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mianti liberalą E. Maldeikį.
Kaip žurnalistams sakė Li
beralų frakcijos seniūno pava
duotojas Klemensas Rimšelis,
frakcija vienbalsiai parėmė
ministrą ir pareiškė norą, kad
jis liktų dirbti. Pasak K Rim
šelio, šis sprendimas nebuvo
suderintas su premjeru ir Li
beralų sąjungos vadu R. Paksu.
E. Maldeikis pastaruoju me
tu buvo prezidentūros, opozici
jos ir žiniasklaidos dėmesio
centre, paaiškėjus, kad organi
zuojant jo vizitą į Maskvą ir
kai kuriuose susitikimuose su
Rusijos naftos ir dujų bendro
vių vadovybe dalyvavo priva
taus verslo atstovai, besido
mintys bendrovės „Lietuvos
dujos" privatizavimu.
Žiniasklaida sužinojo, jog
ministras Maskvoje apsigyve
no ne Lietuvos ambasados
Svečių namuose, kaip įprasta,
o viename prabangiausių Ru
sijos sostinės viešbučių , .Hotel
Baltschug Kempinski". Be to,
ministras, prieš vykdamas į
Maskvą, derama forma apie
tai neinformavo Užsienio rei
kalų ministerijos. Kaip skel
bia pats ministras, jis Užsie
nio reikalų ministeriją apie vi
zitą informavo tik žodžiu, nors
privalėjo tai padaryti raštu.
Po ministro vizito į Maskvą
Vakarų Lietuvos pramonės ir
finansų korporacijos valdybos
pirmininkas Antanas Bosas
pareiškė, kad būtent jis suor
ganizavo E. Maldeikio susiti
kimą Maskvoje su Rusijos du
jų susivienijimo „Gazprom"
vadovais, tuo tarpu ministras
atsiribojo nuo šių A. Boso pa
reiškimų.

Žemės ūkio ministras nenori
būti laikomas neetišku
Vilnius, sausio 31 d. (BNS)
Žemės ūkio ministras Kęs
tutis Kristinaitis Vilniaus
apygardos administraciniam
teismui apskundė Vyriausio
sios tarnybinės etikos komisi
jos sprendimą, kurios jis buvo
pripažintas pasielgęs neetiš
kai.
Kaip pranešė JLietuvos ry
tas", ministras reikalauja kom
pensuoti patirtą moralinę ža
lą, kurią įvertino 10,000 litų.
Tai pirmasis atvejis Lietu
voje, kai teismui apskundžia
mas Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos (VTEK) spren
dimas.
VTEK vadovas Vytautas An
driulis nustebo išgirdęs, jog K
Kristinaitis nori prisiteisti
10,000 litų. *Jis turėjo teisę
* Vyriausybės pasiryži
mas persvarstyti nutari*
m u s dėl 15 proc. muito įve
žamiems degalams nejuokais
išgąsdino „Mažeikių naftą"
valdančią
bendrovę
„Williams". Gamyklos specialistai
įrodinėja, kad dėl sumažėjusių
muitų degalų kainos mažme
ninėje rinkoje beveik nepasi
keis, tačiau „Mažeikių nafta"
dėl to patirs milijoninius nuos
tolius. Aišku, juos tektų deng
ti Lietuvai, nes taip numatyta
sutartyse su „Williams". <EIU>
* Vyriausybė nebendrauja
su „Mažeikių naftos" valdy
toja JAV bendrove „Williams
International". Sausio 30 d.
„Williams Lietuva" vadovas
Randy Majors dar kartą parei
kalavo, kad Ūkio ministerija
atsakytų į anksčiau atsiųstus
laiškus, į kuriuos negauta jo
kių atsakymų.
<EIU>

mus paduoti į teismą, bet tokia bausmė visai nuskurdintų
mūsų įstaigą. Todėl bandy
sime apsiginti ir paaiškinti
savo poziciją", kalbėjo V. An
driulis.
Seimo ^Naujosios sąjungos
(socialliberalų) frakcijos se
niūnas Gediminas Jakavonis
teigiamai vertino ministro
sprendimą bandyti apginti sa
vo garbę bei orumą. ^Jei K
Kristinaitis nesutinka su ko
misijos sprendimu, jis turi tei
sę gintis teisme ir šis tars le
miamą žodį", pareiškė jis. Par
lamentaro teigimu, VTEK da
bar prilyginama Aukščiau
siajam teismui: „Komisijai su
teiktos labai didelės galios,
tačiau tai nėra gerai".
Pasak K Kristinaičio, dėl
bylinėjimosi su Vyriausiąja
tarnybinės etikos komisus jis
nesitarė nei su premjeru, nei
su Seimo Naujosios sąjungos
(socialliberalų) frakrija, kurios
įtakos sferai priklauso jo va
dovaujama ministerija. „Pir
miausia esu Lietuvos pilietis
ir naudojuosi jam suteikiamo
mis teisėmis", sakė ministras.
Konservatoriai
nesupranta žemės ūkio
ministro „logikos"
Seimo dešinioji opozicija ste
bisi Žemės ūkio ministro Kęs
tučio Kristinaičio Jabai keista
logika", kai jis teismui ap
skundė sau nepalankias iš
vadas, kurių pats prašė iš Vy
riausiosios tarnybinės etikos
komisįjos.
„Pasirodo, kad prašydami
etikos komisijos išvadų, kai
kurie pareigūnai įsivaizduoja
turį sulaukti tik sau palan-
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Baltarusiams pravers
„dainuojančios revoliucijos"
painokos

Tyrimas baigtas. Ūkio ministras
tarnybinės etikos nepažeidė
Vilnius, sausio 31 d. (BNS)
— Ūkio ministro Eugenijaus
Maldeikio elgesys per vizitą
Maskvoje nesukėlė viešųjų ir
privačių interesų konflikto,
trečiadienį nusprendė Vyriau
sioji tarnybinės etikos komisi
ja (VTEK). Tačiau komisija
pažymėjo, kad ministras pa
žeidė vizitų organizavimo bei
vedimo tvarką, numatytą vy
riausybės nutarime, vyriausy
bės įstatymo straipsnį bei
Užsienio reikalų ministerijos
nuostatų reikalavimus.
Kaip
žurnalistams
sakė
komisijos pirmininkas Vytau
tas Andriulis, ministras nepa
žeidė Viešųjų ir privačių inte
resų derinimo valstybės tarny
boje įstatymo, o dėl kitų pa
žeistų teisės aktų turėtų susi
rūpinti juos priėmusios insti
tucijos. „Mano supratimu, tai
turėtų įvertinti vyriausybė",
sakė jis.
E. Maldeikis, kuris šią sa
vaite dėl sušlubavusios svei
katos nėjo į darbą, po komisi
jos sprendimo paskelbimo at
rodė pavargęs, bet patenkin
tas. „Kaip bebūtų sunku, aš ir
toliau nuosekliai dirbsiu, kad
reformos būtų įgyvendintos ir
kad būtų pasiekti tie rezulta
tai, kurių visi laukiame", sakė
jis ir padėkojo „visoms organi
zacijoms ir žmonėms, kurie jį
moraliai parėmė".
Premjeras Rolandas Paksas
anksčiau buvo pareiškęs, kad
E. Maldeikiui tektų atsistaty
dinti, jei Vyriausioji etikos ko
misija būtų nustačiusi etikos
pažeidimų. Trečiadienio popie
tę posėdžiavusi Seimo Liber
alų frakcija, dar nežinodama
VTEK sprendimo, pareiškė re
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Prie atidengtos atminimo lentos smuiko genijui Jascha Heifetz l*ekuč:uojasi 'iš kairės) Lietuvos žydų bendruomenes
pirmininkas Simonas Alperavičius, profesorius Saulius Sondeckii ir JAV ambasadorius Vilniuje John F. Tefft
^^

Vilnius ženklina žymiausio XX
amžiaus smuikininko pėdsakus
31 d. (Elta)
— Vilnius,
Vilniuje, sausio
prie 25-ojo
namo
Vilniaus gatvėje, pritvirtinta
atminimo lenta sostinės gy
ventojams ir svečiams visada
primins, kad čia veikusioje
muzikos mokykloje 1906-1909
metais mokėsi smuiko genijus
Jascha Heifetz (1901-1987).
Žymiausias XX amžiaus
smuikininkas yra gimęs Vil
niuje, čia, prieš išvykdamas į
Peterburgą, o vėliau visam lai
kui į JAV, praleido savo vai
kystę.
Trečiadienį atminimo lentos
atidengimo iškilmėse lietuvių
kalba žodį taręs JAV ambasa
dorius John F. Teff sakė esąs
labai laimingas, turėdamas
progą dalyvauti amerikiečių
smuikininko pagerbimo iškil
mėse Vilniuje, kad ši lenta —
iškalbingiausia
liudininkė
JAV ir Lietuvos kultūros ry
šių.
Atminimo lentos atidengi
mo iškilmės surengtos pagal
J. Heifetz gimimo 100-osioms
metinėms skirtų Vilniaus
smuiko dienų programą. Jų
organizacinio komiteto pirmi
ninkas profesorius Saulius
Sondeckis lentos atidengimo
iškilmių dalyviams pristatė iš
Paryžiaus atvykusį garsiausią
Jascha Heifetz mokinį Pjer

Amoyal, kuris smuiko dienų
koncertuose Vilniuje atliks
mėgstamiausius savo mokyto
jo kūrinius.
Lietuvos žydų bendruome-

Lietuvos politikai „gavo pylos"
dėl antisemitizmo

Vilnius, sausio 31d. (BNS)
— Lietuva Švedijoje garsėja
ne tik kaip antisemitų, bet ir
nusikaltėlių eksportj valstybė
— tokį įspūdį susidarė Stoholme vykusio tarptautinio
kovos su nepakaJuimu foru
mo dalyviai.
Forumo dalyviai spaudos
konferencijoje trečiadienį sa
kė, kad su neigianu Lietuvos
įvaizdžiu jie susidūrė jau pa
sienyje, kai švedų pasieniečiai
ilgai ir įtariai aptiūrinėjo jų
diplomatinius pasas ir užda
vinėjo klausimus apie kelionės
tikslus.
Spaudos konferencijoje Sei
me dalyvavęs Tarptautinės
komisijos nacių ir sovietinio
okupacinio režimo nusikalti
mams Lietuvoje įvertinti pir
mininkas Emanuelis Zingeris
teigė nepatyręs tokios švedų
reakcijos per visus pastaruo
sius 10 metų.
Atvykę į Stokholmą, Lietu
vos delegacijos dalyviai beveik

Centristai prašo sustabdyti
Lietuvos laisvės sąjungos veiklą
Vilnius, sausio 31d. (BNS)
— Centro sąjungos (CS) valdy
bos pirmininkas Algis Čap
likas ir centristas Seimo na
rys Virginijus Martišauskas
partijos vardu kreipėsi į ge
neralinį prokurorą bei Teisin
gumo ministeriją, prašydami
įvertinti Lietuvos laisvės są
jungos pirmininko ir Seimo
nario Vytauto Šustausko anti
semitinius pareiškimus.
kaus vertinimo", trečiadienį
Tėvynės sąjungos (konservato
rių) frakcijos pasitarime sakė
šios frakcijos seniūnas An
drius Kubilius. Pasak jo, K.
Kristinaičio „logika labai keis
ta: ministras pats prašė Vy
riausiosios etikos komisijos
įvertinti jo poelgius, o sulau
kęs neigiamo vertinimo, nu
tarė jį apskųsti teismui".
Anot konservatorių prane
šimo spaudai, frakcijos narius
glumina „racionaliai nepa
aiškinamas ministro K. Kristi
naičio įsivaizdavimas, kad
teismas yra kompetentingesnis spręsti etikos klausimus
negu Vyriausioji tarnybinės
etikos komisija".

Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotr.

nes pirmininkas Simonas Alperavičius priminė, kad sovie
tiniais laikais J. Heifetz —
Amerikoje gyvenančio žydo
vardas buvo mažai kam žino
mas, domėjimasis juo slopina
mas, tad dabar daug ką tenka
atrasti iš naujo.

Centristai prašo Teisingumo
ministerijos, remiantis Politi
nių partijų ir politinių orga
nizacijų įstatymu, sustabdy
ti Lietuvos laisves sąjungos
veiklą, nes jos vadas V. Šus
tauskas savo pasisakymais
kursto tautinę nesantaiką ir
smurtą. Taip pat Centro
sąjunga kreipėsi į generalinį
prokurorą, prašydama ištirti,
ar V. Šustausko veiksmai ne
užtraukia baudžiamosios at
sakomybės už tautinės ar ra
sinės neapykantos kurstymą.
Praėjusią savaitę centristai
nusiuntė laišką Švedijos am
basadoriui Jan Palmstierna,
kuriame reiškia „pilu pasipik
tinimą" dėl V. Šustausko
„neatsakingų ir chuliganiško
pobūdžio" pareiškimų apie
Svedįjos bendroves, mėginan
čias investuoti Lietuvoje.
Centro sąjungos pasipikti
nimą sukėlė V. Šustausko in
terviu Šveduos televizijoje, kai
V. Šustauskas užsipuolė žy
dus ir užsienio investuotojus,
tarp jų šveduos bendrovę
„Vattenfall", norėjusią 15-kai
metų
išsinuomoti
skolose
skęstančių „Kauno energyą".

Vilnius, sausio 31 d. (BNS)
— Baltarusijos opozicijos at
stovai teigia gavę daug nau
dos iš Vilniuje surengto semi
naro apie nesmurtinį pasiprie
šinimą totalitariniam režimui.
Trečiadienį Vilniuje baigėsi
5 dienas trukęs seminaras
„Neprievartinė demokratinė
kova ir demokratinis procesas
Baltarusijoje", kuriame daly
vavo atstovai iš pagrindinių
opozicinių Baltarusijos partijų
ir judėjimų.
Kaip spaudos konferencijoje
trečiadienį sakė Baltarusijos
liaudies fronto (BLF) valdybos
sekretorius Aleksėj Januškevič, Baltarusijoje „šie metai
yra persilaužimo metai". Jo
teigimu, artėjant Baltarusijos
prezidento rinkimams, protes
to renginių, nukreiptų prieš
režimą, daugės. „Vilniuje mes
kalbėjome apie tai, ką reikia
daryti, norint, jog tautos pro
testai įgytų civilizuotas for
mas", sakė A. Januškevič.
Konsultuoti baltarusių į Lie
tuvą buvo atvykęs JAV Einš
teino instituto vadovas, gar
sus nesmurtinio pasipriešini
mo teoretikas profesorius Ge
ne Sharpe, daugiau kaip prieš
dešimtmetį konsultavęs ir
Baltijos valstybių nepriklauso
mybės judėjimus. Kaip sakė
G. Sharpe, „mes nemokome
žmonių ką daryti, mes tiesiog
suteikiame jiems informacijos
apie nesmurtinį pasipriešini_mą
. ».
Išvaikytosios 13-ojo šaukimo

kiekviename pokalbyje, Seimo
žmogaus teisių komiteto pir
mininko Gedimino Dalinkevičiaus teigimu, turėjo aiškintis
dėl antisemitizmo apraiškų
Lietuvoje.
Švedų susidomėjimą paskatino forumo išvakarėse per
Švedijos televiziją parodytas
interviu su Seimo nariu Vy
tautu Šustausku. Kaip pra
nešė spauda, filmo kūrėjams
V. Šustauskas pareiškė, kad
jeigu per II pasaulinį karą vo
Kaunas, sausio 31d. (Elta)
kiečiai nebūtų išžudę žydų, — Antradienį vėlai vakare
Kauno Laisvės alėjoje jam Kauno meras, Lietuvos laisvės
tektų valyti jų batus.
sąjungos narys Gediminas
„Niekas neduoda teisės tam Budnikas nusprendė pasi
populistui, patekusiam į val traukti iš miesto vadovo posto.
džios viršūnes populistinių Vasario 15 d. įvyksiančiame
šūkių dėka, skelbti tokias tie Kauno miesto tarybos posė
sas", piktinosi spaudos konfe dyje jis ketina pateikti atsista
rencijoje G. Dalinkevičius. Jis tydinimo pareiškimą. Tądien
teigė, jog V. Šustausko pa Tarybos narių dauguma rinks
reiškimas
yra
tiesioginis ir naująjį Kauno merą.
žmogaus teisių pažeidimas ir
„Pasitraukti iš mero kėdės
todėl bus svarstomas Seimo nutariau pats gavęs ir per
Žmogaus teisių komitete. Pa skaitęs 'slaptą' konservatorių
klaustas, kokių priemonių protokolą. Aš nenorėjau būti
komitetas gali imtis prieš Sei nušalintas tarytum nesuge
mo narį, G. Dalinkevičius bėčiau dirbti", trečiadienį
sakė, jog būtų galima kreiptis teigė G. Budnikas. Sausio 17
į Konstitucinį teismą dėl Sei dienos Kauno apskrities Tė
mo nario įgaliojimo atėmimo. vynės sąjungos (Lietuvos kon
Tačiau tokia įgaliojimo atėmi servatorių) (TS) (LK) skyrių
mo procedūra įstatymuose koordinacinės tarybos posė
nėra numatyta. Seimo narys džio protokole rašoma, jog Ta
įgaliojimo gali netekti tik ap rybos nariai balsų dauguma
kaltos proceso tvarka.
pritarė tam, kad koalicija su
G. Dalinkevičius sakė taip Lietuvos laisvės sąjunga būtų
pat siūlysiąs apsvarstyti V. nutraukta ir būtų deramasi su
Šustausko pareiškimus Seimo kitomis partijomis.
Etikos ir procedūrų komisi
Šiame dokumente Kauno
joje.
mero pirmasis pavaduotojas
E. Zingeris spaudos konfe konservatorius
Kazimieras
rencijoje pažymėjo, jog forumo Starkevičius pažymėjo, kad
svečius sveikinęs Švedijos LLS ir „Jaunosios Lietuvos"
premjeras Goran Persson pa frakcijos Kauno miesto tary
brėžė, kad holokaustas taip boje nesilaiko bendrų darbų
pat prasidėjo nuo antisemiti programos susitarimų ir kad
nių pareiškimų. Pažymėjęs, tokia koalicija toliau veikti ne
jog Lietuva Švedijoje nebuvo gali. Diskusijoje dalyvavę kon
išskirta kaip „ypatingas atpir servatorių koordinacinės tary
kimo ožys", E. Zingeris ragino bos nariai taip pat nusprendė,
sustabdyti „tą karikatūrinį kad socialliberalai taip pat
vaizdą", kurį skatina lietuvių nėra ta partija, su kuria jie
nusikaltėlių darbai užsienyje galėtų bendradarbiauti.
arba „neįvykstantys karo nu
G. Budnikas dar norėtų būti
sikaltėlių teismai". „Man atro
do, kad net retkarčiais įvyks elitą aiškiau pasisakyti prieš
tančios Mikalojaus Konstanti nepakantumo apraiškas. Kai
no Čiurlionio darbų parodos kada, E. Zingerio nuomone,
neatsvers to blogo balanso", politikai to vengia, nuogąstaudami pasirodyti nepopusakė E. Zingeris.
Jis ragino Lietuvos politikos liarūs.

Aukščiausiosios tarybos sekre
toriato vadovės Valentinos
Sviatskajos teigimu. Baltaru
sijos vadovo Aleksandr Luka
šenka reakcija į Vilniuje vyku
sį seminarą rodo, jog jis bijo
demokratinės kovos. „Jis bijo
ir netiki savo pergale", sakė ji.
Dauguma demokratinių val
stybių vieninteliu teisėtu Bal
tarusijos valdžios organu laiko
13-ojo šaukimo Aukščiausiąją
tarybą, kurią 1996 m. paleido
A. Lukašenka.
V. Sviatskaja pažymėjo, jog
Baltarusijos opozicija tikisi
pagalbos iš demokratinių jėgų
kaimyninėse valstybėse. Jos
teigimu, didelį vaidmenį turė
tų suvaidinti Rusijos demok
ratinės jėgos.
Vilniuje pasibaigęs semina
ras sukėlė neigiamą oficialiojo
Minsko reakciją. Dar praėju
sią savaitę Baltarusijos amba
sada Vilniuje, pareiškė nepa
sitenkinimą renginiu. Antra
dienį pasiaiškinti dėl opozici
jos veiksmų Vilniuje į Baltaru
sijos Užsienio reikalų minis
teriją buvo pakviestas ir Lie
tuvos ambasadorius Minske
Jonas Paslauskas. Be to, ant
radienio naktį Baltarusijos pa
sieniečiai buvo sulaikę iš šio
seminaro grįžtantį 13-ojo šau
kimo Aukščiausiosios tarybos
pirmininko pavaduotoją Genadij Terenia. Pasieniečiai atliko
jo daiktų kratą, atėmė vaizdo
kamerą, kasetes bei seminaro
medžiagą ir konspektus.

Po kelių savaičių Kaunui
vadovaus naujas meras
reikalingas, galėtų sėkmingai
pasitarnauti miesto kultūros,
sporto, sveikatos bei socialinės
rūpybos reikalams, sutiktų at
sisėsti į vicemero kėdę. Jis
sakė, kad dėl naujos koalicijos
sudarymo LLS dar derasi su
visomis frakcijomis, tačiau
būtų teisingiausia, jei mero
postas atitektų Naujajai są
jungai (socialliberalams), kaip
ir buvo numatyta šių partijų
susitarime po savivaldybių
rinkimų.
Žiniasklaidoje dar visai ne
seniai buvo spėjama, kad Kau
no mieste iškilus nesutari
mams tarp LLS ir (TS) (LK),
pasitelkę opozicijoje likusius
socialliberalus, konservatoriai
į mero postą būtų „prastume"
konservatorių K. Starkevičių.
Trečiadienį jis teigė valdžios
nesiekiąs ir ketinąs dirbti opo
zicijoje. Mero atsistatydinimą
jis įvertino teigiamai, pavadin
damas tai moraliniu G. Budni
ko žingsniu.
* Kauno miesto mokyk
las žaibu a p l ė k ė žinia: savų
virėjų nebereikės, jas norima
atleisti, nes mokinius žada
maitinti viena vokiečių firma,
tieksianti jiems maistą centra
lizuotai iš vienos valgyklos.
Pedagogai, tėvai bei maitini
mo specialistai mano, jog gali
nukentėti maisto kokybė, pa
blogėti vaikų sveikata, be to,
visi patiekalai gali gerokai pa
brangti. Beveik 300 mokyklų
valgyklų darbuotojų gali tekti
papildyti bedarbių gretas, IBM

KALENDORIUS

"

Vasario 1 d.: Brigita, Eidvilas.
Gytautas (Gytis). Ignacas. Ignotas.
Pijonijus.
Vasario 2 d.: Kristaus Paaukojir * Kantvydas, Kornelijus, Kotryna,
Valdemaras, Vandenė.

•"•*•
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LIETUVIŲ TELKINIAI
OMAHA, NE
NAUJVJV METŲ
SUTIKIMAS

(USPS-161000)
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

visada. Tikėkime, kad Oma
hos vietovėje dar ilgai švies
lietuvybės švyturys.
A. Antanėlis

Reikia tik kantrybes vienų DAYTONA, F L
kitiems, tolerancijos ir viskas
PAMINĖTA SAUSIO
susikraus į vieną bendrą krep
13-OJI
šelį. Tai įvyko Omahos lietu
vių gyvenvietėje. Naujųjų Me
Mūsų telkinys kiekvieno
tų sutikimas Šv. Antano para mėnesio antrą sekmadienį tu
pijos salėje. Jį surengė naujie ri lietuviškas pamaldas Prin
ji ateiviai, pakviesdami senuo ce of Peace parapijos bažny
sius ateivius, kurie pasiūlymą čioje. Jau daugiau negu 10
sutiko su džiaugsmu. Nors sa metų šv. Mišias aukoja didelis
lė nebuvo pilna, tačiau papuo lietuvių
draugas
Richard
šimas sužavėjo dalyvaujan Grasso, didelės erudicijos ku
O m a h a , š a u n ų 2001 Naujųjų
čius. Buvo laimes šulinys kur nigas. Jo pamokslai yra tikra
galėjai išmėginti savo laimę. dvasinė atgaiva. Šiemet mūsų
Artūras ir Virginija Bareišiai pamaldos arti sutapo sų Sau C L E V E L A N D , OH
dainomis ir muzika linksmino sio 13 -osios minėjimu. Kuni
visus, trumpindami senųjų gas Grasso šv. Mišias aukojo
VASARIO 16-SIOS IR
metų valandas. Jaunos mote už žuvusius ir savo pamoksle
KOVO 11-SIOS
rys, pritariant Artūrui Ba- nušvietė jų aukos prasmę.
MINĖJIMAS
reišai. padainavo keletą negir
Ta pačia
proga malonią
dėtų dainų, kurios visiems la staigmeną padarė vietinis
Šias -didžias valstybės ir
bai patiko. Šio vakaro maistu laikraštis
„The Daytona Tautos šventes Clevelando lie
rūpinosi Rūta Daužumienė, ir Beach News-Journar,
iš tuviai švęs vasario 17 d. šeš
jos talkininkės. Patiekalai bu spausdinęs mums labai pa tadienį, ir vasario 18 d. sek
vo labai skanūs ir įvairūs. Ga lankų straipsnį, pavadintą madienį.
lime džiaugtis, kad Omahoje „Lithuania honors victims",
Šeštadienį, 6:30 vai. vak.
turime talentingų naujų atei čia pateikiu jo laisvą vertimą: Dievo Motinos parapijos audi
„Vilnius, Lietuva (AP) — torijoje meninė minėjimo da
vių kaip Birutė Prišmantienė
ir Arvydas Urbonavičius, ku lietuviai šeštadienį Vilniuje lis, vaišes, šokiai. Rengėjai
rie gražiai vadovavo Naujųjų susirinko prie parlamento ir prašo stalus po 10 asmenų jau
Metų sutikimo vakarui, švel žinomo televizijos bokšto, pri dabar užsisakyti pas Viktorą
niai ir įdomiai įtraukdami vy siminti 14 asmenų, kurie buvo Šįlėną, skambinant 216-531nušauti ar sutraiškyti po so 8207.
resnės kartos ateivius.
Sese ir broli, ar žinai, kad vietų tankais, kai prieš 10-tį
Pagrindinį žodį tars Lietu
Nebraskoje gyvena lietuviai metų demonstravo dėl neprik vos Respublikos garbės konsu
milžinai. Naujųjų Metų sutik lausomybės.
las Čikagoje Vaclovas Kleiza.
tuvių vakarą visus nustebino,
Vytautas Landsbergis, kaip Meninėje programoje dalyvau
kai į salę įėjo keturi aukšti tuometinis Lietuvos preziden ja Šv. Kazimiero lituanistinės
jaunuoliai,
kuriuos
įvedė tas, laikėsi barikadų apsupta mokyklos šokėjai, dainininkai,
aukšta gražiai nuaugusi lietu me parlamente ir reikalavo „Grandinėlė" ir kanklininkių
vaitė Eglė Rabinauskaitė iš Maskvą sustabdyti žudynes. vienetas „Gintarinės stygos".
Vilniaus, Stepas Siprikovas iš Jis dabar dėkojo savo tautie
Sekmadienį, vasario 18 d.,
Panevėžio ir vilniečiai Myko čiams, kurių pasipriešinimas 9:45 vai. ryto Vėliavų pakėli
las Jasaitis, Arvydas Astraus Sovietų agresijai buvo pagrin mas prie Laisvės paminklo
kas ir Mindaugas Adomonis. dinė gairė ant kelio vedančio prie Dievo Motinos šventovės.
Jų atsilankymas mus tikrai į Sovietų Sąjungos griuvimą. 10 vai. ryto Šv. Mišios Dievo
pradžiugino, nors jie į mus
„Lietuva patyrė didžiausią Motinos šventovėje. Giedos
žiūrėjo iš aukštai ir savo ūgiu spaudimą, bet nepasidavė", „Exultate" choras, vadovė
stebino visus. Jie tuojau atra — sakė Landsbergis, dabarti muz. Rita Kliorienė.
do bendrą kalbą su vyresne nis Seimo narys. „Jeigu mes
10:30 vai. r. šv. Mišios Šv.
karta ir stebino visus drau galėjome atsilaikyti prieš So Jurgio bažnyčioje. Giedos pa
giškumu. Jie visi mokosi vietų kariuomenę, tai atsilai rapijos choras, dir. Marytė
North Platte College ir žai kysime ir prieš bet ką kitą". Hudgins.
džia kolegijos krepšinio ko (Vertimo pabaiga).
Kaip visada, šių švenčių pro
mandoje. Jų ilga kelione iš
Sausio 13-ta buvo paskuti ga bus renkamos aukos išei
North Platte pasirūpino Nar nis aukščiausias taškas lietu vijos lietuvių kultūrinei ir po
cizas Adomonis, o šventes jie vių tautos kovoje dėl neprik litinei veiklai.
praleido ir juos globojo Danutė lausomybės. Vienintelis toks
Minėjimą rengia LB Cleve
Sulskienė. Mes negalime už atvejis mūsų istorijoje, kai be lando apylinkės valdyba, ku
miršti moksle gabaus gero ginkliai žmonės ryžosi savo riai pirmininkauja
Mylita
krepšininko Alvydo Josio, ku kūnais pridengti ir apsaugoti Nasvytienė, vicepirm.: Dalia
ris mokosi Bellevue, NE. ko valstybės širdį — Seimą ir ki Puškorienė ir dr. Viktoras
legijoje. Omahos lietuviai tiki, tus svarbius objektus prieš Stankus, sekr. dr. Dainius Dekad tokie jaunuoliai yra mūsų puolančius sovietų tankus. Pa gesys, ižd. Viktoras Žilėnas ir
tautos ateities švyturiai. Lin prastai prieš okupacines jė nariai Andris Dunduras, Aida
kime jiems daug laimės jų jau gas išeina kovoti jauni vyrai, Bublytė-O'Meara, Algis Gudėnystės keliuose. Omahos vy daugiau ar mažiau ginkluoti, nas ir Vytautas Nasvytis.
resnioji karta širdingai dėkoja o čia, išgirdę, kad gresia pavo
Amerikos Lietuvių tarybos
naujiems ateiviams už suruoš jus tik neseniai paskelbtai ne
Clevelando
skyriaus pirm. Al
tą Naujųjų Metų sutikimą. priklausomybei, jos ginti išėjo
gimantas
Pautienis.
Mes tikime, kad ir toliau ra visi: jauni ir seni, vyrai ir
V.R.
sime bendrą kalbą ir supra moterys be jokių ginklų tik
sime vieni kitus, kad mūsų su daina. Už tai ir pavadi DETROIT, MI
visų tikslas dirbti mūsų tautai nimą gavo „Dainuojanti revo
ir jos šviesesnei ateičiai, garsi liucija".
VASARIO 16-TOS
nant Lietuvos vardą visur ir
Kazys Barūnas
DIENOS MINĖJIMAS

Rinite Prišniiinticnc ir Arvvdas l'rbonavifius
mo pokvlio programa Omahoje.

"di- Naujųjų Metų sutiki-

Detroito Lietuvių organiza
cijų centras (DLOC) praneša,
kad 83-čiasis Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo —
Vasario 16-tos minėjimas sek
madienį, vasario 11 dieną, 12
vai. vidurdienį, vyks Dievo
Apvaizdos parapijos Kultūros
centre, 25335 W. Nine Mile
Road, Southfield, Michigan.
Šv. Mišios bus aukojamos
10:30 v. ryte, Šv. Antano ir
Dievo Apvaizdos parapijų baž
nyčiose. Organizacijos Mišiose
dalyvauja su savo vėliavomis.
Šių metų minėjimo tikslas
yra Lietuvos pasiruošimas pa
kvietimui į NATO, 2002 metais.
Pagrindinis kalbėtojas bus
JAV LB Visuomeninių reikalų
tarybos pirmininkas ir Ameri
kos Lietuvių tarybos atstovas
JBANC, Pabaltiečių komitete,
VVashingtone, diplomatas Al
gis Rimas.
Vietojo įprastų tradicijų mi

Metų sutikimo pokylį suruošę neseniai iš Lietuvos atvykusieji l i e t u v i a i .

nėjime, bus proga pareikšti
savo politinę valią laiškais
JAV Kongresui, ar asmeniškai
pasikalbėti su JAV Kongreso
pakviestais atstovais.
Bus įvairaus maisto, pyragų
ir kavos pasirinkimas. Visi
kviečiami dalyvauti ir įsijung
ti į politinės akcijos darbą Va
sario 16-tos dienos minėjime,
vakario 11 dieną.
Informacijai apie minėjimą
ar
komentarus,
prašoma
kreiptis į Detroito Lietuvių or
ganizacijų pirmininką adv.
Kęstutį Miškinį.
A-tA,
SOFIJA VASIULIENĖ
Sausio mėn. 27 dieną, po
sunkios ir ilgos ligos Arbor
Hospice, Ann Arbor, Michi
gan, mirė a.a. Sofija Vasiulienė, 88 m. amžiaus. Giliam
nuliūdime paliko vyrą Adolfą
Vasiulį, dukrą Dalią Vasiulytę
ir žentą Robert Lee, sesutę
Helę Grigienę su šeima gyve
nančius Kaune; brolį Stasį Ki
sielių Joiavoj; pusbrolį Vytą
Petruševičių su šeima gyve
nančius Franklin, Michigan;
pusbrolį Romą Petrulį Clevelande ir pusserę Genutę Tre
čiokienę New Jersey valstijoje.
Velionė gimusi Jonavoje, bai
gusi mokytojų seminariją. Į
Detroitą atvyko 1950 m. Gyve
no prie Dainavos jaunimo sto
vyklos Manchester apylinkėje.
Vasiulių sodyboje daug metų
buvo ruošiamos Detroito įvai
rių organizacijų gegužinės ir
susibūrimai. Gedulingos šv.
Mišios už velionės sielą bus
aukojamos Dievo Apvaizdos
bažnyčioje š.m. vasario 3 die
ną, 10 vai. ryte. Po Mišių ve
lionės palaikai bus palaidoti
Holy Sepulchre kapinėse, ša
lia a.a. sūnaus architekto Vi
liaus Vasiulio. Laidotuves
tvarko laidotuvių direktorė
Yolanda M. Zaparackienė.
lm
KAZIUKO MUGĖ
DETROITE
Detroito „Gabijos" ir „Balti
jos" skaučių ir skautų tuntai
savo tradicinę Kaziuko mugę
sekmadienį, kovo 4 d., ruošia
Dievo Apvaizdos parapijos
Kultūros centre. Kviečiame vi
sus, ne vien tik skautų šei
mas, bet visą Detroito ir apy
linkių lietuvišką visuomenę
apsilankyti Kaziuko mugėje.
Čia galėsite įsigyti įvairių
rankdarbių, išbandyti laimę
Velykinio stalo patiekalų lai
mėjime, pažaisti žaidimus, net
parodyti savo sugebėjimus
golfe. Bus gardžių maisto pa
tiekalų, skanių pyragų ir tor
tų. Bus ir ypač vaikų mėgsta
mi laimingų bilietėlių trauki
mai. Prašome visų, jei galite
laimėjimams dovanoti laimi
kių, atneškite juos vasario
mėnesio savaitgaliais į Dievo
Apvaizdos parapiją. Būsime
dėkingi. Lauksime visų atsi
lankymo mugėje. Čia smagiai
praleisite sekmadienio popietę
ir tuo pačiu paremsite skau
tišką jaunimo veiklą. Jei tu
rite klausimų — skambinkite

tuntininkei Rasai Karvelienei,
tel. 248-380-1363. Iki pasima
tymo mugėje!
Detroito skautų ir skaučių
tuntų vadovybė

PALM BEACH, FL
Sausio 7 d. numatytos lie
tuviškos pamaldos neįvyko.
Kun. A. Čepanis, žengdamas
ant pakilos prie altoriaus, ne
teko pusiausvyros, puldamas
išsinarino kairįjį petį ir buvo
medikų išvežtas į ligoninę.
Įvykio paveikti, susirinkusieji
meldė Dievą kunigui sveika
tos, o choras, vadovaujamas
muz. J. Samoškos, pagiedojo
porą kalėdinių giesmių.
Sužalotas sąnaris buvo per
šviestas, sutvarkytas ir, V. ir
R. Bariams padedant, kunigas
grįžo į namus. Sveiksta. Kada
ranką galės valdyti, sužinos
sausio 19 d. Ar turėsime lietu
viškas pamaldas vasario 4 d.,
bus galima sužinoti prieš tai
paskambinant V. Majauskienei, V. Bariui ar V. Šalčiūnui.
Taip pat bus pranešta ir Lie
tuvos Dukterų madų parodoje
vasario 3 d.
LR garbės konsulas Stan
ley Balzekas praneša, kad
konsulate, 230 Royal Palm
Way, Ste. 204, Palm Beach
kiekvieną mėnesį bus išstatyti
apžiūrai keli įvairių lietuvių
kilmės dailininkų paveikslai.
Sausio mėnesį ta garbė teko
dail. R. Zotovienei. Konsulato
įstaiga dirba pirmadieniais
nuo 9 iki 12 vai. Telefonas
(561) 832-2232.
Sausio 13 d. įvyo LB apy
linkės gegužinė, kurioje atsi
lankė apie 90 svečių. Jų tarpe
buvo LR Garbės konsulas
Stanley Balzekas, BALFo
Centro valdybos pirm. Marija
Rudienė iš Čikagos, šio lietu
vių telkinio sūnus, buvęs LR
Seimo narys ir Finansų mi
nistras Vytautas Dudėnas ir
keletas kitų iš Lietuvos. Ypač
džiugu buvo matyti neseniai iš
Lietuvos apylinkėje įsikūrusių
E. ir J. Vasiliauskų dukrytes
Justiną ir Pauliną, kurias čia
atlydėjo dvi močiutės iš Lietu
vos. Vaikai šioje apylinkėje
yra retenybė ir viltis!
Taip pat į gegužinę atvyko
Juno Beach meras Bob Blomquist su žmona ir buvęs meras
Frank Harris su žmona. Abu
šiuos miesto vadovus, nuošir
džius lietuvių draugus, prista
tė apyl. pirm. Šalčiūnas, o da
lyviai juos pasitiko su katu
tėmis. Jų ir konsulo S. Balzeko sveikinimai buvo itin šiltai
sutikti.
Po lietuviškų pietų, kuriuos
suorganizavo A. Solienė. buvo
prisiminti bei atsistojimu pa
gerbti Sausio 13-tąją žuvusieji
ir atsisakyta numatyto links
mo dainavimo. Nepaisant to,
dalyvių nuotaiką kėlė puikus
oras, žymūs svečiai, geras
maistas ir pabendravimas.
Pirm. Šalčiūnas padėkojo
talkininkams, dalyviams, lote
rijos vadovei I. Manomaitienei, fantus aukojusiems ir vai
šių vadovei Solienei, o ji išvar
dijo šeimininkes bei baro tar
nybą ir visiems padėkojo. Lo-
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JAV
$10000
$60.00
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i U a » * S ' i r ' k i t o ™ _ 3 Z ! ! " ! ! " ' < U J S J $11500
$65.00
$45.00
Tik š e š t a d i e n i o laida:
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
Kaiudoje ir kitur'(U.S.)
"ZZZ~Z $6500
$50.00
$38.00
Užsakant į Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu "paštuZ.ZZZ.Z.Z.Z.Z.Z.Z.ZZ. $100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
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terija užėmė didelę popietės EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
dalį. Laimingieji skirstėsi su
DANTŲ GYDYTOJAS
šypsniu veide.
Lietuviams sutvarkys dantis už
Lietuvos Nepriklausomy prieinamą kainą. Pacientai priimami
b ė s šventė (minint Vasario 16 absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
ir Kovo 11 kartu) susidės iš
4647
W. 103 St., Oak Lawn, IL
trijų dalių. Pamaldos už Lie
Tel. 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 6 0
tuvą bus vasario 4 d., 2 vai.
St. Jude bažnyčios koplyčioje,
DR. JOVITA KERELIS
Teąuesta. Lietuvos trispalvės
DANTŲ GYDYTOJA
iškėlimo ceremonija prie Juno
9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL
Beach rotušės įvyks vasario
Tel. (708) 598-8101
16 d., 10 vai. Po to bus kavutė,
Valandos
pagal susitarimą
kuriai miestas parūpins kavą,
o lietuvės moterys — pyra
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
gus.
KARDIOLOGAS
- Š I R D I E S LIGOS
Pagrindinė šventės dalis bus
7722
S.
Kedz.e
Ave.
šeštad., vasario 24 d., 2 vai.
Chicago,
IL
60652
metodistų salėje, 701 Ocean
Kab. t e l . 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0
Vievv Dr., Juno Beach. Bus
renkamos aukos JAV LB
DR. L PETREIKIS
Krašto valdybos uždaviniams
DANTŲ GYDYTOJA
paremti. Kalbės JAV ats. pik.
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills. IL
Algimantas Garsys iš Tampos,
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
ilgą laiką gyvenęs Lietuvoje ir
Tel. (708) 598-4055
užėmęs aukštą vietą atsiku
Valandos pagal susitarimą
riančios Lietuvos kariuomenės
vadovybėje. „Dainos" choras EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
ruošiasi atlikti muzikinę prog
Kalbame lietuviškai
ramos dalį. Visi visur dalyvau
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
kime!
Chicago. IL 60638
Lietuvių biuletenis,
2 0 0 1 m . N r . 197

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
* Lietuvos užsienio rei
kalu ministras Antanas Va
lionis išsiuntė laišką JAV Se
nato Užsienio reikalų komite
to pirmininkui Jesse Helms ir
padėkojo už praėjusią savaitę
Amerikos iniciatyvų institute
senatoriaus pasakytoje kalbo
je parodytą dėmesį Lietuvai ir
kitoms Baltijos valstybėms.
Pasak ministro, senatoriaus
pareikštos mintys dar kartą
parodo jo asmeninę paramą
Lietuvos siekiams.
BNS

AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
Tel. 708-636-6622
4149VV. 63rd. St.

Tel. 773-735-7709

Tai - Jūsų laikraštis

Krramikas Kęstutis Mikėnas prie savo darbų parodoje, įvykusioje lapk
ričio 4 d Šv Kazimiero parapijos salėje, I,os Angeles. Calif Paroda ruose
LA ateitininkų sendraugių valdyba
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ŠŪVIAI, KURIUOS GIRDĖJO
VISAS PASAULIS

Danutė

Margų gromatėlių
neberašysiu...

PAUL GOBLE
Sausio 13-oji pažymi dešim
tąsias įvykio, kuris pakeitė
pasaulį, metines. Sausio 13ąją sovietų armija šaudė į mi
nią, apsupusią Vilniaus televi
zijos bokštą. Tačiau ši armija
padarė daug daugiau, nei nu
žudė 14 lietuvių demonstran
tų — ji sunaikino tris prielai
das, kuriomis daug kas Mask
voje ir Vakaruose rėmėsi, ma
tydami pasaulį, besiformuojantį
po šaltojo karo.
Pirmiausia, šis šaudymas ir
lietuvių reakcija į jį pasiūlė,
tai ką daugelis manė esant ne
įmanoma: kad Lietuva ir dvi
jos kaimynės, Estija ir Latvi
ja, iš tiesų sugebės išsivaduoti
iš sovietų okupacijos ir greitu
laiku atkurs savo nepriklauso
mybę.
Antra, šūviai Vilniuje paro
dė tai, ką daugelis manė, kad
neįvyks: 1989-ųjų Rytų Euro
pos revoliucijos, kurios užbai
gė sovietų dominavimą regio
ne gali ir turi per Baltijos tiltą
persimesti į vidinę sovietų im
periją, ją išardydamos ir 12
naujų valstybių atsiras pasau
lio žemėlapyje.
Ir trečia, šūviai parodė tai,
ko daugelis pasaulio vadovų
nenorėjo pripažinti: kad so
vietų prezidentas Michail Gorbačiov neketino gera valia de
rėtis su vis daugėjančiais vi
suomenės judėjimais ir kad jis
siekė įvesti tvarką, panaudo
damas masyvią jėgą.
Nei viena šių išvadų nebuvo
tuoj pat suprasta Maskvoje ar
Vakarų sostinėse, kurios buvo
susikoncentravusios prie Dy
kumos karo operacijos prieš
Irako invaziją į Kuveitą. Bet
visos jos kartu reiškė, kad tai,
kas atrodė neįmanoma, greitai
tampa įprasta išmintimi, ir
kad tai, kas atrodė negalima,
tampa pasiekimu.
Savaitę prieš šaudymus,
1991-ųjų sausio 6-ąją, Gorbačiov pasiuntė sovietų saugumo

pajėgas į Armėniją, Moldaviją,
Vakarų Ukrainą ir tris Balti
jos kraštus, teigdamas norįs
užtikrinti sovietinius karinės
prievolės įstatymus, bet iš tik
rųjų, norėdamas pademon
struoti jėgą prieš nepriklauso
mybės ir antimaskvietiškus
politinius judėjimus visose še
šiose vietose.
Savaitės laikotarpyje įtam
pa tarp sovietų armijos ir vie
tos žmonių, kuriuos suvaldyti
armija ir buvo pasiųsta, nuo
lat augo ir niekur taip aštriai,
kaip Lietuvoje. Tada, šešta
dienio naktį, sausio 13-ąją, so
vietų kariai šaudė į minią
Lietuvos sostinėje. Ir šio kraš
to vadovas Vytautas Lands
bergis buvo įsitikinęs, kad
Gorbačiov planavo nužudyti
ar įkalinti jo visą vyriausybę.
Vėliau išslaptinti sovietiniai
dokumentai atskleidė, kad iš
tikrųjų tokie ir buvo Maskvos
ketinimai, bet sutriuškinimas,
kurio Landsbergis bijojo, ne
įvyko. Viena sovietų karių
grupė pasiklydo, nes nebuvo
aprūpinta tinkamais žemėla
piais — ir niekada nepasiekė
parlamento pastato, kur grei
tai rinkosi gynėjų minia. Dar
daugiau, Vakarių žurnalistų ir
diplomatų buvimas parlamen
to pastate garantavo, kad toks
veiksmas būtų paskelbtas vi
sam pasauliui.
Kita vertus, sovietų kariniai
vadovai, atrodo, neišdrįso
mesti iššūkio lietuvių parody
tam susitelkimui. Taip pat
Vakarų vadovai reagavo pa
kankamai stipriai, kad įtikin
tų Gorbačiov, kad, jei būtų so
vietinė Tiananmeno aikštės
versija Baltijos kraštuose,
jiems būtų labai sunku bend
rauti su Maskva, nepaisant
esamų santykių.
Po to, kai sovietų kariškiai
šaudė į minią, ji neišsisklaidė,
kaip daugelis galėjo laukti.
Priešingai, ji pradėjo giedoti
senąjį Lietuvos himną ir tūks
tančiai lietuvių nuskubėjo į
Parlamento aikštę, duodami
suprasti Maskvai, kad ji turi
būti pasiruošusi nužudyti žy
miai daugiau nei 14 Lietuvos
piliečių, jei norėtų sustabdyti
šio krašto nepriklausomybės
judėjimą.
Nepaisant, kad Vakarų va
dovai artimai dirbo su Gorba
čiov tarptautiniame aljanse
prieš Irako Saddam Hussein,
dauguma jų buvo pasipiktinę
tuo, ką sovietų vadas padarė
ar, mažų mažiausiai, su kuo
buvo susijęs. Kai JAV Vals
tybės sekretorius James Ba
ker skrido į Artimuosius Ry
tus paskutiniam derybų tarps
Paul Goble, nuolatinis Lietuvos niui prieš karą, jis kalbėjo už
daugumą, kai iš savo lėktuvo
reikalų gynėjas.

ATSIMINIMAI
1941-1962 M.
DANUTĖ LINARTAITĖ-PETRAUSKIENĖ
Nr.42
0 di _
džiausią įspūdį paliko Irinos sode obelis, kuri užėmė
pusę sodo. Ji visu ūgiu gulėjo ant žemės ir buvo apli
pusi obuoliukais. Sako, tokia obelis žiemą neišŠąla, tik
labai daug jai reikia vietos. O visa kita panašu, kaip ir
pas mus. Jau dabar Barnaule yra išvestos obelų
veislės, kurios žiemą neiššąla ir stovinčios.
Vakarą praleidome pas Jane. Ji su Julium Sapiežinsku buvo išsiskyrusi ir gyveno su Algiu Vaisiūnu.
Turi su juo labai gražų sūnų, irgi Algį. Tuo metu jis
dar buvo studentas. O Irutė jau buvo ištekėjusi už
ruso ir turėjo dukrelę Anią.
Janės sūnus Algis nuvežė mums parodyti naują di
delę prieplauką. Dar aprodė miestą. Kur mes gyve
nom, dabar ten didelių namų rajonas.
Ekaterinos Petrovnos neradome. Ji tuo metu gyveno
kolektyviniame sode už miesto.
Pabuvę porą dienų Barnaule, sėdome į autobusą ir
važiavome į Bijską. Važiavome tolokai. Pro langą ma
tėme tik stepę. Jokių miestelių, jokių kaimų. Atrodė,
kad ten niekas negyvena.
Bijskas mus pasitiko labai mažai pasikeitęs. Auto
busų stotyje norėjome ko nors nusipirkti užkąsti, bet

Krašto apsaugos savanorių Tauro apygardos 4-osios rinktinės savanoriai, minint KASP dešimties metų sukaktį
š m. sausio 17 d. Marijampolėje. Romo Eidukevičiaus nuotrauka.

tvirtai pasmerkė tai, ką Mask
va padarė Vilniuje.
Dar daugiau, įvykiai Vilniu
je parodė, kad, nepaisant 50
metų sovietų okupacijos, Esti
ja, Latvija ir Lietuva išliko
Europos dalimi ir tuo būdu ta
po tiltu, per kurį Rytų Euro
pos revoliucijos persimetė į
Sovietų Sąjungą.
Keletas sovietų pareigūnų
tai suprato — įskaitant Aleksandr Jakovlev, reformistinį
Gorbačiov patarėją — ir tikė
josi leisti Baltijos valstybėms
eiti savo keliu, panašiai, kaip
kitiems Rytų europiečiams.
Gorbačiov nenorėjo to leisti,
bijodamas, kad ir kitos respub
likos gali pasekti pabaltiečių
keliu. Tačiau, stengdamasis
sulaikyti Baltijos kraštus, kai
šie davė suprasti, jog palieka
Sąjungą, jis sudarė sąlygas
Baltijos revoliucijoms persi
mesti į visą Sovietų Sąjungą.
Ir turbūt svarbiausia, kad
Vilniaus žudynės tą naktį
prieš dešimtmetį ir penkių lat
vių žūtis nuo sovietinių juo
dųjų berečių" rankų Rygoje
sunaikino daugelio sovietinių
piliečių ir Vakarų valstybių
vadovų tikėjimą Gorbačiov ir
vis daugiau abiejose grupėse
pradėta abejoti, ar jam iš tiesų
pasiseks liberalizuoti sovieti
nę valstybę.
Daugeliui abiejose pusėse po
Vilniaus įvykių atrodė, kad
Gorbačiov per daug remiasi
jėgos demonstracija nei dery
bomis su savo politiniais opo
nentais, tačiau labiau, nei jo
pirmtakai, nenorintis panau
doti tiek jėgos, kad juos vi
siškai sunaikintų.
Daugelis, kurie priėjo šios
išvados, suprato, kad Gorba
čiovo dienos yra suskaičiuotos.
Tie, kurie norėjo politinio
sprendimo, panašiai, kaip mi
nios demonstrantų Maskvoje,
atsigręžė į Boris Jelcin ar nerusiškų respublikų vadovus.
Tie, kurie norėjo daugiau jė
gos, įskaitant vyresniuosius
pareigūnus saugumo tarny-

BUVUSIŲ KGB-STŲ APKLAUSINĖJIMAI
BUS TĘSIAMI
• Praėjusių metų rugpjūčio 5 sakė R. Martinkėnas. Pasak
dieną pasibaigus pusmečio lai jo, savo ryšius su KGB dekla
kui, kuomet buvo galima pri ravo ir tie. kurie buvo verbuo
pažinti savo ryšius su KGB, jami pokario metais, ir agen
tarpžinybinėje komisijoje buvo tai, užverbuoti
1989-1990
užsiregistravę 1,500 asmenų.
metais, taip pat visų sociali
Kaip rašo „Respublika", spe nių sluoksnių atstovai.
ciali darbo grupė, remdamasi
1999 m. lapkritį Seimas pri
Lietuvos ypatingajame ar ėmė įstatymą dėl asmenų, su
chyve saugomais išlikusiais sijusių su Lietuvą 1940-1990
KGB dokumentais, tikrina, ar metais okupavusios SSRS spe
pateikti duomenys teisingi. cialiosiomis tarnybomis, prisi
Paskutiniai užsiregistravę as pažinimo, įskaitos ir prisimenys bus apklausti tik kovo pažinusiųjų apsaugos. Anot
mėnesį.
įstatymo, buvę slapti, bendra
Tarpžinybinės komisijos, re darbiai per 6 mėnesius turi at
gistruojančios buvusius agen vykti registruotis, savano
tus, narys, Valstybės saugumo riškai raštu prisipažinti Lietu
departamento pareigūnas Ri vos valstybei apie slaptą ben
mantas Martinkėnas užtru dradarbiavimą su buvusios
kusį duomenų nagrinėjimą SSRS specialiosiomis tarnybo
aiškina tuo, kad dauguma mis, atskleisti jiems žinomą
žmonių kreipėsi į komisiją per informaciją apie spectarnybų
paskutines dvi registracijos
veiklą ir perduoti dokumentus
savaites, todėl tikrintojams
ar daiktus, susijusius su buvu
teko didelis darbo krūvis.
sios SSRS specialiosiomis tar
R. Martinkėnas neabejoja, nybomis.
kad prisipažinti atėjo ne visi
(BNS)
bendradarbiavusieji su KGB.
„1990 metais daug kas išva
žiavo iš Lietuvos, per 10 ne
priklausomybės metų vieni
mirė, kiti išsigando. Sąly
giškai galima teigti, kad nuo
pokario iki 1991-ųjų bendra
darbiavusių su KGB asmenų
Lietuvoje buvo apie 30,000",
bose, tapo nepasisekusio 1991ųjų Rugpjūčio pučo dalyviais.
2001-ųjų sausio pasaulio is
torija yra žymia dalimi nulem
ta tos nakties Vilniuje prieš
dešimtmetį, tos konfrontaci
jos, taip išgąsdintos sovietų
vyriausybės ir žmonių, kurių
tikėjimas teisingumu reiškė,
kad jie pasiruošę paaukoti sa
ve dėl laisvės.

Su laiškais, laikraščiais ir
kita korespondencija, ant ra
šomojo stalo atsiranda pernai
gruodžio mėnesio „Laiškų lie
tuviams" numeris. Patrauklus
(aišku, kalėdiškas) viršelis,
skoningas išdėstymas, gerai
pažįstamos skyrelių vinjetės
(dail. Rasos Sutkutės). Rodos,
taip ir traukia pavartyti, pa
skaityti, pasidžiaugti.
Juk daugiau kaip pusšimtį
metų esame pripratę kas mė
nesį sulaukti šio „laiškų laiš
ko", nors tenka juo dalintis su
visais lietuviais — anksčiau
tik užsienyje gyvenančiais, da
bar jau ir tėvynėje (žinoma,
žurnalas ir geležinėje uždan
goje atrasdavo vieną kitą ply
šelį, pasiekdamas katalikiš
kos, patriotiškos spaudos iš
troškusius tautiečius). Tačiau
nepavydu buvo šiais „laiškais"
dalintis su kitais — tai tary
tum mus visus dar labiau su
jungė į vienos šeimos, vienos
tautos narius. Visiems pakako
ir patarimų, ir įdomių pasi
skaitymų, ir gražių minčių.
O kas galėtų apskaičiuoti
vien kalbos kertelės vertę? Su
maniai ir pavyzdingai paties
redaktoriaus kun. Juozo Vaišnio, SJ, vedami, šie skyreliai
ne vienam, ypač toli nuo Lie
tuvos augusiam, padėjo „išeiti
tikrą lituanistikos universite
tą". Iš tikrųjų tėvas Vaišnys
jau daug metų yra mūsų, čia
gyvenančių, pagrindinis lietu
vių kalbos autoritetas. Jeigu
jis kuriuo klausimu pasisakė,
tai galima tikėti, remtis ir pa
tarimu pasinaudoti. Ypač tai
pasidarė aktualu, iš mūsų aki
račio pranykus žymiesiems li
tuanistams — Saliui, Skar
džiui, Barzdukui ir kt., taip
pat ir visai, lietuvių kalbos
klausimus nagrinėjančiai ar
jais pasisakančiai periodikai.
Ne vien Čikagoje, bet ir kituo
se lietuvių telkiniuose vyravo
įsitikinimas, kad tik kun.
Vaišnys yra visų lietuvių kal
bos niuansų — įskaitant kir
čiavimą — specialistas. Daug
kartų girdėta, kad kai kurie
žmonės net vengdavo, su juo
susitikę, ilgiau pasikalbėti,
kad kartais neiššauktų „pa
mokslo" už netikslų išsireiš
kimą (o, kaip jis kovojo su
rusiškos kilmės ,j>irmo sau
sio, šešiolikto vasario, dvi
dešimt devinto gruodžio")...

Kiek straipsnių, nuotraukų,
temų... Be to, dar kasmetiniai
konkursai, kuriuos per pa
starąjį dešimtmetį savo raši
Dr. Paul Goble yra Laisvosios
niais tiesiog užgožė dalyviai iš
Europos Radijo direktorius. Laisvo
Lietuvos. Ir visuomet atsirado
sios Europos Radijo sausio 15-osios
komentaras. Iš anglų kalbos vertė „Laiškų lietuviams" redaktorius mecenatų konkursų premi
joms, netrūko vertinimo komisi
Darius Furmonovičius.
kun. Juozas Vaišnys, SJ.

buvo tik parudavusi silkė ir konservai.
Ten persėdome į kitą autobusą ir važiavome į GornoAltaiską.
Jau čia prasidėjo kalvos, toliau ir kalnai.
Teta mus pasitiko su ašaromis akyse. Ji jautė, kad
jos jėgos silpsta ir kažin, ar daugiau kada mus bepamatys.
Aldonas buvo vedęs rusaitę urologę-chirurgę Niną
Ivanovną. Jie augino du berniukus. Vyresnysis Alek
sas svajojo gyventi Lietuvoje, todėl pirmas atvažiavo į
Lietuvą, baigė mediciną, dirba LOR gydytoju. O Vikto
ras baigė studijas Maskvoje, dabar Vilniuje dirba sto
matologu.
Visa Šeima medikai. Tėvai 1998 metais pagaliau per
sikėlė gyventi į Lietuvą. Gavo Vilniuje butą.
Vladas vedė altajietę, turi du vaikus. Į Lietuvą neža
da grįžti. Ten jo naujoji tėvynė.
Kai jaunystėje buvau atvažiavus į Gorno-Altaiską,
niekur iš miesto neteko išvažiuoti, šiek tiek su Rita
vaikščiojau po kalnus. O dabar abu pusbroliai jau tu
rėjo mašinas ir mes galėjome daug daugiau visko pa
matyti.
Aldonas dirbo gydytoju Kutaše (kur pirmą kartą bu
vo apgyvendinti) turėjo savo didžiulį bityną.
Kutaše aplankėme kapines, kuriose buvo palaidoti
vieni lietuviai. Kapai neaptverti, apaugę žole, kryžiai
mediniai, sulinkę, nusvirę, kiti guli ant žemės. Visur
išlikę lietuviški užrašai, nors ir nepilni. Tos kapinės
labai (ant Katunės upės kranto) mane sujaudino.

O pati Katunės upė nelabai plati, tai ne Obė, vanduo
sraunus ir šaltas, — ten niekas nesimaudo. Net keltas
su mašinomis ir žmonėmis nuskendo, atsitrenkęs į ak
menį. Niekas neišsigelbėjo.
Mums viešint, Vladas atostogavo, turėjo laiko, todėl
nemažai mus pavėžino Bijsko-Čiuisko trakto keliais.
Vaizdas neišpasakytai gražus. Kelias ėjo serpentinu
tarp kalnų. Kalnai iš šiaurės pusės apaugę medžiais,
krūmais, o iš pietų — visai pliki. Juo aukščiau kilome
į kalnus, tuo stipriau ausyse spengė, kaip lėktuve.
Kalnų papėdėje išsiliejusios upės vaga. Kaimai labai
skurdūs, namai mažuliukai (kad nereikėtų daug kū
renti). Pilnos gatvės vaikų su guminiais botais, nors
karšta vasaros diena, o gatvėse vaikšto daug kiaulių.
Vladas nuvežė Čiuisko keliu visai netoli Mongolijos
sienos. Pats įlipo į aukštą kedrą, pnmėtė kankorėžių,
kad parsivežtume namo kedro riešutų.
Važiuojant matėme ganantis gyvulius, kurie išvesti
iš arklio ir karvės. Juos sunkvežimiais vežė į Mongo
lijąTeko būti ir veikiančiose kapinėse, kurios yra kalnų
šlaituose. Žoįė sulig žmogaus Ogiu, nieks ten neravi,
nesodina gėlių\ kapai kalnuose neaptverti.
Dar Vladas vėžė mus pasikasti bulvių. Važiavo be
kelio, tiesiog kalno šlaku. Labai baisu žemyn važiuoti.
O bulvės didžiulės, auga be jokių trąšų.
Važiuojant Čiuisko keliu. Vladas sustojo prie šal
tinio. O koks skanus kalnų šaltinio vanduo.
Pasisvečiavome mes apie dešimt dienų, laikas buvo

Bindokienė

jau

jos narių (niekas nebūtų
drįsęs pasakyti kun. Vaišniu:
,,ne", jeigu jis prašė ar kvietė'.
Tiesa. „Laiškai lietuviams",
kaip ir visa užsienio lietuvių
periodika, pradėjo vis dažniau
skaitytojų mažėjimu nusi
skųsti, ir dėl kitokių negalių
pasiguosti. Viena jų, aišku, ir
paties redaktoriaus amžiaus
slinktis. Šiaip ar taip, jis tą
naštą, galima sakyti pats vie
nas, tempė daugiau kaip 50
metų. Nors redakcijos kolegi
joje visuomet buvo eilute pa
vardžių, bet ne visi ten su
rašytieji savo įnašą į redakci
jos darbo kasdienybę įliedavo.
Tačiau manėme, kad ..nega
lavimai" nebuvo mirtini, nes
žurnalo puslapiuose apie juos
užuominų (net skaitant tarp
eilučių) nebuvo. Iki praėjusių
metų pabaigos, kai pasirodė
trumpas, bet karteliu dvel
kiantis, redaktoriaus prane
šimas, kad nuo naujų metų
,„Laiškai lietuviams" sustab
domi... Bet turbūt ne visi ta
žinia norėjo patikėti. Net pats
redaktorius išsitarė, kad gal
būt dar atsiras kažkokia iš
eitis.
Gruodžio mėnesio žurnale
jau pasisako t. jėzuitų provin
cijolas kun. Antanas Saulaitis.
„Finansiškai nebepajėgiame
išlaikyti 'LL', kasmet turėję
stambią sumą pridėti". Vadi
nasi, koją pakišo finansai?
Tad dėl ko tylėta? Žurnalas
daugeliui svarbus ir reikalin
gas, jeigu būtų bent puse lūpų
išsitarta, kad štai jam gresia
toks pavojus, skaitytojai ir
šiaip geros valios lietuviai tik
rai būtų atėję į pagalhą. 0 jei
gu jau kitos išeities nebeliko,
galėjome bent apie tai pasi
kalbėti, padiskutuoti, gal pa
siūlyti išeičių. Juk šie ..Laiš
kai" buvo skirti visiems lietu
viams, taigi ir apie jų likimą
reikėjo painformuoti, pasida
linti rūpesčiais. Kodėl toks
„įsakymiškas" sprendimas, ta
rytum kitų nuomonė nebe
svarbi? Nenuostabu, kad žmo
nės nusiminę, net įsižeidę, už
siiminėja gandais, kurie tikrai
nėra naudingi t. jėzuitų reika
lams.
Žinoma, čia nieko pakeisti
negalime, nes sprendimas jau
padarytas. Tik negalime taip
atkištinai, be skaudaus jaus
mo užversti paskutinį „Laiškų
lietuviams" numerį, negalime
nepadėkoti ir kun. -Juozui
Vaišniui už jo darbą, pasi
šventimą. Nors jis mums
„margų gromatėlių neberašys.
bet nei jo, nei tų „gromatėlių".
niekuomet nepamiršime...

grįžti namo. Išvažiuojant paskutini kartą mačiau tetą.
nes netrukus ji mirė ir palaidota šalia dėdės didelio
kalno šlaite.
Laimingai su dovanomis (Aldonas padovanojo pilną
kibirą kvepiančio kalnų žolėm medaus iš Kutašo bity
no), grįžome į Barnaulą. o iš ten lėktuvu į Lietuvą.
Dabar labai gailiuosi, kad neaplankėme Kamniaus.
kuriame praleidau pačias sunkiausias tremties die
nas. Į Kamnių dabar važiuoja traukiniai. Kas nepada
ryta, tai nepadaryta. Daugiau aš ten nebenuvažiuosiu.
tik nuklysiu retkarčiais mintimis.
Baigdama šią savo istoriją, dar noriu papasakoti
apie savo gerąjį, mylimą tėvelį Juozą Linartą.
Kaip jau rašiau, su mama per visą karo laikotarpį
galvojome, kad tėvelis su Vytuku pasiliko Lietuvoje.
Mama dar karo metu rašė užklausimus į Maskvą, į
Sverdlovsko ir Krasnojarsko lagerius, ieškodama vyro.
Bet iš visur gavo neigiamą atsakymą, kad jo ten nebu
vo.
Karui pasibaigus, gavome iš tetos Liolės žinią, kad
tėvelis pats po mūsų išvežimo nuėjo į NKVD ir pa
prašė, kad jį nuvežtų pas šeimą. Sužinojusios abi su
mama, labai verkėme.
1991 m. paskelbus nepriklausomybę, pas mus iš Pa
nevėžio atvažiavo Antano sesers vyras Antanas Šimė
nas. Jis buvęs partizanų ryšininkas. Panevėžyje buvo
išrinktas atstovu.
(B.d.)

\

D R A U G A S , 2001 m. vasario 1 d., ketvirtadienis

S K E L B I M A I

„RAUDONOSIOS ROŽĖS
ORDINAS" IR KOLEKTYVIZMO
PAMOKOS
A U D R O N Ė V. Š K I U D A I T Ė
Taip j a u atsitiko, k a d pra
ėjusią savaitę Lietuvoje ma
siškai budo kolektyvizmo j a u s 
mas: buvę k o m u n i s t a i j a u a n t 
rą kartą pakeitė p a v a d i n i m ą
ir įstojo į r a u d o n o s i o s rožės
ordiną", t a p ę savo buvusių
konkurentų
socialdemokratų
bendrapartiečiais; Krikščionių
demokratų partijos valdyba
dėl jungtuvių pagaliau užspeit ė Krikščionių d e m o k r a t ų są
jungos vadą Kazį Bobelį; „Ap
žvalgos" laikračiui
Laima
Andrikienė davė pasikalbė
jimą, kuriame ji v a s a r i o 17 d.
pakvietė visas d e š i n i ą s i a s ir
centro partijas pokalbiui dėl
bendro darbo;
Moderniųjų
krikščionių d e m o k r a t ų sąjun
ga savo suvažiavime priėmė
rezoliuciją apie visų
trijų
krikščioniškų
demokratinių
jėgų vienijimąsi, k o n s t a t u o d a 
ma, kad „krikščioniškosios de
mokratijos politinių j ė g ų skai
dymasis, vidiniai n e s u t a r i m a i
ir nereikalinga konkurencija
yra nenaudinga šalies politi
nei raidai, silpnina politinių
jėgų konsolidaciją ir m a ž i n a
krikščioniškosios demokratijos
atstovavimo įvairiuose val
džios lygmenyse galimybes".
Ir modernistų svečių — centro
dešiniųjų partijų vadovų, ku
rie sveikino suvažiavimą, kal
bų pagrindinė miritis t a i p p a t
buvo apie bendrą d a r b ą .
Nors pirmaisiais b e n d r o dar
bo pionieriais g a l i m a b ū t ų lai
kyti Seime k a r t u d i r b a n č i u s
socialliberalus ir l i b e r a l u s (su
centristais bei moderniaisiais
krikščionimis
demokratais),
bet r a u d o n o s i o s rožės ordino"
įsisteigimas vis dėlto, pasiro
do, buvo didesnis įvykis ir pa
s k a t a kitoms politinėms j ė 
goms. Ar vėl reikės s a u s i o 13osios, k a d susivienytume? —
kažkas pastarosiomis dieno
mis metė klausimą. Gali būti,
kad centro dešinės s p a r n u i
„raudonosios rožės o r d i n a s " ir
yra ta grėsmė, kurios akivaiz
doje bus lengvesni pokalbiai
— ir krikščionių d e m o k r a t ų
trims partijoms, ir v i s a m cent
ro dešinės s p a r n u i , n e s naujoji
jėga deklaruoja 15,000 n a r i ų
jėgą. Tiesa, p a n a š i u s skaičius
oficialiai rodo ir konservatoriai^-bet kadangi j i e S e i m e teturi'tik 9 atstovus, šie skaičiai
konkurentams neimponuoįa.

su Bobeliu — nors jis visada
buvo populiarus, bet j a m trū
ko armijos. Konkurentai pa
juokaudavo, kad jis teturi 30
žmonių. Žinoma, n a t ū r a l u ,
k a d su tokia armija netoli
nueisi: ir per Seimo rinkimus
d a u g i a m a n d a t ė s e apygardose,
k u r lošdavo partijų sąrašai, jo
partija, ir prezidento
rinki
muose jis p a t s tegavo trupi
nius.
LKDP nuo pat jos atsikū
rimo, š t a i j a u dešimt metų,
kaip n e k a r t ą yra konstatavę
ir j ų rėmėjai išeivijoje, visada
turėjo atvirkščią — vadų prob
lemą. I r partijos skilimas Pernai gruodžio 12 d. PAC — Amerikos Lenkų kongreso įstaigoje, VVashington, DC, įvyko priėmimas. Iš kaires:
prieš m e t u s didžia dalimi įvy pik. Casimir Lener, PAC Vašingtone atstovas, Sophia Miskevvich, PAC įstaigos direktore, Audronė Pakštienė,
ko dėl s t i p r a u s vadovo nebuvi LB Krašto valdybos įstaigos direktore Vašingtone, ir Lenkijos ambasadorius JAV-se Przemyslaw Grudzinski.
mo: užteko Algirdui S a u d a r 
gui s u p a s u o t i , ir š u s t a u s k i n ė s riukaitis. Modernistams iš ti naujų programų — jos yra bepersigrupuotų, ateities ne
jėgos p a ė m ė vairą į r a n k a s , ėjus, likusioji dalis pasidavė išaugusios iš vienų šaknų — turi. Susijungimo euforija pa
išvairuodamos partiją į lan buvusių komunistų įtakai. So- tik padirbėti prie bendro sta lietė tik tuos 15,000 žmonių
kas. Taigi, ir Kazio Bobelio, ir cialdemokratija-2000 liko kol tuto, kuris įteisintų frakcijas (jeigu skaičiai neišpūsti), nors
konkurentus.
susijungimo atveju visų k r i k š  kas be didesnių perspektyvų, ir nuomonių įvairovę. Visus ir nugąsdino
čionių d e m o k r a t ų galimybės nes naujasis darinys — susi turėtų suvienyti mintis, kad Rinkimuose šie skaičiai gali
rinkimuose
padidėja. J e i g u jungusi ir turinti 15,000 narių moralės ir padorumo elemen turėti menkos reikšmės, ką
prie šio darinio ryštųsi prisi Socialdemokratų partija — su tas valdžioje dar nėra išnau rodo konservatorių pavyzdys.
jungti ir d a u g i a u mažųjų par sišlavė visą kairįjį sparną, dotas, o jie tokį potencialą tu Šiuose, prieš pusmetį įvyku
tijų (moderniųjų suvažiavime bet... Sveikinimo žodyje jun ri. Kolektyvinio darbo ir de siuose, Seimo rinkimuose so
V. Bogušis pajuokavo: „O a r giamojo suvažiavimo dalyvių mokratijos įgūdžiai, gerai iš cialdemokratinei koalicijai ne
negalėtų būti ir ketvirtoji", džiaugsmą prigesino Artūras mokus gyvenimo pamokas, pasisekė paimti daugumos,
kiekvieneri būsimieji rinkimai
t u r ė d a m a s galvoje ir Demok Paulauskas, sakydamas, kad yra įgyjami.
jų
svorį vis dar mažins, nes
Taigi, centro dešinės sparne
r a t ų partiją, kurios vadas vienijimasis teikia pasitenki
vis
daugiau jų rėmėjų išmirs
Saulius Pečeliūnas buvo a t ė  nimo tik prieš jungtuves, po vilties yra. Deja, kairiajame —
natūralia
mirtimi. O j a u n i m a s
j ę s pasveikinti modernistų), jungtuvių prasideda skyrybų jokių prošvaisčių, nes čia vis
turi
ką
nešti
a n t s a v i pečių ir
procesai. Tai jis sakė iš savo dar dirbama iš praeities re
vaizdelis b ū t ų visai neblogas.
be
komunistinės
prac.ties naš
Ar y r a subrendusi tokia si karčios patirties. Reikia lauk zervų. Pokomunistinis pasau
tos.
tuacija krikščionių demokratų ti, kad nemalonūs bendro gy lis, kap jis besivadintų ir kaip
venimo aspektai pradės grei
aplinkoje?
Apačiose, kaip teko patirti, tai ryškėti, ir oocialdemokk a l b a n t i s su eiliniais n a r i a i s , ratija-2000 dar sulauks savo
n ė r a jokių kliūčių. Stringa rei valandos, kai į jos gretas pra
kalai n e b e n t LKDP viršūnėse, dės perbėginėti savarankiškai
Prancūzija lietuviams buvo o valdybos pirmininke — Ona
bet, k a i p prognozuoja optimis- galvojantys žmonės.
nuo seno žinoma, bet apsigy Bačkienė. Bendruomenės būs
Partijų skilimai atkreipė dė venti joje pradėjo po 1831 me tine tapo Stasio ir Onos Bačtiškiausieji,
po
būsimosios
konferencijos į valdybą ateis mesį į vidaus problemas ir pri tų sukilimo. Paryžiuje gyvenę kių butas, kol jie nepersikėlė į
kiti žmonės, ir reikalai paju vertė jas įvardinti, tik, deja, lietuviai palaikė ryšius tarpu Vašingtoną (JAV) 1960 me
dės. Dsi šiol paprastai būdavo, ne visur bus įmanoma tas savyje, nepamiršo Lietuvos. tais, vėliau 26 r u e de Navarin.
kad
savotišku
k a m e r t o n u problemas pašalinti. Dėl vadų 1918 metais paskelbus Lietu Čia veikė Lietuvių studentų
LKD partijoje t a r n a u d a v o įvy pertekliaus greitu laiku nenu vai nepriklausomybę, Prancū draugija, ateitininkų draugo
kiai Vilniaus skyriuje. O prieš simato jungimosi procesų bu zijos lietuviai talkino atgimu vė, Lietuvių federalistų sąjun
savaitę vykusiame LKDP Vil vusiame konservatorių, ku siai Lietuvai, jos pasiuntiny ga, kurios pirmininku buvo E.
n i a u s skyriaus visuotiniame riais tapo dalis sąjūdininkų, bei Paryžiuje. 1926 metais Turauskas, pulk. J . Lanskosusirinkime už susijungimą lauke. Kaip buvo ryšku iŠ Mo paryžiuje buvo įsteigta lietu ronskis. E. T u r a u s k a s globojo
pasisakė apie du trečdaliai na derniųjų krikščionių demokra vių studentų draugija. Pasau ir lietuvių žurnalistų būrelį.
rių. I r tai natūralu, nes stag tų sąjungos suvažiavimo sve linės parodos metu 1937 me Nuo 1946 metų pradėjo veikti
nacija po subyrėjimo labai čių kalbų, nėra galimybių, kad tais
Paryžiuje
koncertavo Lietuvių katalikų misija Pary
aiški, ir n e tik LKDP. N u k r a u  kuri konservatorių šaka suge Kauno Vytauto Didžiojo uni žiuje, kurią oficialiai įteisino
j a v i m a s j a u č i a m a s ir vienoje, bėtų prie savęs pritraukti ne versiteto studentų choras, va 1948 metais. Šiai misijai vado
ir kitoje pusėje: modernistams didelių partijų grupuotes. Ga dovaujamas K. Kavecko.
vavo tėvai jėzuitai J . Kubilius,
t r ū k s t a masių, o partijoje — limas nebent mažųjų partijų
1944 metų rugsėjo 15 dieną K. Pečkys ir kunigai dr. F. J u 
iniciatyvos. J o s duodavo j a u n i  priešrinkiminis aljansas, bet Paryžiuje buvo įkurta Prancū cevičius, kun. J o n a s Petrošius
mas ir aktyvioji inteligentija, čia vėlgi iškils bendro vado zijos lietuvių šalpos draugija, (nuo 1955 metų iki dabar).
kurios didesniąją dalį mo problema, nes beveik visos kurios veiklą prancūzai pri J a m sielovadą vėliau pratęsė
šios partijos turi ambicingus pažino tik 1947 metais, ir ir Belgijoje.
Nėra to blogo, k a s neišeitų į dernistai išsivedė.
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nors ir neryžtingi, b e t žings sąmoningai ir apgalvotai: vie praeities, jis nesusikompromi Prancūzijoje patarėją dr. Stasį jos darbą Sąjūdyje tęsė O.
niai jau kuris laikas d a r o m i iš ni perėjo į naują darinį, kad tavęs valstybės t u r t o dalybo A. Bačkį. Taip BALFas galėjo Bačkienė, B. Venskuvienė ir
visų trijų pusių — t.y., ir mo pademonstruotų tiesiog rė se. Žmonės, ypač kaime, pla tikslingiau paskirstyti siun E. Turauskienė — jos dalyva
dernieji, ir konservatyvieji kli kiančius poreikius atsinaujin čiai argumentuoja, kad dakta čiamą paramą maisto produk vo ir Pasaulio katalikų moterų
bina Kazį Bobelį, Krikščionių ti, o kiti, taip pat būdami savo ras iki šiol daro nemokamas tais ir pinigais čia gyvenu organizacijų unijos tarptauti
demokratų sąjungos vadovą, prigimtimi modernistai, liko operacijas. Jis kalbus, neven siems lietuviams. Prie šalpos nio biuro veikloje.
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krikščionys demokratai jau
yra kažkuo p a n a š u s į Algirdo
1952-1953 metais buvo pa
Brazausko. Jiedviem niekada procesai visoje valstybėje, t a i p turės vieningą politinį darinį, liau pirmininkavo P r a n a s Dulevičius.
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Kon
riuosius kampus. Bet, reikia
1954 metais įvyko Pasaulio
sistumdydami del konkrečios
vietos, jie neišeina iš a u k š  servatorių partijoje, iki jai su manyti, čia šitas procesas bus tarimus 1947 ir 1952 metais Lietuvių Bendruomenių Euro
pos kraštų pirmininkų suva
čiausių apklausų pozicijų. Da skylant, kaip dabar pripažįs daug lengvesnis negu socialli Paryžiuje.
1953 m. jvyko pirmieji rinki žiavimas, o 1957 metais Pran
bar madinga tokius žmones t a m a , vyravo Gedimino Vag beralams ir liberalams, nes
vadinti turinčiais charizmą. noriaus diktatūra. Socialde krikščionys demokratai vieni mai į Prancūzijos Lietuvių cūzijos Lietuvių Bendruome
Bet vienas B r a z a u s k a s buvo mokratų partijoje spurdėjo ne kitus pažįsta, žino vieni kitų Bendruomenes tarybą, šios nių apylinkių pirmininkų ir
grupelė, silpnąsias ir stipriąsias puses. tarybos pirmininku buvo iš seniūnų suvažiavimas.
niekas, kol aplink jį nesusi- didelė modernistų
kurią
vis
t
r
a
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Vytenis
And- Reikia tik noro. Nereikės kur rinktas Eduardas Turauskas,
1961 metų Vasario 16-tos
būrė kairiųjų armija. Taip ir

IŠ PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS ISTORIJOS

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOaUO. NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3206 1/2 West 95th Street

T«i. (706) 424-8654
(773) 681-8664
Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
Reikalingi darbininkai naktiniam
ir dieniniam parduotuvių valymui
Illinois ir gretimose valstijose.
Kai kur galima važinėti iš Čikagos
T e l . 773-476-2247;

773-251-6101; 773-612-6136.
MILDUN Medicinos centras
siūlo vienintelius Čikagoje
gydytojo padėjėjo kursus.
praktiką atliekant medicinos
įstaigoje. Padeda įsidarbinti.
Tel. 847-392-8080.
P a r d u o d a m a s automobilis
Ford Probe. Raudonos
spalvos, 2 durų, 1990 m.
Kaina $1,300.
Tel. 708-599^1399,
Rolandas.
Brighton Park Unuomoj&mas
butas.
Oak Lawn išnuomojamas butas
— $600 i men su šiluma ir eiektra.
Beverly išnuomojamas 4 miega
mųjų namas, yra 2 mašinų garažas.
Vakarinėje Oak Lawn dalyje, ra
mioje vietoje parduodamas „townhouse" — 4 miegamieji, 2 vonios.
Yra didelis dviejų mašinų garažas
Arti golfo Jaukas, baseinas, parkas.
Skambinti: 773-767-2400, First
Rate Real Estate, Aušra Padali
no.

proga Paryžiaus radijas trans
liavo lietuvišką
valandėlę,
skirtą pavergtai Lietuvai.
Nuo 1949 metų PrLB "leidžia
biuletenį, kuris 1954 metais
buvo pavadintas — „Prancū
zijos lietuvių žiniomis". Biule
tenyje pateikiama informacija
ir prancūzų kalba. 1949-1952
m. J o n ė Deveikytė-Navakienė
(Deveikė) redagavo biuletenį
„Darbo rankos", tai buvo lietu
vių darbininkų leidinys. 19451950 metais dr. S. A. Bačkis
leido „Questions Lithuaniennes". „Documentation et Ma
teriali*" išėjo 33 sąsiuviniai.
Nuo 1951 metų jis kartu su
J u r g i u Baltrušaičiu redagavo
„Bulletin Lithuanien" (išėjo 8
numeriai). Prancūzijos lietu
vių bendruomenės jaunime
leidinio „Vytis" pasirodė du
n u m e r i a i . 1966 metais kun. J.
P e t r o š i a u s rūpesčiu buvo iš
leista Sibiro maldų knygelė
„Marie sois notre Secours"
(Marija, gelbėk mus). Nuo
1968 m e t ų iki nepriklausomy
bės a t s t a t y m o Birutė Vensku
vienė redagavo JELTOS" biu
letenį prancūzų kalba.
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• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
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Alexander J. Mockus,
LTD
Realtors

,BUD" BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI
Bus. 773-767-6655; mob.: 773-259-3303
r"ax 773-767-9618

Medicinos įstaigai Wheeling,
IL, reikalingas masažistas.
Privalo turėti Amerikoje
I išduotą leidimą. Skambinti
tel. 847-392-8080.
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS.
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS. VIRYKLAS,
OSC VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624
Atliekame visus staliaus ir
smulkaus remonto d a r b u s .
Aukšta darbų kokybė, didelė
praktika JAV. Tikrai žemos darbų
kainos. Tel. 773-2544)759,
mob. 847-525-9275, Žilvinas.
Lietuvių kalba buvo dėsto
ma Aix-en-Provence universi
tete ir Paryžiaus Rytų kalbų
ir civilizacijų institute nuo
1975 metų (Institut national
des langues et civilisations
orientales-INALCO). Čia ją
nuo 1979 iki 1985 metų dėstė
Žibuntas Mikšys. Jis J e a n Pierre Menthanon slapyvar
džiu parašė knygelė JLa Lithuanie, pays entre deux
mondes" (Lietuva,
kraštas
tarp dviejų pasaulių), kurią
1982 metais išleido PrLB.
Antra laidą išspausdino „Bal
tos lankos" Vilniuje.
Pokario metais Paryžiuje gy
veno ir dirbo menininkai Vy
tautas Kasiulis (1918-1995),
Antanas Mončys (1921-1993),
Pranas Gailius, Adomas Rau
dys ir Žibuntas Mikšys, moks
lininkai Algirdas Julius Grei
mas (1917-1992), Jurgis Balt
rušaitis 1903-1988), Jonė De
veikytė-Navakienė (Deveikė)
(1907-1965), Georgės Matorė
(1908-1998).
Prancūzijos lietuvių žinias,
2000 m. gruodis

Sausio 13-osios minėjimas Mairono l't mokykloj''. Lemonte. Ii kairė*:
Kazimieras Gurauskas, Kristina Ųmnn, Justas Palioms, Tomas Vodicka,
Raimondas Čepelė, Justina Ramanausk.utr, Imas Mikalčius, Vida Mikalciote. Rota Grigaliūnais, Antanas Petkui.
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RENGINIAI ČIKAGOJE
2001 METAI

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2001 m. sausio
mėn. 27 d., po sunkios ir ilgos ligos Arbor Hospice, Ann
Arbor, MI, mirė mūsų mylima Žmona, Mamytė, Sesutė,
Teta ir Uošvienė

BALANDŽIO MĖN.

1 d., sekmadieni — Čika
gos ir apylinkių Nekalto Pra
3 d., šeštadieni — Mairo sidėjimo Švč. M. Marijos se
nio lituanistinės mokyklos serų vienuolijos rėmėjų me
„Žvaigždžių vakaras" PLC, tinė šventė: 2 vai. p.p. Tėvų ,
Lemonte.
jėzuitų koplyčioje šv. Mišios
4 d., s e k m a d i e n i — Lietu už gyvus ir mirusius narius. 3
vos Vyčių tradicinis „Lietuvos vai. p.p. Jaunimo centro didž.
Velionė gyveno Manchester, MI. Gimė 1912 m. kovo
prisiminimų" pokylis 5 vai. salėje programa ir vakarienė.
mėn. 1 d., LTcmergėje. J JAV atvyko 1950 m.
p.p. Martiniąue pokylių rūmų
Giliame liūdesyje liko: vyras Adolfas; dukra Dalia ir
— LB Lemonto apylinkės
didžiojoje salėje.
žentas Richard Lee; sesutė Helė Grigienė su šeima
metinis narių susirinkimas
— Beverly Shores, IN, Šv. PLC Didžiojoje salėje tuoj po
Kaune; brolis Stasys Kisielis, Jonavoje, pusbrolis Vytas
Onos bažnyčioje vyks Beverly šv. Mišių. Bus renkama nauja
Petruševičius su šeima Franklin, Michigan; pusbrolis
Shores Lietuvių klubo susirin valdyba.
Romas Petrulis Cleveland; ir pussesere Genutė Trečio
kimas tema — „Žemaitijos
kienė, New Jersey valstijoje.
6 d., — penktadieni —
kryžiai".
Gedulingos šv. Mišios už a.a. Sofiją bus aukojamos
Amerikos lietuvių gydytojų są Kun. dr Arvydo Žygo primicijose „tėviškėje", Šv. Antano parapijoje, Cicero, IL, š.m. sausio 13 d., aukas prie ai1 1 d . , s e k m a d i e n i — Lie jungos Čiurlionio galerijoje, toriaus neša 'iš kaires): kun Arvydo brolis Vytenis Žygas, teta Laima Vaičiūniene ir brolio žmona Dalia
šeštadienį, vasario mėn. 3 d., 10 vai. r. Dievo Apvaizdos
tuvos Nepriklausomybės mi Jaunimo centre rengiamas Žygiene. Jono Kuprio nuotrauka.
bažnyčioje. Po Mišių velione bus palaidota Holy Sepulnėjimas: 10:30 v.r. šv. Mišios medicininis seminaras.
chre kapinėse, šalia sūnaus a.a. Vilio Vasiulio.
pusmetinis susirinkimas Šau
rų ir veteranų krepšinio
SPALIO MĖN.
Švč. M. Marijos Gimimo lietu
28 d., šeštadieni - JAV lių namuose.
pirmenybės kovo 31-baianNuliūdusi š e i m a .
vių parapijos bažnyčioje. Mi LB Vidurio Vakarų apygardos
7 d., sekmadienį — Brigh džio 1 d. Hamiltone, ONT, Ka
23
d.,
šeštadieni
—
Tradi
nėjimas Maria aukšt. mokyk suvažiavimas „Bočių menėje",
Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel.
ton Parko lietuvių namų savi nadoje. Vykdo Hamiltono LSK
los salėje. Rengia ALTo Čika PLC, Lemonte. Pradžia 9 v.r. cinės šaulių Joninės Šaulių
313-554-1275.
ninkų gegužinė Šaulių na- „Kovas",
namuose.
gos skyrius.
28 ir 29 d., savaitgali —
24 d., sekmadieni — rauose.
18 d., s e k m a d i e n i — LB ŠALFASS -gos metinis jaunu Anglijos lietuvių klubo gegu
— Vysk. Motiejaus Valan
Brighton Parko apylinkės ruo čių krepšinio turnyras Le žinė Šaulių namuose.
SEIMŪNAI KOVOS SU
čiaus minėjimas Jaunimo cen
šiamas Lietuvos Nepriklauso monte.
KORUPCIJA
tre. Rengia JAV LB Kultūros
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
LIEPOS MĖN.
mybės
minėjimas — 10:30 29 d., sekmadieni — Čika
taryba.
Septyni parlamentarai jkūv.r. šv. Mišios Švč. M. Marijos gos Lietuvių operos Donizetti
13 d., šeštadienį — JAV rė laikinąją „Skaidrumo vals
1 d., sekmadieni — 37-tas
Nekalto Prasidėjimo parapijos „Meilės eleksyras" operos pas
metinis debiutančių pristaty LB 50 metų minėjimas-aka- tybėje" darbo grupę. Konser
bažnyčioje. Po Mišių minėji tatymas Morton mokyklos au
mo „Gintaro" pokylis Hilton demija Jaunimo centre. Ren vatorių suburtai grupei, ku
mas parapijos salėje, West 44 ditorijoje.
riai taip pat priklauso Social
Oak Lawn pokylių salėje. Ren gia JAV LB Kultūros taryba.
St. ir California Ave..
— Vytauto Didžiojo šaulių gia Čikagos Lietuvių moterų
demokratinės
koalicijos, Jung
14 d., sekmadienį — Vy
mirė 2000 m . vasario m ė n . 4 d.
— Vasario 16-sios minėji rinktinės gegužinė Šaulių na klubas.
tinės
ir
Liberalu
frakcijų na
tauto Didžiojo šaulių rinktinės
Šv. Mišios bus aukojamos Šv. Teresės bažnyčioje
mas PLC Lietuvių fondo sa muose.
— „Vaiko vartai j mokslą" paskutinė šių metų gegužinė riai, vadovaus Andrius Kubi
Sunny Hills, FL.
lėje 12 vai. ruošiamas LB Lelius.
gegužinė, PLC sodeiyje, Le Šaulių namuose.
Po to bus pašventintas paminklas.
monto apylinkės valdybos.
GEGUŽĖS MĖN.
monte.
Kaip rašoma grupės pareiš
Taip pat šv. Mišios bus laikomos Lietuvoje ir Le
— „Ąžuoliukų" choro kon
24 d., šeštadieni — Maž8 d., sekmadienį — Vytau certas Maria mokyklos audi kime, šiandien viena iš svar
monte.
6 d., sekmadieni — LB
lietuviškas šiupinys 6 v.v. Balbiausių
Lietuvos
problemų
—
to
Didžiojo
šaulių
rinktinės
torijoje.
Rengia
JAV
LB
Kul
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti
zeko lietuvių kultūros muzie Brighton Parko apylinkės pie gegužinė Šaulių namuose.
nepakankamai
geras
korupci
tūros
taryba
a.a.
Antaną savo maldose.
jaus „Gintaro" salėje. Rengia tūs Švč. M. Marijos N. Prasi
jos
užkardymas.
Tai
stabdo
15
d.,
sekmadienį
—
Arki21
d.,
sekmadienį
—
Mažosios Lietuvos Lietuvių dėjimo parapijos mokyklos sa vysk. Jurgio Matulaičio palai
Nuliūdusi žmona, d u k t ė i r s e s e r y s .
Anglijos lietuvių klubo narių sąžiningo verslo plėtrą, valsty
lėje, West 44 St. ir California
draugija.
bės valdymą ir sėkmingą Lie
mintuoju paskelbimo šventė. metinis susirinkimas.
25 d., s e k m a d i e n i — Ave., po 10:30 vai. r. šv. Mišių, Švč. M. Marijos Gimimo para
tuvos
euroatlantinę integraci
23 d., a n t r a d i e n į — Su
— Pooperinis koncertas
JAV LB Švietimo tarybos ren
ja.
pijos
bažnyčioje
10:30
vai.
r.
bėmis, nes tik aktyvus pilieti
* Paskutinėje kardinolo
valkiečių draugios narių me
giama mokytojų konferencija Jaunimo centro didžiojoje sa šv. Mišios. Po Mišių — pa
Grupės
narių
įsitikinimu,
nės
visuomenės
pasipriešini
V
i
n
c e n t o S l a d k e v i č i a u s bu
tinis
susirinkimas
1
vai.
p.p.
„Bočių menėje", PLC, Lemon lėje. Rengia Čikagos Lietuvių minėjimas parapijos salėje.
Lietuvoje
turėtų
būti
daug
mas
korupcijai
gali
iš
esmės
veinėje
Kaune ketinama įren
Šaulių
namuose.
opera.
te. Pradžia 10 vai. ryto
veiksmingiau
diegiami
tarp
—
Venecuelos
lietuvių
klubo
pakeisti
situaciją",
rašoma
pa
gti
ir
atidaryti
jo atminimo
25
d.,
ketvirtadienį
—
Za
— Anglijos Lietuvių klubo
—Vytauto Didžiojo šaulių
tautinės
bendruomenės
tarny
gegužinė
Šaulių
namuose.
butą-muziejų.
Bendradarbia
reiškime.
rasiškių
klubo
narių
metinis
pusmetinis narių susirinki
rinktinės ruošiamos Užgavė mas Šaulių namuose.
— JAV LB Waukegan/Lake susirinkimas 1 vai. p.p Šaulių binės etikos reikalavimai, lai
Laikinoji
parlamentarų vimo sutartį, kuria numatoma
komasi demokratinio pasaulio „Skaidrumo valstybėje" grupė įrengti šį muziejų, trečiadienį
nės Šaulių namuose.
County
apyl.gegužinė/metinis
namuose.
15 d., antradieni — Suval
— Vilniaus operos solistės
susirinkimas vyks pavėsinėje
28 d., sekmadienį — Su valdžios veiksmų ir sprendi teigia esanti pasirengusi kons Kaune pasirašė arkivyskupas
kiečių draugijos narių pusme
Aušros Stasiūnaitės (mezzo,A", „Half Day Forest Preser valkiečių draugijos gegužinė mų skaidrumo principų, ge truktyviai ir efektyviai veikti Sigitas Tamkevičius ir kultū
riau įgyvendinami jau priimti sprendžiant šias svarbias Lie ros ministras Gintautas Kėvi
sopranas) koncertas Jaunimo tinis susirinkimas 1 val.p.p ve", netoli Vernon Hills, IL, 12 vai. Šaulių namuose.
Viešųjų ir privačių interesų tuvai problemas.
centre. Pradžia 3 vai. p.p. Šaulių namuose.
prie kelio 20 (Milvvaukee Ave),
šas. Kardinolo V. Sladkevi
LAPKRIČIO MĖN.
19 d^ šeštadieni — Poezi 2 m. į pietus nuo 60 kelio.
derinimo valstybės tarnyboje,
Rengia Amerikos Lietuvių ra
Iki šiol oficialiai opozicine čiaus butas-muziejus bus įren
jos diena Jaunimo centre. Pradžia 12 vai.
3 d., šeštadienį — Lietuvių Teisės į informaciją, Politinių yra pasiskelbusi tik kairioji gtas M. Valančiaus gatvės 6dijas.
fondo metinis vajaus už partijų finansavimo kontrolės Socialdemokratinės koalicijos ajame name bendromis Kauno
— Lietuvos nepriklausomy Rengia JAV LB Kultūros tary
29 d., sekmadienį — Ša baigimo pokylis Pasaulio lie bei Lobizmo įstatymai, visame
bės minėjimas vyks Liberty- ba.
frakcija. Pagal Seimo Statutą arkivyskupijos kurijos ir Kul
pasaulyje laikomi pagrindi opozicinėmis laikomos tos tūros ministerijos pastango
— Mažosios Lietuvos Rezis kių lietuvių klubo gegužinė tuvių centre, Lemonte.
ville Civic Center, 135 West
10 d, šeštadienį — JAV niais korupcijos užkardymo frakcijos ar koalicijos, kurios mis.
Church Street, Libertyville, tencinio sąjūdžio ir Mažosios Šaulių namuose.
(BNS)
— Amerikos Lietuvių Tau LB Waukegan/Lake County teisės aktais.
IL. Pagrindinis kalbėtojas bus Lietuvos fondo suvažiavimas
Seime paskelbtose politinėse
Giedrius Apokas, Lietuvos
— Pasaulio Lietuvių centro tinės sąjungos Čikagos sky apylinkės tradicinis , .Rudens*
„Mes manome, kad Lietuvos deklaracijose išdėsto jas nuo
Respublikos gen. konsulas Či metinis pokylis PLC, Le riaus gegužinė Ateitininkų pokylis 6 v.v. Country Sąuire, visuomenė yra per mažai su daugumos skiriančias nuosta koalicijos paskelbia alternaty
namų ąžuolyne.
kagoje. Pradžia 2:30 val.p.p. monte.
19133 West Highway 120, pažindinta su esančiomis ko tas. Taip pat Statute numaty vias vyriausybės programas.
Rengėjai - JAV LB Waukegan/
20 d.,sekmadieni — Poe
Grayslake, IL (45 ir 120 kelių rupcijos prevencijos galimy- ta, jog opozicinės frakcijos ar
(Elta)
RUGPJŪČIO MĖN.
Lake County apylinkės v-ba.
zijos diena PLC, Lemonte,
kampas).
rengia JAV LB Kultūros tary
5 d., sekmadienį — Be 18 d., sekmadienį — Tau
ba.
KOVO MĖN.
verly Shores, IN, Lietuvių klu ragės lietuvių klubo metinis
. 28 d., pirmadieni— Miru bo tradicinė gegužinė Lituani- narių susirinkimas Šaulių na
4 d., s e k m a d i e n i — Či siųjų pagerbimo dienos (Me- cos Parke.
muose.
kagos skautų ir skaučių Ka morial Day) iškilmės Šv. Kazi
25 d., sekmadienį — Lie
— Pensininkų klubo geguži
ziuko mugė PLC, Lemonte.
miero lietuvių kapinėse prie nė Šaulių namuose^
tuvos Kariuomenės šventė
— Vlado Putvio, Lietuvos Steigėjų paminklo. Pradžia 12
12 d., sekmadienį — JAV Šaulių namuose.
Šaulių s-gos įkūrėjo minėji vai. Ruošia Bendruomenės pa LB Vid. Vakarų apygardos
— „Žaltvykslės"
teatro
mas Šaulių namuose.
sauliečių komitetas ir Kapų apylinkių gegužinė PLC sode spektaklis Jaunimo centre.
10 d., šeštadieni — „Mar sklypų savininkų dr-ja, garbės lyje, Lemonte. Pradžia 12 vai. Rengia JAV LB Kultūros tary
gutis I F vakarienė.
sargyboje dalyvaujant šau
— Vytauto Didžiojo šaulių ba.
— Gavėnios susikaupimas liams, jūros šauliams ir ramo- rinktinės gegužinė Šaulių na
GRUODŽIO MĖN.
Ateitininkų namuose, Lemon vėnams.
muose.
te. Ruošia Ateitininkų namų
19 d., sekmadienį —
2 d., sekmadienį — Tilžės
BIRŽELIO MĖN.
valdyba ir Akademinio Skautų
„Draugo" metinė gegužinė Akto paskelbimo 83-čios su
sąjūdžio Čikagos skyrius.
3 d., sekmadieni, — Jau Marijonų sodelyje, Čikagoje.
kakties minėjimas Šaulių na
11 d., s e k m a d i e n i — Po nųjų talentų festivalis PLC
— ALTo Čikagos skyriaus muose. Pradžia 2 vai. p.p.
lietuviškų pamaldų Šv. Onos didž. salėje, Lemonte. Rengia gegužinė Ateitininkų namų
Rengia Mažosios Lietuvos Re
bažnyčioje, Beverly Shores, JAV LB Kultūros taryba.
ąžuolyne, Lemonte.
zistencinis sąjūdis.
IN, Lietuvių klubas rengia
— Čikagos ir apylinkių Ne
26 d., sekmadienį — Illi
9 d., sekmadienį — Vy
Tautos šventės minėjimą.
kalto Prasidėjimo M. Marijos nois Lietuvių Respublikonų ly tauto Didžiojo šaulių rinktinės
— Kovo 11-šios minėjimas parapijos bažnyčioje šv. Mišios gos metinė gegužinė PLC
PLC, Lemonte. Rengia Ameri 8 vai. r. Po Mišių susirinki sodelyje, Lemonte. Pradžia 12 Kūčios Šaulių namuose.
31 d., pirmadienį — Nau
kos Lietuvių Tautinė sąjunga. mas parapijos salėje.
vai.
jųjų
metų sutikimas Šaulių
Palaiminto Jurgio Matulaičio
lt makes a vvorld of difference when you fly SAS
— Šaulių s-gos žurnalui
namuose.
misijos bažnyčioje bus aukoja „Trimitas" paremti gegužinė
RUGSĖJO MĖN.
to Lithuania.
mos šv. Mišios, o po Mišių Šaulių namuose.
12:30 val.p.p. minėjimas di
9 d., sekmadienį — Tautos
ĮVAIRŪS RENGINIAI
— Ateitininkų Šeimos šven
No one Tiakes round-tnp h3Wl to bthuama eas*>r and more convenient than SAS
džiojoje salėje. Kalbės Darius tė ir Ateitininkų namų gegu šventė Šaulių namuose.
From Chcago. we offer daily service to Vilnius w t h a hassie-free connection via
Degutis iš Vašingtono.
16 d., sekmadienį — Vy Lietuvos Vyčių 88-sis me
žinė, Ateitininkų namuose ir
Stockhoim. When you>e ready to retum. you'll enioy same-day travei back to
Chicago through our Copennagen hutu Fmd out what a worid of difference SAS
tauto Didžiojo šaulių rinktinės tinis seimas rugpjūčio 2-5 d,
18 d., s e k m a d i e n i — „Ži sodelyje, Lemonte.
can
make for your next tnp. Just ca'i your Trave: Agent or SAS at 1 -800-221-2350
vyks Grosvernor Resort vieš
burėlio" Montessori mokyklė
10 d., sekmadieni— Lie gegužinė Šaulių namuose.
Of visit our webs'te at www.scandinavan.netlės madų paroda PL centre, tuvos žmonių Sibiran trėmi
23 d., sekmadienį — Zara butyje, Orlando, FL.
r
Lemonte.
mų minėjimas: 10:30 vai. r. šv. siškių klubo gegužinė 12 vai.
Frvtn
Arnval Tį*T<
Op»rtur* Timr
To
j FHcht«
ŠALFASS-gos 2001 metų
25 d „ s e k m a d i e n i — Kon Mišios Švč. M. Margos Gimi Šaulių namuose.
?35am»l
4 2 0 pn
SK<W6
Oicaoo
~StOCKtx*rSK 744
St<XKhC*n
1150 am
certas Jaunimo centre. Rengia mo lietuvių parapijos bažny
V'itmus
"'. C -r30 d., sekmadienį — 7-os J a u n u č i ų k r e p š i n i o pirme
Cooen'-.acĮen
i4CprSK743
2-20 om
Vilmjs
JAV LB Kultūros taryba.
čioje. Po Mišių — minėjimas Lietuvių fondo golfo žaidynės nybės, balandžio 28 ir 29 d.
S 40 p"CoooHhaoe"
SK<M3
Clucago
3 3 0 [X29 d., k e t v i r t a d i e n i , — ?arapijoa salėje. Rengia ALTo Lieponių Old Oak Country Čikagoje. Vykdo ASK „Litua•v-^ t .
^*"Vantf"3v*ar
Club laukuose, Lockport, IL.
Zarasiškių klubo pusmetinis
nica".
ikagos skyrius.
— „Draugo" metinis pokylis
17 d„ sekmadieni — Tau
narių susirinkimas 1 vai. p.p.
Martiniąue
pokylių salėje.
ŠALFASS-gos vyrų senioragės
lietuvių
klubo
narių
Šaulių namuose.
VASARIO MĖN.

A.fA.
SOFIJA VASIULIENĖ

A.tA.
ANTANAS JANONIS

-*• •
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DRAUGAS, 2001 m. vasario 1 d., ketvirtadienis

Harold C. V* Uson, rašantis
knygą apie Lietuvą, norėtų
pirkti visą anglišką „Encyclopedia Lituanica". Galbūt kuri
nors organizacija galėtų padė
ti jam šias knygas įsigyti ar
paskolinti? Kreipkitės: Harold
C. Wilson, 1305 Langhorne
Road, Lynchburg, VA 24503.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE.

JEESSSSSm
„Kultūros baruose" (2001
m. Nr. 10) gvildenami kultū
ros finansavimo klausimai,
apžvelgiami 9-10 dešimtme
čių lietuvių dailininkų tekstai,
spausdinami S. Gedos Charles
Baudelaire poezijos vertimai
ir t.t „Kultūros barų" adresas:
Latako g. 3, 2001 Vilnius, Lie
tuva.
Austinas Bagdady įsijautęs lukštena kukurūzą, o Gabrytė Razmaite ir
Elyte McCarthy atidžiai stebi savo „Žiburėlio" klases draugą

Eglė Juodvalkė beletrizuo
tuose memuaruose „Cukraus
kalnas" daug pasakoja apie
diabeto ligą. pasireiškusią dar
vaikystėje, apie grumtynes su
tai ligai būdingais veiklos ir
kitais apribojimais, apie svei
katos apsaugą bei apie nega
lios įveikimo būdus. Atvykite j
„Cukraus kalno" knygos sutik
tuves, kur galėsite kelti klau
simus ir taip pat įsigyti knygą
vasario 4 d., sekmadienį,
12:30 v. PLC, Lietuvių dailės
muziejuje. Rengia LB Kultū
ros taryba.
„Ąžuoliukas" — berniukų
choras, gerai žinomas Lietu
voje ir už Lietuvos ribų, ypač
Europoje.
Spalio
mėnesį
„Ąžuoliukas" iš Vilniaus at
vyks į Ameriką. Tai bus jų pir
moji išvyka į šį kraštą. Jie
koncertuos Vašingtone, New
Yorke, Clevelande, Čikagoje ir
Salt Lake City. Visą išvyką
koordinuoja JAV LB kultūros
taryba.
Šv. Onos bažnyčioje (Beverly Shores. JN) lietuviškos
pamaldos bus laikomos vasa
rio 4 d. 1 vai.p.p. Šv. Mišias
aukos kun. Viktoras Rimšelis,
prie vargonų bus muz. V. Gu
tauskas. Po Mišių (apie 2:30
val.p.p.) Fortune House resto
rane, Michigan City, IN. ren
giami pietūs ir Beverly Shores
Lietuvių klubo susirinkimas.

Naujasis „Pasaulio lietu
vio" numeris (2001 m. sausiovasario mėn.) rašo apie Val
dovų rūmų atstatymą, X Teat
ro festivalį, „Ateities" savait
galį ir t.t. Žurnalo redakcijos
ir administracijos adresas:
14911 127th Street, Lemont.,
IL 60439.

Stasė Petersonienė, Peda
goginio lituanistikos instituto
direktorė, rašytoja ir mokyto
ja, lietuviškosios spaudos ben
dradarbė, bus apdovanota
„Lietuvos prisiminimų" poky
lyje, kuris vyks vasario 4 d.,
sekmadienį, 5 val.p.p. Martinique pokylių salėje. Meninę
dalį atliks Nijolė Penikaitė
(sopranas), jai akompanuos
Manigirdas Motekaitis. Poky
lio rengėjai kviečia užsitikrin
ti vietas, skambinant komiteto
narėms Evelinai Oželienei
773-254-7553 arba Algirdui
Braziui tel. 708-361-5594.

sja
,,Draugo'

knygynėlyje

Apie Augustiną Voldema
rą, vieną žymiausių pirmosios
nepriklausomybės
Lietuvos
Respublikos politinių veikėjų,
prikurta nemaža
legendų.
Kaip vertinti jo veiklą, kokie
jo nuopelnai Lietuvai? A. Vol
demaro knygos „Pastabos
saulėlydžio valandą" turinys
apibūdinamas taip: „Buvusio
Lietuvos Respublikos premje
ro ir užsienio reikalų ministro
rašiniai apie nepriklausomos
Lietuvos sukūrimą, jos vys
tymąsi, diplomatinius santy
kius su Lenkija ir Vokietija,
taip pat apie 1918-1940 m.
Lietuvos valstybės veikėjus.
Jie parašyti 1940 m. liepos
spalio mėnesiais Ordžonikidzėje. Antrąją knygos dalį su
daro A. Voldemaro laiškai, ku
rių dauguma rašyti 1931 m. iš
Platelių. Ten A. Voldemaras
buvo ištremtas po nepavyku
sio 1930 m. liepos 24-25 d.
pučo. Šie laiškai - A. Volde
maro pažiūrio į tuometinės vy
riausybes vidaus ir užsienio
politiką, jo ideologinių nuos
tatų
atspindys".
Knygos
minkštais viršeliais kaina - 6
dol., su persiuntimu - 9.95
dol.

Paroda apie gamtą ..Art
and Nature: The Hudson River Schod" vyks iki vasario 9
d. Terra Museum of American
Art (664 N. Michigan Ave., tel.
312-664-3939). Muziejaus dar
bo valandos yra antradieniais
nuo 10 val.r. iki 8 val.v.,
trečiadieniais-šeštadieniais
nuo 10 val.r. iki 6 val.v. ir sek
madieniais - nuo 12 vai. iki 5
val.p.p. Nemokamas įėjimas kiekvieną antradienį ir pirmą
mėnesio sekmadienį.

Afrikos paveldo festivalis
vyks vasario 3-6 d. The Field
Museum (Lake Shore Drive at
Roosevelt Road, tel. 312-9229410). Iki kovo 30 d. tebevyksta
paroda, atvežta iš Rusijos „Kremlin Gold: 1,000 Years of
Iš a r t i I r
t o l f Russian Germs and Jewels".
Valentino dienos š v e n t ę Muziejus veikia kasdien nuo 9
New Yorko lietuvaičiai rengia val.r. iki 5 val.p.p., trečiadie
vasario 17 d., šeštadienį, 10 niais įėjimas - nemokamas.
val.v. Estonia House, 234 East
Mokslo ir pramonės mu
34th Street. New York. Dau
ziejuje
(Museum of Science
giau žinių skambinant Dona
and
Industry,
57th Street and
tui tel. 718-951-4111.
Lake Shore Drive, tel. 773Vasario 18 d., sekmadienį, 684-1414) jau veikia paroda
tuoj po 11 vai.r. šv. Mišių „Time", kurioje eksponuojami
(12:10 val.p.p. I Šv. Petro ir Po 459 laikrodžiai ir moksliniai
vilo parapijos svetainėje. 216 instrumentai iš National Time
Ripley Place, Elizabeth. NJ, muziejaus, surinkusio šiuos
kalbės advokate Anayancy R. laiką skaičiuojančius įrengi
Housman. imigracijos reikalų nius iš viso pasaulio. Muzie
snocialiste. Visi tie, kurie šiais jaus darbo valandos: kasdien
klausimais domisi, kviečiami nuo 9:30 val.r. iki 4 val.p.p.,
atsilankyti. Daugiau informa savaitgaliais ir per šventes cijos skambinant seselei Dolo- iki 5:30 val.p.p. Ketvirtadie
niais įėjimas - nemokamas
ritai tel 908-289-6024.

„Prieš j u s JAV" - šis vado
vas, skirtas amerikiečių vers
lui, papročiams ir elgesio tai
syklėms pažinti. Knygelė su
pažindina su JAV verslo ap
linkos ypatumais, darbo sfero
mis, pataria, kaip užmegzti
ryšius, kokios bendradarbiavi
mo strategijos laikytis, kaip
derėtis su amerikiečiais, kaip
branginti laiką. Šiame verslo
vadove taip pat rašoma ir apie
papročius bei etiketą, žmonių
bendravimo stilius, aprangą ir
pobūvius. Knygelės kaina - 7
dol., persiunčiant - 10.93 dol.
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JAV LB KULTŪROS POSĖDIS
Pirmadienį, sausio 22 d.,
įvyko pirmasis šių metų posė
dis, kuriam pirmininkavo JAV
LB Kultūros tarybos pirmi
ninke Marija Remienė. Posė
džio pradžioje buvo pristatyti
tarybos nariai, aptarti praėju
siųjų metų renginiai.
Dienotvarkėje buvo keletas
klausimų, reikalingų apsvars
tymo. M. Remienė supažindi
no su JAV LB tarybos sesijos
(2000 m. spalio mėn.) nutari
mais: 1) tęsti žmonių, pasi
traukusių iš Lietuvos prieš
antrąją okupaciją, prisimini
mų užrašymus (audiokasetės);
2) vysk. M. Valančiaus 200ųjų gimimo metinių renginiai.
Šie metai — vysk. Motiejaus
Valančiaus 200-ųjų metų gi
mimo sukaktis. Kultūros tary
ba yra įpareigota koordinuoti
šio jubiliejaus paminėjimą vi
sose JAV lietuvių apylinkėse.
Tuo tikslu yra sudarytas mi
nėjimų grafikas net 16-oje
apylinkių. Jei prisijungs ir ki
tos, bus stengiamasi (neišsivertus savo jėgomis) tarpinin
kauti ieškant paskaitininkų.
Šiuo metu kalbėti apie vysk.
M. Valančiaus gyvenimą, nu
veiktus darbus sutiko rašyto
jai P. Jurkus ir K. Saja (Lietu
va) bei T. Antanaitis. Siūloma
apylinkėms į minėjimų prog
ramas įjungti ir lituanistinių
mokyklų moksleivius. Julija
Dantienė (M. Remienės prašy
mu) parašė scenarijų-montažą, kurį gali atlikti 6-7 ir vy
resnių klasių moksleiviai. No
rintys gauti šį montažą, tu
rėtų kreiptis į Kultūros tary
bos pirmininke.
Kultūros taryba yra užsimo
jusi surinkti iš apylinkių in
formaciją apie meno žmones,
galinčius koncertuoti, daly
vauti parodose ir t.t. Taip pat
prašoma surinkti ir pranešti

žinias apie žmones, kurie gali
skaityti paskaitas įvairiais
klausimais. Šios žinios reika
lingos, kad apylinkės galėtų
susipažinti, pasikeisti paskai
tininkais ar meninėmis prog
ramomis.

Spalio 13 d. Čikagoje, Jauni
mo centre vyks JAV LB 50mečio minėjimas. Akademya.
Meninė programa. Spalio 14
d. Čikagoje koncertuoja nusi
pelnęs Lietuvos vaikų choras
„Ąžuoliukas" (koncertai spalio
3-14 d. Vašingtone, New Yor
ke, Clevelande). Lapkričio 18
d. — JAV LB Kultūros tarybos
premijų įteikimo šventė Det
roite. Šiam tikslui nutarta
prašyti Lietuvių fondo skirti
pinigų premijoms, kurios būtų
skiriamos už aukštus pasie
kimus, ilgametę veiklą spau
dos
darbuotojui-žurnalistui,
dailininkui, radijo žurnalistui,
teatro darbuotojui, lituanisti
nei mokyklai — mokytojui,
muzikos darbuotojui, tautinių
šokių grupės vadovui. Lapkri
čio 25 d. numatoma mėgėjų
teatro „Žaltvykslė" spektaklio
premjera.
Tai tokie pagrindiniai rengi
niai, kuriuos numato surengti
Kultūros taryba. Žinoma, pats
didžiausias krūvis tenka pa
čiai pirmininkei, nes ji yra be
veik visų numatytų priemonių
sumanytoja. Darbo yra pakan
kamai daug, nespėsi atsikvėp
ti po vieno renginio — jau ki
tas lips ant kulnų. Visoje šioje
renginių pynėje ypač reiktų
išskirti du. Vienas — JAV
jaunųjų atlikėjų festivalis,
skirtas jaunimui, jo meninei
kūrybai paskatinti. Turėsime
progos pamatyti, išgirsti dai
nuojant, muzikuojant jaunuo
sius lietuviukus, pasidžiaugti
jų menine branda. Tai bus
didelis paskatinimas tiek juos
rengiantiems
pedagogams,
tiek ir dalyviams. Tikimės su
rengti gerą jaunimo šventę.

Iki praėjusių metų Kultūros
taryba rūpinosi archyvais, jų
išsaugojimu ar pervežimu Lie
tuvon. Šiuo metu šiais klausi
mais rūpinasi JAV LB Krašto
valdyba.
Šių metų svarbesni rengi
niai, kuriuos organizuoja, ren
gia Kultūros taryba bus tokia:
Vasario 4 d. Lemonte, Dailės
muziejuje, rengiamas poetės
E. Juodvalkės knygos „Cuk
raus kalnas" pristatymas. Ko
vo 11 d. Cicero apylinkėje, pa
rapijos salėje, rengiamas Kovo
11-osios nepriklausomybės at
statymo ir vysk. M. Valan
čiaus jubiliejaus paminėjimas.
Pranešimą skaitys literatū
rologas T. Antanaitis. Meninę
dalį atliks Meno mokyklėlės
dėstytojai ir moksleiviai. Kovo
9-24 d. solistų iš Lietuvos —
Vytauto Juozapaičio ir Gin
tarės Skerytės koncertas ry
tinėje JAV pusėje. Čikagoje
koncertas bus surengtas kovo
25 d. Jaunimo centre. Gegužės
19 d. Lemonte ir 20 d. Čikagos
Jaunimo centre — Poezijos
dienos. Dalyvaus JAV lietuvių
poetai ir svečias iš Lietuvos.
Birželio 3 d., kartu su Meno
mokyklėle rengiamas Pirma
sis Jaunimo meninės kūrybos
festivalis, kuriame gali daly
vauti visi, kas tik norės. Fes
tivalio tikslas — paskatinti
jaunuosius atlikėjus, kuo gau
siau įsijungti į lietuvišką veik
Svarbiausias metų renginys
lą per meninę saviraišką. Ne
—
LB 50-metis. Prie jo suren
trukus festivalio nuostatai bus
gimo
sėkmės prisidės ir Kul
atspausdinti lietuviškoje žitūros
taryba.
niasklaidoje; Rugsėjo mėnuo
Kitą dieną, spalio 14-ąją Či
— spaudos vajaus mėnuo.
kagos žiūrovai galės išgirsti,

kaip dainuoja vienas iškiliau
sių Lietuvos kolektyvų — vai
kų choras „Ąžuoliukas". Gar
sas apie šį, jau iškeliavusio
Anapilin Hermano Perelšteino
įkurtą vaikų chorą seniai se
niai peržengė Lietuvos sienas.
Jo dainavimo klausėsi ir ilgai
nepaleido nuo scenos gana iš
lepinto skonio Austrijos, Vo
kietijos, Prancūzijos, Italijos ir
kitų kraštų publika. „Ąžuoliu
kas" koncertavo ir įrašė ne
vieną garsinę plokštelę su kitu
nusipelniusiu kolektyvu —
Lietuvos kameriniu orkestru,
vadovaujamu prof. Sauliaus
Sondeckio. Mums bus didelė
garbė reta proga išgirsti ta
lentingų vaikų dainavimą. Va
dovas — Vytautas Miškinis.
Apskritai į JAV reiktų
kviesti tik labai aukšto meni
nio lygio įvairius Lietuvos ko
lektyvus, kurie garsina Lie
tuvą, į kuriuos galėtume ly
giuotis, į kuriuos galėtume pa
sikviesti ir savo bičiulius ame
rikiečius. Juk Lietuva — tai
ne tik tautiniai rūbai ar tauti
niai šokiai (jais galėjome
džiaugtis Toronte XI šokių
šventėje), Lietuva — krepši
nis, Lietuva — simfoninis, ka
merinis orkestrai, opera, 1999
metų pasaulio čempionai ir
2000 metų — vicečempionai
— sportinių šokių grupė „Žu
vėdra" iš Klaipėdos universite
to. Lietuva — pianistė Mūza
Rubackytė ir smuikininkas
Čepinskis, dainininkės Irena
Milkevičiūtė, Violeta Urmanavičiūtė-Urmana, Kauno profe
sionalusis choras, vadovauja
mas prof. Petro Bingelio, ir
daugelis kitų. Gerų ar viduti
nių savų saviveiklinių grupių
turime ir čia pakankamai.
Posėdyje dar dalyvavo Dalia
Anysienė, Aušrelė Sakalaitė,
Dalia Šlenienė, Juozas Žygas
ir šių eilučių autorė — nauja
Kultūros tarybos narė.
Ligija T a u t k u v i e n ė

vių kultūrai ir jos istorijai, jos
sKdbi
išsaugojimui ir tyrimui, kvies
„Vaiko Vartai \ Mokslą"
dami prisidėti plečiant lietu
Be to, Lou Merkys ir muzie viškų studijų centro archyvus. būrelio darbas, ypač Aldo
jaus numizmatikos skyriui pa
Aušra Veličkaitė nos Kamantienės ir Ritos
Venclovienės
pasiaukojimas
dovanojo ligtol neturėtą eks
rii»i|2Qjg
dirbant
Lietuvoje
su apleistais
ponatą — Pirmosios Valstybės
ir
pamirštais
vaikais,
buvo pa
Balzeko
lietuvių
kultūros
loterijos bilietą. Ši loterija pir
remtas
ir
įvertintas
sekančių
muziejus
kas
du
mėnesius
mosios nepriklausomybės lai
kotarpio Lietuvoje buvo vals leidžia apžvalginį muziejaus aukotojų: Skirma ir Ramūnas
tybinė institucija, 1932 m. pa leidinuką anglų kalba „The Kondratai $25; Stasė Žemgukeitusi prieš tai veikusią Lie Lithuanian Museum Review", lienė a.a. Irenos Mitkutės at
tuvos Raudonojo Kryžiaus lo kurio redaktorė — Karilė Vait minimui $50; Edward Leuteriją. Per metus būdavo su kutė. 27 puslapių brošiūroje - goud $200; Kęstas ir Rasa Va
rengiamos dvi loterijos. Vie žinios apie muziejuje ar mu laičiai $100; Viktorija ir Ri
nas bilietas galėjo laimėti nuo ziejaus suruoštus renginius, mas Siliūnai $1,700; Sigutė
50 iki 100,000 litų. Du trečda truputis informacijos iš Lietu Mikrut $25; Dalia ir Aloyzas
liai surinktų pinigų ėjo laimė vos, muziejaus bibliotekos, ge- Anysai $25; Janina ir Justas
jimams. Metinis pelnas siekė neologijos skyriaus, parduotu Lieponiai $100; Izabelė Ston1 milijoną litų, visas jis buvo vėlės naujienos. Muziejaus ad čienė $100; Baniutė Kronienė
skiriamas labdaros tikslams: resas: 6500 Si Pulaski Rd., $200; Birutė Vindašienė $20;
Regina Skubisz $50; Ramunė
trečdalis — Lietuvos Raudo Chicago, IL 60629.
Kubiliūtė $25; Giedrė Čepaitis
najam Kryžiui, likusi dalis —
$50; Aldona Markelis $30;
kitoms labdaros ir šalpos or
Dalia ir Liudas Slėniai $25;
ganizacijoms.
„Gaja" - diskusijų ir infor
Nijolė ir Romualdas Kašubai
Šios Lou Merkio dovanos — macijos pasikeitimo klubas,
$100; Marytė Černiūtė $350;
tarsi simbolis, atspindintis 1997 m. įsikūręs Clevelande.
Ramutė ir Aloyzas Aidžiai
Balzeko lietuvių kultūros mu
Reikia nusiųsti žinutę $50; Raminta ir Algis Marziejaus tikslą orientuotis į lie adresu:
chertai $50; Algis Strimaitis
tuvių kultūrą plačiąja prasme
"majordomo@po.cwru.edu".
$1,000; Rasa ir Alis Černiai
— ir lietuvių Lietuvoje, ir lie Laukelį "subject" palikite tuš
$100; Regina Padleckas $100;
tuvių užsienyje, ir nelietuvių čią, pačioje žinutėje tereikia
Balzekas Family Foundation
Lietuvoje sukurtą ir kuriamą.
parašyti subscribe gija ir jūsų Ltd. $100; Edward ir Karen
Balzeko lietuvių kultūros elektroninio pašto adresą. Jau Valaitis $100; Dalia ir Romas
muziejus laukia ir daugiau lie užsiregistravus, žinutes reikia Povilaičiai, Marytė ir Edmun
tuviškų spaudinių, muziejinių siųsti adresu
das Vasiliauskai $100; Vida
eksponatų ir kitokios vertin
gija@po.cwru.edu ir jos bus Maleiskienė, mamytės atmini
gos medžiagos. Kreipiamės į automatiškai persiunčiamos mui $200; Ruta's Domestic
visus, kurie neabejingi lietu kitiems „Gijos" nariams:
Service Agency, Inc. $100;
Ona Abromaitienė $50. Vi
siems širdingiausias ačiū.
tmiim.., mm Į.M.11 imĮniH,!,
Lt2
„Vaiko Vartai į Mokslą" c/o
Irena Grigaitis, 3990 Gregory Drive, Northbrook, IL
80062.

DOVANOS BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS
MUZIEJUI
Balzeko lietuvių kultūros
muziejus j a u trisdešimt pen
keri metai dirba kaip lietu
vybės išlaikymo ir etninio pa
veldo saugojimo centras. Mu
ziejaus bibliotekoje sukaupta
ir saugoma daugiau kaip
40,000 pavadinimų leidinių.
Bibliotekos periodikos sky
rius, turintis per 1,800 lietu
viškų ar Lietuvoje leistų pe
riodinių leidinių, kaip ir pati
biblioteka, yra didžiausias lie
tuviškų studijų centras už Lie
tuvos ribų. Muziejaus kolekci
ja nuolat auga.
Geros valios žmonių pastan
gomis muziejaus
archyvai
nuolat pasipildo naujais lietu
viškais spaudiniais. Šį kartą
norime padėkoti Lou Merkiui,
gyvenančiam
Willoughby
Hills, OH, kuris muziejui per
davė savo išsaugotus 3 perio
dinių leidinių rinkinius: „Atei
tis" (rinkiniai iš 1943-1944
metų), „Tėvynė" (1922 m. sau
sis - 1927 m. rugsėjis, 1944 m.
gegužė - 1945 m. birželis) ir
„Goniec codzienny" (1943 m.
liepa - 1944 m. liepa). Muzie
jaus kolekcijoje tai unikalūs
egzemplioriai.
6500 South Pulaski Road,
Chicago, IL 60629-5136 ph.
(773) 582-6500; fax (773) 5825133.
„Tėvynė" — ilgiausiai gyvuo
jantis lietuviškas laikraštis
pasaulyje, 2001 m. sausio 1 d.
jam suėjo šimtas penkeri me
tai. Tai Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje organas, įsteigtas
1896 m. Plymouth, PA. Dabar
išeina kas ketvirtį New Yorke,
NY. .Ateitis" — 1941-1944 m.
dienraštis, ėjęs vokiečių oku
pacijos metu Kaune. Leidėjas
ir redaktorius — Bronius Dau
noras. „Goniec
codzienny"
'..Kasdienis pasiuntinys") —
dienraštis, leistas Vilniuje len
kų kalba. Spausdintas spaus
tuvėje „Auszra".

Basa

VALSTYBĖS LOTERIJA
KsMrtMloi Mota krthnas |vvkt 1M2 m. rftpejo S is£
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— pintaittmakamliki 1982 m. gnw«Mo S d;>

Justo* klasės bltystp'luito Lt 10 — .
OintttvffiU JĮ^TiįT'^*". .
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Balzeko lietuvių kultūros muziejui Lou Merkio padovanota* vertinga*
eksponatas - I Lietuvos Respublikos valstybes loterijos bilietas

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual F e d e r a l S a v i n g s ,
2212 West Cermak Road.
TeL (773) 847-7747.
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