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Premjeras ignoravo pasitarimą 
dėl prezidento vizito \ Maskvą 
V i l n i u s , kovo 21 d. (BNS) 

— Premjeras Rolandas Paksas 
neatvyko į prezidento Valdo 
Adamkaus surengtą pasita
rimą, kur iame buvo svarsto
mas pasiruošimas Lietuvos 
vadovo vizitui į Maskvą. 

Trečiadienį vykusiame pa
si tar ime dalyvavo ūkio mini
s t ras Eugenijus Gentvilas, 
užsienio reikalų ministras An
tanas Valionis, susisiekimo 
minis t ras Dailis Barakauskas. 
Tačiau į prezidentūrą neatvy
ko premjeras R. Paksas, vietoj 
savęs a ts iuntęs vyriausybes 
kanclerį Robertą Dargį. Pa
starasis sakė žurnalistams, 
kad premjeras pasitarime ne
dalyvavo, nes turėjo kitų svar
bių susitikimų, tačiau nesakė 
kokių. 

Pasak kai kurių pareigūnų, 
premjeras iš anskto nepra
nešė, kad nedalvvaus 1 vai. 
p.p. prasidėsiančiame pasita
rime, o ministrai dar apie 5 
minutes jo laukė ir tik vėliau 
nu ta rė eiti pas prezidentą be 
R. Pakso. 

Kaip sakė premjero padėjėja 
Jo lanta Lunevičienė. R. Pak
sas žinojo apie šį susitikimą, 

tačiau „nebuvo suformuotas 
prezidento pageidavimas, jog 
būtinai dalyvautų premjeras". 
Pasak padėjėjos, R. Paksas 
dalyvavo kitame susitikime, ir 
.jei prezidentas jį būtų iš-
sikv ietęs, aišku, jis būtų nu
ėjęs". J . Lunevičienė neatsakė, 
su kokiais asmenimis tuo me
tu susitiko ministras pirmi
ninkas. 

Tuo tarpu trečiadienį ryte 
prezidento spaudos tarnybos 
išplatintame pranešime apie 
pasitarimą rašoma, jog jame 
dalyvaus ir R. Paksas. 

Premjeras nelydės preziden
to per jo vizitą į Rusiją kovo 
29-31 dienomis. 

Susitikime prezidentas, mi
nistrai ir prezidentūros pa
reigūnai aptarė ekonominius 
klausimus, kuriuos ketinama 
svarstyti per V. Adamkaus 
vizitą Rusijoje. 

Kaip sakė UR. ministras A. 
Valionis, susitikimuose su Ru
sijos pareigūnais bus kalbama 
apie įkainius, dujų, naftos tie
kimą iš Rusijos ir tranzitą per 
ją. tačiau ministras šių klau
simu nekonkretizavo. 

A. Brazauskas paprašė • 
vyriausybės sušelpti jo fondą 

jektus kuria pati vyriausybė, 
taip pat Atviros Lietuvos fon-

V i l n i u s , kovo 21 d. (BNS) 
— Aktyviai į politinį gyve
nimą įsi traukęs buvęs prezi
dentas Algirdas Brazauskas 
kreipėsi į vyriausybę, prašy
damas jo vardu pavadintam 
fondui skirti pinigų. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
rytas", Socialdemokratų parti
jos pirmininku šių metų sau
sio mėnesį išr inktas A. Bra
zauskas vyriausybės paprašė 
maždaug 200,000 litų. Šie pi
nigai per A. Brazausko fondą 
būtų panaudoti projektui, pa
vadintam „Lietuvos vizija atei
ties Europoje", įgyvendinti. 
Panašius ateities vizijos pro-

Atsistatydina 
premjero atstovas 

spaudai 
V i l n i u s , kovo 21 d. (BNS) 

— Neįveikęs žurnalistui bū
dingo kritiško požiūrio į val
džią, nusprendė atsistatydinti 
premjero Rolando Pakso atsto
vas spaudai Rimvydas Palec
kis. 

Profesionalus žurnalistas 
sake apsisprendęs tai padary
ti, nes j am nepavyko „persi
kvalifikuoti į propagandistus". 
R. Paleckis tai mėgino padary
ti beveik penkis mėnesius — 
nuo praėjusių metų lapkričio. 
kai ats isakė dienraščio „Lie
tuvos žinios" vyriausiojo re
daktor iaus pavaduotojo pa
reigų ir atėjo dirbti koalicinės 
vyriausybės premjero atstovu 
spaudai . J i s sako tuomet ne 
iki galo suvokęs, kad, keičiant 
darbą, teks keisti ir darbo nu
ostatas — iš opozicijos 
valdžiai persikvalifikuoti į jos 
propagandistą. 

Anot R. Paleckio, jam * to 
nepavyko padaryti , tokios pat 
nuomonės laikosi ir premje
ras, todėl be konflikų sutarta. 
kad atstovas spaudai pasi
t rauks . 

Premjeras R. Paksas tre
čiadienį, žurnalistų paklaus
t a s apie R. Paleckį, apibūdino 
jį kaip puikų jauną žmogų, ku
riam linki kuo geriausios klo
ties. 33 metų R. Paleckis 
darbą su premjeru R. Paksu 
apibūdino kaip labai vertingą 
ir įdomią patirtį. 

das. 
Politikos apžvalgininkų nuo

mone, A Brazausko fondo 
veiklą šiuo metu galima tiesio
giai sieti su opozicine Social
demokratų partija, kuriai va
dovauja A. Brazauskas. „'Lie
tuvos vizijos ateities Europoje' 
projekto idėja yra susijusi su 
Europos Sąjungos remiama 
programa, vadinamuoju sce
narijumi 2010. Tai projektas, 
kur iame dalyvaujantys tei
sininkai, kultūros veikėjai, 
mokslininkai, visuomeninės 
orgnaizacijos kurtų viziją, 
kokia turėtų būti mūsų šalis 
po dešimties metų", sakė A. 
Brazauskas. Jo nuomone, ne
gerai, kad politizuojamas jo 
vardu pavadinto fondo darbas, 
negana to, jis siejamas su jo, 
kaip socialdemokratų vadovo 
ir aktvvaus politiko, veikla. 

A. Brazausko fondas veikia 
treti metai. Jis buvo įsteigtas 
po to, kai A. Brazauskas baigė 
darbą prezidento poste. Jo ka
dencija truko nuo 1993 iki 
1998 metų. Anot fondo admi
nistracijos vadovės Džiuljetos 
Žiugždienės, gavus pinigų, 
būtų rengiami seminarai, dis
kusijos apie Lietuvos ateitį. 
Jos nuomone, toks darbas ne 
tik suburtų Lietuvos inte
lektualus, bet ir padėtų atsi
rasti įdomioms idėjoms, pla
nams. 

Iš 200,000 litų, kurių A. 
Brazausko fondas prašo vy
riausybės, beveik 122,000 bū
tų naudojami įvairių sutarčių 
su autoriais sudarymui. Pro
jekto vadovavimui, adminis
travimui, renginių organizavi
mui numatyta skirti daugiau 
nei 30,000 litų, kelionių iš
laidoms — maždaug 37,000 
litų. 

Lietuvoje veikia ir buvusio 
Seimo pirmininko, konserva
torių vadovo Vytauto Lands
bergio fondas. Kaip teigė V. 
Landsbergis, nei jis pats, nei 
fondas nėra prašęs vyriau
sybės paramos fondo veiklai. 
Maždaug 250.000 frankų (apie 
140,000 litų) V. Landsbergio 
fondui yra suteikusi Pran
cūzijos Užsienio reikalų mini-

L^JTėvynėje pasižvalgius 

Lietuvos ūkio ministras Eugenijus Gentvilas dešinėje) susitiko su Europos Komisijos lEK) plėtros generalinio direk
torato Lietuvos derybų grupės vadovu Anders Henriksson kairėje) ir EK delegacijos Lietuvoje vadovu Michael Gra-
ham. Gedimino Žilinsko Eltai nuotr 

Lietuva turės pertvarkyti savo 
įmones pagal ES reikalavimus 

Vilnius, kovo 21 d. (BNS) — 
Bet koks tolesnis bendrovės 
..Lietuvos energija" pertvarky
mo vilkinimas kelia vis dau
giau abejonių dėl sėkmingos 
derybų su Europos Sąjunga 
dėl energetikos skyriaus baig
ties. Tai Vilniuje viešintis Eu
ropos Komisijos (EK) plėtros 
generalinio direktorato Lietu
vos derybų grupės vadovas 
Anders Henriksson trečiadienį 
pareiškė Lietuvos ūkio minist
rui Eugenijui Gentvilui. 

A. Henriksson pabrėžė, jog 
EK reikalauja ir ateityje rei
kalaus, kad Lietuvos įmonės 
būtų pertvarkomos pagal ES 
reikalavimus ir būtų liberali
zuojama elektros rinka. 

E. Gentvilas patikino EK at
stovą, kad vyriausybė, peržiū

rėjusi parengtą „Lietuvos 
energijos" restruktūrizavimo 
planą, nestabdys jos pertvar
kos, o nuo anksčiau numaty tų 
tvarkaraščių atsilikta dėl noro 
atlikti šį darbą kuo geriau ir 
nedarant principinių klaidų. 

A. Henriksson teigiamai 
įvertino antradienį Seimo pri
imtus Įmonių bankroto ir res
truktūrizavimo įs tatymus ir 
pabrėžė, kad fle yra itin reika
lingi Lietuvos ekonomikai. J i s 
pabrėžė, kad Lietuvos valdžia 
yra patikima derybų su EK 
bendrininkė, vykdanti savo 
įsipareigojimus. 

Lietuvos vyriausybė yra 
numačiusi šiemet pertvarkyti 
ir privatizuoti „Lietuvos ener
giją" bei parduoti „Lietuvos 
dujas". 

Valstybė keičia 
diplomatinį korpusą 

Vilnius , kovo 21 d. (BNS) 
— Atstovauti Lietuvai už
sienyje artimiausiu metu iš
vyks keturi nauji ambasado
riai, o dviejų ambasadorių 
kandidatūroms jau pritarė 
Seimo užsienio reikalų komi
tetas (URK). 

Trečiadienį Lietuvos dien
raščiai rašo, kad šią savaitę 
URK nariai pritarė premjero 
Rolando Pakso patarėjo už
sienio klausimais 36 metų 
Deivido Matulionio kandi
datūrai į ambasadoriaus Dani
joje pareigas bei buvusio 
krašto apsaugos ministro 64 
metų Česlovo Stankevičiaus 
kandidatūrai į ambasadoriaus 
Norvegijoje postą. 

Už D. Matulionio kandi
datūrą veiningai balsavo visi 
komiteto nariai, o dėl Č. Stan
kevičiaus du parlamentarai 
susilaikė. Buvusiam konserva
torių vyriausybės nariui buvo 
priekaištaujama dėl nevisada 
diplomatiškumu pasižymėju
sios jo veiklos praėjusios ka
dencijos Seime. 

Č. Stankevičius ambasado
riaus pc.-,te pakeis pernai ru
denį į Užsienio reikalų mini
sterija. Šie pinigai buvo nau
dojami Lietuvos neįgalių 
vaikų reikmėms. 

A. Brazauskas pinigų savo 
fondo projektui prašo skirti iš 
vyriausybės rezervo fondo. 
Biudžete numatyta, kad šiais 
metais iš vyriausybės rezervo 
fondui skirta 10 mln. litų. 

steriją sugrįžusią Korneliją 
Jurgaitienę, D. Matulionis — 
porą kadencijų šiame poste 
išbuvusį Raimundą Jas ine-
vičių. 

Trečiadienį URK teikiamos 
dar dvi naujos ambasadorių 
kandidatūros Vykti į Austriją 
siūlomas buvęs valdymo re
formų ir savivaldybių reikalų 
ministras 50 metų Jonas Ru-
dalevičius, o į Lenkiją — Lie
tuvos ambasados JAV pata
rėjas, 36 metų Darius Degutis. 

Pasak „Lietuvos ryto", nors 
iki šiol tikriausias kandidatas 
į ambasadoriaus Lenkijoje 
postą buvo Rusijoje Lietuvai 
atstovavęs Romualdas Kozyro-
vičius, pasikeitus URM vado
vams, nuomonė apie šį diplo
matą pasikeitė. 

J. Rudalevičius, anksčiau 
dirbęs Lietuvos ambasados 
Vokietijoje patarėju, Vienoje 
pakeis Lietuvos misijai prie 
NATO pradėjusią vadovauti 
Gintę Damušyte. D. Degutis 
užims buvusią dabartinio už
sienio reikalu ministro Antano 
Valionio vietą. 

„Respublikos" teigimu, dirb
ti ambasadoriumi Italijoje no
rėtų kovo pradžioje darbą JAV 
baigęs Stasys Sakalauskas, 
tačiau, neoficialiomis žinio
mis, jis kol kas darbuosis 
URM. 

Šiemet ketinama paskirti iš 
viso dešimt naujų Lietuvos 
ambasadorių. 

Ambasadorius skiria ir at
leidžia Lietuvos prezidentas. 

* P r i e Š i a u l i ų s av iva ldy 
b ė s trečiadienį vėl be leidimo 
piketavo apie 30 žmonių, rei
kalavusių merės Vidos Stasiū
naitės atsistatydinimo. Pike
tuotojai turėjo valstybinę tris
palvę ir vėliavas su nacional
socialistų simbolika, f policijos 
saugojamą savivaldybę pike
tuotojai šį kartą nesiveržė, 
prie savivaldybės j ie būriavosi 
ryte apie pusantros valandos. 
Vieno iš Gyvenimo logikos 
partijos vadų Mindaugo Mur
zos vadovaujami piketuotojai 
nuo ketvirtadienio ketina pa
keisti taktiką — kasdien prie 
savivaldybės turėtų piketuoti 
iki 10 žmonių, nes tokiam jų 
skaičiui nereikia savivaldybės 
leidimo. M. Murzos šalininkai 
prie savivaldybės piketuoja 
jau trečią dieną, reikalaudami 
merės V. Stasiūnaitės atsista
tydinimo, nes kalt ina ją rin
kimų pažadų nevykdymu. (BNS> 

* Vyčio k r y ž i a u s o r d i n o 
k a v a l i e r i u s Pet ras Cidzikas, 
aktyviai kovojantis dėl žemės 
sklypo, kuris j a m priklauso už 
šį apdovanojimą, vėl susikivir
čijo su Vilniaus savivaldybe. 
Pasak „Respublikos", P. Ci
dzikas kar tu su kitais Vyčio 
kryžiaus ordino kavalieriais 
pirmadienį atvyko į savivaldy
bę pasikalbėti dėl sklypų su
teikimo reikalų ir mėgino su
sitikti su meru Arūnu Zuoku. 
P. Cidziko teigimu, sostinės 
meras atvykusius išvadino 
„psichais" ir „žvėrimis". Tuo 
tarpu savivaldybė tvirtina, 
kad P. Cidzikas su grupele ki
tų ordininkų jėga veržėsi į me
ro kabinetą, garsiai piktinda
masis, kad ordino kavalieriai 
vis dar neturi jiems priklau
sančių žemės sklypų, jis kone
veikė sekretorę ir į dalykinį 
susitikimą skubėjusį merą. J 
bandymus paaiškinti , kad Vil
niaus apskrities administraci
joje Vyčio kryžiaus kavalierių 
laukia 100 sklypų sąrašas, iŠ 
kurio tereikia išsirinkti, P. 
Cidzikas reagavo audringais 
keiksmais. Be to, garbaus am
žiaus žmonės užrėmė duris, 
bandydami neišleisti mero iš 
kabineto. 'BNS> 

* B a l t a r u s i j o s s k o l a pa 
v i r to d e t e k t y v u : istorijoje 
apie Baltarusijos skolą už lie
tuvišką elektros eneigiją atsi
rado skandalingų faktų. Susi
vienijimo ..Belenergo" pripa
žinta 56 mln JAV dolerių sko
la „Lietuvos energijai" seniai 
galėjo grįžti pinigais T. u jrodo 
„Respublikos" gauti baltaru
siški dokumentai. KF.H« 

* N e V y t a u t a s L a n d s b e r 
g i s , o k i t a s a s m u o , pamėg
džiojęs jo parašą, pasirašė ta
riamos 400,000 litų paskolos 
dokumentą. Tai nus ta tė tar ia
mos paskolos dokumento ori
ginalą ir jame esančius para
šus ištyrę Lietuvos teismo ek
spertizės centro specialistai. 
Ar tai padarė buvusio Seimo 
pirmininko šmeižtu kaltina
mas verslininkas Jonas Urka, 
ar neva paskolos gavimui tar
pininkavęs velionis akademi
kas Raimundas Rajeckas, spe
cialistai teigia nustatyt i nega
lėję. Prieštaringos reputacijos 
verslininkas J . Urka pernai 
pareiškė, kad per dabar j au 
mirusį akademiką, buvusį Lie
tuvos ambasadorių Didžiojoje 
Britanijoje R. Rajecką, 1995 
m. gegužę V. Landsbergiui ne
va paskolino 400,000 litų, ku
rių šis negrąžinęs. Šių žinių 
paskleidimą prokuratūra įver
tino kaip šmeižtą ir gegužės 
29 d. iškėlė bylą už V. Lands
bergio apšmeižimą. IBNS> 

* P a r l a m e n t a r u s s a u g o 
p a s l a p t i e s š y d a s : net aukš
tiems pareigūnams nepavyks
ta sužinoti, kurie Seimo na
riai pasielgė neetiškai, pirkda
mi automobilius su nuolaida. 
Nuolaida pasinaudojusių Sei
mo narių sąrašas iki šiol tebė
ra nežinomas, nes jis neat
skleidžiamas, aiškinant įsta
tymu garantuota tokių parla
mentarų teisių apsauga. 

(KD-Elta) 
* Spec i a l i ų jų t y r i m ų t a r 

n y b a b a i g ė t i r t i Kūno kultū
ros akademijos katedros vedė
jui K. Vasiliauskui dėl kyšio 
paėmimo iškeltą baudžiamąją 
bylą, tačiau akademijos vado
vų akiratyje — dar keli kyši
ninkavimu įtariami dėstytojai. 
Akademijos rektorius prof. 
Kęstutis Miškinis teigė, jog 
STT operacija buvo surengta 
kitam dėstytojui išaiškinti. 
Bet nusikaltimo vietoje už
kluptas būtent K. Vasiliaus
kas, kuris irgi buvo išdirbęs 
savąją studentų reketavimo 
metodiką, ir studentai seniai 
ją buvo perpratę. in*wttM 

* P a l a n g o s p o l i t i k a i su
abe jo jo g r a fo Alf redo Tiš
k e v i č i a u s sąžiningumu. Ku
rorto taryba turi duomenų, jog 
prieš pat karą grafas Kur
hauzą buvo pardavęs miesto 
savivaldybei. 2000 m. vasario 
17 d. A. Tiškevičiui a tkur tos 
nuosavybės teisės į pusę Pa
langos rūmų — Gintaro mu
ziejaus. Grafui priklausančių 
rūmų dalies vertė — 3.17 mln. 
litų. Kultūros ministerija pa
rengė sąrašą objektų, kuriuos 
siūlys A. Tiškevičiui mainais 
už Palangos rūmus . (R-Eitai 

* V i l n i a u s k r i m i n a l i n ė s 
po l ic i jos p a r e i g ū n a i ant ra
dienį sulaikė 32 metų Moldo
vos piliečiu pasivadinusį Oleg 
Strati la. Pareigūnai mano, 
kad tai samdomas žudikas, į 
Lietuvą atvykęs nušauti žmo
gų. Galimas dalykas, kad jis 
vykdė Panevėžio šešėlinio pa
saulio nusikalstamus užsaky
mus. Iš Lietuvos O. Strati la 
sakė turėjęs išvykti po dviejų 
dienų. I M H 

* S e i m o v a l d y b a n u s p r e n 
d ė m a ž i n t i parlamentarų pri
vilegijas. Seimo nariams jau 
sumažinta leistinų apmokamų 
telefoninių pokalbiu riba. o ar
timiausiu metu seimūnai ne
teks ir galimybės nemokamai 
gauti tarnybinį automobilį. 

(Lž-Ekai 

* N a u j o s i o s s ą j u n g o s (NS, 
s o c i a l l i b e r a l ų ) f r a k c i j o s se
n iūnas Gediminas Jakavonis 
trečiadienį viešai prisipažino. 
jog sovietiniais metais buvo 
pa tekęs į te isėsaugos nemalo
nę dėl sprogmenų laikymo. J i s 
teigė nusprendęs apie tai pra
bilti, sužinojęs apie šia tema 
rengiamus raš in ius bei norė
damas užbėgti už akių gali
moms spekuliacijoms apie da
bart inio Seimo pirmininko 
Artūrą Pau l ausko vaidmenį 
šioje istorijoje. G. Jakavonis 
spaudos konferencijoje pra
nešė, jog 1983 metais , grįž
d a m a s iš sovietų kariuomenės 
mokymų, parsivežė trotilo, ta
čiau išaiškėjus š iam faktui, 
juo susidomėjo sovietų val
stybės s a u g u m a s — KGB. Dėl 
šio fakto Varėnos prokuratū
roje, kuriai tuo metu vadovavo 
A. Pau l auskas , buvo iškelta 
baudžiamoji byla. G. Jakavo
nis sakė norėjęs panaudoti 
trotilą švent inių ugnies salvių 
gamybai. Pasak G. Jakavonio. 
bylą vedęs ta rdytojas jo veiks
muose neįžvelgė grėsmės so
vietų s a n t v a r k a i ir bylą po po
ros mėnesių n u t r a u k ė . Už nu
sižengimą G. Jakavon i s buvo 
perduotas kolektyvui „auk
lėti". 

* D a u g u m a i š s i l a v i n u s i ų 
L i e t u v o s g y v e n t o j ų nepa
lankiai ver t ina Rolando Pakso 
vyriausybę, rodo pačios vyri
ausybės užsaky ta apklausa. 
Pasak apklausos , 54 proc. spe
cialistų su aukš tuoju išsilavi
nimu vyriausybės darbą verti
ne blogai. Žmonės su žemesne 
kvalifikacija ir išsilavinimu 
vyriausybės darbą vertina žy
miai geriau. P a s a k pranešimo, 
tai galima aiškint i tuo. kad 
aukštesnio išsilavinimo grupė
se a t sk i r i amas vyriausybės ir 
premjero ver t in imas , o žemes
nėse grupėse nu lemia premje
ro R. Pakso asmenin is popu
l ia rumas . 

* K a u n o z o o l o g i j o s s o d a s 
ė m ė s i p r i e m o n i ų apsisaugo
ti nuo Europą krečiančios gal
vijų snukio ir nagų ligos. Šią 
savai tę prie įėjimų į zoologijos 
sodą padėti specialūs dezinfe
kuojantys kilimėliai , sugriež
t inta įvažiuojančių automobi
lių kontrolė. Sodo lankytojų 
prašoma praeit i specialiais 
chemikalais ap ipurkš tu kili
mu. Pasak sodo darbuotojų, 
lankytojų s r a u t a s dėl to nesi
keičia ir neįprastą naujovę 
žmones pri ima palankiai. 
Kauno zoologijos sode gyvena 
daugiau kaip 1.700 gyvūnų. 

.BNS. 

* S u n k i f i n a n s i n ė b ū k l ė 
v e r č i a p o l i c i j o s komisaria
tus taupyt i netradiciniais bū
dais — Kauno rajono policijos 
komisar ia te buvo išjungtas 21 
telefonas, o nuovadose bus 
statomi taksofonai. UBIUM 

* P i r m a d i e n i s o s t i n ė j e į 
a v a r i j ą p a t e k o Seimo pirmi
ninko Ar tūro Pau lausko žmo
na Jo lan ta . P a s a k keliu polici
jos pare igūnų. Seimo pirmi
ninko žmona eismo taisyklių 
nepažeidė. -Lž-Eitai 

Sutrumpinimui: KD - ..Kauno die
na". LA ..Lietuvos aidas". LR 
.Lietuvos rytas" L2 - . Lietuvos žinios". 
R - ..Respubi.ka" 

KALENDORIUS" 
Kovo 22 d Kotryna. Benvenutas. 

Oktaviana, Gedgaudas. Gante 
Kovo 23 d.: Turbijus. Domas. Ak

vilė. Gahgintas. V-.smantas. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
JUNO BEACH, FL 

LIETUVOS DUKTERŲ 
METINĖ MADŲ PARODA 
UI MUZIKOS POPIETĖ 

Vasario 3 d., šeštadienį, 2 
vai. p.p. Ocean View Metodis
tų bažnyčios salėje įvyko, jau 
tradicija tapusi Lietuvos Duk
terų madų paroda. Kasmet vi
sos draugijos narės sukruta, 
ir ruošia madų parodą, ku
rios pelnas skiriamas daugia
vaikėms šeimoms, ar varg
stantiems vaikams Lietuvoje 
šelpti. 

Parodą atidarė pirm. Dalia 
Augūnienė, papasakodama 
apie pernai metų vasarą su
teiktą šalpą Lietuvoje. Kaip 
įprasta, pagalbą Lietuvoje 
narės pačios asmeniškai įtei
kia vargstančioms šeimoms 
ar vaikams. Praėjusią vasarą 
pagalbą gabeno Dalia Augū
nienė, Birutė Čiurienė ir Van
da Majauskienė. 

Modeliavimu rūpinosi Alici
ja Solienė ir Janina Salnienė. 
Šiais metais modeliavo: Jūra
tė Buinevičienė, Gina See-
bauer, Alicija Solienė, Janina 
Salnienė, Birute Wilfert, Ire
na Žilinskienė ir mažoji, nese
niai iš Lietuvos atvykusi, San
dra Visakavičiūtė. Buvo mo
deliuojami sportiniai, popieti
niai ir vakariniai drabužiai. 

Popietę labai pagyvino Vy
tautas Daugirdas su savo ne
matomu draugu „Harvey" 

1 elektriniais vargonėliais) pa
dainavo porą romantiškų dai
nų susirinkusius nukėlusių į 
jaunesnes dienas, ir vėliau 
akordeonu Vytautas Daugir
das dar pagrojo ir liaudies 
melodijų. 

Po programos, susirinkę vai
šinosi gaivinančiais gėrimais, 
Lietuvos Dukterų narių kep
tais kepiniais. Vyriausia šei
mininkė buvo Birutė Čiurie
nė, kavą virė Jonas Garla, 
laimėjimų bilietus platino Ire
na Manomaitienė ir Vladas 
Barius, prie įėjimo budėjo 
„angelai sargai" — Nelė Karo-
sienė ir Katriutė Sodonienė. 

Aldonos Biliūnienės tapytą 
paveikslą laimėjo dr. Jonas 
Šalna. 

PAMINĖTAS J. E. 
KARDINOLAS 
VINCENTAS 

SLADKEVIČIUS 

Po vasario 13 d. pabendravi
mo pietų baigiąs pareigas LB 
Palm Beach apyl. pir. Vincas 
Šalčiūnas, atsisveikino su pie
tų Floridos lietuviais, prisimi
nė savo veiklą, svarbesnius 
Įvykius. Naujasis pirm. Kęstu
tis Miklas padėkojo Vincui 
Šalčiūnui už jo atliktą didelį 
darbą, linkėjo ir toliau padėti 
bendruomenės valdybai, sėk
mingai vadovauti „Lietuvių 
biuleteniui". 

Pranas Baltakis pakvietė 
Vladą Barių skaityti paskai
tą apie J. E. kardinolą Sladke-

.,Dainos" choras J u n o Beach, Floridoje, Lietuvos Nepriklausomybes Šventėje, vykusioje š. m. vasario 24 d. Pir
mos eilės viduryje — choro vadovas muz. Jonas Samoaka Jo kairėje akompaniaiore muz. Sonata Novickiene. 

Nuotr. J o n o Gartos 

Alicija SuiiiTu.' 
Beach. F!.. Li-
dų pa n «:<•;< \ 

modeliuoja Juno 
uvo? Dukterų ma-
• • AH:i< \ u g i r i G 

Janina Salnienė modeliuoja Lietu
vos Dukterų dr-jos ruoštoje madų 
parodoje. Juno Beach. FL. 

Xuotr A lg io A u g ū n o 

f ima Stank.:!Mi*. ^.- . • t- ..t. i •.••;•.<>- Dukterų .Juno Beach. KL. 
huoja Lietuv ,, Dukterų dr-jos Juno ruoitoje madų parodoje modeliuoja 
Beach F 
dojt 

• i -
i 

\ i"t • AlvT'" \ u i f . m o 
Sandra Visakavičiūtė 

\ i o t t Alg io A u g ū n o 

vičių. Vladas Barius gerai pa
ruošta paskaita supažindino 
susirinkusius su to kilnaus 
lietuvio ir dvasininko biogra
fija, Jo sunkiu gyvenimu, so
vietų valdžios persekiojimais. 
Jis nušvietė kardinolo Sladke
vičiaus meilę žmonėms, kuk
lumą ir nepalaužiamą darbą 
Lietuvai. 

Vladas Barius prisiminė, jog 
jam teko su kardinolu Sladke
vičiumi dainuoti viename klie
rikų chore. Taip pat prisiminė 
kardinolo mirties dieną 2000 
m. gegužės 28 d., ir vėl iau lai
dotuves Kauno katedroje, kai 
kardinolui pagarbą atiduoti 
suplaukė tūkstančiai žmonių 
iš visos Lietuvos. 

PALM BEACH, FL 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

Vasario 4 d., sekmadienį, 
sergant kun. A. Čepaniui šv. 
Mišias St. Jude bažnyčioje, 
Teąuestoje, Lietuvos neprik
lausomybės šventės proga, au
kojo amerikietis kunigas, skai
tymus lietuviškai atliko Vla
das Barius, susirinkę giedojo 
lietuviškas giesmes. 

Vasario 16 d. prie Juno 
Beach miestelio rotušės buvo 
iškelta Lietuvos trispalvė. Ta 
proga susirinko didelis būrys 
lietuvių. Vėliavą iškėlė buvęs 
LB Palm Beach apyl. pirm. 
Vincas Šalčiūnas, lydimas 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusių lietuvaičių. 

Angliškai žodį tarė Palm 
Beach LB apyl. pirm. Kęstutis 
Miklas, buvo sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai. Juno Beach 
meras B. Blumąuist pasi
džiaugė gausiai susirinkusiais 
lietuviais ir palinkėjo tęsti tą 
gražią tradiciją. Žodį tarė ir 
didelis lietuvių draugas buvęs 
meras Harris. Po oficialios 
dalies visi turėjo progą paben
drauti ir pasivaišinti skaniais 
lietuvių moterų keptais py
ragais. Šis įvykis buvo gražiai 
aprašytas *Jupiter Courier" 
laikraštyje. 

Pagrindinis Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minė
jimas vyko vasario 16 d. šeš
tadienį, 2 vai. p.p. Ocean View 
Metodistų bažnyčios salėje, 
Juno Beach. Minėjimą pradė
jo Palm Beach LB apylinkės 
pirm. Kęstutis Miklas pa
kviesdamas susirinkusius ty
los minute pagerbti žuvusius 
už Lietuvos laisvę. J is taip pat 
priminė, jog Jupiterio mieste
lyje gyvenąs Lietuvos sava
noris — kūrėjas Juozas An
driušis negalėjo minėjime da
lyvauti. Vladas Barius per
skaitė kun. Čepanio atsiųstą 
invokaciją, buvo sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnai. 

Savo žodyje Kęstutis Miklas 
susirinkusiems priminė Lietu
vos Neprikla8uomybės Akto li
kimą. Visiems Tarybos na
riams pasirašius Nepriklauso
mybes Aktą, jis buvo nufoto
grafuotas, o originalą pasiėmė 
dr. Jonas Basanavičius ir nuo 
to laiko jo likimas nežinomas. 
Manoma, kad dr. Basanavi
čius jį kur nors paslėpė tarp 
savų knygų. 

Minėjimą pravesti Kęstutis 
Miklas pakvietė Vincą Šalčiu-
ną. Vincas Šalčiūnas paprašė 
susirinkusių plojimais pasvei
kinti dalyvaujančius trečios 

bangos į Ameriką atvykusius 
lietuvius ir pristatė pagrin
dinį Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo kalbėtoją, JAV 
kariuomenės atsargos pulki
ninką Algimantą Garsį, kuris 
apdovanotas net 17 kariuome
nės medalių už nuopelnus 
tarnaujant JAV kariuomenėj. 
Pik. Garsys su šeima buvo iš
vykęs į Lietuvą, kur. pik. Gar
sys nuo 1997 m. buvo Lietu
vos kariuomenės generalinis 
inspektorius. Prieš metus pik. 
Gareys sugrįžo iš Lietuvos į 
savo gyvenvietę Tampą, FL. 
Jis yra JAV LB Lietuvių Ben
druomenės XV ir XVI Tarybų 
narys, dabar rūpinasi Lietu
vos priėmimo į NATO reikalais. 
Tad nenuostabu, kad pik. Gar-
8io pasirinktoji tema buvo 
apie Lietuvos kariuomenę ir 
NATO. Čia perduosime pik. 
Garsio pagrindines kalbos 
mintis. 

Pik. Garsys pradėjo paskai
tą, papasakodamas kaip jam 
gyvenant Lietuvoje buvo 
švenčiama Vasario 16-osios 
šventė, kur tą dieną buvo 
daug šalčiau negu Floridoje. 
Dabar lietuviai laisvę išsiko
vojo, gali džiaugtis, tačiau dar 
daug reikia padaryti, kad pa
tektų į NATO. Pagrindinė Lie
tuvos laisvės garantija, yra 
įstojimas į NATO. NATO eg
zistuoja jau maždaug 50 metų 
ir pagrindinis jos tikslas yra 
savitarpės gynyba, tai reiš
kia, jei puoli vieną NATO 
narį, puoli visą NATO. NATO 
dovana Lietuvai yra saugu
mas, be to ir ekonomiškai Lie
tuva daug laimėto), nes būtų 
žymiai daugiau investicijų. 
Priimant NATO reikalavimus 
Lietuvos žmonės greičiau at
sikratytų sovietinio mentali
teto, priverstų žmones elgtis 
padoriau, mąstyti geriau. 

Visa Lietuvos kariuomenės 
ateitis jaunime, ypač baigusių 
mokslus Vakaruose. Šian
dien, po 3 metų, į Lietuvą at
vykę NATO pareigūnai negali 
atsistebėti pažanga. Kariuo
menės juridinė bazė — įstaty
mai patvirtinti; drausmės sta
tutas Seimo patvirtintas; vie
netų struktūros sistemingai 
integruotos; vienetų etatai 
standartizuoti pagal laipsnius 
ir specialybes; personalo sis

tema kompiuterizuota; mokslo 
paruosta pagal NATO reika
lavimus. 

Buvo perorganizuota ir Karo 
akademija, kad paruoštų va
dus, o n e biurokratus. Akade-
nujos klasę sudaro maždaug 
120-140 mokinių ir jeigu prieš 
dvejus metus jų vidutinis ba
las buvo 7.5, šiandien į aka
demiją stojančio balas yra 
daugiau negu 9, be to šiais 
metais pirmą kartą buvo pri
imtos ir moterys. 

Iš visų atliktų darbų, vie
nas iš svarbiausių, pik. Garsio 
nuomone, yra Ruklos moky
mo centro įsteigimas. Šiam 
centrui reikėjo paruosti pro
gramą pagal NATO standar
tus, atstatyti pastatus. Buvo 
paruosta 110 instruktorių, 
kurie pradėjo pagrindinį 11 
savaičių apmokymo kursą ir 
12 savaičių instruktorių kur
są, š iandien tėvai, atvažiuo
dami į centrą stebisi kaip ka
reiviai mokosi, ką jie valgo, 
kokiuose kambariuose jie gy
vena, ir kokie yra santykiai 
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tarp kareivių ir seržantų. 
Šiandien, jeigu seržantas pri
dėtų ranką prie kareivio, jis 
ilgai netarnautų Lietuvos ka
riuomenėje. 

Amerikoj Lietuvių Bendruo
menė turi prieš akis didelį 
darbą. Reikės labai stengtis, 
kai Senate kils diskusijos dėl 
naujų narių priėmimo į NA
TO. Regina Narušienė ir Algi
mantas Gečys yra daug pasi
darbavę, tačiau reikės įsi
jungti visiems lietuviams 
stengiantis paveikti kongreso 
narius ir senatorius. 

Pik. Garsio kalba susilaukė 
didelio susirinkusių dėmesio 
ir jam baigus pranešimą, ilgų 
plojimų. 

Meninę Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimo 
dalį atliko „Dainos" choras, 
vadovaujamas muz. Jono Sa-
moškos. Chorui akompanavo 
apylinkėje viešinti muzikė iš 
Vilniaus Sonata Navickienė. 
„Dainos" choras atliko: „Mal
da", A Vanagaičio, „Kur giria 
žaliuoja", J. Gudavičiaus, 
„Jaunimo giesmė", Naujalio, 
„Kur bėga Šešupė", Č. Sas
nausko, „Miškų gėlė", V. Pau
lausko, „Už Raseinių, ant Du
bysos", J. Naujalio ir publikai 
pritariant „Žemė Lietuvos", K. 
Vasiliausko. Vyrų ansamblis 
padainavo „Tėviškėlė", B. Bu
drumo „Lauko gėlė", autorius 
nežinomas ir „Brangiausia 
Žemė", A Bražinsko. 

Kalbėtojas pik. Garsys ir 
choras „Daina" publikos buvo 
labai šiltai sutiktas, plojimai 
ilgai nesiliovė. Po pik. Garsio 
kalbos JAV LB KV rezoliuci
jas perskaitė Romutė Žibienė, 
o po „Dainos" choro progra
mos Vytas Kulpa paskelbė su
rinktas aukas. Minėjimas bu
vo užbaigtas visiems sudaina
vus „Lietuva brangi". 

D a l i a Augūnienė 

DETROIT, MI 
ŠAULIŲ KUOPOS 

METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, kovo 11 d. Šv. 
Antano bažnyčioje buvo pa
minėta kovo 11-oji, Lietuvos 
11 metų atstatymo sukakties 
šventė. Organizacijos dalyva
vo su vėliavomis. Šv. Mišias 
aukojo LŠSI vyriausias kape
lionas kun. Alfonsas Babonas. 
Mišių metu įspūdingai giedojo 
parapijos choras, vadovauja
mas muz. Stasio Sližio. Skai
tinius skaitė Antanas Osteika. 
Aukojimo aukas nešė Onutė 
Abarienė ir Leonas Petronis. 
Mišios baigtos Tautos himnu. 

Po šv. Mišių parapijos salėje 
vyko jSvyturio" jūrų šaulių 
kuopos metinis narių susirin
kimas. Dalyvavo 30 narių ir 
svečiai. Susirinkimą pradėjo 
kuopos vadas Mykolas Aba
rius. Vėliavą įnešė Klemensas 
Urbšaitis. Kuopos kapelionas 
kun. Alfonsas Babonas sukal
bėjo invokaciją. Susikaupimo 
minute buvo prisiminti ir pa
gerbti praėjusiais metais mi
rusieji nariai: Jadvyga Gri
nienė ir Mykolas Kizis. 

Susirinkimui vadovauti va
das Abarius pakvietė Albiną 
Grigaitį, sekretoriauti Onutę 
Abarienę. 

Sekretorė Onutė Abarienė 
perskaitė praėjusio metinio 
susirinkimo protokolą, kuris 
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buvo priimtas be pataisų ir 
patvirtintas gausiais ploji
mais. 

Vadas M. Abarius, pradėda
mas savo pranešimą, padėkojo 
už gausų dalyvavimą susirin
kime visiems už nuolatinę tal
ką, o valdybai už sklandų 
bendradarbiavimą. Vadas 
Abarius pranešė, kad praėju
siais metais vyko viena ge
gužinė, kuri kuopai buvo pel
ninga, padėkojo Stasio But
kaus šaulių kuopai už talką ir 
įsijungimą talkon ruošiant ge
gužinę.* Pareiškęs, kad jo ka
dencija baigiasi, atliko praėju
sių metų veiklos pranešimą. 
2000 m. gegužės 6-7 d. jis da
lyvavo 15-ame visuotiniame 
atstovų suvažiavime, Čikago
je, kur vėl buvo išrinktas LŠSI 
vadu. Gegužės 16 d. „Pilėnuo
se" buvo suruošta LSS vado 
pulkininko Jono Gečo išleis
tuvės. Dalyvavo šaulių kūčio-
se ir VI. Putvio minėjime Či
kagoje. Lapkričio 4 d. vyko 
LSS suvažiavimas Kaune ir 
vadas su žmona jame dalyva
vo. Mūsų gretos mažėja, tad 
turime bendradarbiauti ir kar
tu sugyventi. Padėkojo sesėms 
už atliktus darbus ruošiant 
maistą gegužinėje ir pulkinin
ko Gečo išleistuvėms. Padė
kojo broliams šauliams už vi
sus atliktus darbus valant 
„Pilėnų* stovyklą; darbo tikrai 
nepritrūksta. Pranešė, kad 
„Pilėnų" stovyklos atidarymas 
vasaros sezonui ir Joninės 
vyks sekmadienį, birželio 24 
d. Iš anksto vadas Abarius 
pasveikino visus Juozus vardi
nių proga. Šiuo metu Šaulių 
sąjunga sudaro arti 7,000 
šaulių. Iš jų rikiuotės šaulių 
yra 600, jaunųjų šaulių arti 
3,000 ir 1,000 kandidatų. Mū
sų gretoms retėjant išeivijoje, 
džiugu matyti Šaulių sąjungą 
Lietuvoje jauną ir stiprėjan
čią. 

Buvo perskaityti valdybos 
pranešimai. Iždininkas Algis 
Macionis pranešė iždo stovį. 
Moterų vadė Onutė Selenienė 
pranešė, kad gegužinė — Jo
ninės/stovyklos atidarymas ir 
Jūros šventė buvo pelninga, 
nors svečių ir rėmėjų atsi
lankė mažiau ir oras buvo la
bai šiltas. Ji pareiškė padėką 
visiems už pagalbą ruošiant 
gegužinę; padėkojo už paauko
tus pyragus, dovanas laimėji
mams ir pinigines aukas. Ji 
pabrėžė, kad visuomet reikia 
pagalbos, todėl prašė neatsisa
kyti atvažiuoti ir prisidėti prie 
įvairių darbų. 

Revizijos komisijos pirmi
ninkas Bronius Valiukėnas ir 
narys Alfonsas Gumbrys pa
tikrino knygas ir rado jas ve
damas tvarkingai. 

Vyko kuopos vado ir valdy
bos rinkimai. Prieš pradedant 
rinkimus, Albinas Grigaitis 
paklausė vado ir valdybos ar 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
TeL 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79tfi Ava., Hfctory Hite, IL 
Tei. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S-Roberts Rd, Hckory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tol. (708) 598-4056 
Valandos pagal susitarimą 

EDMONDAS V&NAS, MD., &C. 
Specialybė - vidaus ligų gydytojas 

Katoame tetuvf*kai 
6918 W. Archer Ave. Stt. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Te<.773-229-996S 

Valandos paOBj susJtariinĄ 

ARASŽUOBA.M.D. 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

TeL 815-741-3220 
visi sutiktų pasilikti savo pa
reigose. Tad, naują 2001-2003 
metų valdybą sudaro: kapelio
nas — kun. Alfonsas Babonas; 
vadas — Mykolas Abarius, 
vado pavaduotojas Juozas 
Kinčius, sekretorė Onutė Aba
rienė, iždininkas Algis Ma
cionis, narys Vacys Slušnis, 
moterų vadė Onutė Abarienė. 
Revizijos komisijos pirminin
kas Bronius Valiukėnas, na
riai — Alfonsas Gumbrys ir 
Stasys Garliauskas, kultūros 
reikalų — muz. Stasys Sližys. 
Nauja valdyba buvo patvirtin
ta šiltais plojimais. 

Naujai perrinktam kuopos 
vadui Mykolui Abariui perda
vus vėliavą, susirinkimas bu
vo baigtas Tautos himnu. 

Po susirinkimo vyko narių ir 
svečių pabendravimas vaiši
nantis sesių paruoštomis vai
šėmis. 

Regina Juškai tė 
Švobienė 

* P a n e v ė ž i o bendrovę 
„Lietkabelis" va ldys du 
nauji užsienio akcininkai — 
Kipre registruota investicįjų 
bendrovė „Fridingen Invest-
ments Limited" bei investuo
tojas iš JAV „US Financial 
Holdings LLC". <nu) 

* Iš bendrovės „Klaipė
dos nafta" vadovo posto šalių 
susitarimu pasitraukė gene
ralinis direktorius Petras Pa
reigia, kurį uostamiesčio apy
linkės teismas prieš savaitę 
buvo grąžinęs į šias pareigas. 

(Ut-EHa) 
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JUODOJI KOMUNIZMO 
SAULĖ 

Spaudžiant pasaulio demok
ratijai, subyrėjo blogio imperi
jos pamatai, ir tuo pačiu su
bliūško braidžiojanti po pa
saulį komunizmo šmėkla. Su
bliūško, bet neišnyko... 

XX amžius — tai netekčių 
amžius. Didžiausia jo tragedi
ja buvo dvi nusikalstamos 
ideologijos, du totalitariniai 
režimai — nacizmas ir komu
nizmas. 

Nacizmas visuotinai pa
smerktas, naciai nubausti, tai
komos tarptautinės prevenci
jos priemonės, trukdančios na
cizmui atgimti. 

Nepaisant to, kad komuniz
mas yra globalinis ir didžiau
sias XX a. pasaulio blogis, jo 
padaryti nusikaltimai žmoniš
kumui, tautų, socialinių ir po
litinių grupių žudynės iki šiol 
istorikų ir teisininkų nuosek
liai nenagrinėjami. Griauna
moji komunizmo ideologija ne
pasmerkta, nusikaltę asmenys 
nebaudžiami. Pokomunistinė
se valstybėse buvę komunis
tai, patys priklausę nusikals
tamai organizacijai, dangstosi 
populiaria antifašistų pseudo-
etikete, skverbiasi į kitas par
tijas, į įvairias valstybines ir 
visuomenines struktūras, 
klasta ir apgaule tampa jų va
dais, dėl to šiose valstybėse 
egzistuoja komunizmo restau
ravimo pavojus su visomis 
lengvai prognozuojamomis pa
sekmėmis. 

Stephanes Courtais Juodo
joje komunizmo knygoje rašo, 
kad komunistinė sistema, dar 
pačioje savo užuomazgoje, ima 
skleisti ir dauginti terorą, nes 
tokia jos esmė. Visi Niurnber
go procese pripažinti nusikal
timai žmonijai ir žmonišku
mui buvo daromi taip pat 
komunistų visur, kur .tik jiems 
atsiverdavo galimybė veikti. 
Tie nusikaltimai yra prigimti
niai komunizmo pasaulėžiūros 
ir jo esmės bruožai. Jie yra 
tikrasis komunizmo turinys. 

Komunistinių diktatūrų pa
likimas — didžiausios žudy
nės pasaulio istorijoje. Vien 
per 1917-1989 m. laikotarpį 
nužudyta apie 100 mln. žmo
nių. Buvo žudomos ištisos tau
tos — čečėnai, ingušai, Krymo 
totoriai, kombodžiečiai, kal
mukai ir kiti. Kad žudynių ir 
trėmimų tikslas buvo tautų, 
socialinių ar politinių grupių 
sunaikinimas, kitaip tariant 
— genocidas, patvirtina tai, 
kad tremiamųjų į nepritaiky
tus gyvenimui atšiaurius rajo
nus sąrašuose daugiausia 
moterys ir vaikai. Buvo tre
miami invalidai, gimdyvės, 
net paralyžuoti ligoniai. Vyko 
tikras fizinis, dvasinis žmonių 
ir tautų genocidas, turto ir ki
tų materialinių vertybių pa

sisavinimas, demokratinių in
stitucijų ir struktūrų naikini
mas. Be daugybės memuari
nės ir archyvinės medžiagos 
šių teiginių ir istorinių faktų 
patvirtinimui dar yra daug 
gyvų tų įvykių liudytojų, šim
tai tūkstančių aukų, įvairaus 
tipo lagerių kalinių, tremti
nių, tėvynę ir laisvę praradu
sių žmonių, kurių ašaromis 
parašyta komunistų viešpata
vimo istorija. 

Baigėsi skausmų paženklin
tas šimtmetis. Gal amžių kai
ta — tai išsivadavimas nuo at
minties, išsivadavimas nuo 
praeities naštos, gal amžių 
kaita reiškia užmarštį, pasi
šventimą ateičiai? Kaip mes, 
lietuviai, lenkai, rusai, latviai, 
albanai, čečėnai, estai ir visos 
kitos tautos, patekusios į ko
munistinės ideologijos malū
ną, pajėgsime kurti savo atei
tį, kupini žiaurių XX a. atsimi
nimų? Ar įmanoma, atsikra
čius istorinės atminties, atver
ti duris į taikingą ateitį? No
rint užtikrinti santarvę ir su
kurti teisingesnę civilizaciją, 
būtina gerai įsisavinti praei
ties pamokas, būtina skatinti 
atminties kultūrą. 

Daugelyje kraštų, žlugus ko
munistiniams režimams, tapo 
akivaizdūs jų nusikaltimų 
žmonijai ir žmoniškumui mas
tai, todėl nuolat keliamas 
klausimas dėl tų nusikaltimų 
įvertinimo, pražūtingos ideolo
gijos pasmerkimo. Be jokios 
abejonės, šį atsakingą darbą 
turėtų atlikti valstybinės ir 
tarpvalstybinės institucijos, 
Jungtinės Tautos, tarptauti
niai teismai ir tribunolai. De
ja, minėtos institucijos mažai 
arba labai mažai ką padarė 
šia kryptimi. Todėl keturios 
Lietuvos neteisėtai komunisti
nių struktūrų represuotų ir 
kovojusių prieš barbarišką 
okupaciją visuomeninės orga
nizacijos ėmėsi iniciatyvos su
rengti tarptautinį kongresą 
Komunizmo nusikalt imu, 
įvert inimas Šiai idėjai pri
tarė ir kitų komunistinių vals
tybių giminingos visuomeni
nės organizacijos. Sudarytas 
organizacinis komitetas sufor
mulavo pagrindinius kongreso 
tikslus ir uždavinius, atliko 
paruošiamuosius darbus, pa
rengė iškeltų idėjų įgyvendini
mo planą. 

Pagrindinė nacių propaguo
jama mintis — žmonijos rasi
nis „grynumas", arijetiškos ra
sės dominavimo idėja, kuria 
buvo grindžiamas teroras, ats
kirų tautų naikinimas. 

Komunistinės ideologijos 
ašis — „klasių kova", klasių 
„grynumas", kuomet valstiečių 
ir darbininkų sąjunga priva
lėjo dominuoti prieš kitas 

— 

uy< 

Lietuvos Respublikos karjeros ir garbės konsulai, susirinkę Čikagoje š.m. kovo 14 d. Iš kairės: gen. konsulas 
New Yorke dr. Rimantas Morkvėnas. garbės konsulas Michigan valstijoje Jurgis Jurgutis, Užsienio reikalų vice
ministras Oskaras Jusys, garbes konsule Ohio valstijoje Ingrida Bublienė, garbės konsulas Floridoje Algiman
tas Karnavičius, gen. garbės konsulas Toronto, Canada. Haris Lapas. Lietuvos ambasados JAV-se patarėjas-
nistras Darius Degutis, garbės konsulas Floridoje Stanley Balzekas, Jr., gen. konsulas Čikagoje Giedrius Apuo
kas, konsule Čikagoje Lina Skerstonaitė, gen. garbes konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, URM konsulinio de
partamento dir pavaduotojas Gediminas Šiaudvytis Ramūno Astrausko nuotr. 

„eksploatatorių" klases. Domi
nuojančią valstiečių ir darbi
ninkų klasių viešpatavimo 
ideologiją atspindėjo ir komu
nistinė simbolika — sukry
žiuotas pjautuvas ir kūjis, 
kartu nurodant viešpatavimo 
erdvę, penkiakampę žvaigždę 
— penkių pasaulio žemynų 
simbolį. 

Realus gyvenimas atskleidė 
šėtonišką šios sąjungos, o tuo 
pačiu ir ideologijos esmę. 
Spygliuota viela visiems pri
mena lagerius ir kalėjimus, o 
darbštumo simboliai — pjau
tuvas ir kūjis virto negailes
tingu skorpionu, kurio įgėli
mas nedarė išimčių vaikui, se
neliui, moteriai, vyrui arba 
tautoms. Milžinišku greičiu 
blogis plėtėsi per pasaulį, ir 
suvirpėjo iš siaubo penkia
kampė žvaigždė — penkių pa
saulio žemynų simbolis... 

Tokią metamorfozę ir atvaiz
davo dailininkas Liudas Ged
minas vykusio tarptautinio 
Kongreso emblemoje. 

Bendraujant su žmonėmis, 
ypač su piliečiais tų valstybių, 
kurios nebuvo išvaduotos nuo 
išnaudotojų klasių priespau
dos, stebina jų menkas žino
jimas apie tai, kas vyko už 
geležinės uždangos, kai kurie 
Vakarų intelektualai neigia 
komunizmo absoliutų blogį, 
teigdami, kad idėją yra huma
niška, blogas tik jos įgyven
dinimas. Pati komunizmo idė
ja gyvuoja 150 metų ir visi 
bandymai ją įgyvendinti su
keldavo tik smurtą ir terorą. 
Iki šiol neatsirado šalies, kuri 
suklestėtų, valdant komunis
tams, čia sėkmingai funkcio
nuoja tik kalėjimai, koncen
tracijos stovyklos bei lageriai. 
Taigi, pagrindinis kongreso 
tikslas — remiantis istoriniais 
faktais, statistikos, archyvų 
duomenimis bei gyvų teroro 
aukų paliudijimais, atskleisti 
nusikalstamą komunistinės 
ideologijos prigimtį, sukaupti 
ir koncentruotai pateikti de
mokratinei pasaulio visuome

nei išsamią informaciją apie 
vykdytus ir kai kur tebevyk
domus nusikaltimus žmonijai 
ir žmoniškumui, paskatinti 
valstybių vadovus bei parla
mentus sukurti nepakantumo 
šiai ideologijai atmosferą bei 
įgyvendinti prevencijos prie
mones, kad neatsigautų nusil
pusi komunizmo šmėkla. Kon
greso tikslas — paraginti 
pasaulio šalių vadovus įsteigti 
tarptautinį tribunolą valsty
bių lygmenyje, kuris teisiškai 
įvertintų padarytus žmonijai 
nusikaltimus, uždraustų 
skleisti komunistinę ideolo
giją. Absoliučiai aišku, kad, 
jeigu tarptautinė bendrija ne
sugeba principingai, nuosek
liai, atkakliai apginti per am
žius susiformavusių civilizuo
to bendravimo principų, tai 
diktatoriams, prisidengus ko
munistine, nacistine ar kito
kia ideologija, kyla noras pa
žeidinėti tarptautinę teisę, 
žmogaus teises ir laisves. 

Tarptautinis kongresas vyko 
2000 metais birželio 12-14 d. 
Lietuvos uostinėje Vilniuje. 
Jame dayvavo 24-ių valstybių 
atstovai — politikai, istorikai, 
teisininkai, visuomenės veikė
jai, asmenys, nukentėję nuo 
komunistinių režimų. { kong
resą atvyko Albanijos, Balta
rusijos, Bulgarijos, Čekijos, 
Čečėnijos, Estijos, Italijos, Iz
raelio, JAV, Japonijos, Kana
dos, Kirgizijos, Kroatijos, Lat
vijos, Lenkijos, Lietuvos, Mol
davijos, Rumunijos, Rusijos, 
Slovakijos, Švedijos, Ukrai
nos, Vengrijos ir Vokietijos 
atstovai, žinomi visuomenės ir 
politikos veikėjai: Lech Walen-
sa, Lenkijos prezidentas; pro
fesorius Vytautas Landsber
gis, Lietuvos Respublikos Sei
mo pirmininkas; Andrius Ku
bilius, Lietuvos vyriausybės 
vadovas; Siamon Šareckij, 
Baltarusijos Parlamento pir
mininkas; Sergej Kovaliov, 
Rusijos Dūmos narys, pasau
liui žinomas disidentas; Jaros
lavą Moserova, Čekijos Parla

mento narė; Constantin Ticu 
Dumitrescu, Rumunijos sena
torius ir kt. 

Plenariniame Kongreso po
sėdyje, remiantis nukentėju
sių valstybių atstovų pateik
tais kaltinimais ir liudininkų 
parodymais, komunizmo nusi
kaltimams teisiškai įvertinti 
įsteigtas Tarp tau t in i s Vil
niaus visuomeninis tribu
nolas, suformuota tribunolo 
teisėjų kolegija, pritarta regla
mentui ir nuostatoms. 

Tribunolas dirbo dvi sesijas, 
kurių viena, lygiagrečiai su 
kongresu, vyko 2000 m. bir
želio 12-14 d., antroji — 2000 
m. rugsėjo 4-7 d. ir spalio 27 
d., kuomet ir buvo paskelbtas 
nuosprendis nusikalstamai 
komunizmo ideologijai ir tuo 
pačiu komunistų sukurtoms 
struktūroms, kurios vykdė 
plataus masto nusikaltimus 
žmonijai ir žmoniškumui. Abi 
tribunolo sesijos vyko Vilniu
je. 

Vykęs kongresas — ne vien 
tiktai praradimų ir skaudžių 
prisiminimų balanso suvedi
mas, bet, vardan ateities, įver
tintos komunistinės ideologi
jos sukurtų nusikalstamų 
struktūrų veiklos pasekmės, 
sustiprintas nukentėjusių tau
tų ir valstybių solidarumas, 
tai atviras ir optimistinis 
žvilgsnis į XXI amžių, darnią 
demokratinę ateitį, kuomet 
bus pašalinta bet kokia gali
mybė atgimti nacizmui arba 
komunizmui su visais juos ly
dinčiais recidyvais. 

Organizuojant šį tarptautinį 
kongresą ir visuomeninį tribu
nolą, teko sutikti daug gerano
riškai nusiteikusių žmonių, 
todėl man, organizacinio ko
miteto vardu yra didelė garbė 
pasakyti ačiū visiems, kas pa
dėjo organizuoti šį renginį, — 
istorikams, politikams, visuo
menės veikėjams, teisinin
kams, gynėjams, visiems kas 
dalyvavo kongreso ir tribunolo 
darbe, visiems, kas rėmė fi
nansiškai. Nukelta į 4 psl. 

DRAUGAS, 2001 m. kovo 22 d., ketvirtadienis 

Danutė Bindokienė 

Už tėvų nuodėmes... 
Vokietija visuomet didžia

vosi savo valstybiniu, ekono
miniu ir kultūriniu gyvenimu. 
Hitleris tą pasididžiavimą iš
kėlė iki absurdo, įtikindamas 
tautą, kad ..tik arijų rasės" 
žmonės yra verti save vo
kiečiais vadinti. Visi kiti — 
kažkokie pusžmogiai, kuriuos 
be jokio sąžinės graužimo gali
ma nušluoti nuo Žemes pa
viršiaus. Ir Vokietijos naciai 
po tuo įsitikinimu slėpė bai
siausius nusikaltimus, kol pa
galiau Antrasis pasaulinis ka
ras sutriuškino jų „pranašu
mą" ir Hitlerio aroganciją. 

Šiuo metu Vokietija turi per 
80 milijonų gyventojų, įjun
giant ir apie 13 mln. iš buvu
sios jos rytines dalies, kuri be
veik pusšimtį metų praleido 
po Sovietų Sąjungos „sparnu". 
Nors nuo abiejų Vokietijos 
pusių sujungimo praėjo jau 
nemažai laiko, o buvusi vaka
rinė dalis negailėjo nei pas
tangų, nei pinigų, kad būtų 
užgydytos atsiskyrimo žaiz
dos, sprūdžiai tebėra labai 
ryškūs, kurstomi abipusio ne
pasitikėjimo, nepasitenkinimo 
ir kaltinimų. Tad argi reikia 
stebėtis, kad Lietuva bei kitos 
buvusios sovietų okupuotos 
valstybės išgyvena tokias pat 
(net aštresnes) nesėkmes? 

Tačiau rytų ir vokiečių ne
sutarimai yra laikini. Daug 
daugiau rūpesčio pagrindinių 
partijų vadams, arba besitai
kantiems pakliūti į vadovauja
mas pozicijas, teikia nemažos 
dalies gyventojų nuomonė, 
kad vokietis jau nebeturi tei
sės didžiuotis savo vokišku-
mu. Jis gali jausti dėkingumą 
už pasiektus laimėjimus, gali 
jais džiaugtis, bet didžiuotis 
— jokiu būdu. Tai dėl to, kad 
holokaustas visiems laikams 
ant Vokietijos metė savo kru
viną šešėlį, kurio neištrins nei 
metų slinktis, nei pastangos 
atitaisyti skriaudas. Kaip gi 
jas atitaisysi, jei tų skriaudų 
aukos buvo „paleistos dūmais 
iš kremotoriumų kaminų?" 

Dabartinis Vokietijos kanc
leris Gerhard Schroeder, at
rodo, mėgina bent iš dalies tą 
„vokiškąją savigarbą" grąžinti 
tautai. Kalbėdamas su „Sued-
deutsche Zeitung" žurnalistu, 
kancleris tvirtino, kad jis yra 
„vokietis patriotas, kuris di
džiuojasi savo tėvyne". Jis ra
gino vokiečius nesibaidyti pa
triotiškumo. Neneigiant, kad 
Hitlerio laikais buvo padaryta 
„baisių dalykų", visgi nereikia 
dairytis vien atgal. „Pasidi
džiavimas savo tauta, savo 
kilme yra kiekvienam žmogui 

įgimtas jausmas, kurio negali 
išpiešti nei holokaustas, nei 
kuris kitas praeities įvykis", 
— kalbėjo Schroeder. 

Vis tik galbūt reikės ne vie
no dešimtmečio, kol tie „pra
eities įvykiai" netemdys vokiš
kosios savigarbos padangės. 
Šiuo metu Vokietija, ypač jos 
didžiosios pramonės įmonės, 
stengiasi atsilyginti karo me
tų priverstinių darbų ver
gams. Ta kompensacijų suma 
siekia 2.3 milijardus dolerių (5 
milijardus DM). Iki šiol jau 
6,000 bendrovių prisidėjo 
prieš šios sumos sukaupimo, 
nepaisant, kad kone pusė jų 
net neegzistavo 1939-1945 m. 
laikotarpiu, kai iš visų oku
puotų kraštų vergai buvo 
vežami darbams į Vokietiją — 
kurti Trečiojo Reicho imperiją. 
Šio kompensacijų fondo vady
ba rekomenduoja, kad pramo
nės įmonės 0.1 proc. savo me
tinio pelno skirtų fondui. Nu
statyta „duoklės suma" ir val
stybiniams bankams ir neval
stybinėms įmonėms.Teigiama, 
kad kai kurios bendrovės įmo
ka daugiau, negu prašoma, o 
tos, kurios karo metais naudo
josi vergų darbo vaisiais — 
neduoda nei pfenigio... 

Ar pavėluoto ..sąžinės paku-
tenimo". ar kitokių motyvų ve
dina, Vokietija vis tik bent 
mėgina grąžinti praeities sko
las. Galbūt dėl to, kad ji 
Antrąjį pasaulinį karą pra
laimėjo, sąjungininkams ir 
nesąjungininkams, prieš pus
šimtį metų pajėgusiems par-
klupyti Trečiąjį Reichą, leng
viau iš jos palikuonių^ reika
lauti atlyginimo. O kalpsu so
vietų vergais? Kada jiems bus 
atlyginta arba bent žadama 
atsilyginti? Juk Hitlerio ir jo 
nacių viešpatavimo laikas 
buvo daug trumpesnis, kaip 
Stalino ir visos eilės jo rau
donųjų įpėdinių, tad ir skriau
dų sąrašas nepalyginamai il
gesnis... 

Lietuvių patarlė sako, kad 
„belaukiant krikšto močios 
marškinių, nuogas paliksi". 
Tad tikėtis bet kokios kom
pensacijos, bent simbolinės, iš 
Maskvos neverta. Rusija turi 
labai gerą pasiteisinimą: jeigu 
tokių skriaudų ir būta, tai jų 
kaltininke buvusi Sovietų Są
junga, kurios žlugimas prieš 
dešimtmetį taip nudžiugino 
vakariečius. Kuo čia dėta da
bartinė, demokratinė Rusija? 
Matyt, tas pasiteisinimas ga
lios tol, kol dar bus gyvų sovie-
tijos kankinių. Jiems iške
liavus Amžinybėn, nereikės ir 
atsilyginimų... 

LEONARDO ŠIMUČIO 1953 M. 
DIENORAŠTIS 

Iš t raukos 
(Ką Šimutis rašė apie Atstovu rūmu nar io C. Kers ten i r 

jo komiteto tyrinėjimus JAV Kongrese) 
Nr.17 

1954 sausio 25 d. Pirma
dienis 

JExtension", katalikų žurna
las, turi gerą ir ilgą straipsnį 
apie Pabaltijį ryšium su Kers-
teno vedamais tyrinėjimais. 

1954 vasario 2 d. Antra
dienis 

Alto vykd. kom. susirinki
mas nutarė pasiųsti formalų 
pakvietimą atvykti į Ameriką 
Krupavičiui ir Zaikauskui. 

1954 vasario 7 d. Sekma
dienis 

Kerstenas, kaip raportuoja 
„Chicago Tribūne", VVashing-
tone padarė stiprų pareiškimą 
prieš sovietus. Vesdamas bol
ševikų smurto Pabalty tyri

nėjimus, įsitikinęs, kad Molo
tovas, Višinskis ir Malenkovas 
yra tarptautiniai kriminalistai 
ir kaip tokius reikia traukti 
tarptautinio teismo atsakomy
bėn. 

1954 vasario 8 d. Pirma
dienis 

Massachusetts valstijos sei
mas priėmę rezoliuciją ir įtei
kė JAV Senatui, reikalaujant 
ištirti padėtį Lietuvoje ir dary
ti atitinkamus žygius genoci
dui sulaikyti. Apie tai šian
dien parašiau vedamąjį 
straipsnį. 

1954 vasario 10 d. Trečia
dienis 

Ch. J. Kersten vakar įteikė 

JAV Atstovų rūmams rezoliu
ciją, kuria prašo papildyti Pa
baltijo rezoliuciją, kad ir ki
tuose komunistų kontroliuoja
muose kraštuose darytų ty
rinėjimus. Apie tai parašiau 
vedamąjį. 

1954 vasario 12 d. Penk
tadienis 

Kersteno (Pabaltijo) papildy
tos ir jau į Atstovų rūmus 
įneštos rezoliucijos tekstą ga
vau ir šį tą apie ją parašiau. 

1954 vasario 16 d. Antra
dienis 

Sen. Paul Douglas šiandien 
pasiūlė JAV Senatui rezoliu
ciją, kuria reikalaujama, kad 
vyriausybė nutrauktų ryšius 
su Rusijos satelitais ir pa
smerktų Kremlių už sutarčių 
sulaužymą. Jo rezoliucijoj Lie
tuva minima pirmoj vietoj. 
Įteikdamas rezoliuciją, Doug
las pasakė Senate labai gerą 
kalbą apie Vasario 16 d. reikš
mę ir atpasakojo dabartinę 
Lietuvos būklę. Beje, patsai 
senatorius prisiuntė man te

legrama savo šiandier. pasa
kytos kalbos turinį. 

1954 vasario 27 d. Šešta
dienis 

Kongr. Kerstenas prisiuntė 
man telegramą, pranešdamas, 
kad papildyta kongresinė Pa
baltijo rezoliucija jau perėjo 
per taisyklių komitetą ir an
tradienį ji bus svarstoma Kon
greso plenume. Gera žinia. 

1954 kovo 5 d. Penktadie
nis 

JAV Kongresas šiandien 
priėmė papildytą ir praplėstą 
Kersteno rezoliuciją Pabaltijo 
ir kitų komunistų pagrobtų 
kraštų tyrinėjimui pravesti. 
Džiugu, kad rezoliucįja patai
syta taip, kaip Altas norėjo. 

1954 kovo 8 d. Pirmadie
nis 

Parašiau vedamąjį apie nau
jąjį prel. K. Vasį ir apie Kong
reso papildytąją Kersteno re
zoliuciją H.R. 438. Tais ir ki
tais reikalais plačiau išsikal

bėjome su kunigu V. Bagdana-
vičium. 

1954 kovo 26 d. Penkta
dienis 

Prel. Krupavičiui parašiau 
laišką, pranešdamas, kad pa
pildomi dokumentai šiandien 
jam išsiųsti. Pranešiau apie 
Kersteno komiteto veiklą, kuri 
šiuo metu yra sustojusi, nes 
Kongresas dar nepaskyrė pi
nigų. Taip pat pranešiau apie 
komiteto planą netrukus vykti 
į Europą. 

1954 kovo 30 d. Antradie
nis 

Kongresinio (Kersteno) ko
miteto tyrinėjimo darbų pir
moji knyga, netoli 700 pusla
pių, jau išleista. Leidinys daro 
didelį įspūdį. Pusę knygos 
užima lietuvių liudininkų ap
klausinėjimai ir raštu padary
ti pareiškimai apie bolševikų 
žiaurumus Lietuvoje. 

1954 balandžio 5 d. Pir
madienis 

Kongresmanas Kerstenas 

skambino iš VVashingtono Pa
baltijo komiteto reikalu. Rytoj 
Atstovų rūmuose būsią bal
suojama apropriacija komiteto 
darbui. Apropriacijų komisija 
jau nutarusi paskirti 
$150,000. Prašė, kad bent žy
mesniems atstovams patele-
grafuoti. Jis taip pat paprašė 
leidimo mano vardą naudoti, 
jei kur bus reikalinga. Ir su 
Juozu Kajecku kalbėjau telefo
nu tuo pačiu reikalu. 

Pabaltijo komiteto tyrinėji
mo knyga jau išspausdinta. 
šiandien gavau kopiją iš Kers
teno. Knyga (netoli 700 psl.) 
daro labai stiprų įspūdį. 

1954 balandžio 8 d. Ket
virtadienis 

Kong. Fred Busbey skambi
no iš VVashingtono. Pranešė, 
kad JAV Kongresas vienbal
siai užgyrė 150,000 dolerių 
Pabaltijo komitetui. 

1954 balandžio 9 d. Penk
tadienis 

J. Kajeckas prisiuntė trum

pą reportažėlį iš VVashingtono 
ir taip pat konfidencialiu laiš
ku informuoja apie įvairius 
reikalus. Mano prašytas, jis 
atliko žygių NCCM ir pas 
kongr. Kersteną. 

Prel. Krupavičius gavęs ma
no laišką ir Alto reikalingus jo 
kelionei į Ameriką dokumen
tus. Nugirdęs, kad JAV Vy
riausias komisionierius Vokie
tijoj nelabai norįs, kad Kerste
no komitetas vyksta į Europą 
liudininkus apklausinėti. Vo
kietijos vyriausybei tai nepa
tinka. Reiks ištirti. 

1954 balandžio 24 d. 
Šeštadienis (Wasbingtone-
NCCW) 

(Statler viešbutyj)... atvykus 
J. Kajeckas, tarėmės lietuvių 
reikalais. Skambinau į New 
Yorką, kalbėjau su kongr. 
Busbey, su Will Allenu ir ki
tais, Kersteno komiteto darbų 
reikalu. Su Pieža aplankėme 
P. Žadeikį. 

Bus daugiau 
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SUSITIKIMAS LIETUVOS KONSULATE 
ČIKAGOJE 

lymus dėl numatyto suvažia
vimo ir kaip butų galima veiks
mingiau supažindinti nelie
tuvių kilmės garbės konsulus 
su Lietuva. Konkrečių pasiū
lymų a ts i rado nemažai . 

V. Kleiza: reikėtų suruošt i 
specialų posėdį, kur iame daly
vau tų lietuvių kilmės garbes 
konsulai , nes tuo pačiu būtų 
ga l ima pasidalinti pat i r t imi , 
bendradarbiaujant su vietos 
lietuvių bendruomenėmis at
stovaujamuose kraštuose; 

A. Karnavičius: suvažiavi
mo metu rengti diskusiją-ple-
nar inį posėdį, kuriame garbes 
konsulai galėtų pasidalinti sa
vo darbo patir t imi, informuoti 
kolegas apie savo vykdomą 
veiklą; 

J . Ju rgu t i s : kuo daugiau lai
ko skir t i ekonominiams klau
s i m a m s ; 

H. Lapas: pasiteiravo del 
Lietuvos pozicijos dvigubos pi
lietybės klausimu. 

G. Siaudvytis padėkojo gar
bės konsulams už Lietuvos 
vardo garsinimą, svarbią ir 
konkrečią pagalbą, kurią jie 
sute ikia . Atsakydamas į klau
simą dėl dvigubos pilietybės, 
informavo, kad jau sudaryta 
da rbo grupė, ruošianti pasiū
lymus Lietuvos Respublikos 
Pil ietybės įstatymo pakeiti
m a m s . J i s taip pat paprašė 
ak tyvesnės garbės konsulų 
pa ramos Lietuvos narystei 
NATO per savo senatorius ir 
a t s tovus , ar t imiau bendradar
biaut i su Vidurio Europos 

Š.m. kovo 14 d. Lietuvos 
gen. konsulate Čikagoje įvyko 
Užsienio reikalų viceministro 
Oskaro Jusio ir L'RM konsuli
nio depar tamento direktoriaus 
pavaduotojo Gedimino Šiaud-
vyčio susi t ikimas su LR gar
bės ir karjeros konsulais, dir
bančiais Šiaurės Amerikoje. 
Susitikime dalyvavo: LR am
basados \Vashington, DC. mi
nis tras patarėjas Darius De
gutis; gen. konsulas New Yor-
ke Rimantas Morkvėnas; gen. 
konsulas Čikagoje Giedrius 
Apuokas, konsule Lina Sker-
stonaitė, ta ip pat gen. garbes 
konsulas Vaclovas Kleiza: 
garbės konsulai Floridoje — 
Stanley Balzekas, J r , ir Algi
mantas Karnavičius; garbės 
konsule Ohio valstijoje Ingri
da Bublienė; gen. garbės kon
sulas Toronte, Kanadoje, Ha
ris Lapas ir neseniai paski r tas 
garbės konsulu Michigan vals
tijai Jurg is Ju rgu t i s . 

Susitikimo pradžioje vice
minis t ras Jusys pasveikino vi
sus garbės konsulus ir pakvie
tė atvykti į Lietuvoje šį rudenį 
planuojamą garbes konsulų 
suvažiavimą. J i s dar kar tą 
priminė savo vizito tikslą — 
šio suvažiavimo rengimo pla
nus. Garbės konsulų instituci
ja įgauna vis didesnę reikšmę 
Lietuvos diplomatijoje, tačiau 
garbės konsulų potencialas 
dar nėra pakankamai panau
dojamas. Suvažiavimo Vilniu
je pagrindinis t ikslas yra iš
plėtoti Užsienio reikalų minis
terijos, įvairių Lietuvos in
stitucijų bei verslo organiza
cijų bendradarbiavimą su 
garbės konsulais . Toks susi
t ikimas — tai puiki proga tie
siogiai išgirsti garbės konsulų 
poreikius, pas tabas ir , tuo pa
sinaudojant, parengt i t ik ra i 
naudingas darbo gaires. O. 
Jusys t rumpai supažindino su 
Lietuvos garbės konsulų t ink
lu bei URM planais dėl veiks
mingesnio atstovavimo Lietu
vai visame pasaulyje. 

Darius Degutis pasveikino 
atvykusius naujojo Lietuvos 
ambasadoriaus JAV-se Vygau-
do Ušacko vardu ir kar tu su 
O. Jus iu įteikė skir iamuosius 
raš tus naujam garbės konsu
lui Michigan valstijoje, J u r 
giui Jurgučiui . 

Susirinkusieji labai pa lan
kiai atsiliepė apie LR Užsienio 
reikalų ministerijos pasiry
žimą aktyviau bendradarb iau
ti su garbės konsulais ir su
rengti pirmąjį jų suvažiavimą 
Vilniuje. R. Morkvėnas pri
minė, kad nemažai garbės 
konsulų yra nelietuvių ki lmės, 
tad jų žinių apimtis apie Lie
tuvą skiriasi nuo lietuvių. Tą 
būtina turė t i omenyje ir ruo
šiant garbės konsulų suvažia
vimą. 

G. Apuokas kvietė š iame su
sitikime dalyvaujančius gar
bės konsulus, pasinaudojant 
savo patir t imi, teikti pasiū-
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APIE LIETUVOS „ŽURNALISTŲ ŽINIAS* 

•Jurgiui Jurgučiu i (kairėje) skir iamuosius LR garbes konsulo Michigan valstijoje r a š i u s į te ik ia Užs ienio re ika lų 
viceministras Oskaras J u s y s . 

kraštu bendruomenėmis, gy
venančiomis JAV-se. 

Ingrida Bubliene: pritarė 
susitikimo Vilniuje organiza
vimui, nes labai svarbu viso
keriopai plėsti garbes kon
sulų, ambasadų ir karjerinių 
konsulų bendradarbiavimą; 

S. Balzekas pažymėjo, kad 
garbes konsulai turi užsiimti 
aktyvia lobistine veikla Lietu
vos labui. 

Viceministras Jusys pasi
džiaugė išsivysčiusia diskusija 
ir apskritai šiuo susitikimu. 
Tai padės ne tik žymiai geriau 
organizuoti garbes konsulų 
suvažiavimą, bet ir prisidės 
prie artimesnio visų garbės ir 
karjeros konsulų bendradar
biavimo, siekiant bendrų tiks
lų — kiek galima daugiau pri
statyti Lietuvos reikalus už
sienio kraštuose. 

AJ>J . 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui teL 630-774-1025. 

ČIKAGOJE ĮTEIKTAS ŽYMUO 
KALNAPILIO ALUI 

Kaip pranešė LR garbės 
konsu la t a s Cleveland, kovo 14 
d. LR Generaliniame konsu
late Čikagoje buvo įteiktas 
žymuo Kalnapilio alui, kuris 
„Beverage Tast ing Ins t i tu te" 
s u r e n g t a m e konkurse buvo 
įver t in tas antruoju ir surinko 
88 ba lus (iš 100). 

Kalnapilio alus pardavinė
j a m a s 19-oje JAV valstijų. 

Žurnalo „Tasting". kurį lei
džia BTI. redaktorius Alan 
Dikty žymenį įteikė LR už
sienio reikalų viceministrui 
Osvaldui Jus iu i . viešėjusiam 
Čikagoje. į teikimo ceremoni
joje dalyvavo Kalnapilio a laus 
importuotojas Stanley Staws-
ki , JAV atstovė Kalnapiliui, 
LR garbės konsule Ingrida 
Bubl ienė bei LR generalinis 
konsu las Giedrius Apuokas, 
spaudos atstovai. 

„Beverage Tast ing Insti
t u t e " (BTI) - degustavimo la
boratorija Čikagoje, kur visus 
m e t u s vyksta vyno, alaus ir 
stipriųjų alkoholinių gėrimų 
degustacija, o rezultatai skel
biami įvairiausiose apžval
gose, buvo įkurta 1981 m. BTI 
parengtas gėrimų rekomenda
cijas pristato ..The Chicago 
Tribūne". ..The Washington 

Ingrida Bubliene. Lietuvos Respub
likos Garbes konsule Clevelande. 

Post", ..Ali about Beer", AOL 
ir kt. Daugelis BTI žino kaip 
pasaulinių vynų, alaus ir stip
riųjų alkoholinių gėrimų čem
pionatų įkūrėją bei rėmėją, 
nors pastaruoju metu, sie
kiant atsiriboti nuo gausių 
čempionatų keliamos sumaiš
ties, iš šio proceso pasitrau
kusį. 

Pasaulinis alaus čempio
natas vyksta 6 sesijas Čikagos 
laboratorijoje. Degustuojama 
vadinamuoju akluoju metodu, 
komisiją sudaro BTI profesio
nalai degustuotojai bei kvies
tiniai svečiai, žinomi pasau
lyje specialistai. Skelbiami 

Vilniuje pasirodo mėnesinis 
laikraštis „Žurnalistų žinios", 
kurį leidžia Lietuvos Žurna
listų sąjunga. Šis laikrašt is 
yra skiriamas ne vien tik žur
nalistams, bet ir visuomenei. 

Iki šių metų vasario pra
džios šis leidinys ėjo didoko 
formato, 8 puslapių apimties. 
Tačiau 2001 m. Nr. 2 j au buvo 
išleistas per pusę mažesnio 
formato, turintis 16 puslapių. 

„Žurnalistų žinios" redaguo
jamos gana įdomiai, tad jos 
gali būti skaitomos ne vien 
profesionalų žurnalistų, spau
dos darbuotojų, bet ir šiaip 
spauda besidominčių žmonių. 
Yra daug trumpų informaci
nių žinių iš žurnalistinio pa
saulio, dažnai prisimenami 
užsienyje gyvenančių lietuvių 
spaudos žmonių pasireiški
mai, leidiniai. 

Šių metų „Žurnalistų žinių" 
pirmame numeryje rašoma 

aukso, sidabro ir bronzos me
dalių laimėtojai. 

Kalnapilis varžėsi su Royal 
Grolsch N. V. (Olandija) kom
panija, kuri įeina į ta rp taut i 
nę kompanijų grupe ir kurios 
pagrindinė rinka yra Šiaurės 
Europoje. Grolsch Premium 
Lager alus buvo pripažintas 
„geriausiu pasaulyje" 1995. 
1996 ir 1997 m. Jo apyvarta 
2000 m. sudarė 255,4 mln. 
eurų, grynasis pelnas - 27 
mln. eurų. 

Kita Kalnapilio varžovė bu
vo Japonijos firma „Sapporo 
Breweries LTD', geru alumi 
pasižyminti jau 120 metų. 
JAV įsteigtos 1984 m., dukte
rinės kompanijos gaminamas 
alus priklauso labiausiai 
amerikiečių perkamo japo
niško alaus grupei. Firma 
garsėja ne tik savo gamybos 
technologija, bet ir pažanges
nių miežių bei apynių augini
mo būdų ieškojimais. „Yebisu" 
alus laikomas vienareikšmiai 
geriausiu premium kategori
joje Japonijoje. 

Čilės „Cerveceria" - da r vie
na Kalnapilio konkurentė. Fir
mai priklauso 3 a laus daryk
los, gaminančios nuosavą ir 
licencijuotą (Guiness, Budwei-
ser) alų, tarp jų Cerveza Cris-
tal, pirmaujantį tarp naciona
linių alaus rūšių. 

„ D r a u g o " i n f o r m . 

Liottjvo* g.'irl^s konsula i 
J r :r A'u: :\.ir,i i^ K.irti iv 

Floridos valst i joje 'š kai res St .mlev Bai/.fkas 
Karmino Ast rausko nuo ' t 

Žurnalo .,T.i-lii-.n" redaktorius Alan Dikty iflVšint ;>• j tr ikin žymenį, 
.Kalnapilio" alaus laimėtų „Beverage Tast ing instituto" su r eng t ame kon-
Kur-< Žvm.ni Įirnma Lietuvos l '/.sienio reikalu viceministras Oska ras 
Jusvs Cikanie kovo 14 d. , 

apie 2000 metų Lietuvos žur
nalistų sąjungos premijų lau
reatus. Čia pranešama, kad 
aukščiausias LŽS apdovanoji
mas — Vinco Kudirkos premi
ja įteikta televizijos reporte
riui Skirmantui Pabedinskui. 
Išeivijos žurnalisto, neseniai 
mirusio Vytauto Gedgaudo 
vardo premiją gavo kaunietė 
Irena Petrait ienė už jos knygą 
„Kardinolas: Jo Eminencijos 
Sladkevičiaus laikas ir asme
nybė". Metų žurnalisto prizas 
— kaktusas — įteiktas LRT 
laidų vedėjui Ryčiui Juozapai-
čiui. 

Rašoma, kad šių metų sau
sio 5 d. Vilniuje buvo paskelb
ta ir įteikta Stasio Lozoraičio 
vardo premija „Kelyje į Vilties 
Prezidento Lietuvą". Šios Lie
tuvos Žurnalistų draugijos su
organizuotos premijos laurea
tu tapo kauniet is žurnalistas 
(dabar dirbantis „Ūkininko 
patarėjuje") Kazys Požėra. 

Tame pačiame numeryje pri
statoma Australijoje gyve
nančio, pagal profesiją medi
ko, publicisto Jono Kuncos 
Lietuvoje išleista knyga „Lais
vės žingsniai". 496 puslapius 
turinčiame leidinyje telpa šio 
autoriaus publicistika, api
manti dviejų dešimtmečių 
straipsnius, spausdintus įvai
rioje išeivijos lietuvių, o taip 
pat ispanų bei anglų kalbomis 
išėjusioje, spaudoje. Minima, 
kad tas pats J . Kuncas anks
čiau yra išleidęs publicistikos 
rinkinius „Žmogus ir atominė 
era", „Lietuvos ateitis: kaip aš 
ją matau", „Prie tūkstančių 

ITALI J O S MINISTRŲ 
TARYBOS P R E M I J A 

Vilniaus pedagoginio univer
siteto italų kalbos dėstytojui 
dr. Algimantui Vaišnorui pa
skirta Italijos Ministrų tary
bos 2000 metų kultūros premi
ja už italų li teratūros verti
mus ir filologinius tyrinėji
mus. 

Laureatui sveikinimus per
davė Europos Komisijos prezi
dentas Romanas Prodis, Itali
jos prezidentui Oscar Luigi 
Scalfaro ir Carlo Ciampi, Mi
nistrų tarybos pirmininkas 
Giuliano Amato, Italijos se
natoriai Giulio Andreotti ir 
Silvio Berlusconi, Italijos Už
sienio reikalų ministerijos, Ro
mos ir Turino universitetų va
dovai. 

Dr. A. Vaišnoras yra išver
tęs 21 romaną, apie 70 nove
lių, parašęs keletą dešimčių 
straipsnių l i teratūros ir kalbo
tyros klausimais. Naujausias 
vertėjo darbas — M. K, Čiur
lionio akademinio albumo ver
timas į italų kalbą. 

A. Vaišnoras yra Tarptau
tinės poezijos ir literatūros 
asociacijos garbės narys, kele
to garbingų Italijos valstybės 
apdovanojimų laureatas. 1995 
metais A. Vaišnoras pelnė Ita
lijos Kultūros ministerijos pre
miją, o 1996 m. — prestižinę 
Dantė Aligjeri premiją-stipen-
diją, kurią skiria Italijos vy
riausybė. (EI.TA) 

Window Washers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English 
LA. McMabon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Reikalinga tarnautoja 
advokato raštinei. 

Privalo gerai mokėti angliškai 
ir lietuviškai bei naudotis 

kompiuteriu. 
Reikia turėti darbo leidimą. 

Tek 773-284-0100. 

IEŠKAU 
Danutės Arlauskienės, 

gimusios 1954 m. sausio 3 d. 
TeL 630-365-1066, 

EdMoore. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

RE/MAX 
REALTORS 

0HU773) 229- «7«1 
(7MI42S-71M 

(773JS 

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

Atacander J. Mockus, 
LTD 

Rcaltors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bos. 773-767-4*35 moto.: 773-259-3M3 

F»x 773-7*7-9*18 

slenksčio". 
Naujausiame — vasario mė

nesio numeryje pristatomas 
naujasis žurnalistų etikos ins
pektorius, rašytojas Romas 
Gudaitis, kurį LR Seimas pa
tvirtino vasario 20 d. Šis nauja
sis pareigūnas yra, 59 m. am
žiaus, yra buvęs Nepriklauso
mybės Akto signataras, para
šęs daug publicistinių bei 
eseistinių straipsnių Lietuvos 
spaudoje. R. Gudaitis yra ir 5 
romanų, novelių, pjesių, kino 
scenarijų autorius. 

„Žurnalistų žinias" šiuo me
tu redaguoja Sigita Jacine-
vičienė. Redakcijos adresas: 
Vilniaus g. 35/3, 2600 Vilnius, 
Lietuva. Laikraščio tiražas 
nėra didelis — 1,000 egz. 

Ed . Su la i t i s 

* K a u n o m i e s t o v a l d y b a 
n u s p r e n d ė į s t e ig t i miesto 
Savivaldybės administracijoje 
vyriausiojo specialisto etatą 
karo prievolės administravi
mui. Krašto apsaugos ministe
rija šio darbuotojo atlygini
mui, ryšio priemonėms, kom
piuteriui, baldams įsigyti šiais 
metais skyrė 46,000 litų. „_ _,. 

JUODOJI SAULĖ... 
Atkelta iš 3 psl. 

Nuoširdžiai dėkojame Lietu
vos Respublikos Seimui, Lie
tuvos Respublikos vyriausy
bei, Vilniaus m. savivaldybei, 
Vilniaus raj. savivaldybei, 
Tautos fondui, Kanados Lietu
vių fondui, Konrado Adenaue
rio fondui, Lietuvių katali
kiškosios kultūros bendruo
menei Australijoje, Lietuvos 
Katalikų religinei šalpai, Lie
tuvių fondui, Kroatijos buvu
sių politinių kalinių sąjungai, 
Australijos, Amerikos ir Kana
dos lietuviams, Lietuvos lais
vės kovų dalyviams, tremti
niams ir visiems kitiems, ku
rie neabejingi netolimai praei
čiai. 

Kongreso organizacinis ko
mitetas dirba toliau, jau pa
ruošta lietuviška versija doku
mentinio filmo „Įteisintas blo
gis", kurio premjera per Lietu
vos televizyą įvyko vasario 16 
d. — Lietuvos Nepriklauso
mybės dieną, angliška šio fil-

„Tovrahouse" pardavimui! 
OakLawn 

Kaina $155,000. (Sumažinu $10,000). 
Gražus, 4 miegamųjų, 2 vonių. 
Didelis 2 automobilių garažas. 
Arti mokyklos, parko, baseino. 

Ramioje ir gražioje vietoje. 
Oak Uwn, gražioje vietoje 
išnuomojamas didelis vieno 

miegamojo „basement". 
Savininkas moka už elektrą ir 
šildymą Kaina $550 j mėnesį. 

Skambinti 773-767-2400, 
First Rate Real Estate. 
Kvksti Aušrą Padanno. -

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGA§ 

TKI i I T N t l t M U i * 0 , l ū « O f B M t r 

mo versija baigiama ruošti. 
Išleista ir baigta platinti bro
šiūra „Antikomunistinis kong
resas ir visuomeninis tribuno
las" apie tarptautinio kongre
so plenarinį ir baigiamąjį po-* 
sėdžius, apie pri imtus nutar i 
mus dėl visuomeninio tribuno
lo steigimo, ir paskelbti kon
greso dokumentai. Paruošta 
spaudai dar viena brošiūra 
„Tarptautinio Vilniaus visuo
meninio tribunolo nuospren
dis (2000)", kurioje skelbia
mas visas Vilniaus visuomeni
nio tribunolo nuosprendžio 
tekstas. 

Baigiama ruošti spaudai 
apie 800 puslapių knyga, ku
rioje bus visa tarptautinio 
kongreso ir Vilniaus visuome
ninio tribunolo medžiaga. Visi 
leidimai ruošiami lietuvių ir 
anglų kalba. 

Kongreso organizacinis ko
mitetas kreipėsi į Rytų ir Vi
durio Europos valstybių, ku
rios patyrė komunistinį geno
cidą, giminingas organizacijas 
su kvietimu tęsti pradėtą dar
bą ir kaskar t kitoje valstybėje 
ruošti panašius renginius, ne
pamiršt i i r nenutylėti XX a. 
raudonojo teroro padarytų nu
sikaltimų žmonijai ir žmoniš
kumui. 

Kada šėtoniškos ideologijos 
įgyvendinimas pareikalavo 
pirmos aukos, nėra žinoma, 
bet apie 100 mln. nužudytų, 
milijonai patyrusių pažemini
mą ir kančias, praradę tėvynę, 
tautos, praradusios kar tas , 
ka ip ir holokausto aukos, rei
kalauja atminimo, atminimo, 
kuris nuolat perspėtų atei
nančias kar tas . Tokiu atmini
m u galėtų būti viena metų ka
lendoriuje diena, pažymėta 
Pasaulinė komunistinio geno
cido diena, tokiu atminimu ga
lėtų būti monumentaliuoju 
menu įamžintos komunizmo 
aukos. Pasaulinė komunisti
nio genocido diena galėtų būt i 
birželio 14-oji, nes tą dieną 
pirmą kartą tarptaut iniu ly
giu Vilniuje buvo pagerbtos 
komunizmo aukos, pradėta 
teisiškai vertinti jo viešpata
vimo pasekmes. 

Vytas Mil iauską* 
Kongreso organizacinio 

komiteto pirmininkas 

file:///Vashington


Kovo 11d. Lietuvos ambasadoje, Vašingtone, dabartinio LR ambasadoriaus iniciatyva buvo sukviestas JAV lie
tuvių organizacijų, užsiimančių Įx>litine veikla, susitikimas. Dalyvavo ALTo, JAV LB, Lietuvos Vyčių, Amerikos 
Lietuvių demokratų ir Amerikos Lietuvių respublikonų federacijos vadovai. I eil. iš kaires: A. Pakštiene, R. 
Narušiene, T. Gečiene, A. N'elsiene; II eil.: A. Medalinskas, LR ambasadorius Vygaudas Ušackas, A. Gečys, A. 
Rimas. S. Bačkaitis, M Butkus. G. Čekuolis ir J. Urbonas Mykolo Pakšto nuotr. 

BENDRUOMENES 
SUKAKTUVINIAI METAI (VI) 

BRONIUS NAINYS 

Kultūrinė veikla (1) 

Nepakankamas, man atro
do, Bendruomenės idėjai pa
grindus dėjusios Lietuvių 
Chartos skelbiamas tautinės 
kultūros poveikio aptarimas, 
kad ji yra tik „kelias į tarptau
tinį pripažinimą ir bendradar
biavimą", nes mums, išei
viams, jos kūryba bei vartoji
mas yra tautinio išlikimo lai
das ir sau, ir Lietuvai, nepai
sant, ar tą tarptautinį pripaži
nimą- turime, ar jo neturime. 
Todėl Lietuvių Bendruomenė 
ir savo veiklos „kūdikystėje", 
ir dabar kultūrinę veiklą lai
kė, ir laiko vienu pagrindinių 
lietuvybės išlaikymo darbų. Ji 
nekuria kultūros, nes toji kū
ryba ne masės, bet kiekvieno 
asmens dvasios gelmių apraiš
ka, tačiau ji uoliai užsiiminėja 
kultūros kūrėjų darbų perda
vimu visuomenei, ypač jauna
jai kartai, jos sielose sėdama 
gražiausių lietuvių tautos gė
lių daigelius. Kiekvienoje nau
jai suorganizuotos JAV Lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
valdyboje visuomet buvo na
rys kultūriniams reikalams, ir 
pirmasis jo darbas buvo koks 
nors kultūrinis renginys. Val
dybos rėmė vietovėse veikian
čius chorus, tautinių šokių 

grupes, teatro būrelius, tokius 
vienetus kuriantiems, padėjo 
arba pačios juos organizavo. 
Taip vystėsi plati kultūrinė 
veikla, kai kur gal ir kibirkš
tis įskeldama. Mat kultūrinį 
darbą dirbo ir įvairios organi
zacijos, savo įtakon glėbusios 
visą telkinio lauką. Naujoko 
vaidmenyje jos įžiūrėjo varžo
vą ir nenorėjo jam nieko už
leisti. Tačiau tai neilgai truko, 
nes šis darbas pasirodė sun
kus, nepelningas, dažnai tik 
nuostolius nešantis, o vado
vams dar ir nervus tampančią 
atsakomybę kraunantis. Čia 
ne politika, „nepablefuosi". 
Net ir už pasisekusį renginį 
vadovui pagyrų nedaug. Bet 
jeigu kas nors netaip, kritika 
kibirais. Tačiau Bendruome
nės vadovai parodė čia daug 
kantrybės, užsispyrimo, lanks
tumo ir ypač darbingumo, 
daugiausia atlikdami vadina
mus juoduosius darbus. 

Nors Amerikoje lietuvių kul
tūrinis darbas prasidėjo kartu 
su pirmaisiais ateiviais ir bu
vo gana plačiai išsivystęs, ta
čiau gyviausias jis buvo Antro
jo pasaulinio karo laiku, bol
ševikų iš tėvynės išvytiems 
lietuviams čia įsikūrus. Tarp 
apie 35,000 į Ameriką atvyku
sių lietuvių, daugumas buvo 

nepriklausomos Lietuvos 
brandinta inteligentija ir tur
būt pačios aukščiausios pako
pos. Čia apsigyveno įvairių 
sričių mokslininkai, meninin
kai, profesionalai, kultūrinin
kai, sportininkai, Lietuvos ka
riuomenės elitas, pasipuošę 
aukštojo bei vidurinio mokslo 
diplomais, ar kitaip įvairias 
specialybes įsigiję, žmonės. 
Veržlus jaunimas skverbėsi į 
universitetus, ir per pirmąjį 
dešimtmetį keli tūkstančiai jų 
įsiliejo į lietuvišką visuomenę 
jau šio krašto aukštojo mokslo 
diplomus įsigiję. Daug jų įsi
jungė į lietuviškos kultūros 
kūrėjų eiles, įnešdami į ją jau 
ir čia patirtų naujovių. Kito iš 
ankstesnių ateivių „naujokų" 
perimta spauda, tobulėjo 
„naujokų" įsteigta, naujovėmis 
ryškinosi naujos knygos, po 
žingsnelį aukštyn kopė ir į 
amerikiečių visuomenę įsi
veržti užsimoję mūsų meno 
vienetai, ypač chorai, tautinių 
šokių grupės, pvz., Čikagos 
Lietuvių opera ar Clevelando 
„Čiurlionio" ansamblis, „Gran
dinėlė". Nors visa ši veikla vy
ko šalia organizuotos Bend
ruomenės, tačiau ji tą veiklą 
rėmė, palaikė, skatino, popu
liarino, stengdamasi sudaryti 
kaip galima palankesnes są
lygas darbui ir ypač pasirody
mams. Tam tikslui prie JAV 
LB Krašto valdybos buvo 
įsteigta Kultūros taryba. 

JAV LB vadovai kultūros 
srityje ryškiausiai pasižymėjo 

masiniais renginiais. Jau dau
giau kaip 40 metų, pagal iš 
anksto numatytą kalendorių, 
dažniausiai kas ketveri metai, 
kartu su Kanados Lietuvių 
Bendruomene ji ruošia dainų, 
tautinių šokių šventes, sutel
kiančias kartais net po pora 
tūkstančių programos atlikėjų 
ir daug tūkstančių žiūrovų — 
klausytojų. Jomis lietuviai pa
garsėjo ir tarp JAV politikų, 
pasiekdami valstijų guberna-
tūras ir net prezidentūrą. 
Tautinių Šokių šventėse daly
vavo prezidento Nixon dukros, 
prezidento Ford žmona. JAV 
LB puoselėja ir išeivijoje sun
kiai gyvuojantį teatrą, irgi 
maždaug kas ketveri metai 
ruošdama teatro festivalius. 
Išeivijos lietuvių mokslinį pa
jėgumą savai, kitataučių, o 
taip pat ir okupuotos Lietuvos 
visuomenei parodyti, JAV Lie
tuvių Bendruomenė sugalvojo, 
pradėjo ruošti ir į pasaulį iš
vedė mokslo ir kūrybos simpo
ziumus. Jie rado atgarsį ir 
tarp amerikiečių akademinės 
visuomenės. 

JAV LB Kultūros taryba, 
užsimojusi skatinti asmeninę 
kūrybą bei žurnalizmą, ryžosi 
kasmet paremti tais metais 
pasižymėjusius kūrėjus bei 
žurnalistus. Juos premijuoja 
iš Lietuvių fondo išrūpintomis 
lėšomis tam tikslui suorgani
zuotuose renginiuose — pre
mijų šventėse. Užmojis įsitvir
tino, premijų ratas išsiplėtė ir 
šventės tapo kasmetinė, graži, 
iškilminga tradicija. 

Tai didesnieji, pačios Kultū
ros tarybos organizuojami bei 
vykdomi, darbai. Salia to, ji, 
glaudžiai bendradarbiaudama 
su JAV LB apygardų bei apy
linkių valdybomis, padeda 
joms organizuoti koncertus, 
parūpina atlikėjus, paremia 
lėšomis, žinoma, gautomis iš 
Lietuvių fondo, be kurio JAV 
LB kultūrinė veikla būtų bu
vusi ir dabar būtų žymiai 
skurdesnė, o kai kuriais atve
jais jos gal ir visiškai nebūtų. 

Nors išeivijos lietuvių kul
tūros kūryba bei jos vartoji
mas visais atžvilgiais buvo 

lt makes a world of difference when you fly SAS 
to Lithuania. 
No one makes round-tnp travel to Lithuania eas*r and more convenient than SAS. 
From Chicago. we offer daily service to Vilnius with a hassJe-free connection via 
Stockholm. When you're ready to return, you'll enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Find out wnat a vvorld of difference SAS 
can make for your next tnp. Just call your Travel Agent or SAS at 1-8O0-221-235O 
or visit our vvebsife at wwwscandrnavian net 
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grynai lietuviškas, atspindin
tis lietuvių tautos bruožus, 
tačiau okupacijos laikotarpiu 
nuo Lietuvos ji buvo atskirta 
tokia pačia geležine uždanga, 
kaip ir politika. Politikos dik
tuojamas bendras nusiteiki
mas: kultūriniai ryšiai su Lie
tuva — tautos išdavimas. Ta
čiau Bendruomenei visgi pavy
ko įtikinti politikus kokio nors 
sąlyčio reikalingumu, ir „pri
vačiu pagrindu" ji ryšius mez
gė, ir, kaip Lietuvai išsilais
vinus pasirodė, jie buvo nau
dingi. Naudos davė mums, dar 
daugiau okupuotos Lietuvos 
kultūrininkams. Tačiau buvo 
sambūrių, kurie, politikų ne
bodami, su Lietuvos kultūri
ninkais palaikė stipresnius ry
šius, ir, kaip šiandien matyti, 
nei nusikalto, nei pralaimėjo. 
Todėl ir laisvėjimo prošvais
tėms pasirodžius, kaip tik dėl 
tos „privačios veiklos" įeiti į 
atvirą ir oficialų kultūrinį 
bendradarbiavimą Bendruo
menei nebuvo sunku. Prisime
nu, koks gražus bendradar
biavimas vyko Mokslo ir kūry
bos simpoziume Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte. Dabar 
šie simpoziumai vyksta pakai
tomis — vienas Lietuvoje, ki
tas čia. Ir vargiai, ar kas pri
simena, nes mažai kas ir ži
nojo, kad ir aname pirmajame, 
tais draudžiamais laikais, be
ne 10 Lietuvos mokslininkų jo 
eigą sekė iš klausytojų kėdžių. 

Dabar Bendruomenė jau ga
li džiaugtis. Išeivijos jaunimas 
vyksta į Vilniuje ruošiamas 
dainų-tautinių šokių šventes, 
mūsiškėse svečiuojasi jauni
mas iš Lietuvos. Atvyksta ir 
paskaitininkai, į mūsų ruošia
mas parodas dailininkai atve
ža savo kūrinius, mūsų salėse 
koncertuoja solistai, oktetai, 
chorai, estrados dainininkai. 
Puikios sportuojančio jaunimo 
viešnagės, ypač pačių jauniau
sių. Tik kartais nesmagu, kai 
tiek daug garso Lietuvai lai
mėjęs sportas, nei anais oku
pacijos laikais, nei dabar mūsų 
visuomenėje, taigi ir Lietuvių 
Bendruomenėje, nėra pirmaei
lis pilietis ir tiek, nors valdy-

DRAUGAS, 2001 m. kovo 22 d., ketvirtadienis 

bose visada yra narys sporto 
reikalams. Todėl ir labai svei
kinti reikia Pasaulio lietuvių 
centrą Lemonte už ilgai lauk
tos, prašytos krepšinio salės 
įrengimą — vėl didelė Lietu
vių fondo parama — keliolika 
jaunų vadovų, kurie, dabar su
telkę apie 300 lietuviško jau
nimo, net nuo pipiriukų am
žiaus, padalinę į grupes, ko
mandas, moko žaisti krepšinį, 

treniruoja, auklėja, taip nuo 
pat mažens pratindami prie 
lietuviškos draugystės. Ar to
kie dalvkai mums ne kultūra? 

* Vilniaus viršutinio tri
kotažo bendrovė ,.Vilija" pa
didino eksportą beveik iki 100 
proc. įmonei užsakymus patei
kia ir visą produkciją išsiveža 
Ispanijos bendrininkai. <vž-Eiia> 

A.tA-
JADVYGA DAMBRAUSKIENĖ 

Mirė 2001 m. kovo 19 d., sulaukusi 88 metų. 
Gyveno Beverly Shores, IN. Gimė Alvite, Lietuvoje. 

Amerikoje išgyveno 52 metus. 
Nuliūdę liko: dukros — Onutė Cese Stephens, gyvenanti 

Beverly Shores, Danutė su vyru Don Siebert, gyvenantys 
Michigan, sūnūs — Leonas Dambrauskas su žmona Roma, 
gyvenantys Beverly Shores, Algimantas Dambrauskas, 
gyvenantis Europoje, sūnus Anicetas Dambrauskas, 
gyvenantis Beverly Shores, 11 anūkų, 3 proanūkai, sesuo 
Konstancija Povilaitienė, gyvenanti Vilniuje, Lietuvoje. 

Aa. Jadvyga 25 metus dirbo Šv. Mary-Mercy ligoninėje. 
Priklausė Amerikos Lietuvių klubui Beverly Shores, taip 
pat buvo Šv. Kazimiero bažnyčios narė. 

Velionė pašarvota penktadienį, kovo 23 d. nuo 4 v.p.p. 
iki 8 v.v. Pruzin Brothers laidojimo namuose, 6360 Broad-
way, Merrillille, IN. 4:30 v.p.p. vyks religinės apeigos. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 24 d. Iš laidojimo namų 
koplyčios 9:30 v.r. velionė bus atlydėta į Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią, kurioje 10 v.r. monsinjoras Ignacijus Urbonas 
aukos šv. Mišias užjos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Calvary kapinėse, IN. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji. 
Laidotuvių direkt. Pruzin Brothers Fane ra i Service. 

Tel. 219-980-9070. 

Mylimai seseriai 

A. t A. 
ANTANINAI POVILAITIENEI 

Lietuvoje mirus, STASEI GRITĖNIENEI, mūsų 
draugijos narei, reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų draugijos 
Melrose Parko skyrius 

14911 127th Street • lemont. IL 60439 • (630) 
F a x ( 6 3 0 ) 

2 5 7 - 1 6 1 6 
2 5 7 - 1 6 4 7 

Santrumpos: atm. įn.=atminimo įnašas, pavardė po 
dvitafflrio^aukotojas, įm.=įmokėjo, asm.=asmuo, 
suma po pavardės=įnašų ii viso. 

9001 m. sausio mėn. 

2x$5 Kuzmickas Stefa, $105; Skaisgirys Kazys, 
$180. 

5x$10 Barisa Bart, $180; Mustaikis Albertas, $285; 
Šaulys prel. Kazimieras atm. įn.: Šaulys 
Dalia, $3,230; Selenis Bronė, $890; Tamulis 

Arvydas ir Audronė, $210. 
lx$15 Maieika Antanas, $115. 
4z$20 Gilys Vladas, $175; Linkus Mėta, $2,050; 

Matekūnas Juozas ir Adelė atm. įn.: Butkūnas 
Andrius, $855; Tomkutė Milda, $195. 

4x$25 Atutis Aleksandras ir Jadvyga, $560; Ivaška 
Rymantas ir Dalia, $125; Newberry Julya, 
$145; Usackas Stasys, $25. 

2x$30 Beiga Sofija, $830; Vaičys Jonas, $430. 
lz$38.70 Banevičius Mykolas ir Danguolė, $388.70. 
7X$S0 JAV LB Longlsland skyrius, $50; Kučiauskas 

Igoris, $2,505; Laniauskas Rimantas, 
$500;Liktorienė Bronė atm. įn.: Liktorius 
Ferdinandas, $1,050; Maurukas Kazimieras 
atm. įn.: Maurukienė Stasė, $650; Paulionis 
Vitas B. atm. įn.: Paulionis Veronica, $950; 
Rotėnas Albertas (miręs) ir Konstancija,, 
$1,800. 

9x$100 Brighton Parko Namų Savininkų draugija, 
$1,800; Klimkienė Gintarė, $125; 
Mackevičiūtė Agnė, $100; Pazeronas Pijus, 
$200; Pellett Judy, $475; Sealey prof. Raphael, 
$3,000; Snarskis Bronius atm : Snarskis 
Regina, $700; Steikūnienė Monika, $100; 
Vsrneckss Vitalis atm. įn.: Pellett Judy, $550. 

2z$300 Gedvilą Ona testamentinis palikimas, $800; 
Kazlauskas Algis K. ir dr. Teresė, $550. 

Ii viso $2^03.70 

2001 m. vasario mėn. 

2x$10 

1X$20 

lx$25 

lx$25.35 
2x$50 
8x$100 

2X$200 

1X$1,000 

Taoras Juozas atm. įn.: Yankowski Ron, $10; 
Stulpinas Stasys atm. įn.: Stulpin Liudmila, 
$405. 
Tamoshunas Antanas atm. įn.: Juškaitis 
Regina, $1,020. 
Balienė Stefanija atm.: Zaparackas Algis 
ir Yolanda, $1,175. 
Misiūnaitė Agnė, $125.35. 
Jeneckas Elena, $380; Klosis Walter, $1,085. 
Balzekas Family foundation, Inc.: Balzekas 
Stanley Jr., $200; JAV LB Clevelando 
apylinkė, $3,100; Karaška Narimantas ir 
Ona, $800; Kavaliauskas-Kovas Pranas ir 
Ona atm. įn.: Reškevičius Gražina ir Cotton 
Elena, $100; Reškevičius Albinas ir Gražina, 
$600; Šimėnas Alysa atm. įn.: Grayson Vida, 
$790; Venclova Tomas, $860; Žolynas Kostas 
ir Ona, $600. 
Lapatinskas Vytautas, $1,800; Šlenys 
Kazimieras atm. įn.: Šlenys Liudas. $700. 
Ballantyne Dorothy, $2,000. 

Iš viso $2,390.35 

Lietuvių fondo pagrindiniam kapitalui iki 2001.11.28 gauta 
aukų $10,609,638. 

Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
kultūrą, jaunimą — $7,721,595 

Palikimais gauta — $5.579,613. 

Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime 
Lietuvių fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A-
NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS 
CORPORATION. Visi remkime Lietuvių fondą, nes Lietuvių 
fondas remia lietuvybę. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

N i n a P u o d ž i u s mirė kovo 
20 d. Palus Hights. namuose. 
Velione bus pašarvota kovo 22 
d. nuo 2 iki 9 vai.v. Michael 
Coletta & Sons Funeral 
Home, 3240 \V. 79th Street. 
Laidotuvės vyks kovo 23 die
ną: 10 vai.r. koplyčioje - pa
maldos, po to velione bus nu
lydėta ir palaidota Lietuvių 
Taut inėse kapinėse. 

G a v ė n i o s s u s i k a u p i m a s -
rekolekcijos Švc. M. Marijos 
Gimimo parapijoje prasidės šį 
penktadienį, kovo 23 d., ir tę
sis iki sekmadienio, kovo 25 d. 
Penktadienį Mišios vyks 9 
vai.r. ir 6:30 val.v.; šeštadienį 
- 9 vai.r. iki 5 vai.p.p.; sekma
dienį - 8 iki 10:30 vai.r. Išpa
žinčių bus klausoma penkta
dienį ir šeštadienį pusę valan
dos prieš Mišias. Susikaupi
mui vadovaus kun. J aun ius 
Kelpšas. 

P r i e š v e l y k i n ė s r e k o l e k c i 
j o s , kurias ves Vilniaus Jėzui
tų gimnazijos direktorius kun. 
An tanas Gražulis. SJ . vyks 
balandžio 6 ir-7 d. 7 val.v. tė
vų jėzuitų koplyčioje. Išpažin
tys bus klausomos rekolekcijų 
metu nuo 6:30 val.v. Sekma
dienį, balandžio S d.. 10 vai.r. 
bus rekolekcijų baigiamosios 
Mišios. Po Mišių vyks tradici
niai JC moterų klubo rengia
mi priešvely kiniai pusryčiai. 
Visus kviečiame dalyvauti . 

„ I š k i l i a u s i o s t a u t o s a sme
n y b ė s " - taip pavadintas dai
lininko Antano Rimanto Ša
kalio internetinis puslapis at
s idarė šiuo adresu: 

http^virtualis . bizland.com/ 
s .htm 

P o e t e i Nijolei M i l i a u s k a i 
t e i Vasario 16-osios dienos 
proga buvo iškilmingai įteikta 
aukščiausia valstybes Kultū
ros premija bei laureates dip
lomas už poezijos rinktinę 
„Sielos labirintai". Preziden
tūros Baltojoje salėje premiją 
jteikė prezidentas Valdas 
Adamkus. Poetė Nijolė Mi
liauskaitė gegužės mėnesį at
vyks į JAV ir Čikagoje daly
vaus Poezijos dienų popietėje. 

„ L i e t u v i š k o s v e s t u v ė s " -
ta ip vadinsis fotomenininkų iš 
Lietuvos - Jono Daniūno ir 
Laimos Geležiūtės fotografijų 
paroda, kovo 23 d., penktadie
nį. 7:30 vai.p.p. atsidaranti 
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 
centre. Per parodos atidarymą 
fotomenininkai net ruošiasi 
inscenizuoti lietuviškas vestu
ves, pavadindami jas „Vestu
vine uvertiūra". Atvykite! 

Vytautas Juozapaitis 

V y t a u t a s J u o z a p a i t i s kon
certinę veiklą pradėjo dar stu
dijuodamas Lietuvos muzikos 
akademijoje, kurią baigė 1989 
m. Tais pačiais metais jis tapo 
prof. V. Prudnikovo klasės 
asistentu — stažuotoju. Stažuo
tę Lietuvos muzikos akademi
joje dainininkas baigė, pelny
damas pirmąją vietą Lietuvos 
vokalistų konkurse '1992>. Po 
to dalyvavo 1992 ir 1993 m. 
vasaros stažuotėse Belgijoje. 
Europos operinio vokalinio 
meno centre. Jos ne tik pra
plėtė muzikinį akiratį, bet ir 
leido atlikti scenoje naujai pa
ruoštus vaidmenis - Do Juan 
to paties pavadinimo W. A. 
Mozart operoje (vėliau sėk
mingai šią partiją atliko Čeki
jos nacionalinėje operoje Pra
hoje) bei Don Aivaro G. Rossi-
ni ..Kelionėje į Reimsą". 1993 
n . dainavimo studijas V. Juo
zapaitis tęsė New Yorke pas 
Merlena Malas. Dainininko 
biografijoje reikšmingas dar 
vienas laimėjimas - diplomas 
Luciano Pavarotti konkurse 
Philadelphijoje. V. Juozapaitis 
taip pat didžiuojasi, kad jam 
teko koncertuoti su puikiais 
dirigentais - "M. Rostropovič. 
J . Frantz. E. Muller. C. von 
Dohnanyi. J. Domarku, J . 
Aleksa, S. Sondeckiu ir kitais. 
Išvažinėta ne tik Lietuva. Lat
vija ir Estija, bet ir Belgija, 
Olandija. Austrija, Indija, Ne
palas. Japonija, Norvegija, 
Lenkija. JAV. Ispanija, Vokie
tija. Rusija... Solistų Vytauto 
Juozapaičio ir Gintarės Skėry-
tes koncertas Čikagoje vyks 
kovo 25 d., šį sekmadienį, 3 
vai.p.p. Jaunimo centre. Bilie
tus i koncertą galima įsigyti 
.,Seklyčioje". 

Švč . M. Mari jos G i m i m o 
p a r a p i j o s (Marquette Parke) 
pietūs bus ruošiami balandžio 
22 d., sekmadienį, 3 vai.p.p. 
Bilietus įsigykite klebonijoje. 

M-1 sąjungos i oeptnmintnkas J o n u Variakojis, Vaclovas Mažeika. Irena 
Dirdient ii Osk iras Kremerį; ;.< r Kovo 11-osiosd. minėjimą I,emonte 

• h i ra lcs V:iriak<iji«'nt'"> 

Pakeis ta a. a. kun . Vytauto 
Bagdanavičiaus. MIC. prisi
minimo diena. Sus ikaup ime ir 
maldoje minėsime mus pali
kusį a. a. kun. dr. V. Bagdana-
vičių, MIC, balandžio 7 d., šeš
tadienį, 10 vai.r. tėvų marijo
nų koplyčioje. Kviečiame daly
vauti visus, kurių š i rd is pa
lietė kun. V. Bagdanavič iaus 
giliai išmąstytos min tys bei 
šiltas asmeninis nuoširdu
mas. Po šv. Mišių, ku r i a s a t 
našaus kun. Viktoras Rimše
lis, MIC, rinksimės tėvų mar i 
jonų svetainėje. P la t e snė in
formacija skambinant Marijai 
Remienei tel. 708-562-1448 
arba Juozui Končiui tel. 630-
257-0416. 

Religinis koncertas — Teo
dore Dubois „Septyni paskut i 
niai Kristaus žodžiai" angių 
kalba bus atlikti ba landžio 1 
d., sekmadienį, 3:30 vai.p.p. 
Šv. Andriejaus Apaštalo baž
nyčioje (St. Andrevv the Apos-
tle church, 786 Lincoln Ave.. 
Calumet City, IL). Programoje 
- Palaimintojo Jurg io Matu
laičio misijos choras. Lietuvos 
Vyčių choras. Šv. Andriejaus 
parapijos suaugusių ir vaikų 
chorai, solistai ir o rkes t ras . 
Įėjimas - auka. Infomacija tel. 
tel. 708-862-4165. 

V y t a u t a s L a p a t i n s k a s ne
seniai tapo paskir tas Lietuvos 
garbes konsulu Sea t t l e mies
te. Jo kolegos, buvę Pabaltijo 
universiteto s tudenta i "ir prof. 
Petras Gruodis su žmona Jad 
vyga. 2001 m. kovo 15 d. susi
rinkę pietums „Seklyčioje", 
kad paminėtų 55-ąsias Pabal
tijo universiteto įkūrimo me
tines, su maionumu ir pasidi
džiavimu sveikina ir tinki j a m 
visokeriopos sėkmės šiose gar
bingose pareigose, t a rnau jan t 
mūsų brangios tėvynes ir tau
tos labui. 

Iš arti Ir t o f 7 
LB t a r y b a N e w Y o r k e 

praneša, jog pakar to t ina i vyks 
imigracijos įstatymo pataisos 
Life seminaras. Semina ras 
vyks kovo 25 d. 11:30 vai.r. 
Apreiškimo parapijos bažny
čios apatinėje salėje ' 70 Have-
meyer Street, Brooklyn). Daly
vaus advokatas J o n a s J a n u 
sas. Informacija skambinan t 
Donatui tel. 718-339-7798. 

LIETUVIŲ KONCERTAS 
LONDONE 

Šv. Andriejaus bažnyčioje 
Londone kovo 20 dieną kon
certavo lietuvių muzikai - te
noras Edgaras Montvidas 
Prudkauskas ir J ū r a t ė Lands-
bergytė. 

Koncerto metu buvo atl ieka
mi kompozitorių M. K. Čiur
lionio, Č. Sasanausko, ta ip pat 
J. S. Bach. G. F. Hendel . kitų 
Vakarų kompozitorių kūr inia i . 

Koncertą surengė Lietuvos 
ambasada Londone ka r tu su 
labdaros organizacija ,.The 
Corporation of the Church 
House". (Elta) 

Tenorą E. P rudkauską Čika
gos ir apylinkių l ietuviai galės 
išgirsti Lietuvių operos stato
mame spektaklyje ..Meilės 
eliksyras", kur iame daininin
kas iš Lietuvos a t l iks Nemori-
no vaidmenį. 

Skelbimai 
• Namams p irkt i p a s k o 

los duodamos mažais mėnesi
niais jmokejimais ir pr ie ina
mais nuošimčiais. Kreipki tės i 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 W e s t C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

• 27 c e n t a i s k a m b i n a n t i 
Lietuvą, 5.5 c n t JAV, 24 va i . 
•per parą, 7 d i e n a s p e r s a v a i 
t e , 6 s e k u n d ž i ų i n t e r v a l a i . 
Jok ių m ė n e s i n i ų m o k e s č i ų 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys Pas lauga be 
apgaulės Kreipkitės vakara i s 
l i e tuv i ška i į T R A N S P O I N T 
atstovą su 8 m e t ų p a t i r t i m i 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. T R A N S P O I N T 
— p a t i k i m i a u s i a s r y š y s su 
Lietuva bei v i s u p a s a u l i u ! 

' Tsfysįįs 

Mazlietuvių „šiupinio vakare" programą atlieka dr Vilija Kerelyte ir Al
gimantas Barniškis. A. Jakšev ič ienės nuotrauka. 

MAŽLIETUVIAI VAIŠINO SVEČIUS 
ŠIUPINIU 

Trumpjonų ir Buntinų šei
mų pastangomis. Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugija, 
tęsdama senąją tradiciją, ir 
šių metų vasario 24 d. buvo 
suruošusi Čikagoje ir jos apy
linkėse gyvenant iems taut ie
čiams Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje tradicinį šiu
pinio vakarą. Kaip daugelį 
metų iš eilės, muziejaus „Gin
taro" salė vėl prisipildė puoš
niais svečiais. Jų ta rpe teko 
pastebėti išeivijos lietuvių 
evangelikų-liuteronų bažny
čios vysk. Hansą Dumpį, kar
tu su kun. Sauliumi Juozaičiu 
ir kun. Valdu Aušra, taip pat 
ir iš Romos katalikų parapijos 
kun. J a u n i ų Kelpšą. Puošnių
jų svečių tarpe matėsi Ma
žosios Lietuvos rezistencinio 
komiteto pirmininkas Algis 
Regis ir iš Kuršių pamario ki
lęs Kur tas Vėlius. Kadangi 
oro sąlygos ta vakarą niekam 
nesudarė sunkumų dalyvauti 
šiupinyje, prie puošniai pa
dengtų stalų salėje nebuvo 
tuščių kėdžių. Dalyvių tarpe 
visur vyravo pakili nuotaika. 

Tokiu metų laiku prieškari
niais laikais Klaipėdos krašte 
oras gal tik retai pasitaikyda
vo geras vykimui į šiupinį, 
dažniausiai būdavo labai šal ta 
ir labai daug sniego. O juk 
anais laikais kiek Šilutėje, 
tiek ir Klaipėdoje niekas ne
važiuodavo į šiupinį, kiekvie
nam tekdavo bristi per gilų 
sniegą, prisidengiant net vei
dą nuo sp ignanč ia i šalto vėjo. 
Bet tokia oro padėtis vis vien 

nepajėgdavo atbaidyti nei vie
no nuo dalyvavimo šiupinyje. 
Kiek „Germanios" Šilutėje, 
tiek ir „Viktorios" Klaipėdoje, 
abiejų viešbučių salės vos tal
pindavo šiupinio dalyvius. Gal 
del tos priežasties paskuti
niais metais Klaipėdoje šiu
pinys būdavo ruošiamas Šiau
lių gatvėje esančiuose Šaulių 
namuose. 

Tarp Klaipėdos mieste gyve
nančių lietuvių šiupinio vaka
rai būdavo jau žinomi nuo 
užpraeito šimtmečio pradžios. 
J ie būdavo gal panašiai lau
kiami kaip šiandieninėje Či
kagoje tarp airių kilmės gy
ventojų šv. Patriko dienos pa
radai. Mazlietuvių suruoštas 
šiupinys būdavo kar tu lietuvi
ninkų kultūrinis įnašas į 
bendrą lietuvių gyventojų gy
venimą mieste. Tad nereikė
davo stebėtis, jei daugelis lie
tuviškos valdžios aukštų pa
reigūnų iš visuomeninio politi
nio ir kultūrinio gyvenimo 
stengėsi panaudoti šią progą 
ne vien save pasirodyti, bet ir 
kitus pobūvyje dalyvaujančius 
susitikti. Var tan t praeito 
šimtmečio spaudos puslapius, 
tenka stebėtis, kokius žmones 
būdavo galima susitikti to
kiame pobūvyje. Pavyzdžiui, 
vien Klaipėdoje viename iš 
panašių pobūvių tekdavo su
tikti Dievo Žodžio mokytojus 
Sprogį ir Ansą Baltrį (vėlesnio 
vysk. Anso Trakio dėdę), Mo
kytojų seminarijos direktorių 
Martyną Krukį, Mokytojų se
minarijos dėstytoją ir guber-

natūros patarėją švietimo rei
kalams Mykolą Šlažą (vėliau 
daug nuo nacių nukentėjusį), 
Jokūbą Stikliorių, Antaną Va
nagaitį, prof. dr. Vilių Gaiga
laitį, Klaipėdos krašto guber
natorių A. Merkį, dr.Vilių Sto-
rostą-Vydūną, prūsų lietuvių 
patriarchą Martyną Jankų bei 
daugelį k i tų to laiko veikėjų. 
Prūsų lietuvių darbščiosios 
moterys išvirdavo šiupinį tik
riausiai pagal senovės prūsų 
lietuvių virimo receptą, Kristi
jono Donelaičio įamžintą jo 
„Metų" epe. O prie dubenyje 
j au garuojančio šiupinio bū
davo pamiršt i visi galvosenų 
skir tumai, j is būdavo su pasi
gardžiavimu visų valgomas, 
kaip ir šiais laikais Čikagoje. 

Tad ir šį kar tą draugijos pir
mininkui Viliui Trumpjonui 
pasveikinus draugijos vardu 
visus atvykusiuosius į šį tradi
cinį mazlietuvių vakarą, pa
linkėjus visiems, kad garbin
goji praeitis ir toliau rištų 
mažlietuvius su didžlietuviais 
tvirtais draugystės ryšiais, pa
kvietė Aldoną Buntinaitę pra
vesti vakaro meninę dalį. Al
dona Buntinaitė, atsidavusi 
visa savo siela gimtojo krašto 
kultūros puoselėjimui, prista
tė vakaro dalyviams progra
mos atlikėjus: dr. Viliją Kere
lyte, Algimantą Barniškį, Li-
gitą Keserauskaitę ir Antaną 
Ragažinską. 

Dr. Vilija Kerelyte vakaro 
dalyviams atliko estradines 
dainas, ka r tu supažindindama 
klausytojus su kiekvienos dai
nos turiniu. Akompanavo Al
gimantas Bamiškis. Solistė 
dr. Vilija Kerelyte susilaukė 
klausytojų dėkingų aplodis
mentų. Po to buvo Ligitos Ke-
serauskai tės , Algimanto Bar-

niškio ir Antano Ragažinsko 
įnašas į vakaro programą. Čia 
gal ypač paminėt inas kartą 
kpt. Budriui skir tas „Klaipė
dos maršas" kurį atliko Anta
nas Ragažinskas saksafonu. 

Taip visiems su malonumu 
išklausius dr. Vilijos Kerelytės 
estradinių dainų, Algimanto 
Barniškio, Ligitos Keseraus-
kaitės ir Antano Ragažinsko 
muzikinių įnašų į vakaro pro
gramą, liko tik laukti to tra
dicinio, Onos Norvilienės virto 
šiupinio. Bet ir jis j a u buvo 
prie durų. Todėl Viliui Trump
jonui pakvietus, vysk. Hansas 
Dumpys padėkojo visų pirma 
Viešpačiui Dievui už suteiktą 
galimybę susitikti vėl prie tra
dicinio šiupinio ir paprašė Jo 
palaiminti t iek patį maistą, 
tiek ir jį valgančius. 

Dar net visiems nespėjus pa
valgyti, Ema Žiobrienė su Zel-
ma Noreikiene kvietė vakaro 
dalyvius išmėginti savo laimę 
iš neišsemiamo „laimės šuli
nio". O kai vieniems ir kitiems 
pasisekė ištraukti laimę iš to 
šulinio, tokių pasitenkinimas 
pasisekimu buvo matyti jau iš 
jų akių. Šios loterijos 303 dole
rių pelnas numaty tas Mažo
sios Lietuvos lietuvninkų 
veiklos paramai . 

Visų dalyvių nuotaikai dar 
daugiau įsisiūbavus, Algi
manto Barniškio „orkestrui" 
vis garsiau grojant, neliko ki
tos išeities kaip pamėginti jau 
gal primirštą kojų miklumą. 
Kiek teko iš vienų ir kitų va
karo dalyvių girdėti, mazlie
tuvių tradicinis šiupinys ir 
šiais metais neapvylė jame da
lyvavusių. Daugiausia tai Vi
liaus Trumpjono ir Ramūno 
Buntino bei jų šeimų nuopel-
n a s V a l t e r i s Bendikas 

Tradicinio mazlietuvių „šiupinio vakaro" šokių muzikos ansamblis Iš 
kairės: Algimantas Barni.škis (vadovas), Ligita Keserauskaitę, Antanas 
Ragažinskas. Aldonos J akšev ič ienės nuotrauka. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS 

Kaip ir kiekvienais metais, Krutulienė. Knygoje surinkti 
jaunimo pasisakymai, jų pa
žiūros ir t.t. Lietuvos dukterys 
yra labai dėkingos už knygą ir 
nepaprastai šiltus santykius, 
dvasiną gana pavargusių, am
žiaus ir negalių spaudžiamų 
narių ir valdybos sustiprini
mą, palaiminimą. 

Susirinkimą at idarė pirm. 
sesė Joana Krutulienė, pa-
kviesdama sesę Sofiją Jelio-
nienę jį vesti. Kun. K Trima
kas sukalbėjo invokaciją, pa
laimino vaišes, kalbėjo apie 
reikalingumą šelpti ir paguos
ti visus, ištiktus sunkių gyve
nimo momentų. Uždegus 3 
simbolines žvakes, mirusiems 
praėjusiais metais, kurių buvo 

visuotinis narių susir inkimas 
įvyko vasario 25 d. Jaunimo 
centre, šv . Mišias už mirusį 
steigėją kun. F. Gurecką ir 
iškeliavusias į amžinybę na
res, taip pat aukotojus-me-
cenatus, aukojo kun. Kęstutis 
Trimakas. Jo pamokslas buvo 
labai j a u t r u s ir nuoširdus. J is 
įvertino Dukterų draugijos 
veikimą, skatino ir toliau ne
pavargti , pasakojo apie Lietu
vos j aun ime problemas, jų šei
mų sunkią moralinę ir mate
rialinę būseną, padovanojo 
draugijai savo parašytą ir iš
leistą kn\j,'ą „Jaunimas. Patir
tis, {žvalgos", kurią draugijos 
vardu priėmė pirm. Joana 

12, nar iams, steigėjui kun. 
Gureckui ir geradariams prisi
minti buvo sukalbėta malda. 
Sesė Jelionienė taip pat dė
kojo visoms už pareikštą užuo
jautą, mi rus jos vyrui. 

Praėjusio susirinkimo proto
kolą skai tė S. Jelionienė, j is 
buvo pr i imtas be pastabų. To
liau atskirų seniūnijų vadovės 
padarė pranešimus apie pa
sigėrėtiną narių veiklą. Buvo 
perskaityta: socialinio sky
riaus apyskaita, informacija 
apie bendrąsias pajamas ir 
išlaidas, šelpimą Lietuvoje ir 
Amerikoje Baigiant susirinki
mą, pirm. Joana Krutulienė 
susumavo praėjusių metų nu
veiktus darbus, pateikė galuti
nę pajamų ir išlaidų apys
kaitą, pasidžiaugė naujomis 
narėmis, kurios buvo papra

šytos susipažinimui atsistoti 
(įstojo 7). Nors šį kar tą narių 
susirinko mažiau negu anks
čiau, bet buvo džiugu, kad 
draugija vadovaujama pirm. 
Joanos Krutulienės dar stipri 
ir energinga, sugeba surinkti 
dideles aukas . Narių skaičiui 
mažėjant, kaip ir aktyvumui, 
buvo kreiptasi į platesnę vi
suomenę paremti ir įstoti į šią 
seną, 40 metų gyvuojančią, 
draugiją, kurios pažiba nėra 
reklama, bet tylus ir nuošir
dus darbas. Ateikite, visos bū
site šiltai, maloniai sutiktos. 

Tuo ir baigėsi susirinkimas. 
Kiek paužkandžiavusios, pasi
kalbėjusios, skirstėmės namo
lei. Irena Gelaž ienė 

Visuotiniame Lietuvos Dukterų susirinkime prie garbes stalo iš kaitrės: Sofija Jelionienė, pirmininkė Joana 
Krutulienė. kun Kęstutis Trimakas, sekretore Julija Smilgienė. 

Lietuvos Dukterų susirinkime pra
nešima skaitė iždininkė ir namų 
administratore Genovaite Maldė-
nienė. 

http://bizland.com/

