUS BCUUKO VARDO
STIPENDIJŲ FONDUI LIETUVOS ŽEMĖS ŪMO UNIVERSITETO IR KAUNO MEDICINOS
UNIVERSITETO STUDENTŲ PARAMAI. DR KABO PEMKAUS BJBUOTEKAI KLAIPĖDOS
UNIVERSITETE. LIETUVOS NAŠLAIČIAMS IR SENELIAMS. UETUVOS VAIKŲ GYDYMU PER
HEAUNG THE CH1DREN ORGANIZACIJA, UETUVOS BAŽNYČIŲ PARAMAI. PIETŲ
AMERIKOS LIETUVIŲ JAUMMU.-OMNE CROSS FONDU" REMTI IR ŠELPTI LIETUVOS
BENAMES MERGAITES, VASAR016 OMNAZUAIVOKETUOJE. "PASAULIO LIETUVIO'
ŽURNALUI IR KITIEMS "nKSLAMS. GAUTOS PER

M dol.:

Vytautaakftknaln»JorvjJc^.QrarxlRipide.MI;

M d o L : Kun.V»omsSWIandr»nae,Onaws,Ont.Kanada;
•OdoL: EuganltoPiltuto.RehobodiBstch,De;
5* dol.: Algis Pliocfflnekas.Houston.TX;
SSdoL: AS.rvs*,Gocdmaryee«DrdEsssx.DidžiojiBritanija;
50 doi.: AdoNae Amato. S t Pato Beach, FL; Marija Bajorūnien*. Pompano Beach. FL; Stasė
Baftrukenas.Weuwstoss.W1; Ona BsKutn. Morcats, FU ksns Btekys, Seefite, WA; Tekkj
Bogusas. South Boston, M A Q*e*iiinas ir SigiaOarnaikJS,UbeftyvMe,IUAInaA.k
Vandeknas Dornemkit, Palos Perk. H.; Elena E OruskJs, Pato* Park, IU V. Dubinskas.
Oiica^.lLAItfmsritsskTeree*aec»,Hijntrnc^
rtorriatown, PA; A. J. k Lariaa Jankūnai, Bay Harbor Islarids, FU Etona Jeneckas, Warren, Ml;
r1amun«Konctatot,Spikicj«akL

Muskegon.MI; Sigitas Uaukus. Shelton, CT; Juozas ir Daila Liubinskas, Oak Lawn, IU C.
MasartliThornpeoaCT; Juozas Mkults, Westch«tter. IU J. k M. Mikutaroe. Chicago, IU
Viktoras k Leokadkt MtukaB, Pa*Mew, NY; Vlkrm Neureckas, CM Brklę^. NJ; Danute E

rr^imiirrV¥^tf«g1PgM^WMMi«n<QWiiooži0 3iD«ios

Nttėcki. Berkery. CA; Marija Nor**i*nė, Putnam, CT; Kc*as Norvia, Brooktyn. NY; Kun. Jonas
PakMniakis, Ūtos Nsclt, NY; JurgM PsJMiow

80,000 dol.: Anonime*, jrtsiges *DMns Croes Fund". kuris per -SauluMe* vadove Indre

Lidija k Darius PoakiOai. Doemera Grovs,tt^Vidrr«ritas k Marta NijoM Rais^, Mercer island.
ir Moia iaunas b* namu oaeimekjaisB M M I M U M M

WA; Ona Rkiktanė, St Peto Beach FU Akto Rugisrėjs Jr^ rJowners Grove. IU PSktoras.

ia,B7S<lol: AftsdVJtiaeai pMMnMi, DMroK. Mt
5,000 «M.: Lietuvių Fondes. Lsmont. IL
3.000 doL: Oedmines • — * * — % Ml; Uo Ir Su* Mbnattls, Bsrrington Hite. IL;
2,425 dol.: VVorcesterioLietuviųOrganizacijųTaryba.AlgisOJoda*.fcSrinkas. Holden, MA;

Toronto, Ont. Kanada; R. Story*, assator, IU rainas Sirrfcus. Qulr»=y, MA; Liudas

Aukoto)* ALR.K. Motorų Sąjungos S kuopa -100 doL; Kazy* ir Teree* Adomavičiai-100

Vanakoj».Cr*ca^,ILEug*ri>j>kir*naVKXas.Vri
Staava ŽMeviftlus PskisHMa tL

dd.;P.ArtalowsWenė-10dol.;JoneBBsa*w-10dol.; K. ir Q. Batikai - 25 doi.; Virginija R.
Btoom-25 doL; Marija BraaManė-50 dol.; AngeMBuaky-»

Camienė - 20 doi.; Vito ir

RijmGsdilauskaJ-2Sdol.;ttadaefrAfigatoaaraiai-M

Algis

Tarnoeauakae, Toromo, Ont. Kanada; Agota A. Tlllais. Lerrarit IU Danuto Harrrion Tuplkas k
Pranas Tupikae.FateChurch, VA; Regine Urbtenė k Aurelkui Urba. BrackervUge. CO; Danus
k Diana Veikei*, Arlngton Hekjhta, IL; AmanaakVlloortaValav«uB,Chkago,IUDtona

v ^ e s ^ v a r ^ a v ^ s T v i H i # v | f e^^^ai * sss*i*n| ^ a ^

4SdoL: KestuttsKsMys, BaSonRougs,LA; CrisVsskas, Vrttooghby Hite.OH;
40doL: Ljnnerdal01toniB.Jupltor.FL; Henrikai Laucius. Psterson. NJ.

Glodas-25dol.;FrankGrabauskas-5dol.;A.Grigalauakaa-30etai.; E. Oudzevičrūtė -10

30 dot: Leo Bagdonas, Sunny VaNey. OR; Andrius ABuOcūnas. Farmington Hite, Ml; Aibines ir

att.; Aldais Jaiuiiunaitė-20 dol.; Romas ir Taras* Jakubauskai- 40 dol.; Frank ir Irane

Ona Oerūnai, Wstosbrook, IU Zkjmat k VkgkirJBOrybinai. OFaton, IU Gaila Janušonis,

Juodaitis-50dol.; Taras*Juškienė- 10dot;RNaKarryia|s-150doi.;0»oaKarais-20dol.;

Rocneeter, NY; Kun.Gsdknines Kkjtonkas. Ctovaend. OH; Antanas Kvedaras. Savarmah, GA.

• -Arvydas ir Robyn Klimai -50 dol.; Jonas ir Aldona Mlmevlclal - 50 doi.. LM.M. Ratelis - 30 dol.;

Eugenta <Talralae. Pttedefcyto, PA; $artoy Ufbsrtos. Sapto. Ont Kanede.

.

B»l ir Arm Leeman - 25 dol.; Lietuvių Motorų Klubas - 25 dol.; Uetuvoe Vyčių m kuopa-25

25 dot: SiMtoAiaksiurm.lndk4nHeadPark,IL0arHJtok

doi.; LittHianian NaturaHzabonOub-200dol.; Maironio Parkas• 200dol.; V Meleiirsi 10

VytautasApeaos,LosAngalsi,CA; InaBsrturyts-Bray.SeatOe.WA; StasėkAlgis

dol.;

Damitonaiciai, Bmhurst, IU

S.irO.Mardr*evt6ei-50dol.;D.M«cJnkevlc^

E.Matulev)6er*-50-do(.;V.irR.Monkeiiunal-^

UrE.

>IAJDmif*Bm*M,UQ*mma*ai*au*mtm&mm

ALVptokjarne, Jarnatee, NY; VkgNja GaasviaatBkd, Masontovm. WV; Sotja GaUkas.

Nalrvaikai - 20 dol.; Bronius ir Oan* Narai - 30 dol.; Ona Pstodenė -10 doL; Edis PaUUunas -

Dorcheeter. M A Uė Gtadvl* MomrssJ Ckiest Kirkia; R Qrne«s, D

20o^.;JcxmirReo^Palub*ckai-30dol.;MarijBPauiukonienS-l5dol.; P.irG.Puras -20

0rkjalKkias,ForeetPsrk.lUAkjirnanta8kVkgkw

dol.; G. KR.Ra&uka*M-5do<..V.Ramones • 25dcii.;AHredirVManRogers-25doi.;

Jentokai, Carlabad, CA; Pranas k Martan Joga. Pnston. PA; Raimurtoac Kkiteirm. Rochester.

Valius ir Ur*u»*Rorevl6ai-20 dol.; Joe Sakus-20 doi., O. Sarrnukiien* - 20 doi.; Aldona

NY; Juozas k Giedrė Konctot. Lemont, IU Kun RapotasKraseiejUBS. Putnam. CT; JAVLBEast

Shurmwy-ioOdol.;R.irB.Spakauskai-25dol.; Petras Staras - 20 dol.; šv.Kazimioro vyrų

St Lxxte apylinkė (c/o Vytautas Gavate), (2oMnr^, IU Juozas Mkeionis, Anteiop*. CA;

įdubas-25 dol.; Henrikas Urachas - 60 dol.; V. Kudbkos šautų kuopa - 50 dol.; Jonas

Raymond MtkeHona, Nevscastle. CA; Vytautas Musoros, Oak f w n . IU Ronueto Nakas ir

Vlktazertlis-30dol.;S.irE.WalnBky-25dol.;S.irA.V«naky -2SdoL;

Chrtstms ParekjM, Stovens*Wa, Ml; Tadaa P s * m , Madkjon, Wl; Vytas P»u»orw, Chicago. IU

1.000 dol.: DeMŠaurys.Chteacjo.lL Vacys Šaulys, Lemor* IL Zuzane rr Antane* Janu**,

S. Pumpuos, Lamont, IU Frank k Mary Radia.Hot Springs. AR; Atoons k Juozaa Rygelis.

Ljvonia,MI; Talka Uthuenian CredK LWon Umttod. rtamtlon. OnL. Kanada;

Thompeon.CT; Aleksas S m i o * Chicago. IU Rsgkta SnarskJs. Oaytona Beach, FU Theresa F.

625 dol.: Romualdas Kašube, StCnartee. IL;

Strote.C>ekFc<esUUA»c*nBnta*rRuc^

600 dol.: Aktore ir Stasys Beckai6ai,GnMFslB, VA;

Ctovtoand, OH; ImTarrKiiiOnas-BsrJke. Vanc» Are. OK;AlaxandraeValc«sas,St Peto Beach,

500 dol.: JAV LB Palm Baecri apyanke^c/o Vytautas Kulpe), Pakn Beoch Shores. FL; Grežutė

FU ramtunaa k Danguoto Vanagunas. WWWd, IL; MUiari k Uarra Vanaauskaa. Lyons. IU

Sirutienė, Santa Monica, CA;

Stanley Vashkys, St Peto Beach, FU

290 doL: John ir Rkna Bacanekas, Pompano Beach, FL;

20 dot.: PaU Aborte, Graaeie. Ont. Kanada; E<hi«»d W. Bsranauskae. Scnenectady. NY;

225 dol.: Assodatfon of Young Uthuanian Arnertcans (c/o Vytenis P.KJrvelame. Bdlninkaa).

AkJmentaskB«\ttBubrye,Bkx>mfetoMI; Marytė Cemiūt*. Hinedele, IU Aldone Jeemantas,

LockportlL;

mmttm

200 dol.: Kastuos Dubauskas. Cakjary. AB. Kanao^ JUOZM Sunoaia, EkJbicoke, Ont.

IUThomeeJ.Kapackiskaa\SouftBsrto.lN;Thomw

Jurgis k Mariai

trsns SuUnskisnė,

IU Gerte JuooSde, Chicaao. K Ada Juška. Lemont IU Juozaa P. Karvato*. Chicago.

CA; A»edaa KrtakMnae, Maton, MA; Joaaph Kuikiatoto. ftoieiejtos. Ml; Skjulė K. M * r ^
1 W d o L LainrHJt*O.Qr1niutftSrnulatya,Mairoaar^

BkHI. IU Antones Mitoslili. Buiato. NY; Stephirts B. MuszynaM. Harttord. CT; EoH k Kristine

Rapkte.MI; A ir B. ir I. Leeevt6us. Chteago. 1 ; Stariey Patiek, Port Rteney. FL; Apolinaras
Varnelis, Dowsglac, Ml;

Razma, Lockport. IU Stasys Buto*. Chteago. 1 ; 0*eln*ite Ryg^rtte. Punam, IU Vkicentaa

i25do«.: AV.rXndzla.McLean.VA; StanleySurantas,Rocktord,I;

Petorsburg. FU Brorėjs Underys. Crtoago. H_

120doL: Vlrc^kKnsdnaVolertaB.rtorDertt,PA;
100 dol: KG. ArnbrozaHe, ChisMrton, t», 8auluBkUr«Ariutl8,L*nalng.MI; Justtnaa

šeW0nee.PcrtStLucto,FUKazirr»eraSkerler*,aik^
1»dot:

PranėsVkrvydee.SantaMoniea,CA;

lOataU Jooa*Ba«us.BrWgsport.CT;Or»Altl(mBBuky8.StPe^

Dėdinas, Oakbrook Terrace. IL; Audra Devetto, Rancho Palos Varde*. CA; ArOnaa Ir Irena

Bendoratte.Fc»tLauc*roato.r^Hsr*K.lva*s«^

T>auo^.rx>wne™GffO¥*.IUSol0J!*an

Chfctego.lUVytaulMl9toi»ana*.Biv*tta8horto
Maciajaitor.aa. Euctd. OH; Bronius Markaaunes, Centarvle; M A Aldona MasMlonis, Batavta,

Vacys R. Garbonkus. Burr

RidpAlL\Ajt*uto« Ir Palmira J * n u ^

JAVLB

B r l o ^ Park apylinkė, Chicago, IL; WaMarJuz*r>M.SouftMd,M: F.V.Kaunaa. Wee»chester.
IL; JuriĮa KaUOnas, Calgary. AB, Kanada; Pairas Maišaus. Cicero. JL; AWnas J. Lakioje,
Tvreed.Ont, Kanada; Kazys Ir JuzsMLaukaKW.Hkiedale.IL; MHda k Edmundas Lenkauskai.
Cindnnati. OH; Lietuvos Reopubakos Ambaseda. Waahington, D.C.; Irena ir Petras
Lukoševičiai. Etobteoke. Ont. Kanada; Janina Ir ka Marka, Chicago, IL; Snieguolė MaekJien*,
Elmhurst,ILArnendakAkjlrdaBMulo«B.Euold.OH: EgM k Ray Novak. Lemont IL; Barbara

Ht-,QwM^HilbMm+,V^<*&•*&*,San0*gp,CA;

A.tA.
dr. agronomas ANTANAS
VERBICKAS
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Mirė
2000 m. vasario 2 d. 5 vai. ryto, sulaukęs 90 metų.
Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskrityje, Atkočių kaime.
Amerikoje išgyveno 51 metus.
Nuliūdę liko: žmona Adelė Smilgevičiūtė, duktė Dalia
Ancevicienė, žentas Algis; anūkai Gintas, Daina, Sigitas
su žmona Karen ir Lya Kubilienė su vyru Andrium; du
proanūkai — Aleksas ir Lukas Kubiliai; krikšto sūnus
Romas Senkevičius, svainė Gražina Senkevičienė ir svainis
Aleksas Smilga.
Velionis buvo Kėdainių valstybinio žirgyno vedėjas;
Vokietijoje, Gessen universitete 1948 m. įsigijo agronomijos
daktaro laipsnį; suorganizavo lietuvių agronomų sąjungą
ir tapo pirmuoju jos pirmininku; JAV, Brighton Parke
įsteigė Lietuvių Bendruomenę; buvo Lietuvių Tarybos
pinnininku; laikinai ejo gen. konsulo Čikagoje pareigas;
buvo LB Čikagos skyriaus valdybos narys; iliustravo rašyt.
Alanto knygą.
,
Velionis Antanas pašarvotas penktadienį, vasario 4 d: trao
3 iki 8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės šeštadienį, vasario 5 d. Iš laidojimo namų 9
vai. ryto a.a. Antanas bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv.
Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis bus palaidotas Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, duktė, anūkai, proanūkai ir
kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

A.tA.
ERNA SEREIKA TAZYS
Gyveno Čikagoje, West Lawn apylinkėje. Mirė 2000
m. sausio 31 d. 11:15 v.v., sulaukusi 78 metų.
Gimė Lietuvoje, Žemaitijoje. Amerikoje išgyveno 43
metus.
Nubudę liko: sūnus Algis, anūkai Petras ir Andrius
bei kiti giminės.
Velionė buvo žmona a.a. Vytauto.
A.a. Erna pašarvota ketvirtadienį, vasario 3 d. nuo 2
iki 8 val.vakaro Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W.
87 th St.. Evergreen Park.
Laidotuvės penktadienį, vasario 4 d. Po religinių
apeigų laidojimo namuose 10:30 vai. ryto, Velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę sūnus ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus.
Tel. 800-994-7600 arba 708-636-2600.

AdomasPtaakie,Chicago.

Grova, IU Ludml* Stulpinas -Stulpk».Es^xAMe;SotoVsbn^r*OtoLawn.lU
• dot: Pto»rB«i»lMlc«ja,Lck4cporLIUAfitam
XX
rdaatoarto Vytautas Atanantos. dr. Petras Kato*us. Kaiys LaufcarMs, dr.

« U 1 Fonde

Visos mūsų mintys, mūsų viltys
Prie gimtosios žemės ir namų,
Ten sušalę grįžtame sušilti
Iš visų pasviečių svetimų.
Visos mūsų maldos kasdieninės:
— Viešpatie, duok tėviškės dangaus...
Tik tenai pailsusios krūtinės
Po visų kelionių atsigaus.
Bernardas Brazdžionis

A.tA.
STASYS
STRAMNSKIS

juozas Lutaa, o>. Anteles ftazms, Jonas Treeka Jr. kkNseepatarėtas

Ratkets. S. Lagūna Beach. CA; Akas A. Recto, Chteago. •_; Zenonas V. RekaUua. Glenvlew. IL

Kuprys) Mliaf «**«* itatosii aukoiotariie u* aukse » prato JOsu
PUlfortao mmm darseass. VtaesauėMCMtfouV nurašomos nuo JAV pa/arnų

TatarOnas, Sao Pauto, BrazK* KeaMa Tautvydaa, LJJto EtT». MN; R k t Vallnv*, rtorth

muOaiflfcj, F e t t a * / O A t o . » « » 7 2 W . tratomčtdutnšyti

Haven, CT; Algirdas Vakkus. Oak Lamn. H; r H « » Vfca^ Tor«ito. Ont. K a n a * ; Anthony

umumm

VNuMs, Fort Weyne, BĮ;

POK«1407M0J|AJ*SPJVMPSM4fB14«rffSU«A

WQRLO

71 dol.: BruroP.AiidilukaaM.r^oraatPark.C; OraBna Kantor, Oanbury. CT; VAraBer Moala,

oiendaie, NY; Aigudas k Ramkus

Laidotuvių direkt. Daivid Gaidas, Jr. Tel. 708-974-4410.
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R. PKkaitls, Arinceon Heights. IL; Egkfjus N.RaoVerto, Los Angeles. CA; Algis k DenguoM
Aldona A Shurmvay. Woretotor, MA; Nemira šumsklen*. Chicago, IL; Angallna Dirs*

Mirė 2000 m. vasario 1 d., sulaukusi 74 metų.
Gyveno Palos, Hills, IL. Gimė Čikagoje.
Nuliūdę liko: sūnūs Robert, marti Kathleen, Thomas,
marti Charnan, dukros Mary, žentas Charles Wangerow,
Margaret, žentas Robert Jr. Wabol; dešimt anūkų ir
vienas proanūkas; taip pat dvi dukterėčios.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, vasario 3 d. PalosGaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy.,
Palos Hills.
Laidotuvės penktadienį. Iš laidojimo namų Velionė bus
atlydėta 9:15 vai. ryto į Sacred Heart bažnyčią, kurioje
10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių
a.a. Angelą bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sunūs, dukros, marčios, žentai,
anūkai ir kiti giminės.

JAV LB

WaahJngton (vatoftjos) apytnk* c/o Maris Jc2aJto,Seattto,WA;PnwmkJeanLekute.

PASAUUO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDĄ

A.tA.
ANGELĄ M. KAZUNAS
VINAUSKAITĖ
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Mirė 2000 m. vasario 1 d., sulaukęs 83 metų.
Gyveno Fairfax, VA, anksčiau Čikagoje.
Gimė Lietuvoje, Kaltinėnų valsčiuje, Norvaišių
kaime. Amerikoje išgyveno 52 metus.
Nuliūdę liko: žmona Bronė, duktė Ina, duktė Ramunė
Dailidienė, žentas Aras, anūkė Lina. Lietuvoje brolis
Antanas, seserys Adelė, Aldona, Genė, Regina ir
giminės.
Laidotuvės privačios.

•

.

LIETUVOS VYČIAI IR
ŠAULIŲ SĄJUNGA
Šį sekmadienį, sausio 6 d.,
Martiniąue pokylių salėje se
na ir garbinga Lietuvos Vyčių
„Lietuvos Vaikų vilties" JAV LB Švietimo taryba organizacija vel ruošia kasme
daktarų grupė Šiais metais jau iš Lietuvos gavo naujų, pasku tinį „Lietuvos prisiminimų"
dešimtą kartą važiuoja į Lie tiniu metu išleistų grožinės li pokylį, kuriame bus ne tik pa
tuvą. Keliones tikslas - ope teratūros knygų vaikams. No minėta Lietuvos Nepriklauso
ruoti, mokyti, konsultuoti. Va rėdami įsigyti katalogą, kreip mybės šventė, bet tęsiama
žiuojančios kelionės grupę su kitės: JAV LB Švietimo tary tradicija — pagerbti lietuviš
daro kelionės organizatorius ba, 13648 Kickapoo Trail, kai veiklai, visuomenei, Lietu
dr. John Lubicky ir daktarai Lockport, IL 60441; tel7fax vai nusipelniusius asmenis ar
elektroninis organizacijas.
dr. Terry Light, dr. Michael 708-301-6410;
Šįmet ta garbė skiriama la
Forseth, dr. Algimantas Čepu paštas:
bai
žinomai ir veikliai organi
lis, penkios gailestingos sese kucai@worlnet.att.net
zacijai
— šauliams bei jų va
rys, viena rankų terapistė ir Tęsiasi muzikos vakarų
dovybei.
Apie tai „Drauge" jau
„Lietuvos Vaikų vilties" komi serija Lietuvių dailės muzie
buvo
plačiau
rašyta, tačiau čia
juje,
Lemonte.
Vasario
11
die
teto narė bei savanorė Marija
Kraučiūnienė. Išvažiuoja va ną, penktadienį, 7:30 vai. va norime atskirai paminėti Lie
sario 4 d. ir grižta vasario 12 karo nepraleiskite progos pa tuvos Šaulių sąjungos išei
d. Daktarai ir gailestingos se siklausyti soprano Angel Pet vijoje jūrų šaulių „Nemuno"
selės aukoja tam reikalui savo ro ir pianisto Roko Zubovo at rinktinės vadą Edmundą Venatostogas, Lietuvos valdžia liekamų dainų ir arijų apie gianską, ir trumpą aprašymą
jiems užmoka už pragyve meilę. Jų koncertas pavadin apie pačią rinktinę.
Gen. T. Daukanto jūrų šau
nimą Lietuvoje, o „Lietuvos tas „If Music be the Food of
lių
kuopa i įsteigta 1963 m.
Vaikų vilties" komitetas už Love...".
Čikagoje),
kartu su „Klaipė
moka už kelionę.
Vasario 16 d. proga First
dos" jūrų šaulių kuopa (įsteig
JAV LB Krašto valdybos Personai Banke vyksta a.a. ta 1964 m. Cicero), sudaro
žiniaraštyje „Tinklas" rašo dailininkės Antaninos Jony- „Nemuno" rinktinę. Nepai
ma, kad šiais mokslo metais nienės darbų paroda — pa sant narių senėjimo ir rink
JAV veikia 18 lituanistinių veikslai iš šiaudinukų ir gin tinės gretų retėjimo, jūrų
mokyklų: Connecticute, Bosto taro. Šeštadienį, vasario 12 d., šauliai tebėra veiklūs ir nuone, Čikagoje, Lemonte, Balti- nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p. p. ,lat pasireiškia visuomeninėje
morėje. Vašingtone, Omahoje, galėsite pasivaišinti kava ir lietuviškojo gyvenimo eigoje.
lietuviškomis bandelėmis su
Clevelande, Californijoje, PhiJos vėliavas ir narius matome
lašinukais. Visi nuoširdžiai
įvairių švenčių, minėjimų bei
ladelphijoje, Detroite, Florido
kviečiami atsilankyti. First
kitų mums visiems svarbių
je. Ypač daug yra naujų ikimo
Personai Bankas yra Orland
kyklinio amžiaus lietuviukų. I Greens prekybos centre Or progų metu. Rinktinei sėk
lituanistines mokyklas įsijun land Parke, 151-os gatvės ir mingai vadovauja Edmundas
gia paskutiniosios bangos at LaGrange Road sankryžoje, Vengianskas, daug nusipelnęs
šaulių veikloje, apdovanotas
vykėlių vaikai.
netoli Dominick's maisto par
įvairiais aukštais Šaulių są
Jei domitės lietuvių lite duotuvės. Norėdami platesnės
jungos išeivijoje ir Lietuvoje
ratūra, atvykite į Balzeko lie informacijos, skambinkite Rū
žymenimis.
tuvių kultūros muziejų šešta tai Staniulienei arba Editai
Reikia sveikinti ir dėkoti
dienį, vasario 5 d., 1 val.p.p. Žiurinskienei: 708-226-2727
Lietuvos Vyčiams savo garbės
Bus steigiamas lietuvių lite
Šv. Kazimiero seserys
ratūros skaitymų ir pokalbių kviečia visus dalyvauti šven svečiais tradiciniame pokylyje
klubas. Jam vadovaus Genė tose Mišiose, prašant Dievo, parinkusiems mūsų veikliuo
Višomirskienė. Įėjimas - ne kad jų steigėja, Motina Marija sius šaulius. Taip pat reikia
raginti lietuviškąja viduomemokamas.
Kaupaitė būtų paskelbta pa nę gausiai pokylyje dalyvauti.
„Tėviške,/ šventas tavo laimintąja. Šv. Mišios bus lai Pradžia 5 vai. p.p. Vietas dar
vardas,/ kasdien pateka sau komos šeštadienį, vasario 5 d., galima rezervuoti, skambi
lė,/ kas pavasarį grįžta paukš 9:30 ryto, Seselių vienuolyno nant Lorraine Svelnis 708čiai/ ir nušvinta žaliai/ žiem koplyčioje, 2601 W. Marąuette 423-4213. Meninę programą
kenčių laukas", - rašė poetė Rd.
atliks akordeonistas iŠ Klai
Janina Degutytė. Šių metų
Lietuviškos šv. Mišios pėdos Bronius Mūras ir Lietu
vasario mėnesį sukanka 10 Švč. Mergelės Marijos Gimimo vos Vyčių tautinių šokių šo
metų nuo poetės mirties, ir jos parapijos bažnyčioje Mar kėjai, vadovaujami Frank Zaatminimo vakaras rengiamas ąuette Parke vyksta kasdien polio.
vasario 4 d., šį penktadienį, 7 7:30 vai. r., sekmadieniais val.v. Jaunimo centro kavinė 8 ir 10:30 val.r., švenčių dieno
je. Janinos Degutytės eiles mis - 7 val.r. Išpažinčių klau
skaitys poetės bičiulė aktorė soma šeštadieniais nuo 4 iki
Irena Leonavičiūtė. Fleita 4:45 vai. p.p. Norėdami pak
gros Giedrė Nedveckienė, for rikštyti savo kūdikį, turite
tepijonu - muz. Ričardas Šo klebonijos raštinėje susitarti
kas.
iš anksto. Dėl vestuvių datos
Primename, kad gailestin reikia susitarti prieš šešis mė
gajai seselei Sofijai Plenienei nesius, tinkamai pasiruošti.
išvykus atostogų į Floridą, Sergančiam ligoniui kunigą iš
kiekvieną ketvirtadienį kraujo kviesti galima bet kurią va
spaudimą „Seklyčioje" matuos landą telefonu. Nauji parapi
dr. Petras Rasutis.
jiečiai užsiregistruoja kleboni
Vytautas ir Aldona So- jos raštinėje. Švč. M. Marijos
liūnai, Lemont, IL, kartu su Gimimo parapijos bažnyčios
prenumeratos mokesčiu at adresas: 6820 S. Washtenaw,
siuntė 150 dol. auką. Šir Chicago, IL 60629; tel. 773776-4600.
dingai ačiū!

g

DRAUGAS, 2000 m. vasario 3 d., ketvirtadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

P I R M O J I „DAINŲ Š V E N T Ė "
Pirmąją šio šimtmečio (2000 labai slidu. Ir taip įsismaginę
m. sausio 26 d.) vyresniųjų lie sudainavom net 18 dainų.
tuvių dainų popietę seklyčio Paskutinioji buvo „Leiskit į tė
je" pradėdama, renginių va vynę". Ir kokie teisingi dainos
dovė E. Sirutienė savo kalboje žodžiai, kad:
Svetimoj padangėj
apgailestavo, kad dėl blogo oro
nemalonu, ne.
į šį pobūvį susirinko ne labai
Tėviškėlę
brangią
daug dalyvių. Na, svarbu, kad
vis
regiu
sapne".
esame balsingi, sakė ji, tai te
Taipogi sugiedojom „Ilgiau
reikės tik garsiau dainuoti ir
sių metų!" svečiui Matui Ciuc
tikslas bus pasiektas — atsi
kiui, švenčiančiam 75-ąjį gim
gaivinsime ir atsigausime, nes
tadienį. Jis nuoširdžiai padė
daina lietuviams yra didžiau kojo ir pasakė, kad niekad net
sia paguoda nuo neatmenamų nesapnavęs, kad tokį „svarų"
laikų.
gimtadienį teks atšvęsti Čika
Renginių vadovė pristatė ir goje. Po to dėkojo seselė Salva
supažindino su mielais sve dorą už tokį malonų giminai
čiais iš Lietuvos: kazimierie- čių priėmimą Seklyčioje",
tės seselės Salvadoras broliu taip pat dėkojo už nuoširdumą
ir broliene — Matu ir Stefa ir Stefa Čiučkienė. Visi dėkoCiuckiais iš Šiaulių.
jom maestro F. Stroliai už lie
Svečiai dainavo kartu su tuviškos dainos meilę ir popu
mumis, nes kaip nedainuosi, liarinimą, o jis džiaugėsi, kad
kai mūsų maestro Faustas buvo žmonių, nepabūgusių
Strolia su didele meile api šalčių ir atvykusių padainuoti.
budina kiekvieną dainą ir dai
Pavalgę skanius pietus ban
nuojančius vis „paplaukiui pa dėme savo laimę loterijoje, t.y.
glosto" už gerą dainavimą. Sa kai kam pavyko ją „ištraukti
vo
mažą „dainų šventę" pradė iš šulinio". Kaip smagu susi
Devynerių metų vilnietis Mykolas VaailiOnas, tarptautinio vaikų pieti
nių konkurso „Mano pasaulis 2000 metais* Lietuvoje laimėtojas, praėju jome baltų burių plazdėjimu. tikti ir pabendrauti Seklyčio
sių metų vasarą buvo atvykęs į konkurso piešinių parodą Vašingtone. Dainuojant apie bures ir jūrą
Nuotraukoje - pertraukos metu prie savo korinio.
motinėlę net užmiršom, kad je'
Emilija J. Valantinienė
Nuotr. E. Vodopalienės dabar Čikagoj šalta, sninga ir

„MANO PASAULIS 2000 METAIS"

laisvės Lietuvos kariai ir par
iM mr*i
tizanai.
Mokykloje
Mykolas
rengia
pa
Žiūrėdami į ateitį, visi min
If
i \ t <*li
Sekmadienį, vasario 20 d., 1
tyse bandome kurti jos vaiz rodas ir bendruose projek
val.p.p.
vyks pamaldos Šv.
tuose
su
mama,
dailės
moky
D.BINDOKIENĖ
dus, įsivaizduoti, kaip su me
Vardo
bažnyčioje
Gulfporte, o
toja
Robertą
Vaigeltaite-Vasitais keisis mus supantis pa
KALBĖS BALTIMOREJE
joms
pasibaigus
iškilmingi
liūniene,
daro
„dailininko
kny
saulis. O ką ir bekalbėti, kai
pietūs
Lietuvių
klube,
kur
LB Baltimorės apylinkės
paliesta tokia tema, kaip nau gas". Didžiausia jo svajonė —
programą
atliks
vyrų
choras
rengiamas
Lietuvos
Nepri
jas tūkstantmetis! Įdomu, išmokti gerai dirbti kompiute
kaip tą ateitį įsivaizduoja ir riu ir sukurti pačią gražiausią klausomybės atstatymo minė , .Aidas", vadovaujamas B. Ka
jimas sekmadienį, vasario 13 zėno. Minėjimą rengia Ameri
ko iš jos laukia vaikai? Juk, pasaulyje mašiną.
Diplomais apdovanoti 24 d., 2 vai. p.p. vyks Baltimorės kos Lietuvių klubas ir kviečia
kaip rašė poetas Justinas
vaikai. Didžioji dalis šių diplo Lietuvių namuose. Pagrindinė organizacijas su vėliavomis
Marcinkevičius:
mantų — įvairių Vilniaus mo kalbėtoja bus užsienio lietuvių dalyvauti šeštadienį salėje ir
„Jeigu šita žemė kam
sekmadienį bažnyčioje. Taip
priklauso, kyklų mokiniai, nors į konkur dienraščio , .Draugo" vyriausia
so kvietimą vaikai atsiliepė iš redaktorė Danutė Bindokienė. pat kviečiami visi St. Petėrstai, pirmiausia, žinoma,
burgo ir apylinkių lietuviai at
vaikams". įvairiausių Lietuvos miestų Menine programą atliks tauti
švęsti šią mums brangią die
nių
šokių
šokėjų
grupė
„Malū
Ateitis yra lygiai kaip ta bei miestelių. Jų darbai dau
ną.
nas"
ir
Karaliaus
Mindaugo
li
drobė, ant kurios jie tapo savo giausia atlikti guašu, akrilu,
tuanistinės
mokyklos
moki
svajones, nusivylimus bei vil spalvotomis kreidelėmis, tušu,
VOKALINĖS MUZIKOS
tis. Ir būtent nuo jų1 ir priklau tačiau yra ir batikos, linorai- niai. Minėjime dalyvauti pa
ŠVENTĖ
sys, koks bus tas naujasis am žinių, aplikacijų, oforto ir gro- kviesti Marylando senatoriai,
Lietuvių klubo kultūrinis
tažo. Darbai pasižymi lakia kongreso nariai, gubernato
žius...
būrelis
kartu su JAV LB Kul
rius ir kiti valstijos ir miesto
Vasario 5 d. Lietuvių dailės vaizduote ir vaikišku auten
tūros
taryba
rengia vokalinės
atstovai Prieš ir po minėjimo
muziejuje PLC, Lemonte, ir tiškumu, traukia dėmesį sod
muzikos koncertą, kuris įvyks
visi
kviečiami
papietauti
„Kle
turėsime progos išvysti Lietu riomis, ryškiomis spalvomis.
vo" kambaryje. Visi Baltimo kovo 1 d., trečiadienį, 7 valv.
vos vaikų piešinių parodą, pa Pasibaigus konkursui šie dar
rės ir apylinkių lietuviai kvie Palladium Theatre (253 5th
vadintą „Mano pasaulis 2000 bai ir vėl pasklido po Lietuvą
čiami dalyvauti šioje svarbioje Ave. North, St. Petersburg,
metais". Ši paroda yra dalis — su jaunųjų menininkų dar
FL). Programą atliks solistai
tautinėje šventėje.
plačios tarptautinės progra bais buvo galima susipažinti
iš Lietuvos Judita Leitaitė ir
mos, kuri subūrė viso pasaulio įvairiose vidurinėse mokyk
VASARIO 16-OJI
Vladimiras
Prudnikovas.
vaikus savo darbais pažymėti lose bei vaikų darželiuose or
8T. PETERSBURGE
Jiems
akompanuos
Nijolė Ra
bei sutikti trečiąjį tūkstant ganizuotose parodose, juos ro
lytė.
Įėjimo
auka
15 dol. Į
Lietuvos Nepriklausomybės
metį. Piešinių konkursai tuo dė TV laidoje „Doros šalis".
koncertą
iš
St.
Pete
Beach
pla
pačiu metu buvo suruošti aš Na, o finalinio etapo dalyvių ir šventė - Vasario 16-oji - St. nuojama organizuoti autobu
tuoniasdešimties
valstybių laureatų piešinių parodą, ku Petersburge bus minima vasa sus. Taip pat stengsimės su
sostinėse, ir visur juos globojo rią ir turėsime progos įvertinti rio 19-20 d.
Vasario 19-ąją, šeštadienį, teikti informaciją apie nakvy
pirmųjų šalies vyrų žmonos. vasario 5 d. PLC, Lemonte,
nių viešbučiuose galimybes,
Konkurse dalyvauti pakviesti suruošta Lietuvos Respublikos minėjimas prasidės Lietuvių _ _
klubo salėje 2 val.p.p. Pas-» kad kuo daugiau lietuvių ga8-12 metų vaikai, būtent ku prezidentūroje Vilniuje.
kaitą skaitys advokatė Regina lėtų atvykti ir iš tolimesnių
rių amžius yra ta kritinė riba,
Puikiai išleisto laureatų
vietovių. Kreipkitės į kultūri
kai vaiko prigimtiniam kūry darbų katalogo pradžioje šio Narušienė, šiuo metu einanti nio būrelio pirmininkę A. Karbiškumui ugdyti jau prireikia konkurso globėja Alma Adam JAV LB Krašto valdybos pir nienę tel. 727-347-3717 arba
mokytojo pagalbos. Konkurso kienė kreipėsi į jaunuosius mininkės pareigas. Meninėje elektroniniu paštu
tikslas buvo atrinkti iš kiek dailininkus: „Tikiu, kad nuo programoje dalyvaus Lietuvių
AnKarniu8@aol.com
vienos šalies vieną geriausią vaikystės ugdomas jautrumas klubo choras, bus deklamuoja
, .Lietuvių žinios"
darbą, o nugalėtojų darbų lau aplinkai Jums taps žmogišku ma, bus prisiminti žuvę dėl
kė praėjusiais metais birželio mo pamoka. Tegul Jūsų talen
• Namams pirkti
30 - liepos 5 dienomis Vašing tingi koriniai ir šilti žodžiai
los
duodamos mažais mėnesi
tone suruoštas tarptautinis suteiks dar daug gražių aki
niais
įmokėjimais ir prieina
•
Stasė
Bacevičienė
už
vaikų meno festivalis. Lygia mirkų Lietuvos ir viso pasau
mais
nuošimčiais.
Kreipkitės į
pildo
pajamų
mokesčių
(income
grečiai ten buvo organizuoti lio žmonėms". Vedama šios
Mutual
Federal
Savings,
tax)
formas.
Susitarimui
kreip
seminarai apie vaikų kūrybą, idėjos Lietuvos ambasada Va
2312
West
Cermak
Road.
tis:
tel.
706-403-7334.
susitikimai, konferencijos, ku šingtone bei Almos fondas ir
TeL (773) 847-7747.
tnm
riamas bendras vaikų piešinys nusprendė pristatyti konkurso
• Petras Pinta, neseniai
•
Pratęsdami
globą
atei
Vašingtono centre National laureatų darbų parodą Ameri atplaukęs iš Palangos, prasi
Mali.
kos visuomenei. Pristatymas tarė taip: „Nėra skanesnės nantiems metams, Lietuvos
vaikams po $150 atsiuntė:
Lietuvoje vaikų piešinių simboliškai pradedamas nuo lietuviškos duonos šiapus At Dalia ir Džiugas Staniškiai,
konkursą „Mano pasaulis Čikagos — pagal gyventojų lanto, kaip Racine!" Ir Petras Macedonia, OH, Jonas Kava
2000 metais" organizavo Al skaičių nuo antro tokio įvertina, kad RacineBakery yra liūnas, Beverly Shores, IN,
mos Adamkienės labdaros ir miesto, turinčio gausiausią atidaryta 7 dienas savaitėje. Donatas ir Gina Skučai, Fairparamos fondas, o jį globojo lietuvių bendruomenę. Vėliau Racine Bakery A Delica- fax, VA, Nijolė G. Warner,
Lietuvos prezidento žmona paroda numatoma Youth Art- tessen, tel. 773-581-8500.
Delran, NJ, Clevelando atei
works galerijoje, Kolumbijos
Alma Adamkienė.
x Karaliaučiaus srities tininkai sendraugiai per iždi
Konkursui darbus atsiuntė apygardos vaikų muziejuje, o
per
pasaulinę
vaikų
gynimo
lietuviškų mokyklų para ninkę Mariją Mikonienę, J.
1,690 vaikų iš beveik pusantro
dieną
—
2000-ųjų
birželio
1
d.
mai per Mažosios Lietuvos Gerulaitis, Allen Park, MI,
šimto Lietuvos mokyklų, o
—
Lietuvos
ambasadoje.
Lietuvių draugiją Čikagoje au Aldona Rulis, Orinda, CA,
vertinimo komisija laimėtoju
Susan S. Quinn, Onalaska, WI,
Taigi šeštadienį, vasario 5 kojo: $300 — Tauragės Lietu
pripažino devynerių metų My
Lietuvos Vyčių Anthracite
kolą Vasiliūną, pateikusį sa d., 7:30 v. p.p. visi laukiami vių klubas Čikagoje per iždi kuopa Nr.144, per Anna Ravitą lino raižinį. Jaunasis kon Lietuvių dailės muziejuje, Le ninką Kazį Rožanską. Po $100
dzavage, Shenandoah, PA,
kurso nugalėtojas jau nuo monte. Galbūt tai bus Jūsų — American Lithuanian Na
ponia, nenorinti skelbti savo
trejų metų raižo lino ir medžio pirmoji pažintis su bosimais tional Center Los Angeles; dr.
pavardės iš Oak Lawn. Lie
raižinius, o šiuo rrletu jis — garsiais Lietuvos dizaineriais? Mindaugas Vygantas. $50 —
Vilniaus Filaretų pradinės O jei ir ne, tai vis tiek po paro Algirdas ir Amanda Mulioliai. tuvos vaikų vardu reiškiame
mokyklos trečios klasės mo dos atidarymo Jūsų širdyse $$0 — Aldona Aistis. Po $25 padėką visiems aukotojams!
kinys, lankantis J. Vienožins liks nors vienu vaikiškai tyru — Algimantas ir Virginija Gu- „Lietuvos Našlaičiu globos"
reckai; Kęstutis Keblys. $6 — komitetas, 2711 West 718tr„
kio dailės mokyklos N. Vilnios žiburėliu daugiau.
Chicago, IL 60829.
^ filialo parengiamąją klasę.
Violeta Drupaitė Jurgis Kisielius.

SKELBIMAI

ftka*- lituan.st.nes mokyk* lytojo* Ra«a Zakarauskienė (kairėje) .r SiMja ^
..kiškiukais".
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