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Lietuvos arkivyskupas
įšventintas į kardinolus
Roma-Vilnius, vasario 21
d. (BNS) — Popiežius Jonas
Paulius II trečiadienį per iš
kilmes Romos Šv. Petro
aikštėje įteikė kardinolo insig
nijas Vilniaus arkivyskupui
Audriui Juozui Bačkiui. Eina
mųjų pareigų ženklai — insig
nijos— buvo įteikti neseniai
paskirtiems 44 kardinolams.
Popiežiaus pirmininkaujamo
kardinolų susitikimo — kon
sistorijos — metu naujiesiems
kardinolams buvo uždėtos
purpurinės kepuraitės, jie pri
siekė ištikimybę popiežiui.
Spalvinga ceremonija vyko
stebint maždaug 40,000 žmo
nių, kurie į Šv. Petro aikštę
atvyko iš viso pasaulio.
Nuo 1978 metų tai buvo jau
aštuntasis kartas, kai popie
žius papildė Kardinolų kole
giją, šį kartą įvesdintųjų skai
čius buvo didžiausias. Ketvir
tadienį popiežius drauge su
naujaisias kardinolais šv. Pe
tro aikštėje aukos šv. Mišias.
Penktadienį popiežiškoje lie
tuvių Šv. Kazimiero kolegijoje
Romoje rengiamas priėmimas
A. J. Bačkio garbei. Naujuo
sius kardinolus, kartu su jais
atvykusius dvasininkus ir ti

kinčiuosius priims Šventasis
Tėvas.
A. J. Bačkis — antrasis
naujųjų Bažnyčios laikų Lie
tuvos dvasininkas, kuriam po
piežius suteikė aukščiausią ir
garbingiausią bažnytinės hie
rarchijos titulą. 1988 metais
popiežius Jonas Paulius II
kardinolu paskyrė Vincentą
Sladkevičių, kuris mirė per
nai. A. J. Bačkis, tapęs kardi
nolu, artimiausius 16 metų,
kol peržengs 80 metų amžiaus
ribą, turės teisę dalyvauti vi
suose Katalikų bažnyčios val
dymo reikaluose. Kardinolas
A. J. Bačkis dalyvaus renkant
aukščiausiąjį Bažnyčios va
dovą —popiežių.
Popiežiui paskyrus naujuo
sius kardinolus, šią teisę turi
135 kardinolai, jaunesni kaip
80 metų, kurie atstovauja
daugiau kaip milijardui plane
tos katalikų.

Vasario 20 dieną premjeras Rolandas Paksas Seime atsiskaitė už vyriausy
bės darbo 100 dienų. Aukščiau sėdi — Seimo pirmininkas Artūras Paulaus
kas (dešinėje) ir jo pavaduotojas Gintaras Steponavičius.
Eito* nuotr.

Lietuvio pavardė taip pat
galės būti įrašyta kaip vieno iš
galimų kandidatų į 264-ojo po
piežiaus sostą.
V i l n i u s , vasario 20 d. (BNS)
64 metų A. J. Bačkis į kuni — Išklausęs premjero ataskai
gus Romoje buvo įšventintas tos apie vyriausybės šimto
prieš 40 metų.
dienų darbo rezultatus, Sei
mas surengė diskusijas, k u 
riose pasisakė visų Seimo
9
frakcijų atstovai.
Pirmas kalbėjęs opozicijos
kuroro pavaduotojas Kęstutis vadas,
Socialdemokratinės
Betingis, kuris anksčiau tyrė koalicijos frakcijos s e n i ū n a s
pučistų bylą, j i s buvo įsiti Vytenis Andriukaitis akcenta
kinęs, k a d kaltinamųjų pa vo, jog per šimtą pirmųjų vy
ieška paskelbta d a r 1994-1996 riausybės darbo dienų ir pir
metais. Anot K. Betingio, bau muosius ketverius naujojo Sei
džiamojoje byloje tikrai yra mo darbo mėnesius krito pasi
dokumentai, jog buvo kreipta tikėjimas ne tik šiomis insti
si į VRM dėl pasislėpusių kal tucijomis, bet ir prezidentūra.
tinamųjų paieškos.
Jo teigimu, „katastrofiškai
Tik iš žurnalistų sužinojęs, išaugo bedarbystė, didėja so
kad nėra paskelbta paieška, cialinė nelygybė, mažėja šei
generalinio prokuroro pava mų pajamos". „Socialdemo
duotojas teigė esąs priblokštas kratinė koalicija priversta
šios žinios ir pareiškė įsaky konstatuoti, kad prezidento V.
siąs nedelsiant atlikti tarny Adamkaus suformuota porinkiminė valdančioji vadinamo
binį patikrinimą.

Premjero „šimtadienio" kalba
Seime sujudino opoziciją

Sausio 13-osios pučistų Lietuva
ieško „tik žodžiais'
Vilnius, vasario
vasario 21 d.
(BNS)
Praėjus dešimčiai
metų po 1991 metų sausio
13-sios įvykių, vis dar nėra
paskelbta 40-ties perversmo
organizatorių ir vykdytojų kri
minalinė paieška. Šiuo metu
kaltinamieji
antivalstybinio
perversmo baudžiamojoje by
loje slapstosi Rusijoje, Balta
rusijoje ir Ukrainoje.
Kaip pranešė „Respublika",
Vidaus reikalų ministerijos
Internet'o svetainėje paieškos
skyrelyje patikrinus ieškomų
asmenų duomenis, paaiškėjo,
kad policija ieško tik kaltina
mojo sausio 13-sios byloje Al
gimanto Naudžiūno.
Tuo tarpu paieška nedavė
duomenų apie kaltinamųjų
Edmundo Kasperavičiaus, Va
lerijaus Šurupovo, Vladimiro
Šeino, Vladimiro Kriučkovo,
Vladislovo Ačalovo. Vladimiro
Ryžovo, Anatolijaus Subotino,
Ivano Černycho, Vladimiro
Uschopčiko, Stanislavos Juonienės ir kitų paiešką. Anot
laikraščio, neieškomas net
Stanislavas Mickevičius, kuris
pasislėpė prieš pat įvykstant
suimtųjų pučistų teismui.
Pasak Pasienio policijos de
partamento ryšių su visuo
mene poskyrio viršininko Gie
driaus Mišučio, pasieniečiai
naudojasi ta pačia VRM duo
menų baze apie ieškomus as
menis, kuri yra laisvai priei
nama ir visuomenei. Minėtieji
kaltinamieji be vargo galėtų
kirsti valstybės sieną.
Kaip sakė generalinio pro* Vilniuje už antivalstybi
nę veiklą kalintis buvęs Lie
tuvos SSR kompartijos vadas
Mykolas Burokevičius tebepuoselėja svajones apie Lietu
voje veikiantį komunistinį po
grindį. Interviu Rusijos agen
tūrai „Interfax" 73 metų M.
Burokevičius teigė, kad nele
gali komunistų partija Lietu
voje dar veikia, o prieš keletą
metų įvykusiame suvažiavime
jis buvęs perrinktas komparti
jos pirmuoju sekretoriumi. M.
Burokevičius teigė, kad nieka
da neatsisakys komunistinių
įsitikinimų.
<BNS>

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS©EARTHLINK NET

Sausio 13-osios sąmokslininkui
suteikta Rusijos pilietybė
Vilnius, vasario 21 d.
(BNS) — Lukiškių kalėjime
Vilniuje kalintis nuteistas
1991 metų sausio 13-osios an
tivalstybinio sąmokslo dalyvis
Juozas Jermalavičius gavo
Rusijos pilietybę, kuri suteik
ta prieš porą savaičių jo paties
prašymu ir jam jau įteiktas
Rusijos piliečio pasas.
Rusijos ambasados trečioji
sekretorė Marija Urazova sa
kė, kad Rusijos pilietybė J.
Jermalavičiui suteikta pagal
įstatymą dėl santykių su už
sienyje gyvenančiais tėvynai
niais. Šis įstatymas numato,
kad teisę į Rusuos pilietybę
turi asmenys, turėję SSRS pi
lietybę ir nepareiškę pageida
vimo tapti kitos valstybės pi
liečiais. Pasak M. Urazovos, J.
Jermalavičiaus prašymas ati
tiko įstatymo reikalavimus,
todėl buvo patenkintas.
M. Urazova drauge pavirti
no, kad Rusijos ambasada Vil
niuje neketina imtis kokių
nors veiksmų 61 metų J. Jer
malavičiaus atžvilgiu, jam ta
pus Rusijos piliečiu.
Buvęs Lietuvos SSR komu
nistų partijos skyriaus vedėjas
J. Jermalavičius, kaip ir
drauge su juo kalintis kitas
sausio sąmokslininkas, buvęs
Lietuvos SSR kompartijos va
das Mykolas Burokevičius,
anksčiau teigė laiką save ne
beegzistuojančios Sovietų są
jungos piliečiais ir sakė ne

prašysią kitos pilietybės. Ta
čiau interviu Rusijos naujienų
agentūrai Jnterfax" 73 metų
M. Burokevičius sakė, kad pa
prašė Lietuvos pilietybės ir
ketina gyventi Vilniuje, kai
išeis į laisvę, o J. Jermala
vičius — Rusijos pilietybės ir
leidimo gyventi Lietuvoje.
* Lietuvos ambasadorius
Maskvoje Zenonas Namavi
Cius interviu Rusijos dienraš
čiui „Izvestija" užtikrino, kad
Lietuva neturėjo ir neturi teri
torinių pretenzijų į Karaliau
čiaus sritį. Kaip žinoma, 1997
m. tuometiniai Lietuvos ir Ru
sijos prezidentai Algirdas Bra
zauskas ir Boris Jelcin pasira
šė valstybės sienos sausumoje
ir Baltijos jūroje sutartį, kurią
1999 m. patvirtino Lietuvos
Seimas ir šį pusmetį ketina
tvirtinti Rusįjos Valstybės Dū
ma. Pasak Z. Namavičiaus,
Lietuva nori plėtoti pragma
tišką bendradarbiavimą su
Rusija, spręsti konkrečias po
litines, ekonomines ir kultūros
problemas. Ambasadorius pa
tvirtino, jog Rusija privalo at
lyginti sovietinės okupacijos
padarytą žalą, kaip tai numa
tyta 1992 m. įvykusio Lietu
vos piliečių referendumo re
zultatais. Z. Namavičius pa
brėžė, jog Lietuvos diplomatai
, jokiu būdu ultimatumu neke
lia šios problemos Rusijai".
(BNS)

sios Naujosios politikos dau
gumos koalicija ir j o s vyriau
sybė kol k a s pasirodė neturin
ti realios veiksmų programos",
teigė opozicijos vadas.
Pasak V. Andriukaičio, vy
riausybė iki šiol nesugebėjo iš
spręsti „elementariausių kad
rų politikos problemų" — paskirti nuolatinių Socialinio

draudimo fondo („Sodros"),
Mokesčių inspekcijos, „Lietu
vos dujų", „Lietuvos energijos"
vadovų.
Jis taip p a t pasigedo premje
ro ir vyriausybės nuostatos
dėl „Mažeikių naftos" likimo.
Kita Socialdemokratinės
koalicijos frakcijos n a r ė Roma
Dovydėnienė abejojo, a r prem
jeras Seimui pateikė tikslią
informaciją. „Man negražu
pasakyti, k a d premjeras me
luoja. Negražu todėl, kad ne
galiu tikėti, kad premjeras ga
lėtų meluoti. Turbūt premje
ras buvo suklaidintas, nes pa
teiktas džiūgaujantis tik 30 su
trupučiu daugiau milijonų de
ficitas iš tiesų neatitinka tik
rovės. Šių metų vasario 15 d.
duomenimis, „Sodros" defici
tas y r a 89 mln. litų", teigė ji.
Dešiniosios opozicijos — Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) frakcijos atstovai
pritarė kairiosios opozicijos ra
ginimams spręsti nedarbo pro
blemas.
Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos frakcijos seniūnė
Kazimiera Prunskienė kriti
kavo vyriausybės socialinę po
litiką. Ji retoriškai klausė, ar
vyriausybė įgyvendina socia
liai orientuotą rinkos ekono
mikos kūrimo programą, ar
prisilaiko laisvosios rinkos
principų, kuriuos propaguoja
Laisvosios rinkos institutas. Ji
pareiškė, jog nuo atsakymo į
šį klausimą gali priklausyti ar
ji prisijungs prie opozicijos.

NATO reklamai — pusė milijono
litų
Vilnius, vasario 21 d.
(BNS) — Vyriausybė paskyrė
pusę milijono litų visuomenės
informavimui apie Lietuvos
įsijungimą į NATO bei Lietu
vos pasirengimo narystei są
jungoje pristatymui užsienyje.
Pinigai paskirti iš Vyriau
sybės rezervo fondo. Šios lėšos
skiriamos
atsižvelgiant
į
būtinybę spartinti Lietuvos
gyventojų informavimą apie
valstybes stojimą į NATO.
Pasak Užsienio reikalų mi
nisterijos, Lietuvos visuome
nės parama įgyvendinant pa
grindinius valstybinio saugu
mo tikslus, ypač siekiant na
rystės NATO, yra labai svarbi.
Narystės NATO siekiančiai
Lietuvai sąjungos atstovai ne
seniai rekomendavo atkreipti
papildomą dėmesį į kai kurias
sritis, viena iš kurių — Lietu
vos visuomenės parama na
rystei.
Vėliausi viešosios nuomonės
tyrimai rodo, kad NATO na
rystei pritaria 46 proc. Lietu
vos gyventojų, o ją neigiamai
vertina — 35 proc.
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* „Tikiuosi, kad artimoje
* Vyriausybė pasitiki sa
ateityje
paruošime sutartis
vimi bei pasiryžusi įveikti
dėl
investicijų
skatinimo bei
Seimo pasipriešinimą kai ku
rioms siūlomoms priemonėms apsaugos ir dvigtrbo apmokes
ir pareiškia, kad atliks visus tinimo išvengimo. Tai sustip
suplanuotus darbus. Nejaut rintų Lietuvos ir Indijos dvi
rumu paprastam žmogui Sei šalius ekonominius santykius
mo opozicijos kaltintas prem ir padėtų efektyviau dalyvauti
globalizavime",
jeras Rolandas Paksas tikino ekonomikos
pasirūpinsiąs ir nedarbo ma antradienį po oficialios vaka
žinimu. Vyriausybė ketina rienės su Indijos prezidentu
svarstyti naują užimtumo pro sakė Lietuvos prezidentas
MB
gramą, kuri turėtų sumažinti Valdas Adamkus.
didelį nedarbo lygį.
nw
* Naujoji sąjunga (NS,
* Premjero Rolando Pak- socialliberalai) stebisi nau
so optimizmas gąsdina opo jojo ūkio ministro, Liberalų
ziciją. Seime džiaugsmingai sąjungos pirmojo vicepirmi
papasakojęs apie per pirmąjį ninko Eugenijaus Gentvilo pa
šimtadienį nuveiktus darbus, reiškimais, jog jis netikįs koa
premjeras R. Paksas su minis licinės vyriausybės ilgaamžiš
trais išskubėjo į vyriausybę. kumu. Valdančiosios koalicijos
socialliberalai
Tai papiktino opoziciją, nes bendrininkai
pradėjus vyriausybės veiklos būgštauja, kad su tokiomis
aptarimą, konservatoriams ir nuostatomis ministrui bus
socialdemokratams neliko su sunku dirbti. E. Gentvilas pri
kuo diskutuoti.
.Kita pažino abejojąs, ar koalicinė
* „Nežinau, ar Valdo vyriausybė išsilaikys visą ka
A d a m k a u s viltys dėl 'naujo dencijos laikotarpį vien dėi
sios politikos' nesudužo", „Lie vyksiančių prezidento rinki
tuvos aidui" pareiškė Vytau mų, todėl į ją eina dirbti tik
tas Landsbergis. Jis teigia pa todėl, kad ji suspėtų kuo dau
rėmęs R. Paksą. nes reikėjo giau padaryti. Pasak NS pir
sudaryti vyriausybę.
M mininko pavaduotojo Seimo
nario, Gedimino Dalinkevi* Centristai moko bendri
čiaus, toks E. Gentvilo nusitei
ninkus. Nusivylę kai kuriais
kimas eiti „tarsi į lažą yra
vyriausybės darbais, centris
šiek tiek pretenzingas", be to,
tai parengė ir artimiausiu me
anot G. Dalinkevičiaus, „vy
tu ketina pateikti savo prog
riausybės darbo efektyvumas
ramą ekonominei politikai su
bei trukmė priklausys ir nuo
aktyvinti.
(Eitai
ūkio ministro veiklos".
(Eita)
* Kompensacijas Lietu
* Pamaryje potvynis spar
vos žmonėms, II pasaulinio
valdžios Lietuvos saugumo po- karo metais išvežtiems į nacių čiai traukiasi iš apsemtų
licijos Vilniaus apskrities vir
Vokietiją priverstiniams dar kaimų ir pievų. Trečiadienį
šininko pavaduotojas. Tačiau
bams, Austrija išmokės tiesio jau laisvai pravažiuojamas Šiteismas 93-ejų metų nepagy giai, o ne per Rusijos ar kitos lutės-Rusnės kelias. Daugiau
doma psichikos liga sergantį valstybės specialius fondus, nei 1,000 hektarų, iki 6.450,
nuteistąjį atleido nuo bausmės sakė Lietuvos gyventojų geno per parą sumažėjo apsemtų
ir nutraukė jo baudžiamąją cido ir rezistencijos tyrimo pievų. Vanduo traukiasi ir įš
bylą, nes jis nebesuvokia savo centro direktorė Dalia Kuody apsemtų kaimų. Trečiadienį
veiksmų.
tė. Lietuvos delegacijai Vieno buvo apsemti 7 kaimai su 19
Teismas nustatė, kad K. je buvo oficialiai pranešta, kad sodybų ir 64 žmonėmis. Ap
Gimžauskas savo parašu my Austrija kompensacijas darbo semtieji kaimai yra prieinami
riop pasmerkė kelis žydų tau vergams pradės mokėti tik ki ir privažiuojami, kritiškos pa
tybės Lietuvos gyventojus. K tais metais.
(Eita) dėties nebėra. Šilutės rajone
Gimžauskas yra vienintelis
* Seimo liberalas J o n a s tebėra apsemta apie 24 km ra
kaltinamasis, Lietuvos teismo J u č a s , pasidalijęs su spau joninių ir vietinių kelių. BNS>
pripažintas kaltu dėl žydų ge d a įtarimais, kad Lietuvos
* Visoje Lietuvoje o r o b e i
nocido. Jo buvęs viršininkas, specialiosios tarnybos klausosi važiavimo sąlygos trečiadie
taip pat genocidu kaltintas jo pokalbių telefonu, nepatik nį buvo permainingos bei su
Aleksandras Lileikis mirė per liai įvertino Valstybės saugu dėtingos, tačiau pūga nesu
nai rudenį, nesulaukęs savo mo departamento (VSD) norą trikdė Vilniaus tarptautinio
teismo pabaigos, jo byla taip ištirti jų pagrįstumą. „Esu įsi oro uosto darbo. Lietuvos au
pat yra nutraukta.
tikinęs, kad pats galiu gauti tomobilių kelių direkcija pra
oficialius atsakymus į visus nešė, kad ryte pietiniuose ir
mane dominančius klausimus, rytiniuose stipriai snigo, kai
naudodamasis Seimo nario kur buvo šlapdriba. Vilniaus
Siekdama narystės, Lietuva teisėmis", rašo jis savo pareiš apskrityje dar ir pustė paže
rengia savo karines pajėgas kime ir priduria, kad neprašė me. Nors pagrindiniai keliai
pagal NATO
reikalavimus, VSD atlikti vyriausybinio ry nuolat valomi, jie padengti
BNS.
siunčia karius į tarptautines šio patikrinimą bei mano, kad šlapiu sniegu, slidūs.
*
Keturi
užregistruoti
taikos užduotis ir nuosekliai „be oficialių užklausimų ne
didina gynybos biudžetą, ku vertėtų atlikinėti tyrimų ir mirties nuo meningokokiris 2002 metais turi pasiekti 2 tam naudoti mokesčių mokė nės infekcijos atvejai Vilniaus
proc. BVP. 2001 metai yra tojų lėšų". Keli ankstesnės ka mieste neliko be deramo dė
lemiami pasirengimui NATO dencijos Seimo nariai taip pat mesio. Vilniaus meras Artūras
plėtrai.
yra nuogąstavę, kad kažkas Zuokas atitinkamoms savival
Lietuva tikisi pakvietimo į klausosi jų pokalbių telefonu. dybės tarnyboms pavedė imtis
NATO per 2002 m. NATO tačiau šie įtarimai nepasitvir visų įmanomų priemonių, kad
viršūnių susitikimą ir fta lai tino.
(BNS) šiai klastingai infekcijai būtų
koma viena iš geriausiai na
* Kriminalistams dar ne užkirstas kelias. Netrukus
rystei pasiruošusių kandida pavyko r a s t i iš Šiaulių ap bus parengtas ir visoms ugdy
čių.
skrities maisto ir veterinarijos mo įstaigoms išplatintas profi
laktinių priemonių sąrašas,
* P i r m a d i e n i Lenkijos tarnybos pavogtų 23 pasiutli aiškinantis, kaip apsisaugoti
k a l n a k a s i u sostinėje — Ka- ge užkrėstų laboratorinių pe nuo šios infekcijos. Mokymo
tovicuose — atidarytas Lietu lių, nuo kurių įkandimo žmo įstaigos gaus mokytojams ir
vos garbės konsulatas. Lietu gus arba gyvulys gali susirgti tėvams skirtą informaciją apie
vos garbės konsulu tapo šio nepagydoma pasiutlige. Šiuo šią ligą ir pirmuosius būtinus
miesto Eksportuotojų ir im metu Šiaulių kriminalistai veiksmus ja susirgus.
BNS'
portuotojų rūmų tarybos pir tikrina dar 3-4 prielaidas, su
mininkas Boguslaw Masior. sijusias su pelių dingimu. Pa
KALENDORIUS*
vogtos pelės buvo laikomos 3(BNS!
Vasario 22 d.: Šv Petro sostas.
* E u r o p o s Sąjungos vals juose specialiuose metaliniuo
tybių piliečiai s u d a r o 31 se induose. Manoma, kad va Darvydas. Elvinas. Gintaute. Maksip r o c . visų dirbančių Lietuvoje gis galėjo suvilioti šie nerūdi mijonas. Margarita.
Vasario 23 d.: Butvile. Gantauužsieniečių. Daugiausia jų dir jančio plieno indai, arba pelės
ba Vilniuje, Kaune ir Klaipė pavogtos jomis mintančiams tas. Polikarpas. Romaną. Roma. Se
IBNS>
verinas, Siga
doje.
iElu> gyvūnams šerti.

JAV valdžia sveikina Lietuvos
teismo sprendimą
Vašingtonas, vasario 21 d.
(BNS) — Jungtinių Amerikos
Valstijų Valstybės departa
mentas sveikina Lietuvos teis
mo sprendimą pripažinti kaltu
nacių bendradarbį Kazį Gim
žauską.
Pasak Valstybės departa
mento atstovo spaudai pava
duotojo Philip T. Reeker, „šis
nuosprendis yra pavyzdys,
kaip Lietuvos vyriausybė sten
giasi susitaikyti su valstybės
istorija Antrojo pasaulinio
karo metais".
Vasario 14 d. Vilniaus apy
gardos teismas pripažino K.
Gimžausko kaltę padėjus na
cių okupacijos metais vykdyti
Lietuvoje žydų genocidą. II pa
saulinio karo metais K. Gim
žauskas buvo naciams pa-
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LIETUVIU
LOS ANGELES, CA
SAUSIO 13-TOS
DIENOS MINĖJIMAS
Nepastebimu greičiu bėga
laikas. Atrodo, dar taip nese
niai visuomenės jėgos buvo
pakeltos ginti Tėvynę, besi
grumiančią su raudonuoju
okupantu, o šiemet šventėme
jau net dešimtmetį nuo tų die
nų. Po pusės šimtmečio truku
sios fizinės ir dvasinės okupa
cijos sunku buvo patikėti, kad
vėl bosime laisvi. Stebuklas,
kuriam meldėmės, aukojome
ir dirbome — įvyko. Ne tik
įvyko, bet Tėvynė jau spėjo
nueiti labai sunkų demokrati
jos bandymų ir klydimų kelią.
To kelio pradžią paminėti
Amerikos Lietuvių tarybos
Los Angeles skyrius sukvietė
visuomenę į Šv. Kazimiero pa
rapijos salę. Pagrindinę kalbą
pasakė Lietuvos Respublikos
garbės generalinis konsulas
Vytautas Čekanauskas. Minė
jimo metu buvo perskaityti
Sausio 13-tos žuvusiųjų var
dai. Taip pat buvo pagerbti
salėje buvę Sausio 13-tos drą
suoliai, apdovanoti valstybi
niais žymenimis: prof. Liucįja
Baškauskaitė-Anaya,
Irena
Arienė ir Danutė Maldeikienė.
Tų dienų kovų viena aktyviau
sių dalyvė prof. Baškauskaitė
prisiminė kelią, parvedusį jos
šeimą atgal į Tėvynę. Po dau
gelio metų trukusios tremties,
1989 metais ji buvo pakviesta
dirbti profesore į atstatomą
Vytauto Didžiojo universitetą.
Sausio 13-tosios dieną ji buvo
paprašyta padėti angliškai
pranešinėti žinias pasauliui,
kuris buvo užsiėmęs kitais ka
riniais žaidimais. Kai naktį
prasidėjo žmonių traiškymas,
jai teko be paliovos ir poilsio
kalbėti pasauliui anglų, vokie
čių, švedų, lietuvių ir kitomis
kalbomis apie jau nebe vieti
niais
tapusiais
okupanto
veiksmus. Versti teko net ir tų
žinias, kurie buvo prieš Lietu
vos siekius. Kaip sakė kalbė
toja, be tikslios informacijos
tai batų beprasmiškas darbas.
Lietuvos įvykių eigai labai
prisidėjo tai, kad TV laidos,
sustiprintos per Rygą, Taliną
ir Helsinkį, galėjo žaibiškai
pasiekti laisvąjį pasaulį. Daug
pagelbėjo užsieniečiai, kurių
autentiškas liudijimas pasau
liui buvo itin svarbus. Pavo
jaus bota didelio, nes tuo me
tu Gruzijoje vyko žmonių sker
dynės ir pasaulis nieko apie
tai nežinojo. Baltų tautų kovą
pasaulis stebėjo nuo pat Balti
jos kelio. Taikios kovos prieš
smurtą idėjos, paskleistos
Gandhi, Liuther King ir kitų,
padėjo Lietuvos žmonėms per
žengti ribą tarp baimės ir did
vyriškumo, pasikelti nuo kan
kinių į laisvuosius savo dva
sia. .Tu dienų darbą dirbome
nemanydami esą kitokie; mes
dirbome, nes taip reikėjo iš
žmoniškumo. Aš laiminga,
kad ir mano gyvenimo maža
dalis buvo atiduota pačiam
sunkiausiam Tėvynes momen
tui. Didelė garbė dirbti už
laisvą Lietuvą. Dėkoju Dievui,
kad galėjau kalbėti už Tautą.
Ir meldžiu, kad ir kitiems ne
pritrūktų tos energijos pasilik
ti laisviems" — užbaigė prof.
Liucįja Baškauskaitė. Jos kal
ba buvo išklausyta dideliame
susikaupime. Po paskutinių
žodžių salėje žmonės stojosi,
pagerbdami šią drąsią mūsų
tautos dukrą.
Po trumpos pertraukos buvo
parodyta autentiška Sausio
įvykių vaizdajuostė. Labai di
delį dėmesį sukėlė Pauliaus ir
Romo Jasiukonių sumontuota
vaizdajuostė apie pasaulio
reakcįją į Lietuvos įvykius,
ypač daugelio Amerikos TV
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kanalų programų laidų kopi
jos.
Įspūdingo Sausio 13-tosios
dienos dešimtmečio paminėji
mo suruošimas — didelė Ame
rikos Lietuvių tarybos —
ALTo Los Angeles skyriaus
darbo sėkmė. Tai valdybos na
rių — Nemyros Enck, Aloyzo
Pečiulio ir ypač pirmininko Al
bino Markevičiaus pastangų
nuopelnas.
LOSANGELIEČIU
ŠEIMOS ŠVENTĖ
Rudenėjančios Kalifornijos
vieną 2000-jų metų gruodžio
sekmadienį Los Angeles Šv.
Kazimiero parapijos salė ne
galėjo sutalpinti norinčių į ją
patekti. Juozo Daumanto šau
lių kuopos vado Kazimiero
Karužos rūpesčiu visuomenė
buvo sukviesta į tradicines
šaulių Kūčias. Tai vienas
gražiausių metinių renginių.
Lietuvos Respublikos garbės
generalinis konsulas Vytautas
Čekanauskas pasveikino susi
rinkusius. Po jo kalbėjusi ra
šytoja Alė Rūta-Arbienė pri
minė vaikystės baltas Kūčias,
jų ramybę ir dvasinį susikau
pimą. Poetas Bernardas Braz
džionis kalbėjo apie Dievo Jė
zaus gimimo paslapties apra
šymus pasaulio tautų litera
tūroje. Kunigui Stanislovui
Anužiui pašventinus, visi lau
žė baltąsias plotkeles, prieida
mi prie savo draugų, kaimy
nų, net ir prie tų, su kuriais
piktesnis žodis kažkada ištar
tas. Kūčių ramybė, iš tolimos
vaikystės prisiminimų, lyg už
būrė žmones. Dalyviai ilgai
nesiskirstė, kalbėjosi, dalinosi
prisiminimais.
Antaninos Uldukienės paga
minti kalėdiniai valgiai stebi
no savo įvairumu. Šv. Kazi
miero parapijos choras, vado
vaujamas maestro Viktoro Ra
lio, atliko džiaugsmingą ka
lėdinę programą, įjungiant ir
visos salės muzikines pajėgas.
O jos buvo garsios ir galingos,
nustelbusios ir prityrusius gie
dotojus. Šeimos šventė, į kurią
suvažiuoja iš tolimiausių Kali
fornijos vietų, liks ilgam pri
siminimui. Gal čia geriausiai
tiktų garbės generalinio kon
sulo Vytauto Čekanausko pa
sakyti žodžiai: „Metai pakeičia
visus — vieni pasenome, kiti
gal ir pajaunėjome, bet niekas
per tą laiką vietoje nestovėjo
me. Visi dirbome darbus kaip
išmanėme, niekuomet nesu
abejodami kuo esame ir kokiais
turime išlikti. Ir štai šiuo
šventiniu laiku iš tėvų žemės
atsineštos tradicijos tik dar
kartą mums akivaizdžiai pri
mena, kad bent dalis mūsų
širdies dar priklauso Lietuvai,
kurios vardan mes per daugelį
metų išmynėme daug kelių,
kurie visi vedė į šiuos namus.
Juk tai čia buvo, yra ir tikė
kime dar ilgai bus mūsų Lie
tuva".
Visi dalyvavę šioje šventėje,
liko dėkingi tai organizacijai,
kuri gynė lietuvio tautiškumą,
rodė jam kario ištikimybę —
Šaulių kuopai. Stebėtis reikėjo
jau brandaus amžiaus sulau
kusio jos vado Kazimiero Ka
ružos mokėjimu sudaryti tą
pakilią šventišką nuotaiką.
Tikėkime, kad Šauliai suruoš
dar daug tokių švenčių, kurios
pakylėja darbuose ir kasdie
niuose rūpesčiuose pavargu
sias širdis.
Regina Gasparonienė

Los Angeles J. Daumanto šaulių kuopos kūčių rengėjai ir svečiai. Iš k.: šaulys Mindaugas Banionis, viešnia iš
Lietuvos, šaulių kuopos vadas Kazys Karuža, Liet vos prisikėlimo pradininke, politinė tremtine ir kalinė ses.
Nijolė Sadunaitė, Janina Čekanauskiene, šaulė Irena Arienė ir Lietuvos Respublikos generalinis garbės konsu
las Vytautas Čekanauskas.

minės vasario 25 dieną. Mi
šios už žuvusius ir mirusius
Lietuvos
nepriklausomybės
kovotojus bus 9:30 vai. ryto
lietuvių Šv. Petro ir Povilo
bažnyčioje, Quarry ir Myrtle
St. Mišias aukos lietuvių
kilmės klebonas Dennis Morrož, jau du kartus aplankęs
Lietuvą, gimines ir senelių ka
pus. Po lietuviškų Mišių mi
nėjimas prasidės 11 vai. ryto
Šv. Petro ir Povilo parapijos
mokyklos salėje, 1433 Hamilton Ave. NW, Grand Rapids,
MI. Po trumpos įžangos bus
kultūrinė programa, paruošta
LB apylinkės valdybos, ben
dros vaišės, kavutė, užkan
džiai.
Minėjimo metu bus renka
mos aukos JAV LB Krašto val
dybos veiklai paremti. Šiuo
metu visų pastangos yra pa
dėti Lietuvai patekti į NATO
ir Europos Sąjungą, kad būtų
užtikrinta Lietuvos nepriklau
somybė ateityje. Minėjimą
ruošia LB Grand Rapids apy
linkės valdyba, kurios pirmi
ninkas yra Petras Treška, vi
cepirmininkas Vytautas Jo
naitis, iždininkas Juozas Lu
kas, sekretorius Jonas Treška,
Jr., nariai Gražina Kamantienė ir Vytautas Kamantas.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos pirmininku, per
praėjusį pusmetį jie daugiau
kai pusę la;K.o praleido ne na
muose. Rudenį aktyviai daly
vavo JAV LB tarybos sesijoje
Hartford, Connecticut, po to
aplankė ten gyvenančius vi
suomenininkas. Vėliau kelia
vo į Hamiltone, Kanadoje vy
kusį Kanados LB Tarybos su
važiavimą. Kelis kartus lankė
si ir dirbo Lemonte (prie Čika
gos), dalyvavo Lietuvių fondo
tarybos narių posėdžiuose, at
liko visokius PLB valdybos
darbus. Lapkričio mėnesį pra
leido St. Petersburg, Floridoje,
ten dalyvavo JAV LB Kul
tūros premijų šventėje. Sausio
pradžioje ve! lankėsi Čikagoje.
Dabar Kamantai ruošiasi ke
lionei į Vokietiją, kur daly
vaus lietuviškos Vasario 1©
gimnazijos 50-ties metų veik
los sukakties šventėje.
LIETUVIŲ ISTORIJOS
KNYGA

Prieš du mėnesius Grand
Rapids Historical Commission
išleido knygą „Growing Up in
Old Lithuanian Town". Ją pa
rašė Edward V. Gillis (Edis
Viktoras Oylys), nespėjęs jos
sulaukti kol buvo gyvas. Jis
aprašo lietuvių imigrantų gy
NAUJA
BENDRUOMENĖS NARĖ venimą, darbą, veiklą, orga
nizacijas ir žmones nuo 1880
Vasario 17 dieną lietuvių metų iki maždaug 1950 metų.
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Tik labai trumpai paminėta
bus pakrikštyta nauja lietu apie lietuvius po 1950 metų.
vaitė. Tai Petro ir Audronės Jis planavo rašyti kitą knygą
(Stanytės) Trešku neseniai gi apie lietuvius Grand Rapids
musi dukrelė Austė Onutė po 1950 metų. Pasirodžiusi
Treškaitė. Naujagime lietu knyga yra labai gražiai iš
vaite džiaugiasi Grand Rapids leista, su 9 puslapių įžanga ir
ilgamečiai gyventojai Jonas ir 95 puslapiais teksto bei nuo
Ona Treškai, ir iš Lietuvos į traukų. Knygą platina Šv. Pet
savo anūkės krikštynas atvy ro ir Povilo parapija, telefo
nas 616-454-6000.
kusi Genovaitė Stanienė.
ŠVENTĖ GIMTADIENĮ

VEIKLIOS MOTERYS

Šiuo metu geriausiai veikia
Grand Rapids katalikės mo
terys. Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių moterų sąjun
gos 42-oji kuopa kas mėnesį
turi savo susirinkimus, suruo
šia šeimyniškas Šventes Moti
nos dienos, Kalėdų ir kitomis
progomis, remia mūsų para
piją ir Lietuvos našlaičius, pa
deda LB apylinkės valdybai
per nepriklausomybės švenčių
minėjimus. Kuopai padeda ir
kartu dirba darbščios parapi
jos lietuvaitės seselės pranciškietės. Lietuvoje jau daug
metų darbuojasi ses. Michelė
(Garliauskaitė).
Praėjusiais
metais Lietuvą aplankė sese
DARBININKAI
lės Clarita ir Felicita. Kuopai
KELIAUTOJAI
vadovauja pirmininkė Sofija
Lastienė.
Kol abu dirbo, tai daugiau
A.P.
pasirodydavo Grand Rapids
veikloje, bet kai išėjo iš apmo
kamo profesinio darbo į pen SEATTLE, WA
siją, tai pradėjo dvigubai dau
G R A N D R A P I D S , MI
giau dirbti neapmokamą vi
„LANKAS 2000" —
suomeninį darbą. Dabar Gra
LKTUVIŲ VAIKŲ
žina ir Vytautas Kamantai
NEPRIKLAUSOMYBĖS
STOVYKLA
dirba septynias dienas ir daž
ŠVENČIŲ MINĖJIMAS
nai keliauja į daugelį lietu
Tiek daug buvo įvairių už
JAV Lietuvių Bendruome viškos veiklos renginių. Sugrį siėmimų, kad nepastebėjome
nės Grand Rapids apylinkė žę iš Lietuvos, kur Vytautas kaip prabėgo laikas. Stovykla
Vasario 16 ir Kovo 11 šventes Kamantas buvo perrinktas vo 30 vaikų ir paauglių, tai

•esąs

Grand Rapids ilgametė gy
ventoja Marija (Lukoševičiūtė)
Alkevičienė sausio 23 dieną
šventė savo 96-tą gimtadienį.
Viena jos sesuo, Anelė Luko
ševičiūtė, sulaukusi 93 metų
amžiaus, prieš kelis metus
sugrįžusi į Lietuvą, dabar gy
vena Vilniuje. Jauniausia se
suo, tautodailininkė Uršulė
(Lukoševičiūtė) Astrienė, yra
88 metų amžiaus ir dabar
ruošiasi prieš Velykas vėl va
žiuoti į Balzeko muziejų Či
kagoje, kur ji kiekvienais meTais moko velykinių margučių
puošimo meno.

jau labai didelis dalyvių skai
čius. Stovyklautojai buvo sus
kirstyti į tris grupes pagal
amžių: 2-5, 6-11 ir 12-16 me
tų. Kiekviena grupė turėjo sa
vo dienotvarkę bei pamokas.
Čia paminėsiu tik keletą ypa
tingų užsiėmimų.
Violeta Kuprėnaitė ir Vida
Žvirzdytė Farler mokė tauti
nių šokių. Loreta Werner vy
resniems vaikams vedė pieši
mo pamokas. Danutė Musteikytė-Rankienė mokė apie poe
ziją, Asta Vaičekonienė — mu
ziką. Irena Blekytė parodė
kaip daromos verbos. Gintaro
meno mokė Vida Farler. Edita
Lengertienė
stovyklautojus
skaniai maitino ir mokė virti.
O Aušra Vaštakienė prižiūrėjo
sportuojantį jaunimą. Popie
riaus meno darbų mokė No
meda Lukoševičienė; Loreta
VVerner ir Jūratė Harrison ve
dė geografijos pamokas. Buvo
daug ir ypatingų pramogų.
Saulius Kinderis mokė stovyk
lautojus plaukioti baidarėmis.
Eglė Weiss vyresniesiems ve
dė žemėlapių sportą. Andris
Rankis ir Arvydas Lukoševi
čius sėkmingai vadovavo vy
resniųjų iškylai į Mount Rose
kalną. Šeštadienį visa stovyk
la išsiruošė žygiui Cushman
ežero link, Staircase taku.
Rasa Matienė buvo stovyk
los adjutante ir sumaniai vedė
laužus. Stovyklos ruošos komi
teto pirmininkė buvo Inga
Gaurienė, o iždą tvarkė Silvija
Fabijonaitė Comeaux.
Šįmet stovykloje lankėsi
daug įdomių svečių. Kunigas
Antanas Saulaitis, Lietuvos ir
Latvijos Jėzuitų provincijolas,
lankėsi stovykloje penktadienį
ir vaikučiams aukojo šv. Mi
šias koplyčioje, įrengtoje labai
gražioje vietoje tarp medžių.
Kun. Saulaitis viešėjo Raišių
šeimoje ir jie jį atvežė į sto
vyklą. Profesorius
Guntis
Smidchens taip pat atvyko į
stovyklą vienai dienai. Jis sto
vyklautojams aiškino apie Jo
ninių papročius, bei rodė skai
dres, pasakojo kaip Joninės
yra dabar švenčiamos Lietu
voje. Svečių apsilankymas
praturtino mūsų stovyklą.
Labai ačiū visiems prisidėju
siems prie sėkmingos „Lanko"
stovyklos.
BENDRUOMENĖS
SUSIRINKTMAS
2000 m. lapkričio mėn. susi
rinkime buvo apžvelgta besi
baigiančių metų veikla. Iš
klausėme pranešimus apie
„Lanko" stovyklą, JLietučio"
kelionę į Los Angeles ir Lietu
vos Dukterų talką „Providence" talpintuvui. Aptarėme
ateinančių metų Nepriklauso
mybės sukakties minėjimą. Po
to — vyko gyvos diskusijos ir
girdėjosi įvairios nuomonės
apie Vilniaus žemutinės pilies
atstatymo projektą, su kuriuo
susirinkusius plačiau supažin
dino Ina Bertulytė Bray. Galų
gale, dauguma balsavo šiam
projektui skirti 100 dol. sim
bolinę auką iŠ bendruomenės.
Po susirinkimo vaišinomės ir
ilgai maloniai bendravome
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EUG&EC. DECKER, DDS. P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

na

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 S t . Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

BENDRUOMENĖS
ELEKTRONINIAI
„NAMAI"
Nuo 2000 m. lapkričio 2 d.
Seattle Lietuvių Bendruome
nės interneto svetainė pasikei
tė. Naują tinklapį rasite:
http^www.lithuanianamerican.org/seattle (taip pat
žiūrėkite:
http://www .javlb.org/seattle).
Šiuo pakeitimu sustiprinome
elektroninį ryšį su JAV Lietu
vių Bendruomenės oficialia
svetaine. Mūsų senoji svetainė
buvo susijusi su bendruome
nės nario asmenišku elektro
niniu adresu. Dabar turėsime
daugiau galimybių svetainę
plėsti ir stiprinti. O svarbiau
sia: kadangi dabar laikome
elektroninį ryšį su JAV Lietu
vių Bendruomene, kitiems lie
tuviams bus labai lengva mus
atrasti.
Taip pat pasikeitė Bendruo
menės elektroninio pašto ad
resas:
seattle@lithuanianamerican.org. Šis paštas yra
naudojamas
atsiliepiant į
klausimus, ir taip pat praneši
mams apie bendruomenės
-' veiklą. Kviečiame laisvai jais
naudotis.
Senasis e-adresas
(lithseattle@hotmail.com)
nebegalioja. Prašome pasižy
mėti naują tikslesnį adresą.
Dėkojame iš anksto. Bendruo
menės telefonas nepasikeitė:
jis tebėra 206-528-2500.
Kam pranešti apie naujai į
Seattle atvykusius lietuvius?
Apie norinčius įsijungti į lietu
višką veiklą? Apie pasikeitusį
adresą? Atsiųskite
žinute
elektroniniu paštu:
seattle@lithuanianamerican.org.

MARGUČIŲ
MARGINIMO PAMOKA
Metinė Lietuvos Dukterų
draugijos margučių margini
mo pamoka vyks balandžio 8
d., Verbų sekmadienį, 2 vai.
p.p., Jūratės Mažeikaitės Har
rison namuose.
„LIETUTIS" LIETUVIŲ
DIENOSE LOS ANGELES
Spalio mėn. pradžioje 19
JLietučio" šokėjų buvo nuvykę
į Los Angeles dalyvauti Lietu
vių dienų šventėje, kur svečiai
iš Seattle buvo prašomi atlikti
net tris pasirodymus.

9625 S.79th Ava., Hickory HiDs, IL
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roborts Rd., Hickory Htlts, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ava. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638
Td.773-229-9965
Vatanctae pagal susitarimą

ARAS 2LIOBA, M.D.
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
LIETUVOS DUKTERŲ
VEIKLA
2000 m. spalio 28 d., Lietu
vos Dukterys rinkosi Mottman
sandėlyje, Olimpijoje, krauti
talpintuvą, kurį „Providence"
sveikatos išlaikymo tinklas
(Providence Health System)
žada siųsti į Lietuvą. Talpintuvo inventorius — įvairūs
vaistai bei medicininiai reik
menys skirti Kauno ligoninei.
„Providence" tinklas, kuriam
priklauso daugiau negu 25-ios
ligoninės Alaska, Oregon, Washington ir Kalifornijos valsti
jose, bendradarbiauja su ketu
riais sveikatos išlaikymo tink
lais Amerikoje, tikslu surinkti
iš ligoninių nenaudotus reik
menis persiuntimui į užsienį,
kur jų tik reikėtų. Prieš trejus
metus, „Providence" pirmą sy
kį išsiuntė talpintuvą į Lietu
vą. Šioje bendrovėje dirbanti
Zita Petkienė supažindino
„Providence" su Lietuvos Duk
terų veikla.
Dėkojant Dukterims už šią
talką, į talpintuvą taip pat
priėmė 15 dėžių naujų rūbų,
žaislų, ir knygų, kurias suau
kojo Seattle Lietuvos Dukte
rys, Vilniuje veikiantiems Vai
kų laikinos globos namams.
Ačiū Genutei Gylytei Orrico
už vadovavimą projektui šelp
ti globos namus. Iš 27-ių su
rinktų dėžių, Providence pri
ėmė 15 į talpintuvą, o likusias
dėžes, kurios buvo naudoti
rūbai, Dukterys persiuntė į
globos namus.

DRAUGAS, 2001 m. vasario 22 d., ketvirtadienis

BENDRUOMENĖS
SUKAKTUVINIAI
METAI (III)

Danutė Bindokienė

Dešinė nežino, ką
kairė daro

BRONIUS NAINYS
Apie lietuviškąjį švietimą
užsienyje malonu rašyti: tei
giamai kalbėdamas, netapsi
veidmainiu, nes nieko nerei
kia nei gražinti, nei nepa
grįstai girti. Tai buvo visada ir
visapusiškai tik teigiamas
vyksmas, nepaisant kartais nė
darbo vykdytojų nuomonių iš
siskyrimo, nes nesutarimai
pasireikšdavo ne dėl paties
tikslo arba jam siekti kelio,
bet tik kaip greičiau bei paveikiau žygiuoti. Lietuviškas
švietimas užsienyje yra tiek
pat senas, kiek ir pati išeivija.
Pvz., JAV jis prasidėjo maž
daug prieš 130 metų ir tęsiasi
iki šiol. Kadangi šio rašinio
tikslas yra prisiminti, ir tik
apgraibomis, JAV Lietuvių
Bendruomenės vykdomą lietu
vybės išlaikymo darbą, tai
apie anksčiau, iki jos įsijun
gimo vykusį, mažai kalbėsiu.
Lietuviškas švietimas, kaip
svarbiausia lietuvybės išlaiky
mo darbo dalis, buvo puose
lėjamas visų išeivijos kartų
bei jų palikuonių, tačiau jau
triausiai juo rūpinosi Antrojo
pasaulinio karo laiku rudųjų
išvežti bei raudonųjų į Vaka
rus išvyti lietuviai. Lietuvos
laisvėjimo laikotarpiu pabu
dinti ir nepriklausomybės me
tų tautiškai subrandinti, vos
tik karo aidams nutilus, karo
laimėjusių sąjungininkų užim
tose Europos dalyse atsiradę,
lietuviai būrėsi į telkinius ir,
šiokias tokias pastoges radę
sugriautose vokiečių kareivi
nėse, po kelias šeimas sugrūs
ti į vieną kambarį, vos pusbadišką duonos kąsnelį gauda
mi, pirmiausia griebėsi rū
pintis savo prieauglio tautiniu
auklėjimu ir steigti lietuviš
kas mokyklas. Neorganizuoti,
be kokios nors centrinės vado
vybės, be susižinojimo bei su
sisiekimo priemonių, atskiruo
se telkiniuose savarankiškai
kūrė vaikų darželius, pradžios
mokyklas, gimnazijas, iš nu
galėtojų išsiprašytuose griuvė
siuose savomis jėgomis ruošė
patalpas, rankiojo atsitiktinai
atsigabentas mokymo priemo
nes. O po poros metų, susior
ganizavę į Tremtinių draugiją
ir susižinoję su kitais baltiečiais, kartu su jais net univer
sitetą buvo įkūrę. Ir kokią di
delę naudą lietuvių tautai tie
šešeri-septyneri metai, pra
leisti Europoje iki išvykimo į
užjūrį, davė. Daug jaunimo
baigė lietuvių kalba dėstomas
pradžios bei vidurinės mokyk
las, kiti — vokiečių universi
tetus. Nebaigusiems išeitas

tinkamų JAV, Kanados, Di
džiosios Britanijos mokyklų, ir
visose tose pakopose pradėtą
mokymąsi jie galėjo tęsti. Tų
mokyklų auklėtiniai šiandien
yra išeivijos organizacijų, net
ir didžiosios užsienio lietuvių
jungties, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės bei jos padali
nių vadovai. Tautiškai nusitei
kę, puikiai mokantys lietuvių
kalbą, privačiai šeimose ir viešuose lietuvių telkiniuose ją
vartoja ir tokia pačia lietu
viška tautiška dvasia auklėja
savo prieauglį. Anuo laikotar
piu tautiškai subrandinti lie
tuviai uoliai darbavosi Lietu
vos išlaisvinimui, daug jai
padeda ir dabar — užsienyje
arba Lietuvoje, eidami atsa
kingas pareigas valstybėje,
įskaičiuojant ir patį aukščiau
sią jos pareigūną prezidentą
Valdą Adamkų. Pasididžiavi
mo vertas to laikotarpio pali
kimas — dabar 50 metų su
kaktį švenčianti Vasario 16
gimnazija Vokietijoje, įkurta
Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės, kai ši visų šio krašto
lietuvių jungtis jau buvo su
siorganizavusi ir perėmusi
tvarkyti lietuviško švietimo
reikalus.
Bet ir čia, Amerikoje, dabar
irgi lietuviško švietimo darbą
koordinuoja JAV Lietuvių
Bendruomenė, taip pat kaip ir
Europoje, nebuvo jo pradinin
kė ir tik vėliau į jį įsijungė.
Mat dėl jau anksčiau šioje
skiltyje minėtų („Draugas"
2001.2.8) priežasčių ilgokai
užtruko jai susiorganizuoti.
Pagal žymaus išeivijos lietu
vių jaunimo švietėjo pedagogo
Juozo Masilionio (netikėtai
miręs prieš pat praėjusias
Kalėdas ) ir pedagogės Stasės
Petersonienės redaguotą ir
Pedagoginio lituanistikos ins
tituto praėjusiais metais iš
leistą, 756 psl. knygą „Lietu
viškas švietimas Šiaurės Ame
rikoje'', šiame krašte lietuvių
kalbos mokymu pirmiausia
pradėjo rūpintis mokytojai, at
siliepdami į tėvų pageidavi
mus. Pradiniam darbui sąly
gos čia pasirodė žymiai ge
resnės negu Vokietijoje. Apie
1949-1950 metus, kai gausiau
į Ameriką pradėjo atvykti lie
tuviai, čia veikė dar daugiau
kaip šimtas (sako — apie
140?) lietuviškų parapijų, prie
kurių nauji ateiviai ir glau
dėsi. Kiekvienoje jų veikė ir
katalikiška mokykla, anks
čiau, prieš keliolika metų, pati
mokiusi lietuvių kalbos, bet
dar prieš karą šio uždavinio

mokslas buvo užskaitytas ati- jau buvo atsisakiusi. Su pa-

TAUTOS VIENYBĖS
IDĖJOS PROPAGAVIMAS
„LIETUVOJE" 1912-1916
METAIS
Nr.2

DR. JUOZAS SKTRIUS

Ma
tydamas, kad polemika neduoda rezultatų, t.y. jau
nepavyksta rasti bendrų interesų, jis tiesiog pasiūlė
„Draugo* redakcijai likti su savo „principais", primin
damas, jog žmonijos istorijoje nerasime nė vieno pa
vyzdžio, kad fanatizmas kada nors būtų davęs gerus
vaisius.
B. K. Balutis stebėjosi, kad išeivijos spaudos redak
cijos dažnai linkusios savo laikraščio skiltis atiduoti
tiems autoriams, kurie „myli kritikuoti ir užsipul
dinėti, nepaisant į tai, kad yra darbo, kuri reikėtų at
likti". Bronius juos vadina „kritikuojančiais veikėjais",
nes jų pagrindinis užsiėmimas yra užsipuldinėti ir
dergti tuos, kurie daug dirba. Jis apgailestavo, kad
„kritikų" yra daugiau negu dirbančių Lietuvos ir tau
tos labui. Todėl reikia daugiau ir plačiau kalbėti apie
dirbančiuosius, neužmiršti ir kritikos „kritikams". Mat
tie „kritikuojantys veikėjai" yra viena iš pagrindinių
visuomenės skaldymo priežasčių. Tuo pačiu redakto
rius perspėja, kad vieno žmogaus, kuris priklauso ku

Kai antradienį žiniasklaidoje išlindo ir plačiai nuaidėjo
naujausia ,,špionažo sensaci
ja", visų pirma kilo du klausi
mai: kodėl Robert Philip Hanssen taip ilgai buvo nesusek
tas; kodėl jis ryžosi tapti savo
tėvynės išdaviku?
Iš pateiktos informacijos nei
į pirmą, nei į antrą klausimą
neįmanoma atsakymo aiškaus
rasti. Neįmanoma taip pat
atspėti,
kuris
klausimas
mums kelia didesnį pasibai
sėjimą ir rūpestį. Jeigu žmo
gus
savo sąžinę ir tėvynės
2001 m. vasario 14 konsultacines firmos „A. Abišala ir partneriai" patalpose Vilniuje atidarytas Korėjos Respub
saugumą
parduoda, sakykim,
likos konsulatas. Nuotraukoje (iš kairės) — Pietų Korėjos gen. garbes konsulas Aleksandras Abišala ir Pietų
kad
ir
už
pusantro milijono
Korėjos Lietuvai ambasadorius Kie-Ok Chung.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka.
dolerių, kuriuos Hanssen ga
vęs už valstybės paslapčių
dėtimi susipažinę, tėvai ir mo tančių. Pirmiausia kilo mintis, kymo medžiagos iš okupuotos perdavimą Sovietų Sąjungai, o
kytojai kreipėsi į klebonus, šalia lietuvių kalbos mokymo Lietuvos, reikėjo viską pasi vėliau Rusijai, ar tai mažesnė
prašydami lietuvių kalbos mo parapijinėse mokyklose darbo ruošti patiems. Mokytojų są blogybė, negu įstaigos, tu
kymą atgaivinti. Klebonai iš valandomis, papildomą lietu junga dirbo viena, kol į lietu rinčios aukščiausią pasitikė
karto atsiliepė teigiamai. Nors višką mokymą organizuoti višką švietimą visomis jėgo jimą valstybėje, aplaidumas
ir ne visi buvo lietuviškai nu šeštadieniais, jeigu parapijų mis įsijungė JAV Lietuvių bei nesugebėjimas matyti, kas
siteikę, bet lietuvių kalbos klebonai sutiktų duoti patal Bendruomenė.
darosi panosėje?
klases steigti leido. Vieni, no pas. Tam tikslui prie jau čia
Viena aišku: žvalgybos-konrėdami prisitraukti daugiau veikiančios Lietuvių tremtinių
tražvalgybos tarp JAV ir Rusi
POPIEŽIŠKOJO
parapijiečių, kiti — vaikus draugijos (LTD> susibūrė mo
SAKRALINĖS MUZIKOS jos laikai nepasibaigė su šal
mokyti poterių: „kol jie išmoks kytojų grupė ir, tėvams prita
INSTITUTO SUKAKTIS tojo karo pabaiga ir net su So
angliškai". Tokių galimybių riant bei padedant, prie Čika
vietų Sąjungos žlugimu. Kele
pradžiuginti, tėvai ir mokyto gos lietuviškų parapijų pra
„Giesmių ir sakralinės muzi tas šnipinėjimo atvejų iškilo
jai šokosi lietuviškas klases dėjo organizuoti šeštadienines kos kūrimą ir atlikimą turi visai neseniai: 1994, 1996,
organizuoti. Kaip išmanyda lietuviškas mokyklas. Tai bu įkvėpti grožis, kviečiantis mal 1997 m. ir pernai, kai vienas,
mi, kūrė programas, telkė mo vo 1949 metai. Organizacinis dai", — sakė popiežius Jonas paleistas į atsargą, aukštes
kymo medžiagą, priemones. darbas buvo atliktas vasarą, o Paulius II sausio 19 dieną, Po nio laipsnio kariškis apkaltin
Atrodė, kad čia bus Dievo pa rudenį, kartu su mokslo metų piežiškojo sakralinės muzikos tas karinių paslapčių perdavi
laima. Vaikai mokosi norma pradžia, prie lietuviškų para instituto 90 metų sukakties mu tiek sovietams, tiek vėliau
laus darbo valandomis, o tė pijų pradėjo veikti aštuonios proga kreipdamasis į maž rusams. Ir tai tik ryškesni at
vams nereikia rūpintis ūkiš Šeštadieninės mokyklos. Tais daug 200 šio instituto dėsty vejai, o apie „smulkius šnipe
kais mokyklos išlaikymo rei pačiais metais, lapkričio mė tojų bei studentų.
lius" žinios retai plačiau pa
kalais. Ko daugiau ir bereikia. nesį, tie patys mokytojai prie
sklinda.
Popiežius
ypač
kvietė
ska
Bet tuojau pat atsirado bėdos, LTD įkūrė Mokytojų sekciją.
tinti
Grigališkąjį
giedojimą,
Amerikos „Federal Bureau
ir toji Dievo palaima pradėjo Vėliau, Tremtinių draugijai
„sakralinę
polifoniją"
bei
var
of
Investigation", paprastai
blėsti. Kazimierietės seselės
persiorganizavus į Tremtinių gonų muziką, nes šios muzi žymimas trimis raidėmis —
— mokytojos buvo jau Ameri
Bendruomenę Illinois valsti kos formos Vatikano II Susi F.B.I. — žinomas visame pa
koje gimusios arba jaunos iš
joje, Mokytojų sekcija 1951 m. rinkimo metu buvo pripažin saulyje. Jo kompetencijoje yra
tėvynės išvykusios lietuvės.
gegužės mėnesį persitvarkė į tos tinkamiausios garbinimui. ne vien kai kurie nusikalti
Tik reta jų geriau mokėjo lie
tuvių kalbą. Šalia to, jos ribo atskirą savarankišką vienetą Jonas Paulius II minėjo, kad mai, įvykę krašto ribose, bet ir
josi daugiausia tikybos moky — Mokytojų sąjungą. Paaiškė Vatikano II Susirinkimas, tarptautiniu mastu pasitai
mu. Ateivių mokytojų, nors ir jus, kad beveik tuo pačiu laiku kaip ir visa katalikiškoji tradi kantys, tarp jų ypač susietieji
tik tai vienai pamokai, įsileisti mokytojų sambūriai įsisteigė cija bažnytinę muziką laiko su įvairiais pavojais valstybei.
nenorėjo. Prasidėjo nesutari New Yorke, Bostone ir kitur, „integralia ir būtina iškilmin Tad, rodos, bent patys svarbie
mai. Kai kur klebonai lietuvių gimė mintis tiems sambū gos liturgijos dalimi". „Muzika ji šio biuro tarnautojai turėtų
kalbos mokymą sutiko atiduo riams susijungti į vieną bend ir giesmės nėra tik liturginio būti „iššukuojami labai tan
ti prie jų parapijų prisiglaudu rą mokytojų vienetą Jungti veiksmo puošmena. Priešin kiomis šukomis", kad tarp jų
siems ateiviams kunigams, nėse Amerikos Valstijose. Po gai, tai ta pati šventimo rea nepasitaikytų nepageidauja
bet ir čia buvo bėdų, nes tuos kelerių metų susikūrė Ameri lybė, leidžianti įžengti į die mo elemento. Juk darbas, at
kunigus perkraudavo religi kos lietuvių Mokytojų sąjun viškojo slėpinio gelmes", — liekamas F.B.I. įstaigų, yra
nėmis pareigomis. Be to, vie ga, gana veikli iki maždaug sakė šventasis Tėvas. Pasak slaptas, svarbus, dažnai api
nam kunigui mokyti visus aš 1960 metų. Ji save vadino, popiežiaus, liturginė muzika mantis pačias opiausias nusi
tuonis skyrius juk buvo ne praktiškai gal ir buvo, Ameri ir giesmės glaudžiai susiję su kalstamumo ir net valstybės
įmanoma. Reikėjo ieškoti kitos kos lietuvių lietuviško švieti kontempliacija bei malda, pa saugumo sritis. Galima many
išeities. Ją rasti kliudė ir ats mo „Mažoji ministerija". Šalia deda skelbti krikščionišką ti, kad po šio nelemto atvejo
kira pavienių salelių veikla, talkinimo tėvams steigti lietu džiaugsmą ir kuria glaudesnę F.B.I. veikla bus gerokai per
centrinės, jeigu jau ne vado viškas mokyklas, ji rūpinosi bendrystę su Dievu ir Bažny kratyta ir padaryta reikiamų
pakeitimų, o tuo tarpu dar il
vybės, tai bent rimtesnės dar vaikų darželiams, pradžios, čios nariais.
Popiežiškąjį sakralinės mu gai girdėsime apie asmenį,
bo koordinacijos stoka. Tad aukštesniosioms mokykloms
skubiai buvo pradėta jos dai ir vasaros stovykloms progra zikos institutą 1910 m. įsteigė dirbusį F.B.I. kontražvalgybos
rytis. Ir ji atsirado. Gimė Či mų, vadovėlių, skaitinių bei popiežius Pijus X. Čia siūlo skyriaus vadybininku, suge
kagoje, į kurią daugiausia lie kitokios mokymo medžiagos mos įvairių kultūrų ir istori bėjusį daugiau kaip 15 metų
ruošimu. Tai buvo ypač sun nių periodų, taip pat ir moder teikti pačią slapčiausią ir jau
tuvių anais metais atvyko, kus ir atsakingas darbas, nes, niosios liturginės muzikos stu triausią informaciją Maskvos
BŽ, 2001 m. Nr. 2 agentams.
Spėjama, kad apie 8-10 tūks nenorint įsileisti dažytos mo dijos.

riai nors išeivijos srovei, blogas elgesys nebūtų sieja
mas su jo srove. Išeivijos spaudoje dažnai galima su
tikti konkrečių žmonių nusižengimų įvertinimą sa
kant, kad štai „katalikas", „socialistas" arba „tautinin
kas" taip ar kitaip padarė. Tokiu būdu kaltinamas ne
tik konkretus žmogus, taip pasielgęs, bet ir metamas
šešėlis ant viso gausaus būrio žmonių, kurie laikosi
pažiūrų, kurių šalininku yra nusikaltėlis. Tokiu būdu
paprastas skaitytojas laikraščių pagalba formuoja sa
vo nuomonę, kad kitokių pažiūrų žmogus blogai elgia
si vien todėl, jog jis yra kitokios pažiūros. Bronius to
kią poziciją labai kritikuoja, pabrėždamas, kad idė
jinės srovės, kaip ir tikėjimas, čia nieko dėtos, nes nu
sižengimų, kaip ir iškilių asmenybių, kurios yra pasi
ruošusios viską paaukoti savo idealui, rasime įvairiose
išeivijos srovėse.
Dar daugiau, kaip sako Bronius, JAV lietuvių spau
doje dažnai užsipuolama ant žymesnių priešingos sro
vės atstovų, stengiantis juos apjuodinti, paniekinti,
parodant, jog jie niekam tikę, nedori žmonės. Labiau
siai redaktorių nervina, ir tą jis išsako atskirai spau
doje, kad pirmiausia žiūrima ne į tai, ką daro ar ką
sako žmogus, o į tai, kokiai partijai jis priklauso. Kad
ir teisingai daro ar sako, ar siūlo naudingus mūsų tau
tai dalykus, bet, jei jis yra kitos partijos, tai ir visa,
kas daroma ar sakoma, yra būtina užginčyti, sukriti
kuoti ir atmesti. B. K. Balučio nuomone — tai didžiau
sia kliūtis tautos tobulėjimui.
Jis išdrįso garsiai pasakyti, kad „neapykanta virto
vienu žymiausiųjų mūsų visuomenėje*veiksniu... šian-

dien mūsų visuomenė yra priėjusi prie tokios vietos, iš
kurios reikia žengti šalin nuo eitojo tako arba susi
laukti galutinio sutrunėjimo". Bronius tiki išeivijos
jėga, tiki išeivijos lyderių patriotiškumu, tiki spaudos
kultūringumu. Visų jų sveikojo proto pranašumu ir
bendrų veiksmų pergale. Jis supranta, kad tai galima
pasiekti, bet tik esant ypatingoms sąlygoms Lietuvoje
ir pačioje išeivijoje — sąlygos, kurios mobilizuotų vi
sus bendriems interesams ir bendram darbui.
„Lietuvos" redaktorius nesišalino, bet ir pats sten
gėsi palaikyti ryšius su skirtingų srovių ir pažiūrų
žmonėmis, juos skatinti bendram tautiniam darbui.
Puikus pavyzdys — jo sugalvota 1913 metų naujame
tinė linkėjimų lietuvių tautai anketa. Anketa buvo
plačiai išsiuntinėta žymiems lietuviams Amerikoje ir
Europoje. Anketos tikslas — „išaiškinti lietuvių vei
kėjų lūpomis opiausius lietuvių reikalus, į kuriuos
būtų galima ateityje atkreipti ypatingą visuomenės
atydą". „Lietuvos" redakcija susilaukė linkėjimų iš
Vidūno (Tilžė), J. Vanagaičio (Tilžė), muziko M. Pet
rausko, K. Vanagėlio (Varšuva), dailininko A. Žmui
dzinavičiaus (Vilnius), redaktorių A. Kaupo ir K. Rač
kausko-Vairo, muziko A. Pociaus. SLA pirmininko F.
Živatkausko. katalikų sroves veikėjo A. Rutkausko,
laivininkų sąjungos pirmininko kunigo A. Briškos ir
kt. Visi linkėjo lietuviams santaikos, vienybes, pažan
gos. Tie gražus linkėjimai tuo metu labai tiko susi
skaldžiusiai lietuvių visuomenei. Tokia pat anketa bu
vo pasiųsta ir dr. J. Basanavičiui j Vilnių. Tačiau del
neaiškių priežasčių dr J. Basanavičius neatsiuntė sa

F.B.I. pareigūnai pripažino,
kad per tą laikotarpį Hanssen
valstybei padarė daug skau
džios žalos. Būdamas tokiose
aukštose pareigose, galėjo per
spėti savo „darbdavius" apie
gresiantį pavojų bei įtarimus
jų agentams, iškeltų jiems
bylų kaltinamuosius duome
nis pakeisti ar sunaikinti ir,
svarbiausia, pranešti rusams
apie Amerikos agentus, vei
kiančius Rusijoje. Hanssen
„nuopelnu" ne vienas jų žuvo
ar buvo atidengtas ir turėjo
savo veiklą nutraukti.
Viena keisčiausių šio viso
įvykio pusių yra tai, kad ir ru
sai, kuriems taip ištikimai
Hanssen tarnavo 15 metų,
niekuomet nežinojo jo tikro
sios tapatybes. Galbūt Mask
va per daug ir nesistengė
sužinoti, nenorėdama papjauti
žąsies, dedančios auksinius
kiaušinius, nors tą „žąsį" ji tu
rėjo penėti doleriais ir net
deimantais. Jau dabar aiš
kėja, kad Hanssen paslapčių
rusams neišdavinėjo dėl ko
munistinės ideologijos ar kaž
kokio nusistatymo prieš savo
gimtąjį kraštą. Tad dėl ko?
F.B.I. vadovybė įrodinėja,
dėl ko įtarimo šešėlis nie
kuomet nekrito ant Hanssen,
bent iki praėjusių metų pabai
gos. Pasak dabartinio F.B.I.
direktoriaus Louis J.- Freeh,
Hanssen sugebėjo išvengti su
sekimo, kadangi jis šioje įstai
goje jau dirbo 25 metus, į ją
atėjo iš policijos (deja, Čika
gos) pareigūnų gretų, kur taip
pat turėjo darbą, susijusį su
saugumo departamentu, o,
galėdamas prieiti prie visos
informacijos F.B.I. kompiute
riuose bei dokumentuose, il
gas valandas praleisdavo, ieš
kodamas mažiausių užuomi
nų apie bet kokį įtarimą, nu
kreiptą jo pusėn. Jo ir kasdie
ninio gyvenimo būdas mažai
skyrėsi nuo kitų Vienna mies
telio (Virginia valstija) prie
miesčio gyventojų, kur su
žmona ir šešiais vaikais turėjo
gan kuklius (jeigu prisimin
sime jo „papildomas paja
mas") namus.
Robert P. Hanssen buvo
areštuotas praėjusį sekma
dienį, kai sutartoje vietoje pa
liko ryšulėlį medžiagos rusų
agentams. Hanssen K.G.B.
buvo užverbuotas 1985 m., bet
teigia, kad toks pavojingas
darbas jį interesavo kone nuo
vaikystės, kai perskaitė šia
tema knygą. Galbūt Hanssen
masino mintis, kad jis sugebės
išvengti bet kokio pavojaus...
Gal tai atsako: dėl ko?

vo linkėjimų „Lietuvos" redakcijai, kuri visuomet dė
davo į laikraštį jo laiškus, atsišaukimus ir šiaip infor
maciją bendrais tautai reikalais.
Lietuvių visuomenės veikėjų linkėjimai savotiškai
iliustravo, kad JLietuva" tampa tarytum bendru visų
išeivių laikraščiu, vienybės ir lietuvybės pagrindiniu
propaguotoju.
JAV lietuvių tautinės partijos
atsiradimas ir sunkumai
Pagrindinis lietuvių išeivijos bendros veiklos stab
dys buvo jos susiskaldymas į partines sroves. Jos stip
rino visuomenės tarpe barnius ir antagonizmą, skati
no perdėtai griežtą kritiką, pereinančią į asmenišku
mus. JAV lietuvių bendruomenėje, tarytum verdan
čiame katile, atrodė neįmanoma ką nors padaryti, kad
būtų pasiektas nors šiek tiek apčiuopiamas išeivijos
vieningumas. Tačiau sveikosios išeivijos jėgos, jų tarpe
kylanti B. K. Balučio asmenybe, nenuleido rankų ir
darė viską, kad nugalėtų sveikas protas, kad būtų
įveiktos partinės ambicijos, asmeniškumai, trukdę lie
tuviams telktis. Bronius maksimaliai ir pakankamai
protingai tam reikalui išnaudojo „Lietuvos" puslapius
aiškindamas, komentuodamas, spausdindamas tą
medžiagą, kuri orientavo išeiviją bendrai veikti; smer
kė skaldymosi tendencijas, kaip akivaizdžią žalą tau
tos interesams.
„Lietuvos" redaktorius suprato, kad partinis visuo
menes issisluoksniavimas yra dėsningas procesas. B.d.
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POETAI KVIEČIA Į TALKĄ
Vilniaus dramos teatre aktyvi parama, ypač kai val
kultūrinė draugija „Pilis" su stybės iždas menkas. Atkūrus
rengė
labdaringą
renginį, rūmus — šį istorinį archi
skirtą Valdovų rūmams atkur tektūrinį mūsų kultūros pa
ti. Renginio tikslas — padėti veldą, jie galės prisidėti prie
įgyvendinti pernai Lietuvos teigiamo
mūsų
valstybes
Respublikos Seimo priimtą įvaizdžio, tarnauti Lietuvos
įstatymą, kuriuo numatyta iki reprezentacijai, tenkinti mūsų
2009-ųjų metų — Lietuvos kultūros ir švietimo reikmes,
tūkstantmečio — atstatyti, palaikyti ir stiprinti viso pa
prieš 200 metų carinės Rusijos saulio lietuvių tautinę savimo Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų grupe. Iš kairės: Vilniaus pilių tyrinėtojas dr. N. Kitkauskas, Valstybinės pa
nugriautus, ir žeme sulygin nę. Atstatyti rūmai galės pa minklosaugos vadovė G. Dremaite, PLB valdybos atstovas Lietuvoje G. Žemkalnis, poetas M. Martinaitis, sol. D.
tus, Lietuvos Valdovų rūmus. dėti turizmo plėtojimui, duoti Sadauskas, Lietuvos Istorijos mokytojų draugijos pirm. L. Pobedinska, Valdovų rūmų paramos fondo valdybos
Susirinko ne tik draugijos papildomų pajamų valstybes narys A. Vapšys. draugijos „Pilis" pirm. E. Kulikauskas, prof. A. Žekevicius, akt. S. Jaoėnas, archeologas E. Jo
„Pilis" veikėjai, bet ir gausus ir sostinės biudžetui, pagaliau vaiša. Rūtos Kulikauskienės nuotrauka.
būrys Valdovų rūmų atstaty veikti kaip ekonomikos varik
mo rėmėjų, tarp jų jaunimo, lis, sukurdamas naujų darbo lingus nuo JAV federalinių be kurių, rodos, negalėtume remonto dirbtuves. O trečią
moksleivių.
vietų statybose ir aptarna mokesčių atleidimus.
gyventi, yra labiausiai trum kartą ar mes patys netam
Valdovų rūmų paramos fon paamžiai, — greit gaunami, pame okupantais, nes kaip
Svariausią žodį tarė žymūs vime.
Lietuvos poetai, kiti meno
Istorikas R. Batūra, draugi- do valdybos adresas — Dau greit išleidžiami, greit susitri- žinoma, čia pat — netoli buvu
sių valdovų rūmų ir Arkikate
žmonės. Jautrų, įspūdingą jos „Pilis" pirmininkas Ed- kanto aikštė Z-13. 2001 Vil na mūsų kišenėse.
Įrankiai, prietaisai, kompiu dros yra sumanyta okupuoti
žodį tarė poetas Marcelijus mundas Kulikauskas pasi nius, faksas 22-57-67.
Martinaitis, kviesdamas į at džiaugė, kad Valdovų rūmų
Nemažai lėšų surinkta ir teriai, kurie sustiprina mūsų Vilniaus požemius garažams
statymo talką savo krašto ir atstatymą remia užsienio lie Dramos teatre įvykusiame atmintį, regėjimą, klausą, pa kurie yra seniausias nera
išeivijos žmones. Pasak poeto, tuviai. Pasaulio Lietuvių Ben renginyje, loterijoje, kurioje deda greičiau siekti praktinių šytinis valstybes archyvas.
į rūmų atstatymą įdėti pinigai druomenė. Pirmasis į Valdovų greta suaugusiųjų aktyviai tikslų — po metų kitų genda Tai yra panašiai, jeigu vietoj
Lietuvos istorijos archyvo kas
niekada nebus nuvertinti —jų rūmų paramos fondą, 1,000 dalyvavo ir moksleiviai, Vil ir jie atsiduria sąvartynuose.
vertę užtikrins Lietuvos istori dolerių įnešė Arkanzase gyve niaus licėjaus jaunimas. Beje,
Mada keičia madą, valdžia nors sumanytų įrengti garažą.
Nukrypau į šalį, norėdamas
ja (visa M. Martinaičio kalba nantis mūsų tautietis Stasys draugijos „Pilis" pirmininkas keičia valdžią, keičiasi parti
priminti, jog kiekviena save
čia spausdinama).
E. Kulikauskas priminė, kad jos, ministrai.
Vanagūnas.
Mes taip pat neamžini: kar gerbianti tauta privalo turėti
JAV ir bendrai užsienyje gy paramą ėmė teikti Lietuvos
Perskaitęs savo eilėraščius
apie Mindaugą ir Gediminą, venantys rėmėjai gali siųsti Pramonininkų. Viešbučių ir ta keičia kartą, seną keičia savo šventą, neliečiamą, su
sąjungos,
kitos jaunas, gyvenimą nuolat kei jokia trumpaamže nauda ne
poetas Justinas Marcinke aukas į Pasaulio Lietuvių restoranų
siejamą vietą. O juk čia, Vil
vičius, turėdamas galvoje Val Bendruomenės fonde atida verslo organizacijos. Seimo čia mirtis.
niuje,
šioje vietoje ir yra Lie
Bet vis dėlto jaučiame, kad
dovų rūmų atkūrimą, pridūrė, rytą Valdovų rūmams atstaty priimtame įstatyme sakoma,
tuvos
amžinybė, kurią priva
kad šiandien mums, kaip ka ti sąskaitą. Čekius rašyti: Val kad iš valstybės biudžeto bus turi būti kažkas, kas išlieka il
lome
ne
tik jausti, bet ir at
skiriama
lėšų
Valdovų
rū
giau už mus, kad turi būti
daise Didžiajam kunigaikš dovų rūmų paramos fondas ir
kurti.
Mes
esame paskutiniai,
mams
atkurti,
o
jų
suma
nu
kokia nors tvarka, idėja, kuri
čiui, Vilniaus įkūrėjui Gedimi siųsti: Lithuanian World Comkurie
tai
galime
padaryti.
rodoma
atskiroje
valstybės
stiprina nusimanymą, kad vi
nui, vėl reikia susapnuoti munity Foundation, PO Box
biudžeto
įstatymo
eilutėje.
sa, kas atrodo laikina, nėra
Mes vis dar atkuriame Vil
geležinį Vilką — mūsų sos 140796, Grand Rapids, MI
49514-0796. PLB fondas yra
tinės simbolį.
Algimantas laikina, kad viskam yra pa nių kaip visos tautos miestą.
A n t a n a s Naujokaitis tvaresnis matas, kad visame Atkurtas sakralinis centras —
Solistas Danielius Sadaus registruotas JAV ir turi reikaveikia amžinumo dimensija. O Arkikatedra, mokslo centras
kas, tarsi kviesdamas prisi
tai yra šventovės, pilys, rū —- universitetas, po 200 metų
minti mūsų tautos didvyrišką
ATGAIVINKIME
ISTORINĘ
SAVASTĮ
mai, įvairūs kiti istorinės at — valstybės centras, bet dar
praeitį, padainavo dainą Mai
minties
ženklai, kurie ir teikia neatkurtas valstybės istorijos
ronio žodžiais „Kur lygūs lau
MARCELIJUS
MARTINAITIS
nusimanymo,'
kad žmogus, centras — Valdovų rūmai, o
kai", Margirio ariją iš operos
tauta
yra
teisėtas
istorijos juos kažkada statė kur kas ne
„Pilėnai".
Sveikinu jus, atsiliepusius į
veiksnys ir turi savo vietą turtingesni negu mes šian
Apie Valdovų rūmų atstaty draugijos „Pilis" kvietimą ir
laike ir erdvėje.
dien.
mo svarbą kalbėjo istorikai atėjusius paremti svarbios vi
Praradusi tuos ženklus, tau
Žinoma, svarbūs yra ir pini
Edmundas Rimša, Romas Ba suomeninės akcijos — Valdo
ta praranda atmintį, pakrinka gai, aukos, kurių bus tikimasi
tūra, archeologas Eugenijus vų rūmų atstatymo idėjos,
visuomenė, ryšiai tarp kartų.
iš savo krašto ir išeivijos žmo
Jovaiša, aktorius Sigitas Ja- kuri siejama su Lietuvos tūks
Įvairus okupantai pirmiau nių. Nešiojame pinigus kairėje
čėnas. Jie pabrėžė, kad Val tantmečiu.
sia ir šoka naikinti tai, kas pusėje, prie širdies, kuri yra
dovų rūmai yra Lietuvos
Tai reikštų ir mūsų istorinės
yra susiję su amžinumo pajau mūsų gyvybės sostinė. Išėmę
tūkstantmečio vertas simbolis, sąmonės žadinimą. Draugijos
ta: kultūrą, kalbą, istoriją, iš ten dešine ranka, kartais
senosios baltų kultūros cent skelbiama akcija nėra vien tik
ženklus. Carizmas nušlavė padėkime ten, kur bus užtik
ras. Lietuvos istorijos moky pinigai, projektai, medžiagos,
Valdovų
rūmus, jų pasekėjai, rinta jų istorinė vertė. Ten
tojų draugijos pirmininkė Liu statybos kaštai, pagaliau —
antrieji
okupantai
bolševikai įdcfti pinigai niekada nebus
cija Pabedinską sakė, kad Vil tai ne vien pastato, pačių
taip
pat
kėsinosi
į
pačią
skau devalvuoti — jų vertę užtik
niaus Valdovų rūmai buvo rūmų, o telkiančios idėjos at
džiausią,
pažeidžiamiausią
ir rins Lietuvos istorija. Už
svarbus ne tik Lietuvos, bet ir statymas, istorinės savasties
tikrins ji mūsų amžinumą. O
švenčiausią
Lietuvos
vietą
—
Europos kultūros centras. Is gaivinimas mumyse. Kai ku
toks ir yra draugijos „Pilis"
uždarę
Arkikatedrą,
buvo
su
toriniai šaltiniai liudija, kad rių statinių vertė neišreiš
tikslas.
manę
čia
įrengti
net
traktorių
rūmuose buvusi Žygimanto kiama vien praktine nauda,
Augusto biblioteka savo kny nes jie statomi ir žmonių
gų turtais tuomet pralenkė sąmonėje.
net garsiąją Vatikano biblio
Du šimtai metų, kai nėra
Poetas Marcelijus Martinaitis.
teką. Vilniaus pilių tyrinėtojo Valdovų rūmų, tačiau jų idėja
dr. Napoleono Kitkausko duo buvo ir tebėra gyva tautos is
Deja, pastaraisiais metais
menimis, Žemutiniuose pilies torinėje atmintyje, kurią pa
RADIJAS IR INTERNETAS
rūmuose 1636 m. buvo pasta žadina įvairūs įvykiai ir ji visuomenę ištiko atoslūgis, įsi
tyta šiuose kraštuose pirmoji tampa svarbiu žmonių telki galint kitiems, kartais kul
Užsienio lietuviai klausosi iš „Naujienomis" ir su Budriko
opera. Beje, tų laikų muzikinę mosi veiksniu. Tai buvo maž tūrai nepalankiems veiks
Vilniaus
trumpomis bangomis prekyba. Jam kilo sumanymas
kultūrą priminė Valdovų rū daug prieš trylika metų, dar niams, kai jinai ir pati prade
siunčiamų
specialiai paruoštų pradėti kasdienines lietuvių
mų menėse kažkada skam veikiant komunistiniam re dama suvokti kaip komercija,
radijo
laidų.
Tikriausiai ne radijo laidas. Sumanymui pri
bėjusi muzika ir šokiai, atlikti žimui, kai kilo visuotinė min siejama su pinigais ir trumpa
daug
kam
žinoma,
kad užsie tarė Juozas Bachunas (Bačiūsenosios muzikos ir šokių an tis atstatyti Valdovų rūmus. laike nauda. Todėl ir rūmų at
nyje
(JAV
ir
kitur)
yra „pa nas). Jo pritarimu ir pinigine
samblio Banchetto Musicale". Tai idėjai ne tik negailėta pi statymo idėją dažnai bandoma
gaunamos"
ir
kitos
Lietuvos parama, 1932 m. balandžio 11
Kalbėjusieji primine, kad, nigų, bet ir rizikuota. O ten ir slopinti valstybę ištikusia lėšų
radijo
laidos.
Jos
girdimos
ne d. Antanas Vanagaitis prabilo
norint atstatyti Valdovų rū buvo Lietuvos atgimimo pra stoka, pirmiausia minint pini
iš WHFC radijo stoties. Anta
įprastais
radijo
imtuvais,
bet
mus, įgyvendinti Seimo įsta džia, ten kalėsi pirmieji Są gus.
nas Vanagaitis „Margučįp" ra
kompiuterių
pagalba.
Reikėtų
tymą, reikalingas kuo plates jūdžio daigai, kurie netrukus
O pinigai, kuriuos keletą pridurti, kad Lietuvoje, na, ir, dijo laidą vadino „dienžodžiu".
nis visuomenės pritarimas ir ir subūrė draugiją „Pilis".
kartų per dieną čiupinėjame ir sakykime, plačiame pasaulyje, Jo žodžiais: „Tai yra tas pats,
tokiu pat būdu girdimos ir kai kas laikraštis, tik skirtumas
kurios JAV lietuvių radijo lai tame, kad dienraštis spaus
dintas popieriuje, o dienžodis
dos.
Čikagoje, Lituanistikos ty — radijo bangomis". Ilgainiui
rimų ir studijų centre, keletą „Margučio" radijo laidos išsi
dienų praleido iš Vilniaus at plėtė ir kurį laiką buvo girdi
vykęs Sigitas Žilionis. Jis do mos Illinois, Indiana, Michimisi šio krašt' radijo ir televi gan, Wisconsin ir net Ohio,
zijos veikimu ir ypač JAV Pennsylvania valstijose. Taip
lietuvių radijo ir televizijos gi siekdavo New York valstijos
ir Kanados pakraščius. Viena
laidomis.
„Margutis" yra seniausiai „Margučio" radijo laida buvo
veikianti Amerikos lietuvių trumpomis bangomis perduo
radijo laida. Tačiau nereikėtų ta į Lietuvą.
„Margučio" taikyti anksčiau
Neatsiliko ir kitų vietovių
siai įsisteigus,a lietuvių radijo lietuviai. Steigėsi radijo laidos
laida. Šiuo at\eju, kaip ameri (valandėlės) ne vien Čikagoje,
kiečiai sako, reikėtų kreditą bet ir kituose lietuvių telki
atiduoti Philadelphijos lietu niuose. Tačiau tik Čikagos lie
viams. Čikagos lietuvių radijo tuviai galėjo didžiuotis kasdie
pirmūnais tenka laikyti „Nau ninėmis radijo laidomis.
jienų" dienraštį ir Bud riko Anksčiau ir dabar JAV lietu
prekybos namus. „Margučio" vių radijo laidos dažniausiai
Gerni nusiteikę Vilniaus moksleiviai, kurių vienas loterijoje išlošė Valdovų rūmu įrėminta atvaizdą. Rūtos Kuli steigėjas Antanas Vanagaitis tenkinasi savaitinėmis pusva
artimai bendradarbiavo su landinėmis arba visą valandą
kauskienės nuotrauka

TARP MŪSŲ KALBANT

ELEKTROS
ĮVCDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA
RE/MAX
REALT0RS
onetm) 22t- trci
L(7M42S-71M

.{77»!
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapofo ir Ofl. Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS
3208 1/2 Wett 961h Street
Tat. (701)424-8664
(773)681-8664

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits*', įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romai tel. 630-774-1025.
Window Washers Needed!
40,000 per year. Wc need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
ha ve valid dri ver's license and transportation. Mušt be fluenl in English.
LA. McMabon Window Washing.
Tel. 800-820-6155.
50 m. gydytoja-flzikoterapeutė
gali prižiūrėti
senyvus ar ligotus žmones,
atlieka procedūras, masažus.
Kalba angliškai, lenkiškai, rusiškai.
Geros rekomendacijos.
TeL 773-434-2597, Roma.
Window VVashers & Gutter
Cleaners Needed!
100 Teams Needed to start NOW!
Work Monday-Saturday 7a.m. - 4 p.m.
Teams of 2-3 people
men or women
Mušt have own car &
speak some English
No experience needed, will train.
Make $500+ per week each person!
Come today — Start tomorrow
2101 Ogden A ve,
Downers Grove, IL 60515
(Zierbert Building)
Enter in back of building
630-737-0100.

trunkančiomis laidomis. Ta
čiau ir mažesnės apimties lai
dos buvo ir tebėra visapusiš
kai naudingos.
Vilnietis Sigitas Žilionis ir jo
suokalbininkai planuoja nau
jos Internete svetainės sukūri
mą. Planuojama perkelti į Internetą veikusių ir tebevei
kiančių lietuvių radijo bei te
levizijos laidų duomenis. Be
abejo, galima imtis šia tema
knygos parašymo. Tačiau kas
parašyta — nebeištrinsi, ne
bepataisysi. O Internete su
kauptus duomenis galima pa
taisyti ir papildyti.
Atrodo, kad už gero pusme
čio bus galima pasidžiaugti
lietuvių radijo internetine sve
taine. Kazin, ar nevertėtų pa
galvoti ir apie mūsų laikraščių
Interneto svetainės organiza
vimo galimybes?
Sigitas Žilionis teiravosi
apie galimybe įrengti Lietuvos
Radijo ir TV centro translia
cijų stebėjimo posto įkūrimą.
Prof. dr. Jonas Račkauskas,
Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro direktorius, pritarė to
kio posto įrengimui Lituanisti
kos tyrimų ir studijų centro
patalpose.

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
> Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Ww
Alexander J. Mockus,
LTD
Realtors

„BUD" BALYS BUDRAITIS
Broker Ąssociate
Patarnauja Į vainų nuosavybių
pirkime bei pardavime.
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI
Bu». 773-7*7-4655roob.:773-259-3303
Fax773-7«7-9«l*
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624

Reikalingi darbininkai
naktiniam parduotuvių valymui
Indianos, Michigan valstijose ir
kitur. TeL 773-476-2247,
773-612-6136. Palikti žinutę.
Paklausus, ar jis (Sigitas
Žilionis) nebūtų priešingas čia
aprašomo sumanumo paskel
bimui „Draugo" dienraščio
puslapiuose, sulaukta teigia
mo atsakymo. Jo žodžiais, tuo
atveju, jo vardas ir pavardė
antrą kartą pasirodytų „Drau
go" dienraštyje. Pasirodo, kad
prieš daugelį metų savo gim
tinėje (Magadane, Sibire) jis
buvo nupiešęs tenykščios ap
linkos vaizdelį. Jo tėvai tą
vaizdelį pasiuntė giminai
čiams į Čikagą. Šis vaizdelis
buvo išspausdintas „Draugo"
dienraštyje ir iškarpos forma
sugrąžintas į Sibirą. Tuo metu
nei Sigitas, nei jo tėvai, nei
Čikagoje gyveną giminaičiai
nepagalvojo apie galimą pasi
keitimą, apie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą.
Sigitas Žilionis norėtų gauti
daugiau žinių apie JAV ir Ka
nadoje veikusias ir tebevei
kiančias lietuvių radijo bei te
levizijos laidas. Laukia laik
raščių iškarpų, aprašymų, fo
tografijų ir pan. Jo adresas:
P.D. 3300, 2013 Vilnius, Lie
tuva.
Petras Petrutis

PREZ. ADAMKUS KAUNE
Penktadienį prieš vi
durdienį į Kauną atvykusį
prezidentą Valdą Adamkų
Karo muziejaus sodelyje pasi
tiko Kauno meras Erikas
Tamašauskas, Kauno apskri
ties administracijos viršinin
kas Giedrius Buinevičius ir
karo muziejaus direktorius
Juozapas
Jurevičius.
V.
Adamkus dalyvavo Valstybės
atkūrimo dienos ir Vytau
to Didžiojo karo muziejaus
80-mečio minėjimo renginiuo
se.
Valstybės atkūrimo dienai ir
prezidento garbei aidėjo Karo
istorikų klubo pabūklų salvės.
Sodelyje šalia muziejaus buvo
pakeltos Vytauto Didžiojo ir
Vyčio kryžiaus vėliavos.
Nuo Vytauto Didžiojo muzie
jaus laiptų kauniečiams ir
miesto svečiams kalbėjęs V.
Adamkus ragino nebįjoti per
mainų, išdrįsti imtis ryžtingų
darbų. „Valstybės atkūrimo
dienos proga prisimenu ir pri
menu: turime siekti aktyvių

dvasinio ir ūkinio, politinio ir
apskritai viešojo gyvenimo
permainų", sakė prezidentas.
Kauno meras E. Tama
šauskas teigė, kad „Vasario
16-oji mums yra tas pats, kas
prancūzams — Bastilijos pa
ėmimo diena, amerikiečiams
— liepos 4-oji, nes tai —
laisvės ir džiaugsmo diena".
Jis padėkojo V. Adamkui už
atvykimą ir priminė, kad visi
Lietuvos prezidentai Valsty
bės atkūrimo dieną švęsdavo
Kaune.
Vėliau prezidentas V. Adam
kus, krašto apsaugos minis
tras Linas Linkevičius, kul
tūros ministras Gintautas
Kėvišas ir miesto bei apskri
ties vadovai padėjo vainikus
ant Nežinomojo kario kapo.
Lietuvos prezidentas ir sve
čiai apžiūrėjo ir Karo muzie
jaus 80-mečiui skirtą parodą
„Muziejus ir istorųa". Per 80
metų muziejuje sukaupta dau
giau nei 200,000 Lietuvos istoryą bylojančių parodinių.

2001 m. vasario 20 duomenimis, kelyje Rusnė-Šilute vandens lygis virš kelio dangos siekia 22 cm, apeemti 367
kelio metrai. Iš viso šiame rajone apsemta 24 km kelių, be to, Silute.s rajone dar apsemta 7,750 hektarų pievų,
kurių Šilutės seniūnijoje yra 6,000, o kitose — 1,750 hektarų.
Rolando Šalgeviciaus (Elta) nuotr.

ANKSTI PATVINO NEMUNAS
Pamario gyventojus
Šilutės rajone pasiekė ištvi
nusio Nemuno vanduo, kuris
priartėjo prie Kučų ir Plaškių
kaimų Pagėgių seniūnijoje.
Vandens apsuptose sodybose
atsidūrė dvi šeimos.
Kol kas gyventojai į gelbė
tojus pagalbos nesikreipė, ta
čiau moksleiviams jau kyla
sunkumų pasiekti mokyklas.
Anot apsemtų vietovių gy
ventojų, jei ledlaužis pralauž
tų nestorus ledus Nemune iki
Kuršių marių, vanduo atslūg
tų. Vandens perteklių nuo pie
vų galėtų nusiurbti vandens
siurblinės, tačiau šiose vieto
vėse jos neveikia.

Šilutės rajone jau aktyviai
ruošiamasi artėjančiam potvy
niui. Kaip praneša apskrities
Civilinės saugos departamen
tas, Šilutės rajono savivaldybė
nusprendė iš savo rezervo
sandėlio skirti guminius batus
ir specialius drabužius auto
busų vairuotojams ir greito
sios pagalbos tarnyboms. Ties
užliejamu Šilutės-Rusnės ke
liu šiemet pirmąsyk bus pas
tatyti 2 policijos postai, o pa
čioje Rusnės saloje visą parą
budės policininkai, kurie su
teiks gyventojams pagalbą, jei
jos prireiks.
Jau suremontuoti trys rajono
priešgaisrinės tarnybos visur

eigiai automobiliai, tačiau
patys ugniagesiai dėl lėšų trū
kumo išleisti neapmokamų
atostogų. Vis dar neišspręsta
gyventojų radijo ryšio palaiky
mo su Civilinės saugos tarny
bomis problema. Spėjama, kad
artėjantis šių metų pavasari
nis potvynis gali būti didelis,
ir daug rajono gyventojų už
tvindytuose kaimuose atsi
durs kritiškoje būklėje.
Pernai iš rezervo fondo vy
riausybė skyrė 50,000 litų Pa
kalnės upės pylimo sutvirtini
mui. Taip pat vyriausybė iš
Kelių fondo skyrė 800,000 litų
Šilutės rajono vietinės reikš
mės keliams, nukentėjusiems
nuo potvynio, taisyti.
(BNS)
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lt makes a vvorld of difference vvhen you fly SAS
to Lithuania.
No one makes round-tnp travel to Lithuania easier and more convenient than SAS.
from Chicago. we offer daily service to Vilnius with a hassle-free connectjon via
Stockholm. When you're ready to return, you'll enjoy same-day travel back to
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd out what a wortd of difference SAS
can make for your next trip. Just call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350
or visit our vvebsrte at www.scandinavian.net.
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• Vilnius. Sausio 6 d. Vil
niuje krikščioniškosios muzi
kos studija Musica aeternitatis ir Kretingos pranciškoniš
kojo jaunimo tarnyba surengė
koncertą, skirtą Jubiliejinių
metų užbaigai. Po iškilmingų
Mišių į nemokamą vakarą
muzikos klube Brodvėjus"
susirinko iš skirtingų Lietuvos
vietų atvykęs jaunimas bei
įvairaus amžiaus vilniečiai.
Koncertą vedė br. Gediminas
Numgaudis. Susirinkusiems
koncertavo broliai pranciško
nai Algis ir Ričardas, grupės
iš Kretingos „Bijok katės" ir
„Atiką". Tiek dainų tekstuose,
tiek ir vakarą vedusio brolio
Gedimino, OFM, kalboje ne
pristigo
evangelizuojančių
minčių.

Čikagos Jaunimo centrui 2000 metais
aukojo
$ 60,000 — Lietuvių fondas (naujo šildymo pečiaus pirki
mui).
$ 5,000 — West Town nursing service (per Mildą ir Viktorą
Šatus).
$ 1,000 — Gražina Liautaud, Zota Mickevičius, Vanda
Prunskienė, Lietuvių tautiniai namai Čikagoje.
$ 660 — Irena Kairytė.
$ 600 — Irena Leonas-Kriaučeliūnienė.
$ 400 — Viktorija ir Antanas Valavičiai.
$ 300 — „Lėtūnas" (tautinių šokių grupė).
$ 300 — Stasys Žilevičius, Gediminas Balanda.
$ 250 — Dr. Raimundas Petkus .
$ 240 — Loretta ir Ray Grigaliūnai.
$ 215 — Stasė Bacevičienė, Ramunė ir Vincas Lukai.
$ 210 — Marija Ročkuvienė.
$ 200 —Dr. Francis Mažeika, Vanda Ješmantienė, Tauragės
lietuvių klubas Čikagoje.
$ 180 — Lietuvių skautų sąjunga.

$160 — Dr. Jonas Valaitis, Ramunė ir Gintaras Vilkai,
Brighton Parko namų savininkų draugija.
$120 — JAV LB Brighton Parko apylinkė.
$110 — Marytė ir Juozas Vizgirdai, Halina Bagdonienė, Re
gina ir Vito Vai.
$ 100 — Stefa ir Dr. Petras Kisieliai, Rūta ir Viktoras Jautokai, Margarita ir Vaclovas Momkai, Dr. Petras Jokubka, Regi
na ir Julius Matoniai, Vytautas Januškis, Teklė Bogušas, Pal
myra ir Vytautas Janušoniai, Zuzana Juškevičienė, Janina
Marks, Janina ir Sigitas Miknaičiai, Albina ir Liudas Rama
nauskai, Mary ir Anthony Rudžiai, Dr. V. A. Šaulys, Rūta ir
Jonas Spurgiai, Dr. Ada Sutkus, Dalia ir Martynas Trakiai,
Kun. dr. Ignas Urbonas, Dr. Vainutis Vaitkevičius, Jūratė ir
Jonas Variakojai, Dr. Augustinas Laučys, Dalius Vasys, Stase
Kazlienė, Dr. Dana Vitkus, Algirdas Čepėnas, Vytas Miceika.
$ 90 — Dr. K. Ambrozaitis, Aldona Lesevičius, Nelia Pau
lauskas, Laima ir Jonas Šalčiai, Sigita ir Gediminas Damašiai.
$ 75 — Dalia ir Jurgis Anysai, Leonas Barmus, Danutė ir
Jurgis Vidžiūnai.
$ 70 — Dr. Milda Budrienė, Ona ir Jonas Rugeliai, Jonas
Stankus, Anglijos lietuvių klubas Čikagoje, Alfonsas Pažiūra,
K. Rožanskas.
$ 65 — Algirdas Brazys, A. Meilus.
$ 60 — Kostas Bružas, Gintaras Dargis, Ona Mažionytė, Al
dona ir Elegijus Kaminskai.
$ 56 — Teresė ir Faustas Stroliai, Asta ir Vaclovas Kleizai,
Juozas Mikulis, Julius Karsas.
$ 50 — Petrė ir Bronius Andriukaičiai, Apolinaras Bagdonas,
Marija Barienė, Birutė ir Juozas Briedžiai, Irena ir Petras Dirdai, Elena ir Kazimieras Druskiai, Sofija ir Stasys Džiugai, A.
ir P. Giedraičiai, Dr. L. Griniūtė. Elena Jasaitienė, Sofia Liu
bartas, Lituanistikos institutas, Jonas Miglinas, Stasė ir Vy
tautas Prialgauskai, Dr. K. Rimkus, Aldona Šmulkštienė, Da
lia ir Algis Urbučiai, A. Vaičiūnas, Valerija Žadeikienė, H. Zemeckas. Halina Moliejus, Pranė ir Julius Pakalkai, Stasė ir
Algis Damijonaičiai.
# 45 — Dalia ir Kęstutis Ječiai, Genovaitė ir Kazys
Maldėnai, Walter Simonaitis.
$ 40 — Janina Cukurienė, Dan. ir Edm. Eidukai. Viktoras
Endrijonas, Dr. K. Jablonskis, Dr. Kęstutis Jučas, Gražina
Kenter, Kun. M. Kirkilas, V. Kupcikevičius, Julius Lintakas,
Stasys Misiūnas, Manigirdas Motekaitis, Panevėžiečių klubas
Čikagoje, Dr. Nij. ir T. Remeikiai, Teodoras Rudaitis, V. A.
Shukis, Dr. Rimas Sidrys, Aldona Simonaitis, Regina ir Albi
nas Smolinskai, Petras Vėbra, Matt Vilutis, Gailė ir Robertas
Vitai, John Yerkes ir sūnūs, Genovaitė ir Vyt. Musioniai.
$ 35 — Silvija Aleksiūnas, Danguolė Ilginytė, Mečys Javas,
Karolina Kubilienė, Birutė Podis, Marija Remienė, K. Rožauskas, Bruno Andrišiūnas.
$ 30 — Laima ir Petras Aleksai, Juozas Bagdžius, Salomėja
ir Kazys Dauliai, V. Drazdys.Vytautas Janulaitis, Simas Jokū
baitis, Irena ir Algis Regiai, Antanina ir Jonas Rejeriai, Marija
Šeduikis, Vytautas Vanagas, Apolinaras Varnelis.
$ 25 — Vyt. Bieliauskas, Ph. D., Dr. Z. Brinkis, V. F. Juškus,
J. Raščiukas, Vacys Laniauskas, Aleksas Lauraitis, Victoria ir
Edward Pikeliai, Juozas Polikaitis, Raišys, Virgil Smilgys,
Jane Šulą, Danguolė ir Ramūnas Vanagūnai, Dr. Daina Variakojis, Zita Žvirzdys, Irena Blekys.
$ 20 — Ona Abromaitis, ALTS Čikagos skyrius, Koste Ancerevičius, Zita Baltramonas, A A Bartkus, Sofija Beiga, Sofi
ja Bražionis, Julius Butkus, Marija Černiutė, R. Černius, Dr.
Alg. Didžiulis, Dr. Ona ir Albinas Garūnai, Vytautas
Graužinis, Juozas Graužinis, Zigmas Grybinas, Daina Ignatonis, Edmundas Jasiūnas, Sofija ir Adolfas Jelioniai, Dr. Ona
Jonas, Genie Juodikis, Bronius Juodelis, Antanas Juodvalkis,
A Jurkutė-Krištolaitis, Marija Kapačinskas, Nijolė Kaveckas,
Elena Kelešius, Joe Kulys, Dr. B. Kvedaras, Eug. Liaugaudas,
R. Libus, Mėta ir Kazys Linkai, Jonas Martinkus, Jurgis Ma
tusevičius, Skirmantė ir Tomas Miglinai, Marija Neniškis, Ma
rija Noreikienė, Sofija Plenienė, Anelė ir Edwardas Pociai,
Mindaugas Prackaila, Ona ir Valentinas Račiūnai, Regina ir
Leonas Raslavičiai, Stasys Ruikys, Eglė Rukštelytė, Adelė Sa
kalas, Stasė Sakavičienė.
$ 20 — Dalia Šaulys, Antanas Šeduikis, Aleksas Smilga, Jo
nas Stasiulis, Dr. Eugene Stanikas, St. Surantas, Vyt. D. S, R.
Cik, Teodora ir Antanas Zailskai, Gražina Musteikienė, Bro
nius Pranskevičius, Dr. J. Butvilą, J. Baužys, Aldona ir Pranas
Totoraičiai, Stasys Bikulčius, Dana ir Feliksas Lukauskai, Ir.
Eug. Vilkai.
$ 16 — Vytautas Aukštuolis, Kun. Alf. Babonas, Fr. Baldaus
kas, Elena ir Stasys Barai, Dan. Bendikas, Vytautas Bindokas.P. E. Brizgys, Dr. A Domanskis, Rimas Domanskis, A.
Dundzila, Mar. ir VI. Gelažiai, Theodora Goberis, V. Jakovickas, Dr. Aid. Juozevičienė, S. Kavaliūnas, R. Kubilius, Jonas
Labanauskas, Adelė Lietuvninkienė, Vyt. Markevičius, J. Mo
tiejūnas, Ramojus Mozoliauskas, V. M. Petrošius, Bronius Poli
kaitis, Ramunė Račkauskienė, B. Rasimas, Gražina ir Alb.
Reškevičiai, Charles Sable, Ona Sciukas, Mar. Shalins. Ona ir
Victor Šilėnai, E. Skrupskelis, L. Stankaitis, Javita Strikas,
Nemira Šumskienė, Alfonsas Tumas, Marija Vilutis.
$ 10 — Br. ir Apal. Andrašiūnai, Ona Alkas, J. Ardys, Victor
Augius, Adelė Balbota, T. R. Bardauskas, Daiva ir Arvydas
Barzdukai, Petras Beinarauskas, W. Beleckas, Ilona ir Petras
Dapkai, Rūta ir Feliksas Daukai, Joseph Dauparas. R. ir V.
Derenčiai, Adolfas Dirgėla, Irena ir Arūnas Draugeliai, D.
Dragūnas, Vanda Gasperienė, Emilia Gaška. Irena Goddard,
Rem. Gorys, Jadvyga ir Petras Gruodžiai, Frank Gudaitis,
Anelė Gumbulevičius, Jagiella, Stasys Jokubauskas, Dr. Diana
Jučas, Jonas Jurkūnas, Joseph Kalvaitis, Teresė ir Kazys Kaz
lauskai, Regina ir Vitas Kazlauskai, Aleksas Kikilas, Dr. A Ki
sielius, Eugenija Kolupaila, Joseph Končius, Kun. R. Krasaus
kas, Bronė ir Oskaras Kremeriai, Joseph Kučinskas, Elena
Lapenas, Ilona ir Henrikas Laučiai, Vitalis Lembertas, Elena
ir Kazys Majauskai, C. Masaitis, Elena Mažeika, Michelevicius, K. J. Miliūnas, Dr. Vyt. Musonis, Ver. M. Neumann, Dr.
Algis Norvilas, Ona Norvilienė, Nyerges, Zigmas Paronis, Raymond Paikus, Ramoną Paulius, Dr. A Razma, Vyt. Pileika, Algird Pivaronas, Z. Pupius, Victoria Remeikis, R. Rimkus, Aldo
na Rukuita. Tadas Rūta, Vida ir Vitenis Šilai, Vyt. Sinkus,
Gražutė Sirutis, Edward Slapšys, Zigmas Smilga, Petras Spukas, P. Staniikis, Kostas Stankus, Magd. Stankūnienė, L.
Traška, Liuda Velunas, Juozas Žadeikis, Viktorija Jonikienė,

DRAUGAS, 2001 m. vasario 22 d., ketvirtadienis

DEŠIMTIES
METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A. f A.
TEKLA RUČAS
Brangi Mamyte, aš Tavęs negaliu pamiršti! Bėga dienos
be Tavęs, ir skauda širdis — pasiilgau Tavo šiltos
šypsenos ir Tavo švelnaus veido. Tavo vieta tuščia, ir
niekas niekada jos užimti neįstengs...
A.a. Tekia gimė Lietuvoje, 1888 m. vasario 25 d. Mirė
Čikagoje, 1991 m. vasario 27 d., sulaukusi ilgų ir gražių
103 metų.
Sv. Mišios už velionę Tekią bus aukojamos sekmadienį,
kovo 25 d., 10:30 vai. ryto Švč. Mergeiės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje ir antradienį, vasario 27
d., 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje.
Prašau pasimelsti už mano Mamytę.
Duktė Sabina Henson.

PADĖKA
A. t A.
KASPERAS RADVILA
Mirė 2001 m. vasario 2 d. Floridoje, sulaukęs 86 metų
amžiaus. Palaidotas vasario 6 d. Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.
Velionis buvo mylimas vyras Stefanijos, gyvenančios
Surfside, FL, tėvas Nijolės Mackevičienės, senelis Antano
Mackevičiaus, Dianos Sorfleet, Natalijos Mackevičiūtės,
Andrėjos Marks ir Melisos Mackevičiūtės, prosenelis
šešių proanūkų, gyvenančių Čikagoje ir apylinkėje, brolis
Zofijos Sadlauskienės ir Mykolo Radvilos bei giminaitis
gausios giminės, gyvenančios Lietuvoje.
A.a. Kasperas Radvila, Radvano herbo bajoras, buvo
visuomenės veikėjas, buvęs Vyriausiojo Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto (VLIKo) tarybos narys,
„Laisvosios Lietuvos" laikraščio redaktorius, Čikagos
Aukštesniosios lituanistinės mokyklos tėvų komiteto
narys (ČALM), Miami Lietuvių klubo direktorius, „Be
c e n z ū r o s " knygos autorius bei daugelio politinių
straipsnių autorius Amerikoje ir Lietuvoje.
Nuoširdi padėka kun. R. Gudeliui, aukojusiams šv. Mišias
ir sukalbėjusiam maldas koplyčioje ir kapinėse. Dėkojame
vargonininkui R. Šokui ir solistei už ypatingai gražias
giesmes šv. Mišių metu.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, atsilankiusiems
šermenyse, už atsiųstas gėles, pareikštas užuojautas
žodžiu ir raštu ir palydėjimą į Amžino Poilsio vietą
kapinėse. Didelę padėką skiriame liūdintiems giminėms
Lietuvoje, dalyvavusiems šv. Mišiose, kurios įvyko
laidotuvių laiku Kaune, Kupiškyje ir velionio gimtinėje
Butkiškėje. Dėkojame dr. K. Bobeliui, seseriai Zofijai su
šeima, broliui Mykolui su šeima, krikšto sūnui Kasperui
su šeima, giminėms ir artimiesiems už paskelbtą
nekrologą „Kauno dienos" laikraštyje Lietuvoje bei
giminėms,, kurie suruošė Kaune gedulingus pietus su
maldomis pagerbti šviesų a.a. Kaspero atminimą.
Ypač dėkojame dosniai aukojusiems šv. Mišioms,
„Lietuvos vaikų vilties" organizacijai ir Butkiškės
bažnyčios remontui.
Dėkojame karsto nešėjams. Šeimos vardu reiškiame
padėką laidotuvių direktoriui Donald Petkui ir Petkus
Marquette laidojimo namų atstovybei už visas atliktas
paslaugas mūsų skausmo ir liūdesio laiku.
N u l i ū d ę : žmona, d u k t ė , a n ū k a i , proanūkai ir
visi artimieji.
Dalia Butėnienė, Ang. Cetkauskienė, Dr. Vyt. Seniotas.
$ 8 — K. Keblys.
$ 5 — Agnės Bigelis. Stasė Bublienė, B. V. Čyvas, Elena
Dambriūnas, Helen Galėnas, V. Jocys, Gerardas Juškėnas, Ge
novaitė Karsokas, R. Karužienė, Dr. F.. Kriaučiūnas. Ray Nor
vaišas, S. Pautienis, Povilas Ramas. Antanina Repšienė, V.
Švažas, Bronė Švipas, R. Taunys, Ant. Tuskenis, Vyt. Vaikutis.
St. Vaškys, Gražina Žukauskas.
Jaunimo centro taryba ir valdyba nuoširdžiausiai dėkoja au
kotojams, nes tik Jūsų nuoširdi ir dosni parama įgalina iš
laikyti šią lietuvišką mokslo ir susirinkimų centrą. Taip pat
dėkojame naujai atvykusiems mūsų tautiečiams, kurie remia
ir lanko šią didingą lietuvybės išlaikymo tvirtovę.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

250 ALTV PROGRAMV

Vasario 1 d. per Čikagos 23- „Panoramos" medžiagos gavi
ąjį kanalą i\VFBT) buvo paro mo. Lietuvos televizijos valsty
dyta 250-oji Amerikos lietuvių binis kanalas, nesulaukdamas
televizijos (ALTV1 programa. ryškesnes paramos iš valdžios,
Ron ir Marge Kassen, lie Taigi — nemaža sukaktis, o yra pajutęs piniirų stygių. Tad
Iškilmingus pietus su Sei
mo nariu Andriumi Kubiliumi tuvių kilmes amerikiečiai, vel kartu ir džiaugsmas ne vien jo vadovas nori kad už į Či
Čikagos miesto centre rengia pareme ,,Vaiko vartų į moks tik šios programos įsteigėjui kagą siunčiamus .Panoramos"
Amerikos lietuvių Tarybos lą" būrelio remiamus apleistus Arvydui Reneckiui. jo talki įrašus būtų atsilyginta. Iki
valdyba. Priėmimas vyks va vaikus Vilniuje. Jie aprūpino ninkams, rėmėjams, bet ir vi šiol jie per savaitę kainuodavo
sario 23 d., penktadienį, 12 „Vilties angelo" dienos centro siems Čikagos lietuviams.
apie 100 dol. (persiuntimas ir
vai. Chicago Athletic Associa- vaikučius įvairiomis higienos
Šia programa eikagiečiai ga medžiaga), o dabar jau būtų
tion, Crystal Room, 12 South ir mokslo priemonėmis bei sal li didžiuotis, nes ji yra vienin kalbama apie žymiai didesnes
Michigan Avenue. Vietas užsi dumynais. „Vilties angelo'* telė, ne tik Čikagoje, bet ypač išlaidas.
sakykite skambindami į ALTo vaikučiai, per šiuo metu ten ir užsienyje. Jeigu mes Čika
Tačiau
didesnės
sumos
būstinę tel. 773-735-6677 sa dirbančią Ritą Venclovienę dė goje ir kitose vietovėse turime ALTV būtų nepakeliamos, nes
vaitės dienomis nuo 11 val.r. koja Ron ir Marge Kassen už nemažai lietuviškų radijo va ir šiaip dabar su finansais
iki 3 val.p.p., faksu 773-735- dovanėles.
landėlių, tai ši televizijos prog sunku. Bet yra kitoks planas.
Kovo 11-osios minėjimas rama yra vienintelė.
3946 arba e-paštu
Už pusantro tūkstančio dole
PLC, Lemonte, ruošiamas
AltCenter@aol .com
Reikia pasakyti, kad šių me rių Lietuvon yra išsiųstas
Amerikos Lietuvių Tautinin tų sausio mėnesį suėjo 5 me skaitmeninis aparatas, kurio
Lietuvos dukterų Čika
kų sąjungos, įvyks kovo 11 d. tai, kuomet per Čikagos kabe pagalba kompiuteriu galima
gos skyriaus visuotinis narių
Bus aukojamos šv. Mišios, o linę televiziją buvo parodyta siųsti vaizdinę medžiagą. Šiuo
susirinkimas vyks vasario 25
po jų 12:30 val.p.p. - minėji pirmoji lietuviška laida. Tada metu Čikagoje ALTV būstinė
d. 12 vai. Jaunimo centre. Mi
mas ir meninė programa. Kal mes joje šalia vedėjo A. Re- je bandoma įnešti greito ryšio
šios už mirusius narius bus
bės Danutė Bindokienė. Meni neckio matėme ir Rytį Januš internetinį patarnavimą, ku
aukojamos 11 val.r tėvų jėzui
nę programą atliks S. Jagmi- ką, Audrę Budrytę bei Karilę ris įgalintų tuoj pat priimti
tų koplyčioje.
nienės vaodovaujama kapela Vaitkutę. Tačiau pirmą kartą siunčiamą medžiagą iš Lietu
Tėvynės sąjungos (Lietu „Tėviškė". Pasivaišinsime ka per 23-ąjį kanalą lietuviška vos.
vos konservatorių) rėmėjai Či va, pabendrausime.
televizijos laida buvo demons
Tuomet nereikėtų perrašinė
kagoje ir Amerikos Lietuvių
truojama 1996 m. balandžio ti Lietuvoje vaizdus į vaizda
Taryba lietuvišką visuomenę
mėnesį. Taigi netrukus švęsi juostes ir UPS siuntomis ga
kviečia atvykti į Lietuvių dai
• Namams pirkti pasko me jos penkmetį, kas bus jau benti Čikagon ir čia visą tą
lės muziejų PLC, Lemonte, los duodamos mažais mėnesi tikrai neeilinė sukaktis.
medžiagą rodyti maždaug sa
kur vasario 25 d., sekmadienį, niais įmokėjimais ir prieina
Per tą laiką ALTV vadovui vaitės pavėlavimu. Tą šimtinę
2 val.p.p. Seimo narys And mais nuošimčiais. Kreipkitės į
A. Reneckiui ir jo talkinin dolerių būtų galima paskirti
rius Kubilius skaitys praneši Mutual F e d e r a l S a v i n g s ,
kams buvo nemaža vargų, Lietuvos televizijai, o čia žiū
mą apie dabartinę Lietuvos 2212 West Cermak Road.
liūdnų ir šviesesnių valandų. rovai „Panoramos" bei kitą
politinę ir ekonominę padėtį.
TeL (773) 847-7747.
(ak.) Gerai, kad sulaukiant mūsų medžiagą galėtų išvysti žy
Literatūros vakaras su
• 27 centai skambinant \ tautiečių finansinės paramos miai greičiau.
poete Egle Juodvalke įvyks Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. susidariusios problemos būda
Pirmadienio - ketvirtadienio
kovo 31 d., šeštadienį, 4 val.p. per parą, 7 dienas per savai vo greitai išsprendžiamos. Panoramų" santrauką čikap. Jaunimo centro Čiurlionio tę, 6 sekundžių i n t e r v a l a i . Dažnai ir pats A. Reneckis giečiai jau galėtų matyti ket
galerijoje. Vakarą rengia Lie Jokių mėnesinių mokesčių. kaip atrodo, buvo kritęs į ne virtadienio vakare, o penktatuvių rašytojų sąjunga.
įvykius
Tikslus apskaičiavimas. Koky viltį, bet niūrioms mintims dienio-sekmadienio
Bočių menėje vasario 23 biškiausias ryšys. Paslauga be išsisklaidžius, vėl kibdavo į būtų galimybė stebėti sekma
d., penktadienį, 7:30 val.v. apgaulės. Kreipkitės vakarais darbą ir tęsdavo šį nelengvą dienį 7 vai. vakaro.
Taip pat Lietuvon būtų gali
vyks Amerikos lietuvių inži lietuviškai į TRANSPOINT užsimojimą.
Ir dabar visokių problemų ma greitai pateikti ALTV stu
nierių ir architektų sąjungos atstovą su 8 metų patirtimi
(ALIAS) centro valdybos ir Či tarptautiniuose ryšiuose. Tel. netrūksta, tačiau įgyta patir dijoje paruoštus siužetus apie
kagos skyriaus organizuoja 708-386-0556. TRANSPOINT tis ir televizijos žiūrovų dėme Čikagos lietuvius. Tačiau A.
Reneckis nusiskundė, kad iki
mas susitikimas su Andriumi — patikimiausias ryšys su sys bei parama vis didėja.
Lietuva bei visu pasauliu!
Kubiliumi.
Laidos vedėjas A. Reneckis šiol Lietuvos televizijai buvo
pasidžiaugė, kad per neseniai nusiųsta nemažai mūsų gyve
pasibaigusį ALTV rudens vajų nimą liečiančios medžiagos,
buvo
gauta 14,960 dol. aukų. bet iš jos teparodyta progra
LIETUVOS VYČIAI ŠVENČIA
Atmetus porą tūkstančių dole ma, liečianti netikėtai milijo
VASARIO 16-ĄJĄ
rių, kurie buvo išleisti aukų nieriumi tapusį mūsų tautietį
Nesvarbu, kad didesnis pro- sveikino (lietuvių ir anglų kal- rinkimui, likusi suma tuoj pat Aleksą Šnelių (jis loterijoje
centas Lietuvos Vyčių organi bomis) Evelina Oželis. Savo „sutirpo", sumokėjus už nuo laimėjo 64 milijonus dolerių).
Taigi, kaip atrodo, Lietuvos
zacijos narių nėra matę Lietu sveikinimus perdavė Lietuvos mojamą laiką stočiai.
vos, o tik girdėję apie ją iš Vyčių vidurio Amerikos apy
Išlaidos gerokai padidėjo, televizija iš Čikagos laukia ne
savo tėvų ar senelių — jie gardos prezidentas Glenn Pe- kuomet pernai buvo įsteigta ir tiek vietos lietuvių kultūrinės
kiekvieną vasarį jau nuo rutis ir Robert Martin. Toli antroji — sekmadieninė pro veiklos siužetų, o sensacijų.
1961-ųjų susirenka paminėti mesnė programos vedimo da grama. Pradžioje ji buvo va
ALTV programų vedėjas A.
Lietuvos
nepriklausomybės lis buvo patikėta kunigui An- dinama valandėle jaunimui — Reneckis dėkoja visiems rėmė
šventės.
thony Zakarauskui, kuris jau ją net patys jaunieji entu jams, o taip pat ir lietuvių fon
Ši viena seniausių lietuviš daug metų atlieka šias parei ziastai kurį laiką kurdavo ir do vadovybei už stambesnę
kų katalikiškų organizacijų, gas. Kunigas Anthony Pu- vesdavo.
paramą. Tik tokiu būdu, jis
turinti savo padalinius beveik chenski prieš valgį perskaitė
Tačiau, kaip atrodo, jų jėgos sako, galima išsilaikyti ir pla
kiekviename JAV didmiestyje, šiam vakarui skirtą invoka- išseko, o taip pat ir žiūrovai nuoti veiklą ateityje. O tų pla
nuo įkūrimo dienos 1913- ciją.
teikiama medžiaga nelabai nų galėtų būti dar daugiau,
aisiais metais, puoselėja lietu
Kiekvienais metais „Lietu būdavo patenkinti. Tad dabar pvz., reikėtų dalį programos
višką dvasią savo narių tarpe vos prisiminimų" pokyiio metu ši sekmadieninė programa skirti vaikams, tačiau trūksta
ir kiek tik išgalės leidžia, dir yra apdovanojamas lietuviško „surimtėjo"' ir yra taikoma vi medžiagos na, ir dviejose va
ba Lietuvos labui. Jeigu pa je veikloje nusipelnęs asmuo. sokio amžiaus žiūrovams. Joje landinėse programose to laiko
vartysime jau dabar pageltu Šiais metais šį žymenį Stasei galima matyti nufilmuotų po nėra užtekt:nai. Paklaustas
sius lietuviškos spaudos pus Vanagaitei-Petersonienei įtei kalbių su mūsų pasižymėju apie trečios televizijos valan
lapius, pamatysime, kiek Lie kė apygardos
prezidentas siais tautiečiais, diskusinio dos įvedimo galimybę, A. Re
tuvos Vyčiai savo veikla pri Glenn Perutis. Savo padėkos pobūdžio siužetų įvairiais ak neckis atsake, kad tas jau fi
nansiškai nebūtų pakeliama.
sidėjo prie Lietuvos šalpos ir žodyje Stasė Petersonienė iš tualiais klausimais.
laisvinimo darbų anais 1918- sakė Lietuvos Vyčių atliktus
Beje, čia reikia pažymėti,
Ketvirtadieninės programos
aisiais metais. Po Antrojo pa darbus Lietuvai ir pastebėjo, (beje, jos abi prasideda 7 vai. kad šiomis dienomis pasikeitė
saulinio karo, Lietuvos Vyčiai kad yra daug Vyčių, kurie ne vak.j daugiausia yra skiria ALTV telefonas. Dabar reikia
tiesiogiai ar per BALFą šelpė kalba lietuviškai, bet užtai jų mos iš Lietuvos gaunamos skambinti (708) 839-9022. O
lietuvius pabėgėlius Vokieti širdys yra lietuviškos. Svei „Panoramos" demonstravimui. adresas lieka tas pats —
joje ir kituose Europos kraš kinimus raštu atsiuntė Lietu Tačiau ir čia būna lietuviškos ALTV, 14911 127th Street,
tuose. Jie tą daro ir šiandien, vos generalinis konsulas Gied muzikos ir reportažų iš lietu Lemont, IL 60439.
aktyviai gindami Lietuvos in rius Apuokas. Sveikinimai bu viško Čikagos gyvenimo. Kar
Norisi palinkėti šiai lietuvių
teresus Vašingtone ir dalyvau vo gauti ir iš Rašytojų draugi tais rodoma apie Lietuvos televizijos programai, jos va
dami šalpos veikloje.
jos bei JAV LB Kultūros tary miestus ar miestelius, o porą dovybei geros sėkmės ir dar
kartų, kuomet „Panorama" Či daug metų bei laidų! Smagu,
Galima drąsiai sakyti, kad bos.
40-asis Lietuvos nepriklauso
Muzikinę programos dalį at kagos nepasiekė, buvo net de kad Čikaga ne vien tik gali pa
sutrumpinti sididžiuoti Lietuvių opera, bet
mybes minėjimas jau tapo liko Nijolė Penikaitė (sopra monstruojami
tradicija Lietuvos Vyčių vidu nas). Prisimintina, kad šią so Lietuvos kino studijos sukurti ir vienintele lietuviška televi
zijos programa už Lietuvos
rio Amerikos apygardos narių listę Čikagos publika pirmą vaidybiniai filmai.
tarpe. Pavadintas sietuvos kartą išgirdo turbūt prieš de
Paskutinėmis savaitėmis vėl ribų.
prisiminimų" vardu, šis poky šimtį ar daugiau metų, kai iškilo didesnė problema dėl.
Ed. Šulaitis
lis kiekvienais metais sutrau .Armonika" lankėsi JAV, nes
kia didelį skaičių narių ir jų ji tada buvo to ansamblio
draugų. Šių metų susitikimas, narė.
kaip ir praėjusiais, buvo su
Baigiamąjį žodį tarė šio ren
rengtas Martinique salėje. Po ginio pirmininkai Algirdas
kylis įvyko vasario 4 dieną. Brazis ir Evelina Oželis. Ofi
Vakaro programa buvo pradė cialioji dalis buvo baigta mal
ta" garbingu svečių įvedimu į da, kurią perskaitė Švč. Mer
salę. Kiekvieną garbingą sve gelės Marijos parapijos klebo
čią susirinkusiems pristatė nas ir 112-osios kuopos narys
Robert Damašauskas (36 kuo kunigas Michael Yakaitis.
pa), o Algirdas Brazis, pianinu
Pasibaigus oficialiai šio va
pritariant Aldonai Brazis, su karo daliai,
susirinkusius
giedojo JAV ir Lietuvos him linksmino Algimantas Bar- Arvydas Renocki? ir Karilė Vaitkutė Čiurlionio festivalio metu kalbina
nus. Atvykusius svečius pa- niškis.
LMN LR ambasados pirmąją sekretorę Ritą Kazragienę.
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Per tuos 20 metų daug van
dens nutekėjo. A. Stasiūnaite
šiandien ne vien tik Lietuvos
Operos ir baleto teatro solistė.
Ji taip pat ir Muzikos akade
mijos dainavimo katedros do
centė. O kur jos koncertine
veikla?
Kuomet sol. A. Stasiūnaite
apie savo darbus prašneko
mūsų pasikalbėjimo metu, net
sunku buvo patikėti, kad žmo
gus tiek daug gali aprėpti. No
rėdama atvažiuoti Amerikon,
ji turėjo gerai pamąstyti, kaip
surasti dvi laisvesnes savaites
savo išvykai į Dėdes Šamo že
mę.
Viešnia iš Vilniaus mums
papasakojo apie jos pusantrų
metų užtrukusį dėstytojavimą
Venesuelos dainavimo akade
Soliste Aušra Stasiūnaite Čikagoje prieš 20 metų Šalia jos iš kaires -jau
mijoje (1993-1994 metais).
miręs smuikininkas R. Katilius. Stovi pianistas P Stravinskas ir Čikagos
Tuomet
ten ji buvo pakviesta
lietuviai - V. Rask-Rasčiauskas. E. Mickevičius, E. Šulaitis.
Nuotrauka iš E. Šulaičio archyvo su sol. Virgilijum Noreika bei
kai kuriais kitais pedagogais.
Pasakojo, kad nebuvo lengva
SOL. A. STASIŪNAITĖS KONCERTO
išmokti ispanų kalbą, kuria
ČIKAGOJE BELAUKIANT
tame krašte kalbama. Tačiau
jau
dabar smagu gauti laiškų
Jau ne kartą JDraugo" dien Daug ką ji papasakojo, kuo
iš
buvusių
jos mokinių toje
raštyje buvo rašyta apie Čika met vasario 17 d. ji atvyko į
Pietų
Amerikos
valstybėje, ku
goje rengiamą solistės Aušros Čikagą ir apsistojo savo sesers
rie
dabar
dainavime
yra gero
Stasiūnaitės koncertą. O šio Aldonos ir jos vyro Donato
kai
pažengę.
Ji
prisimena
ir
laikraščio bendradarbis P. Pečiūros namuose, pradėdama
Petrutis savo rašinį apie pačią ruoštis vasario 25 d. Jaunimo ambasadoriaus V. Dambravos
solistę pavadino „Negirdėta centre įvykstančiam koncer pagalbą, jai būnant Venesue
loje.
dainininkė".
tui.
Sol. A. Stasiūnaitė džiaugia
Kyla klausimas — ar iš
Kartu prisiminėme jos pir
tikrųjų ji negirdėta? Gal dau mąjį koncertą Čikagoje 1981 si, kad jai koncerte Čikagoje
gumai Čikagos lietuvių ji ma m. pavasarį. Tuomet jai kartu akompanuos pianistė Gintė
žai girdėta, nes čia yra daina su tada tarybinės Lietuvos Čepinskaitė. kurios tėvas Ra
vusi tik kartą lygiai prieš 20 menininkų bei kitų šakų spe mutis Čepinskas (dabar Mu
metų ir jos dainų tada klau cialistų grupe nusišypsojo di zikos akademijos Kauno fakul
sėsi gana nedaug lietuvių. delė laimė pamatyti išsvajotą tetų prorektorius) buvo ilga
Taip pat jos negirdėjome ir Ameriką. Jos grupėje buvo ir metis Aušros koncertmeisteris
Čikagos Lietuvių operos ruo smuikininkas Raimundas Ka ir muzikinis partneris nuo pat
šiamuose pastatymuose ar tilius (jau miręs) bei pianistas jos studijų Muzikos akademi
šiaip didesniuose koncertuose. Povilas Stravinskas. Šiuos tris joje laikų.
O dainininkė A. Stasiūnaitė atlikėjus kaip tik teko girdėti
Ką solistė dainuos Čikagoje?
jau 20 metų spindi Lietuvos Čikagoje.
„Programoje bus visko po tru
operos dainininkų žvaigždyne,
Sudėtingi tada buvo laikai: putį", — sako ji. Tai populiari
yra viena iš Lietuvos Operos nedaug mūsų tautiečių apie šį klasika (žinomesnės arijos),
ir baleto teatro solisčių. Ji dar koncertą Čikagoje žinojo. 0 liaudies dainos. Bus ir dvi
prieš baigiant Lietuvos vals kai kurie, nors ir sužinojo, ta komp. Juzeliūno šiuolaikinės
tybinę konservatoriją (dabarti čiau nedrįso eiti, nes tuomet sutartinės, kelios ispaniškos
nę Muzikos akademiją) jau vis atsirasdavo visokių pata dainos iš Venesuelos ir kt.
spėjo pagarsėti. Dalyvaudama rėjų ar draudėjų. Panašias
Sol. Aušra su savimi atsive
M. Glinkos konkurse Tbilisyje mintis vykstantiesiems Ame žė ir kompaktinę plokštelę,
ši jauna lietuvaitė užėmė pir rikon iš okupuotos Lietuvos kuri apima jos kūrybinio gyve
mąją vietą, nepaisant, kad ja išsakydavo ir sovietinis saugu nimo dvidešimtmetį. Ją bus
me konkurencija buvo didelė mas, kuris liepdavo kuo ma galima įsigyti šį sekmadienį,
— dalyvavo rusai bei kitų tau žiau bendrauti su Amerikos vasario 25 d., 3 vai. p.p. Jauni
tų dainininkai.
lietuviais.
mo centre vyksiančio koncerto
Aušra kiek vėliau pelnė pir
Iš tų dienų pirmą kartą iš metu.
Bilietai į šį pasirodymą jau
mosios premijos laurus ir girsto solistės A. Stasiūnaitės
tarptautiniame konkurse Ita koncerto čia< Čikagoje, išliko senokai platinami „Seklyčio
lijoje. Jie suteikė jai galimybę kuo puikiausi prisiminimai — je". Juos galima užsisakyti
stažuotis pas garsiuosius dai ir kaip dainininkės, ir kaip skambinant ir koncerto rengė
nos autoritetus Milane.
mielo bei nuoširdaus žmogaus. jams — Amerikos lietuvių ra
Tuomet
padarytos bendros dijo valandėlės telefonu 773Daug apie šios solistės su
nuotraukos
ir dabar puikuoja 847-4903.
gebėjimus ir kitus laimėjimus
būtų galima čia prirašyti. si mano albume.
Ed. Šulaitis

iš zmrtt ir

go//

A P T A R Ė DVIGUBOS
PILIETYBĖS
KLAUSIMUS

Leaders visiting program", ku
rioje dalyvavo atstovai iš Lat
vijos, Čekijos, Lenkijos, Švei
carijos. Italijos, Prancūzijos,
Airijos, Anglijos ir Vokietijos.
Programos tema- buvo „Current political, economic and
special issues in the US". Tau
tų atstovai aplankė 6 miestus:
Vašingtoną, New Yorką, Salt
Lake City, Los Angeles, Clevelandą ir Orlandą.
Gintaras Steponavičius pa
sidžiaugė, kad jis galėjo taip
atvirai ir betarpiškai pabend
rauti, giliau susipažinti su
Amerikoje gyvenančių lietuvių
mokslo, darbo, tarpusavio ir
kartu bendravimo, o ypač lie
tuvybės ir LR pilietybės išlai
kymo problemomis. Jis palin

kėjo sėkmės „Gijai" ir toliau
aktyviai dalyvauti bendruo
meninėje veikloje, pasiūlė pa
laikyti glaudų tarpusavio ryšį
ir pažadėjo dėti visas pastan
gas sprendžiant mums taip
aktualų LR pilietybes išlaiky
mo klausimą.
Linas J o h a n s o n a s
Kovo 3 d. 6:30 val.v. Cleve
lando Dievo Motinos Pagalbos
lietuvių parapijos salėje (Neff
Road) koncertuos Lietuvos
Operos ir baleto teatro solistė
Aušra Stasiūnaitė (mezzosopranas) ir pianistė Gintė Če
pinskaitė (Čikaga). Programo
je - populiarios arijos ir dai
nos iš pasaulio bei lietuvių
operos lobyno. Informacija tel.
440-729-0550.

Neseniai Clevelande lankėsi
Lietuvos Respublikos Seimo
vicepirmininkas Gintaras Ste
ponavičius.
Vasario 12 d. Lietuvių Bend
ruomenės Clevelando skyriaus
vicepirmininkas dr. Viktoras
Stankus kartu su svečiu ap
žiūrėjo Clevelando lietuvių na
mus, G. Steponavičius buvo
supažindintas su sambūrio
„Gija" vadovu ir vienu iš lietu
vių namų direktorių Dainiumi
Zalensu bei su „Gijos" aktyvo
nariais Linu Johansonu ir ak
tore Ona Pučkoriūte.
Tą vakarą buvo karštai dis
kutuota šiuo metu išeivijos
trečiajai bangai ypač aktualia
tapusia dvigubos pilietybės
tema. Seimo vicepirmininkas
sakė, kad jau yra gavęs dau
giau kaip 50 elektroninio paš
to laiškų su prašymais spręsti
Šią problemą. Gintaras Stepo
navičius paminėjo, kad šiuo
klausimu
prezidentas
V.
Adamkus jau yra informuotas
ir kad įstatymo tema bus pa
siūlyta LR Seimo svastymui.
Mums buvo įdomu sužinoti,
kad LR Seimo vicepirminin Clevelando lietuvių sambūrio „Gija" vadovas ir Lietuvių namų direktorių
tarybos narys Dainius Zalensas, LR Seimo vicepirmininkas Gintaras
kas Gintaras Steponavičius Steponavičius ir „Draugo" korespondentas Linas Johansonas Cleveland
atvyko į Ameriką trims savai miesto centre prie Gund Arenos po krepšinio varžybų.
tėms su „Young European
Onos Pučkoriūtes-Zalensienes nuotr.

