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Pasaulio bankas pasiūlė paramą
Lietuvos kelionei į Europą
Vilnius, kovo 7 d. (BNS) —
Pasaulio bankas ir toliau teiks
konsultacine pagalbą Lietuvai
integracijos į Europos Sąjungą
(ES) srityje.
Tai Pasaulio banko padali
nio Lietuvai, Latvijai, Estijai
ir Lenkijai naujasis vadovas
Michael Carter sakė tre
čiadienį vykusiame susitikime
su vyriausiuoju derybininku
dėl Lietuvos narystės ES, Eu
ropos komiteto generaliniu di
rektoriumi Petru Auštrevičiumi.
Susitikime buvo sutarta,
kad artimiausiu metu Pasau
lio bankas pateiks konkrečius
bendradarbiavimo
pasiūly
mus, pranešė Europos komite
tas.
P. Auštrevičius pažymėjo,
kad Pasaulio banko parama
Lietuvos stojimui į ES yra la
bai naudinga, todėl tokį ben
dradarbiavimą tikslinga tęsti.
Sutarta, kad Pasaulio bankas
galėtų teikti svarbią
pa
ramą tose srityse, kurias ma
žai apibrėžia E S teisė, tačiau
yra ypač svarbios sėkmingam
stojimui į ES ir būsimai na-

rystei — tai įmonių pertvarka,
viešojo administravimo refor
ma, darbo rinkos ir užimtumo
klausimai.
M. Carter taip pat pasiūlė
Pasaulio banko pagalbą, per
teikiant kitų valstybių patirtį
kovos su korupcija srityje, in
formavo apie planus artimiau
siu metu parengti išsamią Lie
tuvos ekonominės situacijos
analizę. Joje didelis dėmesys
bus skiriamas Lietuvos pasi
rengimui narystei ES ištirti,
pateikiant žinovų rekomenda
cijas.

Būūnsjes naftos t e r m i n a l a s .

Į Baltijos jūrą iš Būtingės
išsiliejo nafta

Susitikime taip pat detaliai
aptarti
Lietuvos
bankroto
procedūrų reguliavimo ir so
K l a i p ė d a - R y g a - V i l n i u s , j u n g i a n t i laivą su naftos tercialinės politikos klausimai.
* M. Carter trečiadienį susiti kovo 7 d. (BNS) — Kaip pra minalo plūduru. Laivą pra
ko ir su prezidentu Valdu nešė Klaipėdos apskrities Ci dėjus nešti į šalį. trūko žar
Adamkumi, su kuriuo a p t a r ė vilinės saugos d e p a r t a m e n t a s , nos, kuriomis tekėjo nafta.
Pasaulio banko vykdomus ir antradienio v a k a r ą Būtingės Kaip pranešė bendrovė „Ma
numatomus vykdyti projek terminale įvykus nelaimei, į žeikių nafta", kuriai priklauso
tus. V. Adamkus taip pat at j ū r ą išsiliejo m a ž d a u g 300 ki Būtingės naftos terminalas,
kreipė dėmesį į korupcijos logramų naftos, nors anksčiau terminalo darbuotojai iš karto
problemą ir paprašė Pasaulio spėta, kad išsiliejo maždaug 4 sustabdė naftos perpylimą į
banko paramos programoms ir tonos naftos.
tanklaivį. Suveikė apsaugos
Aplinkos
ministerija pra- sistemos, kurios užaklina žar
institucijoms, kovojančioms su
nešė, kad, naujausiais duo- n a s ir neleidžia naftos liku
korupcija.
menimis, dėmė jūros pa- čiams žarnoje patekti į jūrą.
viršiuje y r a m a ž d a u g 1 kiloPagal avarijų likvidavimo
metro ilgio bei 100-150 metrų
planą buvo informuotos visos
pločio. Aplink ją s t a t o m a spe
a t i t i n k a m o s tarnybos bei in
fondas yra užsibrėžęs išsau ciali užtvara, kuri neleis plisti stancijos. „Mažeikių naftos"
goti žydų kultūros palikimą t e r š a l a m s . Be to, m a ž d a u g 2.5 specialistai visą naktį stebėjo
ruože
pastebėta
kaip neatsiejamą
Lietuvos kilometrų
ir toliau stebi Lietuvos pak
daug
nedidelių,
m
a
ž
d
a u g kva
kultūros paveldo dalį.
rantę.
Žydų kultūros oalikimo pa dratinio metro ploto dėmių.
Aplinkosaugininkai,
savo
Pučiant pietvakarių vėjui,
ramos fondo veikla sudomino
ruožtu,
dėl
šios
gamybinės
ne
Izraelyje gyvenančius ir savo teršalai nešami į pietus, link
laimės
ėmėsi
skubių
priemo
verslą turinčius išeivius iš Šventosios kurorto.
P r a n e š i m a i apie avariją Bū nių. P a s a k pareigūnų, avarijos
Lietuvos, kurie norėtų akty
tingės terminale sukėlė ne t y r i m a s ir jos pasekmių sunai
viau prisidėti prie jo veiklos.
k i n i m a s užtruks apie savaitę.
Simon Wiezenthal centro rimą kaimyninės Latvijos sos
P a s a k civilinės saugos pa
Jeruzalės skyriaus direktorius tinėje. Rygoje trečiadienį Lat
Efraim Zuroff, anksčiau ne vijos prezidentė Vairą Vykė reigūnų, į tanklaivį pakrovus
vieną kartą kritiškai įvertinęs Freiberga per susitikimą su 93,000 tonų naftos ir dar likus
Lietuvoje vykstančius istori premjeru Andriu Beržiniu ap k r a u t i apie 7,000 tonų, tiknio teisingumo atkūrimo rei t a r ė avariją Būtingėje. Kaip
kalus, pripažino, kad komisija ž u r n a l i s t a m s sakė premjeras,
turi daug erdvės ir galimybių „svarbu sužinoti, į kurią pusę
veikti ir jos darbų laukia gera nešamos dėmės".
V i l n i u s , kovo 7 d. (BNS) —
ateitis. E. Zuroff pasiūlė ko
Antradienį, maždaug 8:35
Lietuvos
socialdemokratų par
misijai bendradarbiauti
su vai. vak., jūroje prie Būtingės
tijos
(LSDP)
vadas, buvęs pre
Wiezenthal centru ir kartu su pilant naftą į Norvegijoje re
zidentas
Algirdas
Brazauskas
rengti Lietuvoje parodą apie gistruotą tanklaivį „North Pa
antradienį
lankėsi
Briuselyje
holokaustą.
cific", t r ū k o metalinė virvė,
ir, p i e t a u d a m a s su Europos
Sąjungos (ES) įgaliotiniu plėt
rai G u n t h e r Verheugen, ap
t a r ė E S plėtros klausimus. A.
Vilnius, kovo 7 d. (BNS) — teigimu, Rusija j a u kelerius B r a z a u s k ą per vizitą Briuse
Rusijos prezidento samprota m e t u s įvairiais lygiais kelia lyje lydėjo vienas LSDP pirmi
vimuose apie Rytų ir Vidurio vadinamąją Karaliaučiaus sri ninko pavaduotojų Vytenis
Europos valstybių europinę in ties „gyvybinio aprūpinimo" Andriukaitis.
tegraciją
Vilnius
įžvelgė problemą. Lietuvos būsimoji
„Europos Sąjunga, ne tik
Maskvos susirūpinimą Kara narystė E S ir su t u o susijęs Europos Komisija, bet ir val
liaučiaus srities ateitimi.
vizų režimas tos srities gyven stybės n a r ė s , yra tvirtai nuta
Prezidentas Vladimir Putin, tojams Rusijai y r a vienas rę, k a d jeigu Lietuva kitais
antradienį per Internet'ą ben svarbiausių.
metais nepasisakys dėl Ignali
dravęs su Rusijos visuomene,
Lietuvos Užsienio reikalų nos a t o m i n ė s elektrinės antro
be kita ko pareiškė, kad Rytų ministerijos atstovas, komen jo bloko uždarymo, tai tikėtis
ir Vidurio Europos valstybėms t u o d a m a s prezidento V. Putin kad mes- pateiksime į pirmąją
stojant į Europos Sąjungą, Ru samprotavimus, pareiškė, kad plėtros bangą, nėra vilties",
sija nori „bent kurį laiką" Lietuva „visuomet projektavo trečiadienį Vilniuje Seime su
išlaikyti su jomis ypatingus, ir toliau projektuoja santykius rengtoje spaudos konferenci
„preferencinius" santykius.
su Rusija, grindžiamus geros joje s a k ė A. Brazauskas. „Tai
Vilniaus universiteto Tarp kaimynystės
principu". buvo pasakyta labai konkre
tautinių santykių ir politikos „Lietuvos integracija j euroat- čiai ir be jokių išlygų", pa
mokslų instituto direktoriaus lantinę erdvę s u k u r s naujas brėžė j i s .
Raimundo Lopatos vertinimu, galimybes abiejų šalių bendra
Anot L S D P vadovo, išgirdus
V. Putin samprotavimai apie darbiavimui", sakė URM In šią nuostatą, „buvo liūdnoka".
išskirtinius santykius su Rytų formacijos ir kultūros departa J i s teigė, savo ruožtu, prašęs
ir Vidurio Europa Lietuvos at mento direktorius P e t r a s Za- Europos
Komisiją
pateikti
veju galėtų reikšti norą iš polskas.
daugiau duomenų apie numa
laikyti bevizių kelionių per
tomą E S finansinę paramą
Anot jo, Lietuvos URM
Lietuvą galimybę Rusijos pi
IAE uždarymui. Be to, A. Bra
liečiams, gyvenantiems Kara sieks, k a d neišvengiamą vizų zausko teigimu, ES įgaliotinis
įvedimą Rusijos Karaliaučiaus
liaučiuje.
kaip silpnąsias Lietuvos puses
srities
gyventojams
lydėtų
Pasak R. Lopatos. Lietuva
įvardijo administracinius ge
priemonės,
„lei
pirmą k a r t ą susiduria su p r a k t i n ė s
bėjimus bei teisinės sistemos
„preferencinių santykių" są džiančios optimizuoti vizų įve harmonizavimą.
voka Rusijos aukščiausių poli dimo procesą". Šių priemonių
P e r n a i birželį Vilniuje vyku
tikų leksikoje, todėl kol k a s te tikslas yra pasiekti, kad vizų sios rėmėjų konferencijos me
galima spėlioti, ką iš tiesų įvedimas Karaliaučiaus srities tu valstybes nurodė sumas,
prezidentas V. Putin norėjo j a gyventojams sukeltų kuo ma k u r i a s ketina skirti IAE užpasakyti. Tačiau, politologo žiau nepatogu mg.
d.irvmo finansavimui. Konfe

Izraelis nori dirbti su Lietuvos
istorinio teisingumo komisija
V i l n i u s , kovo 7 d. (BNS) —
Izraelio institucijos pasiruo
šusios glaudžiau bendradar
biauti su Lietuvos prezidento
Valdo
Adamkaus
įsteigta
Tarptautine istorinio teisingu
mo komisija, kuri tiria ir ver
tina nacių ir sovietinio okupa
cinių režimų
nusikaltimus
Lietuvoje,
teigia
komisijos
vykdantysis direktorius Ro
naldas Račinskas, kuris pra
ėjusią savaitę lankydamasis
Izraelyje, susitiko su parei
gūnais, sekančiais teisingumo
atstatymo veiksmų Lietuvoje.
Kaip pranešė komisijos sek
retoriatas, per susitikimus su
Izraelio valdžios, akademinių
institucijų ir visuomeninių or
ganizacijų atstovais R. Ra
činskas pristatė Tarptautinės
komisijos nacių ir sovietinio
okupacinių režimų nusikalti
mams Lietuvoje įvertinti dar
bus, atkuriant istorinį teisin
gumą, šviečiant visuomenę ir
politiniame bei visuomeninia
me lygmenyje vedant diskusi
j a s ir veiksmus, būdingus
brandžios demokratijos Va
karų valstybėms. Anot prane
šimo, komisijos
pastangos
buvo įvertintos teigiamai.
Per R. Račinsko susitikimą
su holokaustą tiriančios insti
tucijos „Yad Vashem" direkto
rato vadovu Avner Shalev
buvo s u t a r t a glaudžiai ben
dradarbiauti tiriant holokaus
tą Lietuvoje, sudarant ben
d r a s tyrėjų darbo grupes. Su
sitikimuose su Lietuvos gar
bės konsulu Borisu Senioru ir
išeivių iš Lietuvos (Litvakų)
komiteto steigimo aktyvistais,
daug dėmesio buvo skiriama
Lietuvos žydų kultūros paliki
mo paramos fondo veiklai. Šis
* U ž s i e n i o reikalų mi
nisterija m ė g i n a atitaisyti
žalą Lietuvos įvaizdžiui, kurią
savo antisemitinėmis kalbo
mis per Švedijos televiziją spė
jo padaryti Laisvės sąjungos
vadas Vytautas Šustauskas.
Šią savaitę URM perdavė Lie
tuvos ambasadai Stokholme
Seimo etikos ir procedūrų ko
misijos prašymą kreiptis į
Švedijos televiziją dėl neati
tinkančių tikrovės žinių pa
neigimo.
. LŽEIta.

Kęstučio Vanage Eltai nuotr.
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* P e r kovo pabaigoje nu
m a t o m ą p r e z i d e n t o Valdo
Adamkaus vizitą į Maskvą
jam bus pasiūlytas sandėris:
kad Lietuva atsisakytų siekio
stoti į NATO, Rusija pasiūlys
atiduoti dalį Karaliaučiaus —
Tilžę (Sovetską) ir Ragainę
(Neman). Pasak pranešimo iš
Rusijos, taip pat svarstoma, ar
1 tą pasiūlymą įtraukti Įsrutį
•Bolšak'.ivo) ir Gumbinę (Gusev). Apie šį pasiūlymą jau ži
ną JAV ir Vakarų Europos
diplomatai. „Jeigu mes sutik
tume, padarytume didžiulę
klaidą: užtektų vieno prece
dento pakeisti sienas po Hel
sinkio susitarimo, ir tokie pro
cesai būtų visiškai nevaldo
mi," taip apie šį Rusijos siūly
mą sake Seimo narys, social
demokratas Gediminas Kirki
las.
(LA-Elta*

* Vilniaus universitetinės
l i g o n i n ė s Moterų klinikoje
Kristina Gancevska antradie
nio rytą pagimdė ketvertą —
tris berniukus ir mergaitę.
Sostinės elektronikos bend
rovės „Vilniaus vingis" kur
dirba ketvertuko mama, val
dyba vakar nusprendė pir
muosius porą metų kiekvie
nam kūdikiui kasmet skirti po
5.000 litų.
tam
* A n t r a d i e n i o v a k a r e įvy
k o K l a i p ė d o s m i e s t o Libe
ralų frakcijos susirinkimas,
kurio metu turėjo atsistaty
dinti frakcijos pirmininkas To
mas Bielinskas. Tačiau prieš
susirinkimą T. Bielinskui bu
vo paskambinta iš Vilniaus ir
paprašyta
susilaikyti
nuo
įtampą keliančių sprendimų.

riausiai del prastų oro sąlygų,
nutruko laivą su plūduru rišęs
lynas. Laivui pradėjus judėti,
žarnos, kuriomis tekėjo nafta,
įsitempė ir išsimovė viena iš
kitos.
Antradienį įvykus nelaimei,
vėjas buvo į Lietuvos pusę, ir
iki Latvijos sienos nafta ne
* V i l n i a u s v y r i a u s i o j o po
galėjo būti nuplukdyta. Lietu
vos jūrų paieškos ir gelbėjimo licijos k o m i s a r i a t o v a d o v u i
koordinacinio centro duomeni Erikui Kaliačiui gresia nema
mis, nelaimės m e t u prie Bū lonumai. Kaip pranešė „Lie
tingės pūtė vakarų vėjas, ku tuvos rytas", atlikęs tyrimą,
rio greitis siekė 11-16 metrų Vidaus reikalų ministerijos
per sekundę. Bangų aukštis generalinis inspektorius J u 
siekė 1.5-2 metrus. Latviai lius Jasaitis nustatė, jog komi
apie įvykį informuoti iškart po saras E. Kaliačius pažeidė tar
nybos nuostatas. Pasitvirtino
įvykio.
pirminė informacija, jog prieš
Paskutinį kartą terminale kelerius metus jis iš užsienio
nafta į Baltijos j ū r ą buvo iš vežė automobilius, kurie buvo
siliejusi
1999 m.
gruodį. parduoti Lietuvoje. P a t s E.
Tąkart plyšus naftos pakrovi Kaliačius neneigė to fakto, bet
mo žarnai, į j ū r ą išsiliejo tikino, kad mašinos buvo skir
maždaug 3.5 tonos naftos.
tos draugams bei pažįsta
Dar prieš kelerius metus miems. Jo teigimu, pardavęs
statant Būtingės terminalą, automobilius, jis neturėjęs jo
Latvijos aplinkosaugininkai ir kios turtinės naudos. Mokes
kai kurie politikai protestavo čių inspekcijos pareigūnai tik
prieš šio objekto galimą grės rins, ar E. Kaliačius nuo vals
mę Latvijos pajūriui. Būtingę tybės nenuslėpe mokesčių. J.
nuo Latvijos skiria vos pora Jasaitis taip pat nustatė, kad
E. Kaliačius, pažeisdamas tar
kilometrų.
nybos nuostatas, dirbti į vado
vaujamą komisariatą priėmė
žmoną, sūnų bei seserį, nors
jie neturėjo reikiamo išsilavi
rencijoje buvo s u r i n k t a apie nimo. Nuo jų skyrimo į parei
200 mln. eurų. Šios lėšos bus gas E. Kaliačius turėjęs nusi
pervestos į tarptautinį IAE šalinti. Dalis generalinio ins
naudojimo nutraukimo rėmi pektoriaus J. Jasaičio tyrimo,
mo fondą, kurį administruos kuris buvo pradėtas paties E.
Europos rekonstrukcijos ir Kaliačiaus prašymu, išvadų
bus perduota ir Specialiųjų ty
plėtros bankas.
<BNS.
Kaip žinoma. Lietuva yra rimų tarnybai.
priėmusi politinį sprendimą
* Vidaus reikalų minist
iki 2005 metų uždaryti IAE
r
a
s
Vytautas Markevičius ne
pirmąjį bloką ir 2004 metais
mano,
kad Vilniaus policijos
nuspręsti dėl antrojo bloko
vyriausiojo komisaro Eriko
uždarymo laiko. IAE uždaro
Kaliačiaus padaryti statuto
ma anksčiau projekte numaty
pažeidimai ir komercinė veik
to jos naudojimo laiko, nes du
la nėra pagrindas jį atleisti iš
jėgainėje veikiantys sovietų
pareigų. Ministras pranešė,
gamybos RBMK modelio reak
kad Vidaus reikalų ministeri
toriai laikomi iš esmės nesau
jos generalinis inspektorius
giais.
atliko tarnybinį patikrinimą,
kurio metu buvo nustatyta,
*
Saugantis
Anglijoje
jog Vilniaus policijos vyriau
plintančios
kempinligės,
siasis komisaras pažeidė sta
lietuviai neseka lenkų pavyz tutą bei. būdamas pareigūnu,
džiu ir netiesia dezinfekcinių užsiėmė komercine veikla. Pa
kilimėlių visuose pasienio pos sak V. Markevičiaus. į vidaus
tuose. Kaip sakė Pasienio ir reikalų sistemą dažnai pri
transporto valstybinės veteri imami reikiamo išsilavinimo
narijos tarnybos viršininkas, neturintys darbuotojai, nes
pasienio kelio postuose kili „trūksta kadrų".
'BNS>
mėliai nėra tiesiami, nes tie
sioginių sienų su valstybėmis,
* Premjeras
Rolandas
kuriose yra nustatyti snukio ir P a k s a s s a v a i t g a l i , žaisda
nagų ligos židiniai. Lietuva mas tenisą, patyrė kojos trau
neturi Ligos sukėlėjas nėra mą. Kaip sake jo patarėja Rū
ypatingai atsparus, jis pavo ta Vanagaite, premjerui plyšo
jingas 2 paras, todėl tikslinga kojos raumuo. .Premjeras sa
dezinfekuoti tik grįžtančius kė, jog tokią traumą patina
lėktuvu. Saugantis šios ligos, jau antrą karta, todėl į medi
dezinfekciniai kilimėliai, su kus nesikreipė, o gydosi pats
drėkinti dezinfekciniu skys naminėmis priemonėmis' ".
čiu, yra patiesti visuose Lietu sakė R. Vanagaitė. Nepaisant
vos oro uostuose. Per j ms turi traumos, premjeras eina tar
pereiti visi asmenys, grįžtan nybon. Lauko tenisą R. Pak
tys iš kitų pasaulio valstybių. sas žaidžia kiekvieną šešta
dienį.
iBNS'
•BNS

Ignalinos AE uždarymas —
opiausia stojimo į ES problema

Rusijos prezidentas susirūpinęs
Karaliaučiaus ateitimi

WWW.DRAUGAS.ORG

K-Eltai

* Šilutės m e r a s — nepaju
d i n a m a s : Vyriausiajai tarny
binės etikos komisijai nepa
vyksta įrodyti savo tiesos, kad
Šilutės rajono m e r a s Algirdas
Balčytis turi būti atleistas iš
darbo. Jis pažeidė Viešųjų ir
privačių interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstaty
mą, dalindamas kompensaci
j a s už uragano ..Anatolijus"
padarytą žalą. Vilniaus apy
gardos administracinio teismo
kolegija atsisakė nagrinėti Vy
riausiosios tarnybinės etikos
komisijos (VTEK) ieškinį dėl
Šilutės mero A.Balčyčio atlei
dimo. Teismo nuomone. VTEK
neturi įgaliojimų su tokiu ieš
kiniu kreiptis į teismą.
'LR-LŽ-Elta'

* Dėl d o k u m e n t u klastoji
m o ir p i k t n a u d ž i a v i m o tar
nyba areštinėje atsidūrusio
Klaipėdos „Sodros" skyriaus
vadovo Viktoro Valcerio biog
rafijoje esama mįslingų deta
lių, kurias kol kas aiškinasi
bylą tiriantys Specialiųjų ty
rimų tarnybos (STT) pa
reigūnai. V. Valceris nuo 1988
m. iki 1997 m. buvo pripažin
tas II grupės regėjimo invali
du, gaudavo invalidumo pensi
ją, tačiau tuo pat metu turėjo
ir vairuotojo pažymėjimą, nors
tai — nesuderinami dalykai.
'LŽ-Eltai

* V a l d i n i n k a i p l u š a ne
n a š i a i , o v y r i a u s y b ė , gaivi
nanti ..Saulėtekio" ir ..Saulė
lydžio" komisijų veiklą, žada
niekada nesibaigsiančią kovą
su biurokratais.
KDLZ-E;M
* Net ir nekvalifikuotas
darbas Lietuvoje
tampa
sunkiai pasiekiama svajone.
Antradienį Panevėžio savival
dybėje būriavosi keliasdešimt
40-50 metų moterų. Valdinin
ku komisija dvi valandas
sprendė, kurią iš 41 kandida
tės priimti dirbti savivaldybes
valytoja.
tuuPt»
* L i k u s m ė n e s i u i iki ba
l a n d ž i o 6-osios, kai bus pra
dėtas Lietuvos gyventojų ir
būstų visuotinis surašymas,
dar nežinoma, kurie kandida
tai taps surašinėtojais, nes su
rašyti gyventojus veržiasi kri
minalines praeities asmenys.
;R-Elta'
Sutrumpinimai KD • .Kauno diena".
I.A • Lietuvos .ud.is". LR • ..Lietuvos
rvt.i.-'. L2 • Lietuvos 2mios". R •
..Respublika". \'2 • ..Versi., z,n,„s"

KALENDORIUS "
Kovo 8 d.: Sv. J o n a s Dievo. Bea
ta. Gaudvile. Kovas. Laima. Vaižgan
tas
Kovo 9 d.: Domininkas tDomąsi.
Pranciška (Prane!. Viggaile. Žypntas

2

DRAUGAS, 200lm. kovo 8 d., ketvirtadienis

LIETUVIIJ

DRAUGAS

TELKINIAI

(USPS-161000)
T H E L I T H U A N I A N W O R L D W I D E DAILY

„APSAUGOK, AUKŠČIAUSIAS, TĄ
MYLIMĄ ŠALJ..."
New Yorku lietuviškoji vi
suomene brangiausios savo
tautos šventes Vasario 16-tosios minėjimą, dėkodami Vieš
pačiui už suteiktą Lietuvai
laisvę ir melsdamiesi už visus
tuos. kurie ant Tėvynes auku
ro paaukojo savo gyvybę, mi
nėjimą pradėjo Apreiškimo
parapijos bažnyčioje, Brooklyn, NY, sekmadienį, vasario
18 d., 10 vai. ryto.
Chorui giedant .Apsaugok,
Aukščiausias", procesijai pri
siartinus prie altoriaus, Lietu
vos, JAV ir šaulių vėliavas
išrikiavus jo šonuose, šv. Mi
šių auką. kartu su kun. emeri
tu Stasiu Raila aukojo ir gi
lia, tautine mintimi pagrįstą
pamokslą pasakė Viešpaties
Atsimainymo parapijos, Maspeth. NY, kun. Vytautas Vblertas. Pamokslą baigė žo
džiais: „Maldaukime Visagalį,
kad Jis ir toliau leistų Lietu
vai eiti laisves keliu".
Skaitymus, ir itin patriotiš
kai paruoštus tikinčiųjų krei
pinius, skaitė Anelė Janavičie
nė. Mišiose patarnavo Julija
Jurgėlaitė. Aukų dovanas ne
šė: Tautinę vėliavų — LB XY
apygardos pirmininke — dr.
Giedrė Kumpikaite. skulptūrą
„Rūpintojėlis" — Tautos fondo
valdybos pirmininkas — Algis
Vedeckas, tautinę juostą —
Aldona Katiniene, knygą „Ka
talikų bažnyčios kronika" —
New Yorko ALTo skyriaus pir
mininkas Vacys Steponis, duo
ną ir vyną — Marytė ir Bill
Kurnėta, vandenį — Kazys
Butkus. Aukas atnešant jų
prasmę aiškino Silvestras Stanislauskas.

damas paskaitė kelias jos
ištraukas.
Po to kalbėjo LR ambasado
rius prie Jungtinių T a u t ų dr.
Gediminas Šerkšnys. 47-nias
minutes užsitęsusioje kalboje,
ambasadoriui greit kalbant,
pavyko aprėpti g a n dideles
Lietuvos gyvavimo
erdves.
Nušvietė Lietuvą prieš 1918
m. Vasario 16 ir prieš 1990 m.
kovo 11-ją. Ryškiai apibūdino
Lietuvos problemas ir pasieki
mus po Vasario 16-tos, iki
Kovo 11-tos ir po to, iki dabar.
Kalbą užsklendė s a k y d a m a s :
„Deja didžiausią problemą ke
lia ir kels naujo žmogaus ug
dymas. Kviečiu jus, kaip žmo
nes, dar išlaikiusius gyvą
valstybinę orientaciją, kalbėti
su
Lietuvoje
gyvenančiais
žmonėmis, kad b ū t ų pasiek
tas pasididžiavimas Lietuvos
valstybe, kokį ji turėjo po 1918
m. Vasario 16-tos".
Priėmus rezoliucijas ir išne
šus vėliavas, pranešėja ragino
pasirašyti koridoriuje a n t sta
lų paruoštas peticijas (prezi
dentui, Kongreso a t s t o v a m s ir
k t ) , prašant paremti Lietuvos
siekius įstoti į NATO struk
tūras.
Penkiolikos minučių
per
traukai prailgus iki gero pus
valandžio, meninę programos
dalį atliko pianistas Virginijus
Barkauskas ir aktorė Vida
Blandykaitė-VVilson. Jie, pasi
keisdami,
V.
Barkauskas
skambino F r a n z List, Alberto
Ginastera, Franz Schubert ir
Frederic Chopin kūrinius, o V.
Blandykaitė-VVilson deklama
vo Bernardo Brazdžionio, V.
Mykolaičio-Putino,
Justino
Marcinkevičiaus ir Balio Augi
no poeziją.
V. Barkauskas pažįstamas
kaip geras vargonininkas, var
gonų solistas. Šį k a r t ą j i s nu
stebino pasireikšdamas kaip
pianistas! Reikia atsiminti,
kad vargonai ir fortepijonas
yra du skirtingi instrumentai.
Jie panašūs tik savo klaviatū
ra. Tačiau ir prie jos priėjimas
yra skirtingas. Vargonų kla
višai pirštais liečiami, o for
tepijono — užgaunami. Antra,
garso stiprumas fortepijone
išgaunamas rankomis, o var
gonuose — mechaniniu būdu.
Prie tų skirtingų i n s t r u m e n t ų
rankos ir pirštai privalo ati
tinkamai priprasti ir paklusti.
Atrodo, kad V. B a r k a u s k u i tos
problemos d a u g n e t r u k d ė . J i s ,
kur reikėjo (pvz., s k a m b i n a n t
List), buvo „fortepijoniškas", o
kitur (skambinant Mozart) —
„vargoniškas". J o skambini
mą, su neblogai išvystyta pirš
tų technika, susirinkusieji Šil
tai priėmė.

Nors Apreiškimo parapija,
ją buvusiam klebonui kun. Vy
tautui Palubinskui apaleidus,
nepaliekant lietuvio kunigo,
dabar negandų ir skersvėjų
varginama, parapijos choras,
kad ir žymiai sumažėjęs, vado
vaujamas muz. Astos Bar
kauskienės,
nepasiduoda.
Kiekviena sekmadienį, lietu
viškų Mišių metu, gražiai gie
da, o per didžiąsias tautines ir
religines šventes, kaip ir šį
kartą, dar labiau pasistengia,
praturtindami pamaldų rimtį
ir orumą. Šv. Mišių auką bai
gus, choras giedojo iš Beethoven 9-sios simfonijos odę „Joy"
(Džiaugsmas).
Po pamaldų buvo skubama į
Kultūros židinį. Ten. spėjus
papietauti, 2 vai. p.p. vyko
antroji minėjimo dalis.
Minėjimą atidaręs Tautos
fondo valdybos pirmininkas
Algis Vedeckas, pasveikinęs
susirinkusius ir taręs įvadinį
žodį, programai vadovauti pa
kvietė dr. Giedrę Kumpikaite.
Įnešus vėliavas (Šaulių kuo
Gero skaitymo meną nedaž
pa, vad. Algirdas J a n k a u s - nai tenka išgirsti. Šį kartą
kas>, JAV ir Lietuvos himnus skaitovė Vida Blandykaitėgiedojo Apreiškimo ir Viešpa VVilson savo puikia tartimi,
ties Atsimainymo parapijų malonaus balso skambėjimu ir
choristai. Dirigavo muz. Asta jo moduliacijomis pamalonino
Barkauskienė.
Fortepijono klausytojus.
muzika palydėjo pianistas
Abu menininkai buvo apdo
Gabrielius Alekna.
vanoti plojimų g a u s a ir V.
Tylos susikaupime prisimi Barkauskas — rože, o B. Blannus ir pagerbus žuvusius už dvkaitė-Wilson — puokšte gė
Lietuvos laisvę, invokaciją su lių.
kalbėti buvo pakviestas kun.
Minėjimą uždarydama LB
emeritas Stasys Raila. Pap NY apygardos pirmininkė dr.
rastai invokaciją nebūna ilga, Giedrė Kumpikaite padėkojo į
pasitenkinant tik keletu saki minėjimą atsilankiusiems ir
nių. Tačiau šį kartą „invoka visiems prisidėjusiems prie jo
ciją" užsitęsė net 11 minučių'
rengimo. Pranešė, kad aukų
Glaustu žodžiu sveikino am gauta 4,650 dol.
basadorius Anicetas Simutis
Aukas renkant prie stalų
ir LR gen. konsulo vardu — darbavosi Jadvyga Vytuvienė,
konsulas Andrius Sauga.
Ramutė Česnavičienė (ji ir
Raštu gautą sveikinimą iš scenos papuošimu pasirūpi
LR Seimo pirmininko Artūro no), Malvina Klivečkienė, Al
Paulausko perskaitė Tautos dona Katiniene, M a r t a Paliefondo reikalų vedėja Vida Pe- nė ir Aldona Marijošienė.
nikienė.
Minėjimo metu s u r i n k t a ir
Gauta N*ew Yorko miesto paštu atsiųsta 6,305 dol. Mi
Tarybos proklamacija. J ą at nėjimo rengėjai, pagal auko
vežęs tarybos atstovas įteik tojų pageidavimą, s u r i n k t u s

Apreiškimo ir V i e š p a t i e s Atsimainymo parapijų choristai Kultūros Židinyje . Brooklyn, NY, minint Vasario 16 tąją, giedojo šv Mišiose ir himnus Židinyje. Kairėje stovi jiems vadovavusi muz. Asta Barkauskienė. Prie pulto
Tautos fondo pirm. Algis Vedeckas.
Nuotr R o m o s V e d e c k i e n ė s

pinigus pasiskirstė taip: Tau
tos fondui — 3,342 d o l ; LB
NY apygardai — 1.877 dol.; ir
NY ALTo skyriui -«- 1,086 dol.
Besiskirstant į n a m u s mus
lydėjo didelis širdies skaus
mas ir n e r i m a s , nes paskutinį
kartą uždarėme Židinio salės
duris. Židinys, nuo 1974 m.
vasario 10 d. tarnavęs New
Yorko lietuviškai visuomenei,
nustoja žėrėti ir išblėsta!!!
P. Palys

PHILADELPHIA, PA
PRANEŠIMAS APIE
IMIGRACIJOS
ĮSTATYMUS
Sekmadienį, kovo 18 d., Šv.
Andriejaus parapijos salėje, po
10:30 valandos lietuviškų šv.
Mišių, apie 12 vai., imigracijos
reikalų specialistas advokatas
Alfonso C a p r a r a padarys pra
nešimą ir a t s a k y s į klausimus
apie n a u j a u s i u s pasikeitimus
JAV imigracijos įstatymuose.
Advokatas C a p r a r a yra Fila
delfijos k a t a l i k ų arkidiecezijos
patarėjas imigracijos reika
lams. Dažnai dalyvauja para
pijų darbuotojams ruošiamuo
se imigracijos
problemoms
spręsti seminaruose. Advoka
to C a p r a r a p r a n e š i m ą rengia
Filadelfijos Lietuvių Bendruo
menės apylinkės valdyba ir
kviečia visus, k u r i e domisi
imigracijos k l a u s i m a i s daly
vauti ir apie šį informacinį su
sirinkimą savo pažįstamiems
pranešti. B u s vertėjai advoka
to pranešimą į lietuvių kalbą
išversti. Dalyvavimas nemo
kamas. Šv. Andriejaus lietu
vių parapijos adresas: 19-tos
ir VVallace gatvių sankryža,
Filadelfijoje.
T. G.

DETROIT,MI
ŠV. K A Z I M I E R O
ŠVENTĖ
Sekmadienį, kovo 4 d., Lie
tuvos Vyčiai šventė savo glo
bėjo šv. Kazimiero šventę, ku
rios šeimininkai buvo 79 kuo
pa veikianti prie Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčios,
Southfield, Michigan. Susirin
ko gražus būrelis Lietuvos Vy
čių iš 79 ir iš 102 kuopos vei
kiančios prie Šv. A n t a n o p a r a 
pijos bažnyčios, Detroite, daly
vauti šv. Mišiose, aukojamose
parapijos klebono kun. Aloyzo
Volskio. Mišiose ir s k a u t ų or
ganizacija dalyvavo su savo
vėliavomis. P r i e bendro giedo
jimo prisidėjo ir įspūdingai
giedojo vyrų k v a r t e t a s — Pra
nas Zaranka, E d v a r d a s Skiotys, Linas Mikulionis ir Vytas
Underys.
Vargonavo
Ada
Mikštienė. Mišių skaitinius
skaitė Vida O r e n t i e n ė ir Lau
ra Karvelytė.
Po šv. Mišių Vyčiai dalyvavo
skautų suruoštoje
Kaziuko
mugėje. Mugės dalyvius iš arti
ir toli a t v y k u s i u s sveikino
„Baltijos* t u n t o t u n t i n i n k a s
Paulius J a n k u s .
Svečiams n e t r ū k o nieko —
visko buvo: s k a u t ų pagamintų
gardžių p a t i e k a l ų , meduolių
širdelių, įvairių saldumynų, ir
laimikių t r a u k i m ų ,
įvairių
rankdarbių, papuošalų, gin

tarų, žaidimų mažiems ir su
augusiems. Salė gražiai pa
puošta ir nuotaika jauki. No
rėjusieji pabandyti savo golfo
gabumus, turėjo progą.
Visi svečiai, dalyviai ir Lie
tuvos Vyčiai, o jų buvo dau
giau negu pora šimtų, buvo
gražiai ir draugiškai su skau
tišku
nuoširdumu
priimti.
Gražiai praleido sekmadienio
popietę paremdami skautišką
veiklą.
Regina Juškaitė
Švobienė
ATHOL-GARDNER, MA
ŠVĘSIME L I E T U V O S
NEPRIKLAUSOMYBE
Lietuvos Vyčių 10 kuopa
š.m. kovo 11 dieną Šv. Pran
ciškaus parapijoje,
Athole,
rengia Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 83 metų su
kakties minėjimą.
Minėjimą pradėsime 1:30
vai. p.p. Meninę programą at
liks Hartfordo, CT, tautinių
šokių šokėjų „Berželio" grupė,
vadovaujama Dalios Dzikas.
Mūsų vytės visus dalyvius pa
vaišins kavute ir skanumy
nais, o vėliau vyčiai ir progra
mos atlikėjai turės šiltą vaka
rienę.
Visi apylinkių lietuviai kvie
čiami minėjime dalyvauti.
Nauja L i e t u v o s Vyčių
10 k p . v a l d y b a
Pirmininkas Henry Gailiūn a s , vicepirm. Vilimas Vyš
niauskas, iždininkė Nelė Melaika,
protokolų
sekretorė
Bouthillier, finansų sekr. Marie Colo. kultūros reikalų
pirm. Bronė Vyšniauskas, ri
tualų — Maryann Langlois,
tvarkdarys David Lukas, dva
sios vadovas kun. Joseph Jur
gelionis.
Š v e n t ė m šv. K a z i m i e r o
šventę
Lietuvos Vyčių 10-ji kuopa
savo globėjo šv. Kazimiero me
tinę šventę paminėjo šv,- Mišiomis vasario 25 d.
Po Mišių susirinkome bend
riems pusryčiams.
Mūsų m i r u s i e j i

kovo 11-tosios vakarą, kai su
savo bendraminčiais stovėjau
prie Lietuvos
parlamento.
Laukėme ir išgirdome stebuk
lingus žodžius: „Lietuvos ne
priklausomybe atkurta"...
Išsipildė mūsų tėvų, mūsų
brolių ir sesių, mūsų partiza
nų, nukankintų kalėjimuose,
atgulusių
Sibiro platybėse,
besiilsinčių nerastuose
ka
puose, svajonė — teisė gyventi
laisvoje Lietuvoje.
Tačiau, net metams nepra
ėjus šiurpi laisvoje Lietuvoje
sausio 13-tosios naktis a m 
žiams sustabdė 13-os j a u n ų
žmonių širdžių plakimą... Tebe
matau savo mokinius, tuomet
tik dešimtokus,
stovinčius
prieš
riaumojančius
sovieti
nius tankus. Tebegirdžiu mie
los Viktorijos balsą, „Mokyto
ja, kaip baisu"... Ar tuos vai
kus, jaunuolius augino ir auk
lėjo tik homo-sovieticus tėvai
ir mokytojai?! Mokykla, jos
mokytojai, galbūt ne visi, vis
tik skiepijo meilę savo kraštui,
lietuviškoms tradicijoms, kal
bai.
Išlydėjome žuvusius. Te ne
gęsta žvakes ant jų kapelių!...
Lietuva nepalūžo.
Paskendusi prisiminimuose
nė nepajutau, kaip atvažiavau
į Merrillville prie VFM pasta
to. Čia kasmet vyksta vasario
16-tosios minėjimas, į kurį su
sirenka pirmosios emigrantų
bangos vaikai ir vaikaičiai,
mažai
bekalbantys lietuviš
kai, antrosios, pokario bangos
— visų lietuviškų
renginių
organizatoriai ir 3-čios ekono
minės bangos emigrantai, ne
toli gyvenantys ar dirbantys.
Šį minėjimą ir kitus lietuviš
kus
renginius
organizuoja
JAV Lietuvių Bendruomenės
Rytų Čikagos apylinkės, Lake
apskrities ALT skyriaus ir
Lietuvos Vyčių 82 kuopos val
dybos.
Prie durų kiekvienam atė
jusiam buvo prisegta trispal
vė juostelė — mūsų vėliavos
simbolis, o mūsų Lietuvos ir
JAV vėliavos švytėjo salėje.
Susirinko j minėjimą
arti
100 asmenų, kalbančių ang
liškai ir lietuviškai.
Sugiedojus JAV ir Lietuvos
himnus, į susirinkusius krei
pėsi JAV LB Čikagos apylin
kės pirmininkė Birutė Vilu-
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už

prieinamą kainą. Pacientai priimami
t i e n ė , sveikindama su Vasario absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
16-ąją ir p a b r ė ž d a m a , kaip
4647 W. 103 S t . Oak Lawn, IL
s v a r b u Lietuvai įstoti į NATO.
Tel. 708-422-8260
Vėliau rezoliuciją, dėl Lietu
vos įstojimo į NATO, p e r s k a i t ė
DR. JOVITA KERELIS
K ę s t u t i s Pocius. Ši rezoliucija
DANTŲ GYDYTOJA
bus p a s i ų s t a JAV preziden
9525 S.79th Ave.. Hickory Hito. IL
tui George W. Bush, Indianos
Tel. (706) 598-8101
valstijos s e n a t o r i a m s Richard
Valandos pagal susitarimą
L u g a r ir Evan Bayh, Kongreso
a t s t o v u i P e t e r Visclosky.
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
B u v ę s Gary Šv. Kazimiero
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES LIGOS
lietuvių parapijos klebonas,
7722
SKedzie
Ave.
p r e l a t a s I g n a s U r b o n a s su su
Chicago,
IL
60652
s i r i n k u s i a i s maldoje prisiminė
Kab. tel. 773471-3300
k r i t u s i u s už Tėvynės laisvę.
Vienuolė ses. J a n i n a GoluDR. L PETREIKIS
bickaitė papasakojo s a v o iš
DANTŲ GYDYTOJA
g y v e n i m u s , kai išgirdo žinią, 9055 S.Roberts Rd., Hickpry Hills, IL
k a d 1990 kovo 11 d. buvo at
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (706) 5964055
s t a t y t a Lietuvos Nepriklauso
Valandos pagal susitarimą
mybė.
Z
Šio
straipsnelio
autorė
t r u m p a i apžvelgė Lietuvos is EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
torijos kelią.
Kalbame lietuviškai
Po lietuviškų pietų s u s k a m 
6918 W Archer Avė. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638
bo akordeonisto M ū r o lietu
Tel. 773-229-9965
viškos melodijos ir dainos. J o s
Vatendos pagal susitarimą
padėjo m u m s nors m i n t i m i s
ARAS ŽLIOBA, M.D.
sugrįžti į Tėvynę, k u r gali
prisiglausti prie savo medžių, AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
savo laukų, savo žemės.... J
219 N. Hammes Avenue
Tėvynę, k u r i , kaip m a m a , lau
Joliet, IL 60435
kia išėjusių...
Tel. 815-741-3220
Kitos dienos G a r y „Post LINAS SIDRYS, M.D.
Tribūne"
korespondentas
Akių ligos / Chirurgija
C h a r l e s M. Bartholomevv pla
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
čiai a p r a š e šį renginį, iliust
Tel. 708-636-6622
r u o d a m a s n u o t r a u k o m i s . Mi
4149VV. 63rd. St.
n ė j i m a s buvo a p r a š y t a s t a i p
Tel. 773-735-7709
p a t ir Kim Kinitz laikraštyje
L a k e , LN, „The Times".
S a k o , jei širdys a t š ą l a . Tėvy
• Dėl valdžios neskubėjinė miršta...
m o t a i s y t i ankstesniuose įs
Bet žiūrint į s u s i r i n k u s i u s , į tatymuose padarytų klaidų
smagiai šokančius, j a u č i u , kad kenčia daugiau nei du treč
šių lietuvaičių širdys, ilgai daliai Lietuvos gyventojų. Ke
plaks, kad galėtų dirbti lietu letą metų diskriminuojamos
vybės labui. Nes Lietuva — 34 savivaldybės ir šiemet pa
liktos skursti, nepagrįstai su
tai m ū s ų dalis.
G r a ž i n a R a g a l e v i č i e n ė mažinus jų finansavimą. 'Eitai

Iš mūsų tarpo Amžinybėn
buvo pašaukti: John Budvikas, 76 metų; John Dapkevich, 76 m.; Dolores Stolgitis,
35 m.; Thelma Panevežis, 74
m.; Stanislava Kulišauskis, 88
m.; Bronius Šetrauskas, 81 m.
ir Tony Ptasienskis, 88 m. Teilsisi ramybėje.
Koresp.
E A S T CHICAGO, IN
M I N Ė J O M E VASARIO
16-JĄ
Šviečiant vasario 11-tosios
saulei, važiavau svetima, ta
čiau svetinga žeme į savo Tėvynės-Lietuvos 83-čio gimta
dienio — Vasario 16-tosios mi
nėjimą.
Šviesių ir juodų gimtadie
nių ir dienų Tėvyne turėjo.
N e t saldi šiluma užliejo krū
tinę, prisiminus 1990 metų

Vasano 16-tos minėjime East Chicago, Indianoje. Ii k. — mok. Gražina Ragalevičienė, JAV LB apylinkės ilga
metė pirm Birutė Viluticnė, prel Ignas Urbonas ir karo veteranas Vincas Gumulauskas

STALINGRADO KAUTYNIŲ
FILMAS

DRAUGAS, 2001 m. kovo 8 d., ketvirtadienis
Danutė

KAZYS BARONAS
Mūsų korespondentas Europoje
Šiemetinis filmų festivalis
Berlyne buvo atidarytas J. J.
Annauds susuktu filmu „Enemy at the Gatės". Tai vienas
brangiausių susuktų filmų
Europoje, nes jo pagaminimas
kainavęs per 180 mln. dol. Fil
mas parodo 1942 m. pradžios
kovą dėl Stalingrado. Tai psi
chologinis miestas, nes tikro
vėje Stalingrade (dabar Volgograd) įvyko lemiamos Vokietijos-Sov. Sąjungos kautynės,
nulėmusios gal visą Antrojo
pasaulinio karo ateitį.
1942 m. rugsėjo 19 d. Rau
donoji armija po labai stiprios
artilerijos ugnies pradėjo puo
limą ir po dviejų dienų apsupo
vokiečių VI armiją — 20 divi
zijų, kurių 3 tankų, 3 motori
zuotas, dvi Rumunijos divizi
jas, kroatų pulką, ukrainiečių
ir rusų savanorių dalinius.
Pasibaigus kovai iš 27,500 ka
rių, miesto griuvėsiuose į ne
laisvę pateko su nušalusiom
kojom ir rankom 91,000 vo
kiečių. Jų tarpe buvo G. Dengler, kurio patarimais ir buvo
susuktas „Priešas prie vartų"
filmas.
Miuncheno
dienraštis
jSueddeutshe Zeitung" vasa
rio 7 d. plačioje kritikoje ap
rašo filmą (jis buvo susuktas
ne Rusijoje, bet Brandenbur
ge, buv. cemento įmonės pas
tato griuvėsiuose), kartu su
pažindindamas skaitytojus su
to filmo patarėju.
1942 m. Gerhard Dengler
buvo 28 m., tačiau pasiekęs
kapitono laipsnį bei vadovavo
vienai artilerijos baterijai. Vo
kiečių šeštoji armija su 27,500
karių vis labiau buvo supama
Raudonosios armijos. Apie Ka
lėdas vermachtas atsirado ap
kasuose, kuriuos miesto gy
ventojai buvo iškasę savo ar
mijos Stalingrado gynybai. Iš
lėktuvų mėtomi atsišaukimai.
Juose vokiečiai kviečiami gar
bingai pasiduoti. Tačiau va
dams trūksta drąsos. Jaunas
kapitonas 1943 m. sausio 27
d. nutaria pasiekti feldm.
Fridrichą Paulų. Ilgas kelias
iki vyriausios feldmaršalo
būstinės. Ji yra apsipirkimo
krautuvės griuvėsių rūsyje.
Kpt. G. Dengler aiškina feld
maršalui, kad jo kariai toliau
kovoti neturi jėgų, reikalingas
sustiprinimas. Ką į tai feldm.
F. Paulus? Jis parodo žemė
lapį, sakydamas: „artimiau
sios vermachto jėgos randasi
už 200 km", baigdamas trum
pą pasikalbėjimą tokiais žo
džiais: „atėjo valanda kiekvie
nam žemesnio laipsnio kari
ninkui imtis atsakomybės toli
mesnėje kovoje". Grįžęs į da
linį, pasakė, kad niekas negali

karių išgelbėti, tuomet kilo di
džiausia panika, net verksmas
ir skandavimai — baimė prieš
raudonarmiečius.
Kpt. G. Dengler, radęs iš
mestą lapelį, slenka prie Rau
donosios armijos linijos, šauk
damas įrašytą pasidavimo žo
dį. Jis atvedamas pas karinin
ką, sutardamas dalinio pasi
davimą. Vedant karius į ne
laisvę, priėjo prisijungia ir ki
to dalinio kariai, geras tuzinas
karininkų. Visi jie su G. Deng
ler pasidavė raudonarmie
čiams. Pradžioje karininkai
galvojo, kad jie bus sušaudyti.
Priešingai,
raudonarmiečiai
juos pavaišino karšta arbata
ir duona.
G. Dengler užaugo profeso
riaus šeimoje. Jo tėvas buvo
miškininkystės
akademijos
rektorius, pasiturinčiai gyve
no. Jo klasės draugas prisime
na, kai 18-čiui tėvai padovano
jo automašiną, o jo bičiulis
gavęs iš tėvų dviratį. Jokių
studijų problemų, nes G.
Dengler priklausė SA ir NSDP
(nacionalsocialistinės partijos,
„SA" tikrovėje karinė organi
zacija „Sturmabteilung" —
K.B.). Prieš Lenkijos karą bai
gia žurnalistikos fakultetą ir
po mėnesio gauna vermachto
šaukimą.
Raudonarmiečiai jo nesušaudė, patalpindami jauną ka
pitoną į lagerį- Tik 91,000 vo
kiečių karių pergyveno šį Sta
lingrado „katilą", o pačią ne
laisvę 6.000. Ir G. Dengler su
sirgo šiltine, gulėjo tarp miru
sių, tačiau buvo išgelbėtas.
1943 m. rudenį belaisvių
stovyklose buvo platinamas
„Tautinio laisvos Vokietijos
komiteto" manifestas-atsišaukimas. Komiteto viršūnėje sto
vėjo vokiečiai komunistai,
vad. Valterio Ulbrichto. Komi
teto tikslas — įsteigti demok
ratinę, laisvą vyriausybę bei
vokiečių karių pasidavimą.
Viename susirinkime sto
vykloje G. Dengler aiškina šio
atsišaukimo reikšmę. Kariai
nustumia jo lovą į kampą,
apspjaudo jį. Po kelių mėn. jis
nuvežamas į Maskvos antifa
šistinę mokyklą. Spaudoje, ra
dijo žiniose, propagandiniuose
lapeliuose agituoja kapitonas
vokiečių karius eiti į nelaisvę,
perbėgant į Raudonosios armi
jos pusę.
Rusiškai mokytis jam nelei
džiama, kadangi iš akcento jis
būtų atpažintas. Vokietijoje,
„už akių" jis nuteisiamas mir
čiai. Jo tėvas iš godos miške
nusišauna netikėdamas, kad
sūnus, aršus Hitlerio pasekė
jas, galėjo virsti komunistu.
Po Potsdamo konferencijos G.

LEONARDO ŠIMUČIO 1953 M.
DIENORAŠTIS
Ištraukos
(Ką Šimutis rašė apie Atstovu rūmų nario C. Kersten ir
j o komiteto tyrinėjimus JAV Kongrese)
Nr.7
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•
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1953 liepos 7 d. Antradie* Kižytė, Grigaitis. Po to vyko
me į Kongreso rūmus. Pir
Inž. Antanas Rudis ne tik miausiai aplankėme kongr.
vietas lėktuve rezervavo, bet į Kersteną. Po to aplankėme
aerodromą savo automobiliu kongr. Joseph L. Carrigg ir su
nuvežė. Mudu tsskridom 6:00 juo drauge ėjome į Atstovų
popiet „ConstJtution'' lėktuvu buto posėdžius. Čia turėjome
— CapKol linija. Sostinę pa- progos susitikti su visa eile
siekėm per 2 vai. ir 5 minutes. mūsų tikslui reikalingų kongLėktuve
pavakarieniavome, resmanų. Bandėm susitikti ir
Washingtone sustojome Hotel su kongr. K. E. Allen, bet šį
CongressionaJ. Netrukus 6u- kartą nepavyko. Iš Čia važia
aitikom su kitais delegacijos vome į respublikonų būstinę
nariais — Kvetkum, Kižyte ir didžiuosius partijos bosus pa
Grigaičiu.
-Y matyti, Rezoliucijai 231 para
mą užtikrinti.
NCWC centre mačiaus su
1953 liepos S d. Trečia
M. Ward, su Miss Meally, su
dienis
dr. Bowen, Frank Hali, Mr.
Pusryčiavome viešbuty visi
drauge — Kvetkus, Rudis. Walsh Jie visi pažadėjo rezo

Nesiliaukime

Lietuvos Nepriklausomybės šventės paminėjime š :>i vasario 17 d. Dievo Motinos parapijos salėje, Cleveland.
OH. Iš kairės: LR garbes konsule Clevelaude Ingr;;!a Bubliene, Cleveland miesto tarybos pirm. Michael Polensek. Clevelando LB apylinkės pirm Mylita Nasvyt.cne ir Cleveland LB apylinkes vicepirm. dr. Viktoras Stan
kus.
Lino J o h a n s o n o nuotrauka.

D. atskraidinamas į Vokietiją.
Jis, Sov. Sąjungos užimtoje
Vokietijoje, Leipcigo ir Drez
deno miestuose įsteigia komu
nistinius laikraščius, o 1945 m.
jau „demokratinės-komunistinės Vokietijos respublikos"
dienraščio „Neue Deutschland" spaudos atstovas Bonnoje. Vokietijos parlamento
posėdžiuose jis sėdi žiūrovų
tarpe. Atpažintas spaudos
bendradarbių, jis laikomas
šnipu, dažnai užrašant laisvos
Vokietijos spaudoje „Dėmesio,
rytai klauso kartu".
Sugrįžęs į komunistinės Vo
kietijos dalį, G. Delgner pra
deda stiprią antinacinę kam
paniją, rašydamas laikraš
čiuose, kad Bonnos vyriausybė
yra sudaryta iš nacių atstovų.
Įsiveržus Sov. Sąjungai ir
jos satelitams į Čekoslovakiją,
jis tikėjo, kad tas vyksta socia
listinio žmogiškumo rėmuose.
Po komunistinės Vokietijos
žlugimo jo gyvenime atsirado
tuštuma. Pankovo mokykloje
vienas mokinys užklausė:
„Kaip toli siekia jo moralė?" J
tą klausimą jis negalėjęs atsa
kyti.
Prierašas
• pastabos.
Feldm. Fridrikas Paulės gimė
1890 m. Drezdene. mirė 1957
m. lapkričio mėn. Nelaisvėje
priklausė „Vokiečių karininkų
sąjungai". Vieno vokiečio auto
riaus studijoje teko skaityti,
kad iš stovyklos jis buvo per
keltas į Maskvą, laisvai gyve
no trijų kambarių bute, turėjo
tarnaitę, lankė teatrus, kinus,
kviesdavo jaunas, gražias mo
teris. Tikėjosi užimti komunis
tinės — Rytų Vokietijos ka
riuomenės vado pareigas, ta
čiau Maskva buvo numačiusi
kitą karininką. Atskraidintas
į Rytų Vokietiją, ramiai leido
pensininko dienas.
Iš SA ir NSDAP — nacional
socialistų partijos žymūnų,
nusižudė Hitleris, Georing,
Goebbels, Himmler, Ley. Tuo

CENTRISTAI TIKISI SUSTIPRĖTI
Seimo rinkimus pra
laimėjusios Lietuvos centro
sąjungos (LCS) atstovai teigia
neabejoja, jog sugrįš į „aukš
čiausiąją politikos lygą", o tuo
tarpu primena apie save
įvairiomis iniciatyvomis.
Seimo pirmadienį spaudos
konferencijoje dalyvavę LCS
pirmininkas Kęstutis Glavec
kas ir valdybos narys Regiman
tas Ciupaila atmeta politikos
apžvalgininkų centristams lip
domą „politinio lavono" etike
tę. R. Ciupaila teigė, jog LCS
jis verčiau lygintų su meška,
kuri miegojo per žiemą, bet
artėjant pavasariui pradėjo
busti.
Centristai praėjusią savaitę
suskubo teikti savo pasiūly
mus ekonomikai
gaivinti.
Praėjusią savaitę LCS pirmi
ninkas K. Glaveckas šiuos
pasiūlymus aptarė su premje
ru Rolanda Paksu ir Seimo
pirmininku Artūru Paulaus
ku.
Vyriausybės spaudos tarny
ba išplatino lakonišką pa
reiškimą, jog bus atsižvelgta į
koalicijos bendrininkų „racio
nalius pasiūlymus".
Centristai pirmadienį spau
dos konferencijoje neigė, jog jų
siūlymai vyriausybei yra po
pulistinis bandymas atkreipti
visuomenės dėmesį, tačiau
dauguma šių siūlymų taip ir
nebuvo sukonkretinti. Cen
tristų įsitikinimu, vyriausybė
turėtų siekti, kad jau šių metų
pabaigoje gyventojai pajustų
„realų pagerėjimą".

Tam. jų nuomone, vyriau
sybės programoje turėtų būti
išskirtos 6-7 svarbiausios prie
monės. LCS nuomone, vyriau
sybė turi greičiau perorientuo
ti litą prie euro, mokesčių
lengvatomis skatinti „plyno
lauko" investicijas, palengvin
ti valstybės tarnautojų atlei
dimą, siekiant efektyvinti val
dymą, šviesti visuomenę apie
galimybes pasinaudoti Euro
pos Sąjungos teikiama finan
sine parama, vykdyti privati
zavimą per akcijų biržą.
Lietuvos banko valdybos pir
mininkas Reinoldijus Šarki
nas pareiškė, jog palankiau
sias momentas litui perorien
tuoti nuo dolerio prie euro gali
būti kitų metų
pirmasis
ketvirtis, tačiau K. Glaveckas
praėjusią savaitę teigė, jog tai
turėtų įvykti per artimiausią
pusmetį.
Kalbėdami apie mokesčių
lengvatas ekonomikai skatin
ti, LCS atstovai pažymėjo, jog
nereikėtų skubėti nuo 2002
metų atsisakyti pelno mokes
čio juridiniams asmenims.
Centro sąjungos
atstovai
spaudos konferencijoje teigė,
jog jų pasiūlymai nėra „al
ternatyva vyriausybės progra
mai".
LCS spalio mėnesį vyku
siuose Seimo rinkimuose iš
kovojo tik tris Seimo įga
liojimus, tačiau prieš rinki
mus su dabartinėmis val
dančiosiomis Lietuvos liberalų
sąjunga ir Naująja sąjunga
ouvo sudariusi
neformalų
,naujosios politikos" sparną.
(BNS)
tarpu Rosenberg (motina latvė
ar estė, Rytų Europos Reicho
ministras.
Frank,
Frick,
•„Vagos" leidykla vasario
Streicher, Ribbentrop, Kal- pabaigoje išleido Europos kos
tenbruner buvo tarptautinio tiumo raidą apžvelgiančią Ri
tribunolo Niurnberge nuteisti tos Guzevičiūtės studiją Euro
mirties bausme. („Der Volks- pos kostiumo tūkstantmetis XBrockhaus. psl. 538 VViesba- XX a. Veikalas gausiai ilius
den, 1964 m.).
truotas, turi beveik 400 psl.

liucijai paramą. NC Press Ser su juo ėjome į Atstovų rūmus.
vice duos ir publikacijos. Jau Ilgai laukėm, bet pagaliau su
čiu, kad dėl vien šio vizito ap laukėm Rūmų pirmininko Jo
simokėjo atvykti į VVashing- seph Martin, kuris mus tikrai
toną.
nudžiugino. Atrodo, kad gal
Vakare Hotel Statler, Poto- pasieksime savo tikslo.
mac Room, surengėm bankeJoseph Martin pasakė, kad
tėlį savo draugams kongres- mūsų rezoliucijai 231 dabar
manams. Dalyvavo: Kersten jau geras laikas. Jis duosiąs
su žmona, Hugh Scott, Car jai eigą. Paprašysiąs „Rules"
rigg su žmona, dr. Lenton, Ed. komiteto ją tuoj svarstyti ir
Bonnin, Walsh. Viso 16 as įnešti į Kongreso plenumą. Su
menų. Pasakiau padėkos kal mumis delegacijoj buvo šie
bą ir paprašiau kongresmanus Kongreso atstovai: Kersten,
po žodį kitą pasakyti. Nuotai Busby, Bonnin, Carrigg, Scott,
ka susidarė puiki, rezoliucijai Roman Lee Hruska.
pritarimas
didelis.
Ypač
Kongr. Busby Kongreso rū
džiaugėmės, kad H. Scott da mų restorane užfundijo mūsų
lyvavo, nes jis yra žymus delegacijai pietus. Po pietų
„Rules Committee" narys. Po dar užėjome pas jį.
vakarienės mūsų svečiai dar
P. Žadeikiui ir Kajeckui pa
ilgai nesiskirstė. Beje, dalyva skambinau. Pranešiau jiems
vo ukrainų vadas dr. Dab- geras naujienas. V. Sidzikaus
rianskis.
kui, šį mėnesį vykstančiam į
Europą, paskambinau (į New
1953 liepos 9 d. Ketvirta Yorką). 6:00 v. p.p. lėktuvu iš
dienis
vykau namo. Žmona atvyko
Šį rytą ir vel pradėjome dar parsivežti iš aerodromo.
bą nuo kongr Kersteno. Ap
1953 liepos 10 d. Penkta
lankėm kongr. Busby. Drauge dienis

Redakcijoj
turėjau
labai
daug darbų, tarp kurių — ve
damųjų parašyti, reportažus
iš Washingtono Alto žygių,
daugybę laiškų reikėjo per
skaityti, telefonu kalbėtis.
1953 liepos 15 d. Trečia
dienis
(Wilkes-Barre, PA, LRKSA
vykd. tarybos suvažiavi
me)
Vincas (Kvetkus) skambino
į sostinę. Geros žinios. Taisyk
lių
(Kongreso)
komitetas
svarstys kongr. Kersteno rezo
liuciją ir palankiai apie ją at
siliepęs.

Bindokienė

kovoję

Galbūt ne taip toli laikas,
kai žemaičių, dzūkų ir kitos
senosios lietuvių kalbos tar
mės liks tik knygose, kurios
Įdomios vien kalbininkams,
kalbos istorijos tyrinėtojams.
Tačiau ir vadinamajai bendri
nei lietuvių kalbai gresia pa
vojus prarasti savo tikrąją ta
patybę — senosios indoeuro
piečių prokalbės bruožus, taip
reikšmingus kalbotyrai.
Sovietų okupacijos dešimt
mečiais tauta kietai kovojo su
rusų kalbos įtaka, nes tai bu
vo tam tikra patriotizmo ap
raiška ir pasipriešinimo oku
pantui būdas. Maždaug pana
šiai buvo kovojama ir vysk.
Motiejaus Valančiaus laikais,
kai jis įsake Žemaičių kuni
gams savo parapijose steigti
lietuviškas mokyklas, tikintie
siems — skaityti knygas lietu
vių kalba, nors dėl to dauge
liui teko nukentėti nuo rusų
žandarų. Gimtoji kalba vysk.
Valančiui buvo šventa ir, skie
pydamas savo „ganomosioms
avelės" jai ištikimybę, padėjo
pirmuosius akmenis lietuvių
tautinio atgimimo pamatui,
ant kurio ilgainiui išaugo ne
priklausomybės rūmai. (Kaip
giliai simboliška, kad M. Va
lančius gimė vasario 16 d.
(prieš lygiai 200 metų!)
Anuomet lietuvių kalbai
grėsė ne tik rusų, bet ir lenkų
kalbos antplūdis. Kadangi tos
dvi kalbos į lietuvio lūpas
skverbėsi skirtingu būdu, gal
būt lenkų kalba sudarė di
desnį pavojų, nes ji buvo bru
kama per bažnyčias — pamal
das, pamokslus, maldakny
ges, poterius, pasinaudojant
liaudies religingumu. Kad nei
„graždanka"
spausdinamos
lietuviškos knygos, nei rusų
kalba nepadarė Lietuvai per
daug žalos, turime iš dalies
dėkoti vysk. Valančiui. Len
kiškuosius barbarizmus iš lie
tuvių kalbos visus 22 nepri
klausomybės metus uoliai ro
vė Jonas Jablonskis ir kiti
kalbininkai (deja, dar toli gra
žu nespėjo visų išravėti).
O kaip bus dabar? Tiesa, ne
jėga brukama, ir ne bažny
čiose siūloma dabartinė lietu
vių kalbos tarša, bet ji dar pa
vojingesnė, nes ateina su „mo
dernaus žmogaus", suvokian
čio dvidešimt pirmojo šimt
mečio technologiją, įvaizdžiu.
Vis tik kai kurie tos pa
salūniškos kalbos okupacijos
bruožai yra labai panašūs į
anuometinius, kai sulenkėję
dvasininkai įtikinėjo lietuvių
liaudį, kad „Dievas neišklauso
mužikų lietuviškos kalbos", o
įvairūs „plikponiai" ir vadina
mieji inteligentai, sarmatijosi

pripažinti savo šaknis. įaugu
sias Lietuvos kaime, todėl, bešvebeldziuodami lenkiškai ar
prancūziškais tarėsi jau tapė
miesčionimis.
Po nepriklausomybes atkū
rimo, kurio vienuoliktąją su
kaktį netrukus švęsime, pro
buvusios geležinės uždangos
griuvėsius staiga pasipylė sve
timų (ypač anglu.' kalbų potvy
nis, prisidengęs naujomis są
vokomis ir pavadinimais vaka
rietiškai technologijai, kuriai
..senoviška ir sustabarėjusi
lietuvių kalba neturi savų žo
džių". Prisimenant, kad lietu
viai pernelyg greitai pasiduo
da svetimoms įtakoms ir nela
bai linkę branginti savo tautos
dvasinių lobių, pavojus kalbai
yra labai rimtas. Juo labiau,
kad dažnoms kalbinėms pro
blemoms spręsti, atrodo, pa-sirenkama „tinginio išeitis": lie
tuviškos galūnės prikergimas
svetimžodžiui. Net Vyriausio
ji kalbos komisija Lietuvoje
čia neatrodo per daug veiks
minga, nes skoliniais ir barba
rizmais užterštame lietuvių
kalbos vandenyje neįstengia
sugauti visų taršaių.

sužinojusi, kad Halleck reika
laująs, kad rezoliucija eitų ir į
Užsienių reikalų komisiją.
Prieš tai kovoja Kerstenas ir
kiti. Susivienijimo centro val
dybos posėdyje priėmėm nuta
rimą pasiųsti telegramas kai
kuriems svarbesniems kongresmanams. Parašiau tekstus.

rezoliucija įnešė į Kongresą,
kuri turinti gerus galimumus
praeiti.
1953 liepos 21 d. Antra
dienis (pas sūnų Joną,
Highlands, NJ)
Kvetkus man skambino du
kartus. Jis pasikalbėjęs su
respublikonų būstine VVa
shingtone ir sužinojęs, kad
naujoji Kersteno rezoliucija
įteikta Kongresui šiandien ry
tą. Gal rytoj jau bus svarsto
ma „Rules" Komitete Rezo
liucijos reikalą telefonu kiek
ilgiau padiskutavome Ir su
M. Kižyte tuos pačius reikalus
diskutavome per telefoną.

1953 liepos 18 d. Šeštadie
nis (pas sūnų Joną, Highlands, NJ)
Jonas pranešė, kad M. Ki
žytė manęs ieškojusi Kersteno
rezoliucijos reikalu. Ji pa
skambino ir antrą kartą. Pasi
rodo, kad VVashingtone esama
naujų bėdų. Manoma, kad
Olis reikalus kiek sukompli
kavo. Teks patyrinėti. Pirma
dienį lauksiu kito pranešimo.

1953 liepos 17 d. Penkta
dienis — (Wilkes Barre,
PA)
Kersteno rezoliucijos reikalu
1953 liepos 20 d. Pirma
Vincas ir aš kalbėjomės su
respublikonų centro būstine dienis (pas sūnų Joną,
VVashingtone. Sužinota, kad Highlands, NJ)
dar reikia padaryti spaudimą
M. Kižytė skambino iš Nevv
ir j kong. Halleck, respubliko Yorko Praneša, kad Kerste
nų daugumos vadą Kongrese. nas, pasitaręs su Allen, HalKalbėjome ir su M. Kižyte. Ji lek ir Martin, naują Baltijos

Nepaisant, kad neseniai iš
tėvynės atvykusieji tautiečiai
atvirai pasišaipo iš ankstes
niųjų lietuvių imigrantų kal
bos, pavadindami ją „seno
viška", visgi mes didžiuojamės
ir savo kaiba. ir pastangomis,
kurių pareikalavo penki de
šimtmečiai svetur, kad į gim
tąją kalbą neužgožtų angliškų
žodžių įtaka. O kai susirenka
pakankamas
pasipiktinimu
krūvis dėl svetimžodžiais ter
šiamos lietuvių kalbos tėvy
nėje, išeiviai jį išreiškia laiš
kais lietuviškoje spaudoje.
Džiugu, kad vis dėlto kar
tais į tai reaguojama ir Lietu
voje. Štai anądien gavome at
sakymą į vieną laišką: ..Lietu
vos Respublikos prezidento
Valdo Adamkaus pavedimu,
norėčiau jus informuoti, kad
laiškas, išspausdintas vasario
16 d., dėl amerikietiškų vardų
rašybos lietuviškoje spaudoje
neliko be atgarsio. ... Vyriau
sioji lietuvių kalbos inspekcija
yra įgaliota nagrinėti pana
šaus pobūdžio skundus, todėl
Jūsų laikraštyje pasirodžiusi,
rašinį persiunčiau išnagrinėti
Vyr. lietuvių kalbos komisijos
pirm. Danguolei Mikulėnienei". Pasirašo prezidento at
stovė spaudai. Violeta Gai
žauskaitė
Beje. jau gavome palankų
atsakymą ir iš D. Mikulenienes. Tad nesiliaukime ko
voję del lietuvių kalbos grynu
mo!

1953 liepos 23 d. Ketvirta
dienis (Washingtone)
Istoriška diena. Tik atwkus vakar vakare į Hotel Congressional, skambino iš Xew
Yorko M. Kižyte ir pranešė.
kad šiandien, liepos 23 d.,
man reiks vykti į Atstovų rū
mų Taisyklių komitetą daly
vauti išklausinėjime — „Hearings".
(B.d.

DRAUGAS, 2001 m. kovo 8 d., ketvirtadienis

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

DARBO PAŽYMĖJIMAS
Naujai
priimtas
LIFE
įstatymas numato daugiau
galimybių
legalizavimuisi.
Viena galimybių — legaliza
vimasis per darbdavį.
Darbo pažymėjimui (A Labor Certification) gauti, yra ši
procedūra:
1. Užpildoma anketa Darbo
pažymėjimui gauti, formos
ETA 750 A ir B skyriai, ir
užregistruojama Illinois Dar
bo departamente (Illinois De
partment of Labor).
2. Darbo departamentas
peržiūri anketą. Jei reikia
pakeisti, jie praneša prašan
čiojo advokatui, tuomet kartu
su advokatu bus bandoma
patenkinti reikalavimus ir
turėsite sutikti su pakeiti
mais. Kai Darbo depar
tamentas
priims anketas,
jiems sutikus ir tenkinant de
partamento
reikalavimus,
bus galima paduoti skelbi
mus.
3. Kad Darbo departamen
tas priimtų prašymo anketas,
turėsite jiems įrodyti, kad ne
randama Amerikoje darbuo
tojų, kurie gali, nori ar turi
kvalifikaciją tam darbui. Tai
įrodyti, bus dedami skelbimai
vietiniuose laikraščiuose ir
pakabinami darbo vietose.
Valstijos Įdarbinimo įstaiga
(State Employment Service)
taip pat 30 dienų duos darbo
užsakymą.
Taip
pat
su
darbo
užsakymu turės būti trys
skelbimai, kurie nukreips
pretendentus į vietinę valstiJoą,Jcl*fb>nimo įstaigą (State
Emppjriaėnt Office), kuri juos
susies su darbdaviu. Tuo
metu darbdavys turėtų turėti
interviu su pretendentu ir
duoti užpildyti anketą arba
priimti iš jo reziume. Po 30
dieni£ ' darbdavys
turėtų
įteikti
atsakymą
raštu,
pridėdamas pranešimus, an
ketas bei reziume prašančiojo
advokato įstaigai, iš kurios
viskas bus nusiųsta į Darbo
departamentą (Department

of Labor) paskutiniam spren
dimui.
Pateikiame labai suben
drintą šios procedūros eigos
aprašymą. Visas detales jūsų
advokatas paaiškins eigoje.
LTFE įstatymas daugeliui
atvėrė galimybes legalizavi
muisi. Dėkojame advokatui
Aureliui Butvilui, sutikusiam
teikti būtiniausią informaciją
skyreliui „Žinotina". Gauti
skaitytojų laiškai liudija, kad
LIFE įstatymas skaitytojams
labai svarbus. Ačiū adv. Au
reliui, kuris asmeniškai at
sakė „Žinotina" skyrelio skai
tytojams. Primename, jog A.
Butvilas yra lietuviškai kal
bantis imigracijos advokatas,
dirbantis vienoje didžiausių
imigracijos įstaigų Čikagoje
— Azulay, Horn, Villasuso &
Yoo. Įstaiga įsikūrusi adresu:
One East Wacker Drive, Suite
2700, Chicago, IL 60601.Tel.
312-832-9200. Advokatas pa
deda ir gyvenantiems kitose
valstijose.
KOKIŲ SPECIALYBIŲ
DARBUOTOJŲ PAKANKA
JAV?
Kaip praneša Darbo depar
tamentas, JAV
paklausos
neturi:
surinkėjai,
dega
linių tarnautojai, mašinų
stovėjimo aikštelių tanautojai, II laipsnio buhalteriai,
pagalbos teikėjai, kasininkai,
valytojai, taksi vairuotojai,
viešbučių ir motelių valytojai,
gastronomijos
parduotuvių
tarnautojai, viešbučių patar
nautojai, virėjai, keltuvų ope
ratoriai', apsaugos darbuoto
jai, industrijos pagalbininkai,
namų tvarkytojai, virtuvės
darbuotojai, ūkių darbinin
kai,
paprasti darbininkai,
med. seserų pagalbininkai,
įstaigų priėmėjai, sandėlių
darbininkai, autobusų vairuo
tojai, telefonų
operatoriai,
mašininkai ir t.t.
Medžiagą pateikė
adv. Aurelijus B u t v i l a s
(Vertimas laisvas )

DAUGIAU APIE PILIETYBĖS
IŠSAUGOJIMĄ
Kaip" ir žadėjome, tęsiame
skaitytojų supažindinimą su
Seimo narių atsakymais į
kreipimąsi dėl Lietuvos pilie
tybės išsaugojimo. Patei
kiame paskutiniuosius gau
tus atsakymus.
„Atsižvelgiant
į
jūsų
išdėstytas problemas bei sie
kiant supaprastinti pilietybės
grąžinimo procedūrą, apsvar
stysime galimybę teikti LR
pilietybės įstatymo pataisas,
papildydami 12 straipsnio 1
dalies 2 punktą nuostata,
Sumažinančia nuolatinės gy
venamosios vietos turėjimo
trukmės reikalavimą asme
nims, kurie siekia
su
sigrąžinti LR pilietybę. Pilie
tybės įgijimo ir netekimo
tvarką, be Pilietybės įstaty
mo, detalizuoja ir LR pilie
tybės dokumentų rengimo ir
nagrinėjimo taisyklės, pat
virtintos LR vyriausybės
1996 m. kovo 29 d. nutarimu
Nr, 400. LR pilietybės sutei
kimo, teisės į LR pilietybės
įgyvendinimo, atsisakymo ir
grąžinimo klausimai svarsto
mi pagal suinteresuoto as
mens, rašytinį
prašymą.
Prašymai suteikti LR piliety
bę,'atsisakyti šios pilietybės
ar ją grąžinti suinteresuoto
asmens, paduodami LR pre
zidentui per vietos savivaldos
vykdomąją instituciją.
Lietuvos integravimosi į
Europos Sąjungą atveju prog-

nozuotinos pilietybės teisinio
statuso
demokratizavimo
tendencijos."
Roma D o v y d ė n i e n ė ,
LR Seimo narė, 02.27.2001
Susitikimuose su Čikagoje
besilankančiu buvusiu Lietu
vos premjeru, dabar Seimo
nariu ir Lietuvos Konservato
rių (Tėvynės sąjungos) pirmi
ninko pavaduotoju A. Kubi
liumi, buvo užsimintas v
dvigubos pilietybės klausi
mas.
A. Kubilius pažadėjo
domėtis šio klausimo spren
dimu ir, įstatymui atsidūrus
Seime,
už
jį
balsuoti
„teisingai". A. Kubilius pa
prašytas šią problemą aptarti
ir su Lietuvos Konservatorių
(Tėvynės sąjungos) nariais.
„Norėčiau j u s informuoti,
jog dėl pilietybės suteikimo ir
praradimo tvarkos yra kreip
tasi į Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentą bei LR
prezidentūros pilietybės gru
pę. Šiuo metu jūsų pasiūly
mai svarstomi.
Dar kartą dėkoju jums už
nurodytas aktualias proble
mas bei pasiūlymus dėl Pilie
tybės įstatymo."
Dalia Teišerskyte,
Seimo narė, 02.26.2001.
Mūsų akcija dėl Lietuvos
pilietybės išsaugojimo tęsiasi.
Nepareiškusieji savo nuo
monės, galite tai padaryti da-
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Clevelando lietuvių sambūrio „Gija" vadovas Dainius Za.ensas <iš kaires), aktore Onute Puckoriute Zalensiene
ir „Draugo" bendradarbis Linas Johansonas diskutuoja „Trečiosios bangos" dvigubos pilietybes klausimą su Lie
tuvos Respublikos Seimo vicepirmininku Steponavičium, jam besilankant Clevelande š.m. 02.12 d.

bar. Tereikia apsilankyti
„Draugo" internetinėje sve
tainėje WWW.DRAUGAS.ORG
ir išsiųsti savo žinutę nuro
dytais adresais. Jūsų pritari
mas labai svarbus.
DĖMESIO, MERGINOS!
Lietuvos ambasada Va
šingtone kviečia merginą,
kuri galėtų atstovauti Lietu
vai tarptautiniame festivalyje
„Cherry Blossom
'2001",
įvyksiančiame š.m. kovo 29 d.
— balandžio 5 d. Vašingtone,
DC. Iš merginų, pateikusių
savo kandidatūrą iki kovo 15
d., ambasada pasirinks tin
kančią kandidatę atstovauti
Lietuvai šiame prestižiniame
festivalyje
Amerikos sos
tinėje.
Lietuva pirmą kartą daly
vauti šiame festivalyje buvo
pakviesta 1997 m. Pirmoji
mergina buvo Edita Vatėnaitė iš Kauno. Rima
Žukauskaitė iš Čikagos atsto
vavo Lietuvai 1998 m., Gin
tarė Aleksejūnaitė iš Vilniaus
1999 m. ir Monika Girdzi
jauskaitė iš Vilniaus 2000 m.
Neabejojame, kad šios mergi
nos mielai pasidalintų savo
patirtimi.
Pagrindiniai reikalavimai
kandidatei: Lietuvos pilie
tybė, lietuvių ir anglų kalbos
geras žinojimas, amžius tarp
19-23 metų, netekėjusi ir nie
kada nebuvusi ištekėjusi,
studentė, galinti savo lėšomis
atvykti į Vašingtoną ir daly
vauti festivalio renginiuose,
orientuotis Lietuvos ir pasau
lio įvykiuose, išmanyti pa
grindines etiketo taisykles.
Aktyvumas
visuomeninėje
veikloje bei meniniai su
gebėjimai būtų privalumas.
Ambasados
pasirinkta
mergina arba ją deleguojanti
organizacija būtų atsakinga
už merginos kelionės išlaidas
į Vašingtoną ir atgal, vieš
bučio bei maitinimosi iš
laidas. Atskirais atvejais am
basada gali padėti apgyven
dinimo klausimu. Mergina
turi turėti organizatorių rei-.
kalavimus atitinkantį garde
robą bei paruošti apie 60-70
smulkių lietuviškų suvenyrų
festivalio dalyvėms iš JAV 50
valstijų bei užsienio šalių.
Ambasada merginą pasi
tiktų oro uoste bei išlydėtų,
globotų ją buvimo Vašingtone
metu, suorganizuotų susiti
kimą ambasadoje bei festiva
lio pabaigoje įteiktų padėką
ambasadoriaus vardu. Amba
sados pareigūnas lydėtų mer
giną JAV Kongreso priėmime.
Ambasada pasiūlytų „Lietu
vos ryto" specialiam kores
pondentui Vašingtone infor
maciją apie festivalį ir Lietu
vos atstovę. Merginą į
Vašingtoną ir festivalio metu
gali lydėti vienas asmuo (su
pastarojo dalyvavimu susiju
sios išlaidos yra paties daly
vio atsakomybė).
Merginos gyvenimo apra
šymas anglų kalba bei dvi juo
dai-baltos nuotraukos turi

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA
DŽIAUGIASI JPAGALBA
LIETUVAI" DOVANOMIS
Lietuvos Vyčių padalinys
„Pagalba Lietuvai" susilaukė
padėkos laiškų.
Vilniaus
arkivyskupas
metropolitas Audrys Bačkis rašo: „Su nuoširdžiu dė
kingumu prisimename Jus ir
meldžiamės už Jus ir visus
tuos, kurių dosnumo dėka gy
vuoja mūsų Seminarija ir Ca
ritas vaistinė.
Seminarija vis labiau atsi
stoja ant kojų. Rūpesčių daug,
tačiau viltis teikia jėgų dar
buotis, kad paruoštume kuo
geresnius kunigus.
Caritas vaistinė turi naują
vedėją, labai energingą seselę,
profesionalią
farmacininkę,
kuri labai stropiai atrenka
vaistus ir išdalina juos ten,
kur jie naudojami. Tai didelis
darbas, nes vaistai keliauja po
visą Lietuvą ir reikia neuž
trukti, nes kitaip praeina ter
minai.
Džiaugiuosi, kad vis dau
giau žmonių gali pasinaudoti
labdaros vaistais, nes mažai
kas Lietuvoje gali nusipirkti
visus jiems reikalingus vais
tus, nes jų kainos nežmoniš
kai didelės.
Dar kartą dėkojame jums ir
visiems geradariams už viso
keriopą pagalbą ir meldžiame
Viešpatį, kad visi mūsų darbai
būtų skirti didesnei Dievo gar
bei ir Bažnyčios labui".
Vilniaus
arkivyskupijos
Caritas direktorius deka
nas Balys Stankus rašo:
„Dėkojame Jums už 1,000 dol.
skirtą Vilniaus arkivyskupijos
vaikų kalėdiniams renginiams
ruošti ir organizuoti. Šios lė
šos buvo skirtos dovanėlių pir
kimui ir spektaklio Lietuvos
Nacionaliniame dramos teatre
organizavimui".
Vilniaus
arkivyskupijos
Caritas Motinos ir vaiko
globos namų
direktorė
Gintarė Tučkuvienė pareiš
kė: „Dėkojame už 500 dol. au
ką Vilniaus arkivyskupijos
Motinos ir vaiko globos na-

pasiekti ambasadą ne vėliau
kaip iki š.m. kovo 15 d. (pra
dinę informaciją, tame tarpe
ir nuotraukas, priimsime
atsiųstą internetu). Informa
ciją apie festivalį bei reika
laujamų dokumentų kopijas
rasite internetiniame pusla
pyje www.8tatesocietes.org
Ambasada pasiruošusi su
teikti papildomą informaciją
ir kviečia atkreipti dėmesį į šį
festivalį, jei ne šiais metais,
tai ateinančiais, nes festivalis
vyksta kasmet jau daugiau
kaip 50 metų.
Praneša Rita Kazragienė
Lietuvos ambasados JAV
pirmoji sekretorė
Skyrelį parengt
Dalia Badariene

mams. Šios lėšos buvo panau
dotos kosmetiniam remontui
bei labai nuskurdusių mamų
rėmimui".
Dėkojame visuomenei, kuri
nuolat skiria aukas „Pagalba
Lietuvai" labdaros darbams
remti. Žinokite, kad tik su Jū
sų aukomis galime skirti lėšas
Lietuvos vargstantiems žmo
nėms, kuriems pagalba yra
reikalingiausia. Ar aukojate
medicininei/humanitarinei pa
ramai, fondui ar Vilniaus se
minarijos klierikų įsūnijimo
fondui, kiekviena piniginė au
ka didelė, ar mažesnė, yra
svarbi, reikalinga, laukiama ir
mielai priimama. Už kiek
vieną Jūsų paaukotą 1 dol.,
galime nusiųsti 174 dol. vertės
vaistų Lietuvos žmonėms.
Dėl smulkesnių informacijų
apie Lietuvos Vyčių padalinio
„Pagalba Lietuvai" projektus,
arba norintieji siųsti aukas
prašomi kreiptis į Reginą
Juškaitę-Švobienę,
1594
Beaupre, Madison Heights,
MI 48071, tel. (248) 547-2859,
e-paštas
Rj uskasvoba@acs.com
LIETUVOS VYČIU
88-SIS SEIMAS
Jau praėjo šeši mėnesiai nuo
87-ojo Lietuvos Vyčių seimo,
kai Lietuvos Vyčių centro val
dyba pasiūlė globoti 2001 m.
vykstantį 88-ąjį seimą. Pasi
ruošimai jau vykdomi. Metinis
suvažiavimas/seimas
vyks
š.m. rugpjūčio 2-5 d. Grosvenor Resort viešbutyje, 1850
Hotel Plaza Blvd., Lake Buena Vista, Florida, nemokamas
tel. 1-800-624-4109. Seimo ko
miteto koopirmininkai yra
centro valdybos pirmininkas
Robert A. Martin ir centro val
dybos finansų
sekretorius
Mark H. Bell.
Prieš suvažiavimą, trečia
dienį, rugpjūčio 1 d. pageidau
jantiems numatyta speciali
ekskursija. Ekskursijos kaina
(įskaitant transportaciją) bus
pranešta vėliau.
Seime dalyvavimo išlaidos
suaugusiems: 175 dol. asme
niui, užsiregistravusiems iki
birželio 1 d. Po tos dienos, re
gistracijos mokestis 185 dol.
asmeniui. Jaunimui iki 18 me
tų amžiaus — 90 dol. asme
niui. Į šią kainą įskaitoma su
sipažinimo vakaras — ketvir
tadienį — saldumynų vaišės
EPCOT Isla Sola, privati sala
rezervuota šiam pobūviui Vy
čiams; pokylis — šeštadienį ir
priešpiečiai — sekmadienį, bei
autobuso transportacijos išlai
dos.
Suvažiavimo dalyvių regist
raciją tvarko Mark H. Bell,
1224-A 7th Avenue North,
Nashville, TN 37208, tel. (615)
256-3790, e-paštas —
MHVarpas@AOL.com.
Laukiame visų atsilankymo
ir dalyvavimo. Iki pasimatymo
88-tame seime!
Regina J u š k a i t ė
Švobienė

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
den?iame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
W indow VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid dri ver's license and trans
portarion. Mušt be fluent in English.
LA. McMabon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS. VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL 773-585-6624
Window VVashers & Gutter
Clearters Needed!
100 Teams Needed to start NOVV!
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.
Malce $500+ per week each person!
Come today — Start tomorrow
2101 Ogden A ve,
Dovmers Grove, IL 60515
(Zierbert Buildine)
Enter in back of buildine
630-737-0100.
Reikalingi stiprus, sveiki 20-30
meti| amžiaus darbininkai,
sunkiam darbui Skokie
kraustymo kompanijoje.
Atlyginimas $8-$12 per vai.
TeL 847-675-6617, Alvidas,
3555 W. Hovrard, Skokie.

Parduodu 1990 m.
automobilį Honda Civic.
Dvejų durų, gerame stovyje.
Skambinti vakarais
773-776-9801.

Aiexander J. Mockus,
LTD
Realtors

„BUD" BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI

Bus. 773-767^655 mob.: 773-259-3303
Fax 773-767-9618

Ieškau kambario prie
šeimos su maitinimu
Marquette Parko rajone.
Tel. 773-472-1249.
Vladas Construction, Inc.
seeks carpcntcr with good
skils & experience. Mušt have
own tools. Call to schedule an
intervievv. Tel. 630-782-0666.
Reikalinga moteris, užauginusi
savo vaikus, padėti prižiūrėti
naujagimi, tvarkyti namus,
gaminti maistą ir gyventi kartu.
Privalo susikalbėti angliškai.
Darbas šiauriniame priemiestyje.
Tel. 312-850-0595,

skambinti darbo dienomis
nuo 11 v.r. iki 7 v.v_ Anelė.
Reikalinga vidutinio amžiaus
moteris, gyvenanti Marauette
Parko rajone ar netoli jo, dirbti
namų valymo darbus pilną
darbo savaitę. Anglų kalba
nebūtina. Tel. 773-376-2723.

luute pmttumį w teteįonaU?

Prie* pasirenkant ar kekįiant sHetonu kompaniją visuomet yra
pravarti pasitarti su žinovas. Suteikiama nemokamą pagalbą
viaats rūpimais klausimais

SKAMBINKIT IR TAUPYKIT SU MUMIS!
28 centai skambučiams {Lietuvą
6 centai JAV, patikime Unija be papildomu mokesčių

1-866-MAXITEL

Vasario )6-OMOS proga Vingio parkr \ilnmje padanga nu-vicU' spalvingos
u(fnios salves
V. Gul< vičiau* F.lta) nuotr.

AA. BROLIS PETRAS
KLEINOTAS, SJ

2001 m. sausio 22 d. vakare,
Tėvų Jėzuitų vienuolyne, Či
kagoje, amžinuoju miegu ra
miai užmigo br. Petras Kleinotas.
Petras Kleinotas buvo gimęs
1911 m. lapkričio 19 d. Lietu
voje,
Bakaloriškio
kaime.
Onuškio valsčiuje. Trakų aps
krityje, Dusmenų parapijoje.
Tėvas mirė Petrui esant vos
7 metų amžiaus. Motina buvo
labai pamaldi, religinga mo
teris. Šią meile Dievui perda
vė ir savo dviem sūnums.
Petro vaikystės svajone bu
vo tapti kunigu. Jaunas pie
menukas, ganydamas karves,
avis, atmintinai išmokės, vis
giedodavo prefaciją. Deja. naš
lė motina. 2 ha ūkininkė, jo Į
kunigus išleisti negalėjo. Dus
menų klebonas Petrui patarė
kreiptis pas jėzuitus. Jėzuitai
jį priėmė broliu. Neišsipildė jo
svajonė, bet brolio pareigas jis
visada atliko pareigingai, su
meile ir humoru.
Vienuolyne brolio kelias ne
visada būna lengvas. Jiems
skiriama daug žemiškų dar
bų. Šie žemiški darbai gal ir
padarė brolį Petrą mylimą ir
gerbiamą Čikagos lietuvių tarpe. Matydavom jį visose mies
to dalyse. Vokietijoje jis pra
dėjo jėzuitų laikraštėlį ..Misijonieriaus laiškai", kuris vė
liau išaugo į „Laiškai lietu
viams". Nors pats mėgo rašyti,
jis didžiumą laiko skyrė atlik
damas administracinius dar
bus. Važinėdamas dviračiu, ir
lankydamas
Čikagos lietu
vius, jis buvo surinkęs kelis
tūkstančius prenumeratorių.
Tikrai, joks žurnalas tokio ad
ministratoriaus nėra turėjęs.
Daug energijos skyrė ir Jau
nimo centro laikraštėliui „Mū
sų žinios", kuriame buvo ap-

DRAUGAS, 2001 m. kovo 8 d., ketvirtadienis

rašoma Jaunimo centro ir jė
zuitų veikla. Ne vieną repor
tažą, su humoro gyslele, čia
parašydavo ir brolis Petras.
Rūpindavosi administracija,
spaustuves darbais, platini
mu. Prisimename besišypsan
tį brolį Petrą, stovintį prie jė
zuitų koplyčios, mums dali
nantį „Mūsų žinias", o vai
kams iš kišenių traukiant sal
dainius.
Vienuolyne jis atlikdavo ir
įvairius ūkiškus darbus. Sutikdavom jį pas mėsininką ir
daržovių krautuvėje, ir valyk
loj, ir kitur. Visur suspėdavo
ir visiems gerą žodį pasakyda
vo.
Deja, gyvenimas neamžinas.
Brolis Petras, kuris visada at
rodė jaunas, buvo sunkios li
gos pakirstas. Po nepavyku
sių kelių klubų operacijų, ne
pagydomos infekcijos, šeše
rius metus jis išgulėjo ligos
patale. J) gražiai, su didele
meile prižiūrėjo mokytojas Al
fonsas Butkus. Ligi galo jis li
ko jo ištikimiausias draugas.
Sausio 22 d., uždegęs bažny
tinę žvakę, jis paskutinis at
sisveikino su broliu Petru.
Jo žodžiai, pasakyti Petro
atsisveikinime sausio 24 d. jė
zuitų Della Strada koplyčioje.
gražiausiai apipavidalina a.a.
Petro Kleinoto gyvenimo ke
lią. Al f. Butkus kalbėjo:
„Jeigu atsisveikinimo žodžius pradėčiau eilėraščio pos
mu, tai pasirinkti būtų gana
sunku. Tas eilėraštis ar pos
melis turėtų būti apie gėles,
medžius, apie Lietuvą, gimtą
sias apylinkes, apie meną,
apie bažnyčias, apie jūras ir
vandenynus ir apie keliones.
Broli Petrą Kleinotą paži
nojau paskutinius trejus gyve
nimo metus, kad ir sirgdamas.
gulėdamas lovoje, jis neprarado optimizmo, humoro, susi
kūrė savo minčių !r darbų
pasaulį. į kurį ne kiekvieną
priimdavo, jį reikėjo suprasti.
Jam tas susikurtas savas
minčių pasaulis padėdavo pa
kelti sunkią ligą. Beveik pen
kerius metus gulėdamas lovo
je niekad nedejavo. Galvojo
pasveikt, turėjo daug darbų.
kūrė knygas ir filmus, minti
mis keliavo po Lietuvą, klau
sinėjo apie medžius ir gėles.
gyvulėlius.
Dar prieš metus diktuoda
vo laiškus ir džiaugdavosi juos
gaudamas. Susirašinėjo su

Žiemiška ramybe Trijų kyzių kalne. Algio Musnecko nuotrauka

SUDIE DAINININKUI
Petras Čelkis gimė Čelkių
kaime, Laibgalių valsčiuje.
Rokiškio apskrityje 1924 me
tais. Lanke pradžios mokyklą
ir Rokiškio gimnaziją. Vėliau
mokėsi technikos mokykloje
Kaune. Petro tėvai buvo ūki
ninkai. Tėvas turėjo gerą
balsą. Baigiantis karui Petras
atsidūrė Vokietijoje, netoli
Stuttgarto. Petro dėdė Petras
Vėbra paragino jį tęsti mokslą
technikos mokykloje. 1949 me
tais Petras Čelkis atvyko į
New Jersey. bet netrukus per
sikėlė į Čikagą ir apsigyveno
Maryte Stankus-Saulaitis. Di
džiausias džiaugsmas būda
vo, kai kas nors jį aplankyda
vo. Atėjusiems sakydavo, kad
jis jau kunigas, kad turi daug
draugų, užsiėmęs laikraščių
ir žurnalų reikalais.
Mėgstamiausias metų laikas
buvo pavasaris, o šventė —
Velykos, bet taip buvo lemta,
kad Petriukas, kaip mes į jį
dažnai kreipdavomės, nesu
laukė nei pavasario, nei Šv.
Velykų.
Sausio 26 d., penktadienį, po
iškilmingų šv. Mišių, kurias
aukojo kun. J. Kelpša, kun. V.
Rimšelis, kun. A. Paliokas.
kun. A. Saulaitis. kun. J.
Vaišnys ir jiems asistavo klie
rikas Nerijus Šmerauskas.
Brolis Petras Kleinotas buvo
palaidotas Jėzuitų kapuose
Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse.
R.L.

.

lt makes a world of difference vvhen you fly SAS
to Lithuania.
No one makes round-tnp travei to Lithuania easier^nd more convenient than SAS.
From Chicago, we offer daiiy service to Vilnius w*tn a hassie-free connection via
Stockholm. When you' r e ready to retum. you'il enjoy same-day travei back to
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd out what a worid o* difference SAS
can make for VOLK ne*t trip. Just call your Travei Agent or S^S at 1 -800-221-2350
or visit our website at wwwscand1n3v3n.net.
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pas dėdę Petrą Vėbrą. Dėdė ir
vėl paragir.D Petrą toliau mo
kytis technikos moklykloje.
Pradžioje Petras dirbo braižy
toju, o vėliau inž. Eugenijaus
Bartkaus f:rmoje projektuoto
ju. Daugiau>ia tekdavo projek
tuoti konvejerius. Šį darbą Pet
ras labai mėgo. Kiti jo pomė
giai buvo žuvavimas ir sli
dinėjimas, bet aistringiausiai
jis mėgo dainavimą. 1951 me
tais jis pradėjo dainuoti Vyrų
chore Čikagoje. Kai iš Vyrų
choro išsivystė Opera. Petras
Čelkis Operos chore išdainavo
44 sezonus. Jis buvo vieninte
lis choro narys, kuris be per
traukos
dalyvavo
visuose
44-iuose sezonuose. Norėjo
pradėti ir 45-ąjį, bet dėl svei
katos sutnkimo jau nebe
pajėgė. Jis buvo muzikalus,
greitai išmokdavo, turėjo ma
lonaus atspalvio stiproką ir
pakankamai aukštą tenoro
balsą. Kai dainininkė Vanda
Stankienė ruošė plokštelę, Pet
ras Čelkis, Algirdas Trinkū
nas ir Bronius Mačiukevičius
prisidėjo su balsine palyda.
Trumpai Petras giedojo Švč.
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos chore, tačiau dėl nega
lavimų ir šio malonumo turėjo
atsisakyti.
Ligų iškamuotas mirė ligo
ninėje 2001 m. sausio 25 d.
Laidotuvėmis rūpinosi pusse
serė Romaną. Donald Petkus
koplyčioje buvo surengtas at
sisveikinimas. Kalbėjo inž.
Eugenijus Bartkus, prisimin
damas Petro inžinerinius su
gebėjimus ir darbštumą. Lie
tuvių Operos valdybos pirmi
ninkas Vaclovas Momkus at
sisveikino Operos vieneto var
du. Karste gulinčio Petro
švarko atlape buvo prisegtas
Operos žymuo. Lietuvių Ope
ros vyrų choras atliko Petro
pamėgtą dainą „Aras". Ši dai
na buvo dainuota Dainų šven
tėje Lietuvoje 1,994 metais.
Jos žodžiu autorius yra Vikto
ras Šimaitis, muziką parašė
kun. Petras Butkus, aranžavo
Alfonsas Gečas. Dirigavo muz.
Alvydas Vasaitis. vargonėliais
pritarė choro dainininkas. Po
to dar buvo sugiedota giesmė
„Marija, Marija''. Sausio 29 d.
rytą Švč. Mergelės Marijos
parapijos maldos namuose
buvo aukojamos šv. Mišios.
Operos choro vyrai giedojo
Yon'o „Reąuiem". Gruodžio
„Tėve mūsų". R. Šoko „Šven
tas" ir giesmę „O. Dieve. Tė
ve". Sol. Vaclovas Momkus at

liko Naujalio giesmę „Kad
širdį tau skausmas". Vargo
nais grojo muz. Ričardas Šo
kas. Po pamaldų Petras Čelkis
buvo palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse. Laidotuvių
apeigas bažnyčioje ir kapinėse
atliko kun. Rimantas Gudelis.

Petras Čelkis įsijungė į Dan
giškosios Operos sudėtį. Ten
jau yra: kompozitoriai — Ka
zys V. Banaitis, Julius Gaide
lis, Bruno Markaitis, SJ; diri
gentas Vytautas Marijošius;
režisieriai — Algimantas Dikinis. Dalia Juknevičiūtė, Kazys
Oželis, Vera Radauskienė; so
listai — Juozas Aleksiūnas,
Vladas Baltrušaitis, Prudencija Bičkiene, Valentinas Liorentas, Vytautas Nakas, Anta
nas Pavasaris, Bernardas
Prapuolenis, Valdemaras Šal
na, Rimas Strimaitis, Zenonas
Žemaitis; vertėjai — Aleksan
dras Kutkus, Izabelė Motekaitienė. Stasys Santvaras;
kritikai — Balys Chomskis,
Madas Jakubėnas. Antanas
Nakas; chormeisteriai — Al
fonsas Gečas, Aiice Stephens.
dailininkai — Algirdas Kurauskas. Adolfas Valeška. Vla
das Vijeikis; akompaniatoriai
— Jonas Byanskas. Mindau
gas Mačiulis; žurnalistai —
Aloyzas Baronas. Vladas Bū
tėnas, Stasys Daunys, Juzė
Daužvardiene, Pranas Garš
va, MIC. Antanas Gintneris,
Stasys Juškėnas, Vytautas
Meškauskas. Vytautas Rač
kauskas. Jonas Vaičiūnas, Al
binas Valentinas; baletinmkai
— Violeta Karosaitė. Aldona
Valeišaite, Simas Velbasis;
scenos darbuotojai — Kazys
Cijūnėhs. Jonas Paronis; gri
muotojai — Julius Balutis, Leo
nas Barauskas, Max Roeder
ir 53 choro dainininkai.
Kazys Skaisgirys

Pasaulio Lietuvių Centrui aukojo
2000 m. liepos 1 d. — 2000 m. gruodžio 31 d.
$10,030 Agotą Tiškus,
$10,000 Antanas ir Julia Janonis;
$3,741.43 Kęstutis P. ir Patricia Ječius;
$1,500 Sigitas ir Janina Miknaitis;
$1,290 Illinois Tool Works Foundation;
$1,050 Rimantas ir Regina Griškelis;
$1,000 Bruno ir Filomena Masiokas, Jonas ir Laima
Šalčius, Vacys ir Viktorija Šaulys;
$500 Zenius ir Vanda Petkus;

Tęsinys
$350 Martynas ir Dalia Trakis;
$300 Irena Kairys, Donatas ir Daina Siliūnas;
$275 Van ir dr. Alina Domanskis;
$255 Ida D. Milbut;
$230 Alexander ir Frances Domanskis;
$200 dr.Mindaugas ir Lydia Griauzdė, Pipirų ratelis,
Liudas ir Albina Ramanauskas, BilI ir Elena Sieczkowski,
Janina Tallat Kelpša, Algis ir Rima Tamošiūnas, Judita UrbaHoch, White Pines Academy, dr. Žibutė Zaparackas;
$180 Aras ir Lina Žlioba;
$150 Vytautas J. Graužinis, dr. Vytenis ir Loreta
Grybauskas;
$130 Stanley ir Francesca Žymantas;
$125 Algis ir dr. Teresė Kazlauskas;
$105 Joseph ir Aldona Brizgys;
$100 Anthony ir Dalia Bartkus, Peter ir Joan Bielskus,
Irena ir Gedas Bliudzius, Bernard Covalesky, Gintaras ir
Marie Dargis, Stasys ir Sofia Džiugas, Vytautas ir Palmira
Janušonis, Genie Irene Juodikis, Ona Juraitis, Vida Kašubą,
Peter ir Irena Kazlauskas, Rūta ir Edmundas Kirkus, dr.
Petras ir Daiva Kisielius, dr. Eligijus ir Alė Lelis, Aras ir
Audra Lintakas, Lith Citizens Soc. of W, PA, Bronius ir
Gražina Mikėnas, Julius Pakalka, dr.Joseph ir Barbara
Plikaitis, Vai ir Lili Ramonis, Antanas ir Aldona Rauchas,
drs. Thomas ir Nijolė Remeikis, Kazys Rožanskas, drs. Linas
ir Dalia Sadauskas.Vacys ir Maria Saliklis, Ben ir Irene
Serapinas, rev. Ignas Urbonas;
$90 Joseph Dauparas;
$80 Petras ir Emilia Brizgys, Edvard Leugoud, Emma
Petraitis, Theodore ir Ritonė Rudaitis, Algis ir Violeta Strikas,
Vytas ir Ann Suopys, Sally Undraitis;
$75 Eugenijus ir Danguolė Bartkus;
$65 Rudolph ir Adelė Bratt, Mary B. Černius;
$55 Zigmas Dičpinigaitis, Vilija Jakaitis;
$50 Adolph Baliunas, Edward ir Irena Boreisha, Brighton
Pk. Lith. Homeowners Assn, Meilutė Indreika-Biskis,
Vytautas Januškis, Sr., drs. Jiri ir Ana Jonas, Algis ir Vida
Jonušas, Bronius Juodelis, Dagmara Jurcys, V.F. Irene
Juškus, Rimas ir Donna Kozica, Stephanie Laucius, Alfonsą
Pažiūra, Marytė Peiskonius, Žibutė ir Pranas Pranckevičius,
Vidmantas ir Maria Raisys, Vytautas ir Asta Reitneris,
Algirdas ir Maria Saulis, dr. Linas ir Rima Sidrys, Faustas ir
Theresa Strolia, Vito ir Regina G. Vai, dr. Daina Variakojis,
Vincas ir Leslie Vyžas;
$45 Birutė Račkus;
$40 Raymond E. Paskųs, Stanley ir Jean Rymas;
$35 Irena Paliulis;
$30 Dalia Anysas, Adelaida ir George Balbata, Albert E.
Balilonis, Roland M. Bendoraitis, Peter Burns, Algirdas
Čepėnas, rev. Matas Gyvas, Jonas ir Ona Daugirdas, Paulius
ir Lori Ann Deveikis, drs. Albinas ir Ona Garunas, Danguolė
Ilginis, Laima Jarasunas, Viktorija Karaitis, Grasina Kenter,
prel. Jonas As. Kučingis, Sofija Kunstmanas, Monika
Lembertas, Vitalis ir Dana Lembertas, Julius ir Birutė
Lintakas, Vincas ir Ramunė Lukas, Giedrė Mereckis,
Praurima ir Teisutis Murinas, dr. Leonidas ir Praurimė Ragas,
Irena Raulinaitis, Rimvydas ir Genė Rimkus, Edward C.
Savolskis, dr. Rimvydas Sidrys, Bronius Siliūnas, Bronė
Šimkus, Algis Strimaitis, Petras Striupaitis, Aldona Urba;
$25 dr. Nijolė Bražėnas-Paronetto, Petronėle Cicėnas, Paul
ir Paulą Dauzickas, Jonas Diminskis, James ir Ann Druetzler,
Anne Fantozzi, dr. Peter Iron ir Petronėle Jokubka, Thomas
Kapacinskas, Julius irAldona Klygis, Anseimo ir Agnės
Kudulis, Zita V. Kuliesis, Domas ir Rasa Lapkus, Aleksas
Lauraitis, Ashok ir Raminta Muzumdar, Stephen Pūkštys,
Vyto ir Regina Petrauskas, Algirdas ir Lilija Pivaronas, Darius
ir Lidija Polikaitis, James T. Rathke, James ir Lina Tharp,
Patricia Trowbridge, Narimantas Udrys, Constance Vepstas,
Al ir Arlen Žolynas';
$20 Maria Abromaitis, Victor ir Marcella Augus, dr. Jonas
ir Helen Balys, Ilona Baranauskas, Violet Barkauskas, Albert
Bartkus. Kostas ir Karolina Bružas, Tadas Bukaveckas,
Vytautas irRita Cechanavičius, Stasys Eiva, Henry Gailiunas,
Danutė Garbonkus, Theodora C.T. Goberis, Henry ir Lucy
Kali. Vaclovas ir Adelheid Kiukys, Romualdas ir Gražina
Kriaučiūnas, Angelė Kukucionis, Aksenija ir Bronius Kuras,
Henris ir Ilona Laucius, Kazys ir Meta Linkus, Bernice Pocius,
Romas ir Rasa Pūkštys, Vincas ir Ona Salciunas, Bronius J.
Skrabulis, Antanas ir Viktoria Valavičius, Eugene ir Irena
Vilkas, James ir Marion Visoskas, Elizabeth VVisneskas, Mary
Yesukevich, William Yudiskas, Vytautas ir Stasė Žemaitis;
$15 Alex ir Maria Blinstrubas;
$10 Izabele Adomaitis, Joseph Adomaitis, Petras ir Rita
Bernotavicius, Vytautas ir Danutė Bindokas, Eugenija
Budelskis, Vince ir Rita Derencius, Gediminas Dragūnas,
Genius Gicius, Therese Jacąues, Janina Jarašius, John
Kascukas, Vitas ir Regina Kazlauskas, Danute Koltko,
Oskaras ir Bronė Kremens, Stasė Laniauskas, Eugenija
Liaugaudas. Virginia ir Richard Mačiulis, Ray ir Dana
Norvaišas, L. ir R. Paulius, Vanda Prunskis, Natalija
Rauckinas, Algis ir Irena Regis, Albinas ir Gražina
Reskevičius, Ann Revukas, Nell Rugienius, Peter J. ir Dalia
M Rupsch, Florence Schneider, Gražute Sirutis, Mečys ir
Pranutė Skruodys, Liudas ir Dalia Šlenys, col. Anthony
Vanagas, USAF RET.. Anthony Zigmentas;
$5 Laima Baltrenas, Eve Bates, Krystyna Biliūnas, Robert
Bulchis, William Burimaukas, Vladas ir Beatriče Cyvss,
Eleanor C. Gauvin, Vladas Gilys, Ona Keam, Mary F. Kincius,
Vaclovas Kleiza, rev. Rapolas Krasauskas, Joseph Kučinskas,
Charles Latvis. Petronella Mesec, Antanas Minelga, Edmund
Mitchell, I>eo ir Joanne Petkus, Victoria Pikelis, Maria Rockus,
Kostas ir Vida Stankus, Lt. Col. Anthony ir Alice Vaitekūnas,
Raymond Vitaitis.
Visiems PLC rėmėjams nuoširdžiai dėkoja
Pasaulio Lietuviu centras
14911 127 Street
Lemont, IL 60439
Tel. 630-257-8787

I

DRAUGAS, 2001 m. kovo 8 d., ketvirtadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\
Kovo 11-oji bus paminėta
kovo 11 d., šį sekmadienį. Mi
nėjimą rengia Amerikos lietu
vių tautinė sąjunga. 10:30
vai.r. Pasaulio lietuvių centre
vyks vėliavų pakėlimas ir vai
nikų padėjimas, žodį tars Vac
lovas Mažeika. 11 vai. r. Sv.
Mišias laikys kun. A. Paliokas, SJ. 12:30 val.p.p. vyks
roinėjimas didžiojoje salėje,
pagrindinė kalbėtoja bus Danutė Bindokienė, „Draugo
vyr. redaktorė. Meninę prog
ramą atliks Stasės Jagminienės vadovaujamas „Tėviškės"
liaudiškos muzikos ansamblis.

Giedos ne parapijos, bet
amerikiečių choras... Reli
ginės muzikos koncerte, kuris
vyks šj sekmadienį, kovo 11
d., 4 vai. p.p., Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje,
nedalyvauja parapijos choras,
kaip buvo klaidingai paskelb
ta šio trečiadienio paskutiniame „Draugo" puslapyje. Taciau chorui diriguos (ir jį paruošė) muz. Ričardas Šokas, ir
visi labai nuoširdžiai kvie
čiami koncerte dalyvauti, pa
sigėrėti tikrai puikia religine
muzika.

Kovo 6 d. „Drauge" N.
Nausėdienės straipsnyje „Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tė Lemonte" yra klaidų apie
Lietuvių fondo paramą švieti
mui. LF valdybos pirmininkas
Povilas Kilius pranešė, kad
2000 m. švietimo/jaunimo rei
kalams buvo paskirta iš viso Čikagos skautų ir skaučių 42-je Kazr
daugiau kaip 400,000 dol., ir PLC, Lemonte. Akademinio Skautų
įteikti čekiai mokykloms: Mai jams su malonia šypsena patarnavo i
ronio -12,500 dol., „Žiburėlio" Staniškienė.
Lietuvos Vyčių tautinių Montessori - 2,100 dol., „Pipi
ČIKAGIŠKIAI REMIA
šokių grupė, vadovaujama Li rų" rateliui - 3,200 dol. Mo
VILNIAUS KRAŠTO
dijos Ringienės, atliks meni kykloms skiriamas sumas nu
MOKYKLAS
stato
JAV
LB
Švietimo
taryba,
nės programos dalį Kovo 11kuriai
vien
mokykloms
remti
osios minėjime, kurį ruošia LB
Vilniaus krašto lietuvių są
Pietvakarių apylinkė kovo 11 buvo iš viso paskirta 60,000
jungos Čikagos skyrius pagal
dol.
d , sekmadienį, 12:30 val.p.p.
išgales remia lietuviškas mo
Zion evangelikų liuteronų sa
kyklas Vilniaus krašte.
A.
a.
biochemijos
daktaro
lėje, W.90 Str. ir S. Menard
Usionių sekmadieninė mo
Kazio
Martinkaus
(1953Ave. Marquette Parko, Oak
kykla
yra pavadinta a. a. Juo
1984)
prisiminimui
1985
m.
Lawn, Burbank, Evergreen
zo
Leko,
mūsų buvusio pirmi
yra
įsteigtas
jo
tėvų,
sesers
ir
Parko ir kitų pietinių bei va
ninko,
kilusio
iš šio krašto,
artimųjų
draugų
stipendijos
karinių priemiesčių lietuviai
vardu.
fondas,
kuriuo
gali
pasinaudo
maloniai kviečiami dalyvauti
Šiomis dienomis gauta padė
ti visi lietuviai studentai, sie
šiame minėjime.
kiantys magistro arba dokto ka. Joje rašoma, kad Gudijos
Lietuvos Vyčių 112 kuopa rato tiksliųjų mokslų - vėžio lietuviai yra labai dėkingi Vil
kviečia visus atvykti į Šam tyrimo srityse (pvz., farmako niaus krašto užjūrio broliams
pano priešpiečius, kurie vyks logijos, biochemijos ir pan.). už suteiktą paramą.
Skirtas lėšas visada stropiai
koyo.18 d. 1 val.p.p. Švč. M. Norėdami daugiau informaci
Marijos Gimimo parapijos sa jos arba norėdami gauti pra ir dėmesingai perduoda „Vil
lėje, Marąuette Parke. Norin šymų formas, rašykite šiuo nijos" draugijos pirmininkas
tys dalyvauti prašomi užsisa adresu: Kristina Martinkutė, K Garšva. Pirmininkas ir val
kyti vietas skambinant Mary 7120 S. Richmond, Chicago, dybos narė Nijolė Balčiūnienė
Banky tel. 708-499-4231. Savo IL 60629-3011. U.S.A. Prašy globoja ir rūpinasi Breslaujos
dalyvavimu paremsite Lietu mų formos turi būti grąžintos rajono lietuvių reikalais. Jie
iki 2001 m. gegužės 30 d.
padėjo surinkti žmones į drau
vos Vyčių veiklą.
giją, vaikus į sekmadienines
Šv.
Kazimiero
seserų
rė
mokyklas, kurių rajone yra
Vilniaus krašto lietuvių
mėjų
draugija
kovo
25
d.
2
sąjungos Čikagos skyriaus
jau trys: Pelekuose. Vainiū
valdyba labai dėkinga Miglinu val.p.p. Maria aukštesniosios nuose ir Usionyse.
šeimai už 100 dol. auką Rytų mokyklos patalpose (67 gatvė
Šį kartą tautiečiai dėkoja vi
Lietuvos lietuviškoms mokyk ir California Avenue) rengia siems už surengtą kalėdinę
loms paremti pagerbiant a.a. „Gamės Bingo Party" (Žaidi eglutę sekmadieninės mokyk
mų popietę). Įėjimas - iš kie los vaikams bei jų tėveliams
Vytauto Šumskio atminimą.
mo pusės nuo 12 vai. Bus gali Usionių kaimo klube. Juos pa
Nepraleiskite progos pa ma nusipirkti užkandžių - ku siekė materialinė parama ir
sižiūrėti naujausių
madų! gelio, dešrelių, pyrago ir ka dovanėles vaikams, kurie no
Sekmadienį, kovo 18 d., vyks vos. Bus parduodami skanūs, riai mokosi gimtosios protėvių
..Žiburėlio" Montessori mo įvairūs namie kepti pyragai. kalbos. Padėkos laišką pasi
kyklėlės metinė madų paroda Seselės ir rėmėjos kviečia ap rašė Breslaujos rajono lietuvių
Pasaulio lietuvių centre. Kvie silankyti, linksmai praleisti susivienijimo pirmininkė Ire
čiame visus paremti šią mažy laiką draugų tarpe ir tuo pa na Kirvelienė.
Prieš
Kalėdas
Vilniaus
tėlių lietuvių mokyklėle. Infor remti Šv. Kazimiero seserų
maciją teikia Indrė Jeske tel. vienuolyno reikalus. Pasižy krašto lietuvių sąjungos Čika
630-545-9705 ir Audra Daulie- mėkite dieną ir laiką. Lauk gos skyrius „Vilnijos" pirmi
sime visų.
ninkui dr. K. Garšvai nu
nė tel. 847-328-9459.
siuntė Genės ir Jono Miglinu
bei Zigmo Navicko 300 dol. do
12 dainininkų mišrus cho
§9cn įįinl£*l
vaną, skirtą lietuviškoms mo
ras „Muzika" <jų tarpe ir va
„Mokuk" - taip vadinosi kykloms. Jau gauta padėka,
dovas Vytautas Tamulis) at
vyks į Čikagą, kur kovo 10 d. senųjų Amerikos gyventojų štai kas rašoma iš Vilniaus
7 val.v. surengs koncertą Pa puodelis, kuriame jie laikyda krašto.
saulio lietuvių centro Lietuvių vo iš klevo išgautą sirupą. Šį
Padėkos laiškai
fondo salėje. Šis choras šiais senovišką puodelį galės pa
metais pripažintas geriausiu bandyti pagaminti vaikai, at
Informuojame, kad šios lė
Lietuvos mišriu choru. Atvyki vykę į metinį klevo sirupo fes
te pasiklausyti! Koncertą ren tivalį, kovo 24-25 dieną nuo 10 šos buvo panaudotos kalėdi
val.r. iki 3 val.p.p. vyksiantį niams renginiams. Gruodžio
gia PLC renginių komitetas.
The North Park Village Na- 22 d. buvo suorganizuota va
L. A. R. K. Brighton Parko ture Center, 5801 N. Pulaski. karonė „Šventų Kalėdų belaumoterų sąjungos 20-oji kuopa Čia pat bus galima patiems kiant" Vilniaus rajono Buivypietus ruošia kovo 11 d. Švč. gręžti skyles klevo kamienuo
M. Marijos Nekalto Prasidėji se ir iš jų varvinti sulą, kuri
mo mokyklos salėje '4420 S. po to bus verdama ant didelio
• Ieškau Danutės Arlaus
Fairfield Ave.). Pietūs prasi laužo. Kiekvienas gaus para
dės tuoj po lietuviškų Mišių. gauti šviežio sirupo, kurio bus k i e n ė s , g i m u s i o s 1954 m.
Taigi tą dieną nevirkite, ne galima užsipilti ant karštų, sausio 3 d.
varkite prie krosnies, o pasi- čia pat iškeptų ir nebrangiai Tel. 630-635-1066, Ed Moore.
naudokite proga ir pasivaišin- parduodamų blynų, bus ir*
• Namams pirkti pasko
k*te skaniu lietuvišku maistu.*karštų gėrimų. Vaikų lauks
los
duodamos mažais mėnesi
- djegromis su kopūstais, ba- įvairūs žaidimai ir amatų pa
niais
įmokėjimais ir prieina
l a n k i a i s , cepelinais bei visų, mokeles. Šis gamtos centras,
mais
nuošimčiais.
Kreipkitės į
mėjgstamu kugeliu ir kavute ' kuriame vyks klevo sirupo fesMutual
F
e
d
e
r
a
l
Savings,
fu pyragais- Savo atsilanky tivalis. kol kas yra vienintelis
2212
West
Cermak
Road.
mu prisidėsite prie parapijos veikiantis Čikagos gamtos
Tel.
(773)
847-7747.
bažnyčios vitražų atnaujinimo centras, jį lankyti galima vi
ir padėsite Utenoje vargstan sus metus 7 dienas per savai
čioms seselėms.
tę, įėjimas - nemokamas.

Kovo 11 d.., sekmadienį, 10
val.r. Sv. Antano parapijoje
Cicero LB minės vyskupą Mo
tiejų Valančių ir Kovo 11-ąją Lietuvos
nepriklausomybės
atstatymo datą. Šios sukaktys
yra labai svarbios ir reikšmin
gos mūsų tautai. Meninę dalį
atliks Meno mokyklėlės moki
niai, o paskaitą skaitys Titus
Antanaitis.

VASARIO 16-OJI JAUNIMO
CENTRE

liko mugėje, š.m. kovo 4 d. vykusioje
sąjūdžio knygyne gausiems pirkeVSS filisterė dr. Renata VariakojyteNuotr E d . Šulaičio

diškių pagrindinėje mokyklo
je. Mokyklos vaikai buvo pa
rengė savo programėlę, tačiau
labai nudžiugo, kai atvyko Ka
lėdų senelis ir vaikų folkloro
ansamblis iš Vilniaus. Folklo
ro ansamblio dalyviai parodė
daug Advento žaidimų, burtų,
pamokė kalėdinių dainų. Vai
kams ir mokytojams Kalėdų
senelis įteikė dovanas (kny
gas, saldainius). Ansamblie
čiai suteikė daug džiaugsmo
nutautėjusiems Vilniaus kraš
to vaikams.
Kitas renginys buvo Lydos
lietuvių sekmadieninės mo
kyklos vaikams. „Vilnijos"
draugijos etninių žemių grupė
nuolatos lanko ir rūpinasi et
ninių žemių lietuviais. Jeigu
ne jūsų parama, jų veikla bū
tų menka.
Lydos lietuvių
draugijos
prašymu buvo surinkta grupė
folkloristų, dainininkų, muzi
kantų ir giedotojų, kurie kon
certavo kalėdiniame renginy
je. Po oficialios dalies buvo su
rengta smagi vakaronė, kurio
je sukosi ir jaunas, ir senas.
Lydoje gyvenantys lietuviai ne
visi kalba lietuviškai, dainas
prisimena tik senieji, jiems
reikia padėti, kad patys galėtų
surengti liaudišką vakaronę.
Be to, po daugelio metų pirmą
kartą pavyko atlaikyti šv. Mi
šias lietuvių kalba Lydos baž
nyčioje. Šv. Mišias atnašavo
kunigas Kriščiukaitis iš Pele
sos, puikiai giedojo folkloristai
iš Vilniaus, o senoliai braukė
ašaras, išgirdę lietuvišką gies
mę. Skirtos lėšos buvo panau
dotos transportui, mokesčiams
už įvažiavimą per sieną ir do
vanėlėms vaikams.
Lydos lietuvių bendruomenė
dėkinga „Vilnijos" draugijai, o
labiausiai mieliems tautie
čiams iŠ užjūrio už supratimą
ir dėmesį.
M. Maciukevič,
Lydos visuomeninio
susivienijimo pirm.,
N. Balčiūnienė
„Vilnijos d-jos etninių žemių
grupės pirm.
Paruošė V. G a s p e r i e n ė

• 27 centai skambinant
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai
p e r parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai
Jokių mėnesinių mokesčių
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai i TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0566. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

Jau nuo senų laikų Jaunimo
centro valdyba ruošia Vasario
16-osios paminėjimą. Minėji
mas visada ruošiamas vasario
16-tą, nesvarbu kada ji išpuo
la. Šį vakarą suruošė Jaunimo
centro valdyba ir Akademinio
Skautų sąjūdžio Čikagos filis
terių skyrius, kuriam vado
vauja fil. Ramoną Kaveckaitė.
Minėjimą pradėjo Jaunimo
centro direktorė Milda Šatie
nė, dalyvius pakviesdama su
giedoti Lietuvos himną ir tylos
minute pagerbti žuvusius už
Lietuvos laisvę. Himną vedė
„Lakštutės" dainininkės Agnė
Gedvilaitė, Asta Lapinskaitė
ir Karolina Grauslytė.
Pranešimą skaitė JAV LB
Socialinių reikalų tarybos dar
buotoja žurnalistė Aldona
Šmulkštienė. Ji pabėžė, kad
šią šventę švenčia visa Lietu
va ir po visą pasaulį išsiblaškę
lietuviai, nes tai yra mūsų
tautiškumo ir valstybiškumo
stiprinimo šventė. Ši diena
yra taip pat džiaugsmo šven
tė, nes turime laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą, nors ji šiuo
metu turi daug vidinių ne
sklandumų, ypač ekonominėje
srityje.
Prelegentė iškėlė mintį, kad
švenčiant nepriklausomybės
atkūrimo šventę yra gera pro
ga susimąstymui, padarant
sąžinės sąskaitą, kuomi mes
patys prisidėjome prie Lietu
vos gerovės kėlimo. Ar užten
kamai dejom pastangų išlai
kant lietuvybę? Prisidėti nie
kada nėra vėlu. Galėtume pa
sirinkti darbus, kurie yra arti
mesni širdžiai, pvz., remti bu
vusius Lietuvos partizanus,
lietuvišką spaudą, dalyvauti
lietuviškoje veikloje, remti lie
tuviškas mokyklas, padėti lietuvoje esančioms bibliotekoms
ir našlaičiams. Reikėtų taip
pat skatinti išeivijos jaunimą,
kad jis susirašinėtų su Lietu
vos jaunimo organizacijų na
riais — ateitininkais, jaunalie
tuviais ir skautais. Vedant su
sirašinėjimą išsivystytų abi
pusis
bendradarbiavimas,
skirtingose valdymo sąlygose
augusio jaunimo nuomonių
pasikeitimai. Neturėtų būti
užmirštas moralinių ir religi
nių klausimų gvildenimas.
Džiugu, kad pagrindinės vi
suomeninės organizacijos su
tarė veikti bendrai siekiant
pagelbėti Lietuvai įstoti į Eu

ropos Sąjungą ir NATO. Bend
romis jėgomis veikiant, tikrai
daugiau bus nuveikta. Lietu
vos himno žodžiai sako tą pa
tį: „Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi".
Išeivijoje gyvenančius tau
tiečius labai veikia gyvenamo
krašto vedama politika, sieki
mas užmiršti praeitį ir pasi
nerti į šio krašto religinę, po
litinę ir visuomeninę veiklą.
Išeivijos lietuviai neturi nieko
prieš prieš šio krašto siekius,
bet mūsų tautiečių tikslas yra
išlikti lietuviais, nepamirštant
savo kalbos, papročių ir gar
bingos istorijos. Reikia pasi
džiaugti, kad atvyksta naujų
lietuvių pulkai, kurie tęs mū
sų išsilaikymo pastangas to
liau. Kartais tenka išgirsti, kad
tarp ankstyvesniųjų emigranĮtų ir dabartinių atsiranda
nesutarimai. Manyčiau, kad
tai yra labai normalu. Anksty
vieji, politiniai emigrantai iš
gyveno daugiau kaip 50 metų
demokratiniame krašte su vi
sokiomis laisvėmis ir atvirų
nuomonių išreiškimu, šių die
nų emigrantai, atvykstantys
iš Lietuvos, išgyveno 50 oku
pacijos metų, kur laisvas žo
džio pareiškimas buvo neįma
nomas. Mūsų visų tikslas yra
dirbti vieningai Lietuvos ne
priklausomybės tęstinumo ir
lietuvybės išlaikymo išeivijoje
labui. Nekreipiant dėmesio į
išsišokėlius, turime labai gra
žių pavyzdžių, kur anksčiau ir
dabar atvykę tautiečiai gra
žiai bendradarbiauja. Naujai
atvykę yra įsijungę į Lietuvių
Bendruomenę, ALTo, Lietuvos
Vyčių gretas. Yra net dešimt
apylinkių, kurioms vadovauja
naujai atvykę mūsų tautiečiai.
Jie leidžia savo laikraštį
„Amerikos lietuvis", vadovau
ja Amerikos Lietuvių televizi
jai, įsijungė į tautinių šokių
vienetus, vadovauja chorams,
dalyvauja Lietuvių operos pa
statymuose, dėsto lituanisti
nėse mokyklose ir t.t. Pavyz
džiui, Čikagos šeštadieninę li
tuanistinę mokyklą lanko 95
proc. vaikų, kurių tėvai nese
niai atvykę iš Lietuvos. Jiems
dėsto Lietuvoje išsimokslinu
sios mokytojos. Lemonto Mai
ronio lituanistinėje mokykloje
taip pat yra daug mokinių,
kurių tėvai atvyko iš Lietuvos.
Taip pat džiugu, kad anksty
vesnės emigracijos lietuvių

vaikai, čia gimę ir augę, savo
vaikus siunčia į lituanistines
mokyklas, nes nori, kad jie
nepamirštų senelių bei pro
senelių krašto. Lituanistinės
mokyklos rengia Vasario 16tos ir Kovo 11-tos minėjimus.
Tad paduokim vienas kitam
ranką ir eikim Lietuvos keliu.
Vasario 16-oji ir ateinanti
Kovo 11-oji mums primena,
kad Lietuvos nepriklausomy
bės išsaugojimas ir lietuvybės
išlaikymas išeivijoje yra tik
mūsų pačių rankose.
Prelegentė pranešimą užbai
gė panaudodama kun. Arvydo
Zygo pasakytas mintis: „Ne
klauskime, ko Lietuva dar
nepadarė, kas joje yra bloga,
bet klauskime patys savęs,
kuo mes galime padėti, kad
joje įsigyventų meilė artimui".
Po pranešimo prieita prie
meninės programos, kurią at
liko Akademinio Skautų są
jūdžio filisterės. Fil. Rita Likanderytė-Rašymienė, fil. Bi
rutė Vindašienė ir „Lakštutės"
jaunų dainininkų choras, va
dovaujamas muzikės Dalios
Gedvilienės.
Rita padeklamavo Bernardo
Brazdžionio poezijos eiles „Aš
čia gyva" ir „Lietuvos vardas",
o Birutė paskaitė savo kūry
bos eiles „Kai sugrįšiu į Tė
vynę".
„Lakštutės" jaunųjų choras,
susidedantis iš 9 mergaičių ir
5 berniukų, padainavo 6 vai
kiškas daineles — „Du gaide
liai", „Myliu savo tėvynę", „Ro
gių kelias", „Nykštukai", „Žvė
reliai" ir dar keletą. Solo dai
navo Mante Baliutavičiūtė.
Akompanavo Dalia Gedvilie
nė.
Vasario 16-osios paminėji
mas buvo užbaigtas giesme
„Lietuva brangi" ir daina
„Ąžuolai žaliuos". Jas dainavo
visi minėjimo dalyviai.
Jaunimo centro direktorė
Milda Šatienė padėkojo Aldo
nai Šmulkštienei už skaitytą
pranešimą, kuris buvo pilnas
meilės žodžių visiems, ir pro
gramų atlikėjoms, įteikdama
žydinčias gėles, o jauniesiems
dainininkams
šokoladinių
raudonų širdelių, kurias nu
pirko Milda ir Dalia Šatai. Ji
taip pat nuoširdžiausią padė
ką išreiškė Jaunimo centro
moterų vienetui už užkandžių
dalyvių pasisvečiavimui pa
ruošimą. Vienetui vadovauja
Anelė Pocienė, jai talkina ke
liolika darbščių „bitelių", ku
rios neša palaimą Jaunimo
centrui. Antanas Paužuolis

.Jaunimo centre vykusios Vasario 16-osios Šventes programos atlikėjai ir Jaunimo centro valdybos nariai. I eilėje
iš kaires Dalia Šataite; Dalia Gedvilienė, ,,Lakštutės" choro vedėja; Milda Šatiene, Jaunimo centro direktore, ir
'inli programos atlikusi fil Birute Vindašienė II eilėje iš kairės: Anelė Pociene, JC moterg klubo pirmininkė; fil.
Kita Likanderyte-Rašymienė, programos atlikėja, ir Aldona Šmulkštienė, paskaitininke. Zigmo Degučio nuotr.

Mažieji ..lakstutes" dainininkai, atlikę menine dali [>er Vasano 16-osios minėjimą Jaunimo centre Vaikų va
dovo Dalia Gedviliene
Zigmo Degučio nuotr

