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Plečiant NATO — kurti JAV ir
Rusijos santykių pagrindą
N e w Yorkas, balandžio 3
d. (BNS) — Jungtinių Ameri
kos Valstijų ir Rusijos aštrėjantys nesutarimai gali pa
kenkti NATO plėtrai Šiau
rės Europoje, teigia įtakingas
JAV politologas.
Kaip žinoma, JAV ir Rusijos
santykiai pašlijo dėl šnipi
nėjimo skandalo, šalims išsiuntus keliasdešimt diplo
matų.
Kaip dienraštyje „The New
York Times" rašo buvęs prezi
dento Bill Clinton vyresnysis
patarėjas Rytų Europos klau
simais Antony J. Blinken, jei
gu dabartiniai Maskvos ir
Vašingtono nesutarimai išliks,
Rusija „mėgins nubrėžti rau
doną liniją aplink Baltijos val
stybes, laikydamas j a s už or
ganizacijos ribų, ir sąjungi
ninkai Europoje tikriausiai
t a m pritars".
Anot A. J. Blinken, galima
to pasekmė — NATO vaid
m e n s esminis susilpnėjimas,
įtvirtinant stabilumą Euro
poje. A. J. Blinken yra įta
kingo Strateginių ir tarptauti
nių studijų centro bendradar
bis.
Straipsnio autorius tvirtina,
kad nors prezidento rinkimų
kovoje tiek George Bush, tiek
Al Gore skyrė mažai dėmesio
užsienio politikai, tačiau abu
parodė paramą NATO plėtrai.
A. J. Blinken pabrėžia, kad

Lietuva toliausiai pažengė,
siekdama NATO karinių stan
dartų, netoli yra ir Latvija bei
Estija.
Anot jo, prieš kelerius metus
NATO atvėrus duris, buvo
pranašaujama santykių su
Rusija krizė. Tačiau ji ne
įvyko, Kremliui supratus, kad
NATO plėtra nekenkia Rusi
jos interesams.
A. J. Blinken ragina G.
Bush administraciją, jeigu ji
tebėra
pasišventusi
plėsti
NATO, sukurti santykių su
Rusija pagrindą. Pirmiausia
tam būtina sumažinti pasisa
kymų retoriką, vartoti kuo
mažiau priešiškas sąvokas,
reiškiant savo susirūpinimą
dėj branduolinių technologijų
platinimo, Čečėnijos ir prezi
dento Vladimir Putin dvipras
miško požiūrio į demokratiją.
Ragindamas plėtoti NATO
ir JAV bendradarbiavimą su
Rusija, politologas teigia, jog
G. Bush administracija priva
lo išaiškinti Maskvai, „kad
NATO plėtra į Baltijos val
stybes bus naudinga tiek Ru
sijos, tiek JAV interesams".
Be to, pasak A. J. Blinken,
kaip ir 1999 metais priimant
Čekiją, Vengriją ir Lenkiją,
sąjunga privalo aiškiai pa
skelbti, kad naujųjų narių te
ritorijose neketina dislokuoti
užsienio kariuomenės ir bran
duolinių ginklų.

* Tam, kad Lietuva galėtų
kasdien savo kalba prabilti
Europos institucijose, jai kas
dien reikės 80 lietuvių kalbos
vertėjų - nuolatinių ir samdo
mų. Šiuo metu yra tik 16 ak
redituotų lietuvių kalbos ver
tėjų. Norėdamas paskatinti
vertėjų mokymus Lietuvoje, į
Vilnių atvyksta Europos Ko
misijos Vertimo žodžiu tarny
bos vadovas Marco Benedetti.
kuris teigia, kad ši tarnyba
pasirengusi paremti ir paska
tinti šalis siekti būtino verti
mo profesionalumo lygio, teik
d a m a patarimų, finansinę pa
galbą studijoms, stipendijas
vertimo studijų studentams,
mokymo medžiagą, pagalbą
patikrinimuose
Elta:

* Pasaulyje pirmaujanti
kompiuterių tinklų įrangos
gamintoja „Cisco Systems"7
įtraukė Lietuvą tarp šalių, ku
riose vykdoma „Sisco Netvvorking Academy" programa.
Šios ..tinklų akademijos" pro
gramos tikslas - rengti kom
piuterių tinklų specialistus,
kurie galėtų projektuoti, kurti
ir prižiūrėti kompiuterių tink
lus.
Elta- R

* LISCO n u t r a u k ė susisie
kimą keltų linija Klaipėda Stokholmas. Manoma, kad šis
nuostolingas m a r š r u t a s at
naujintas nebus.
Elta-V2
* Tikslių d u o m e n ų , kiek
žmonių šiandien dirba nelega
liai, nėra. Manoma, Lietuvoje
jų skaičius gali siekti apie
200-250 tūkstančių.
Elta-KD
* Japonijos užsienio reika
lų ministerijos kvietimu į kū
rybinę komandiruotę šioje ša
lyje išvyko du lietuviai žurna
listai - „Lietuvos aido" žurna
listas Jonas Patriubavičius ir
Rimvydas Valatka iš „Lietu
vos ryto".
Elta-LA
* Danija ir ateityje rems
Lietuvos siekius integruotis į
euroatlantines s t r u k t ū r a s , per
susitikimą su Lietuvos prezi
dentu Valdu Adamkumi sakė
Lietuvoje viešintis
Danijos
Karalystės gynybos ministras
J a n Trojborg.
(Elta)
* Algirdas B r a z a u s k a s ne
atskleidžia, a r dar kartą sieks
prezidento posto: „Iki paskuti
nės dienos, kol nebus užregist
ruoti kandidatai į prezidento
postą, jokio mano atsakymo į
šį klausimą nebus". Elta-KD
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Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (viduryje) dalyvavo generolo Jono Žemaičio karo akademijoje surengtoje
konferencijoje ..Karmininkų rengimas ir profesinis tobulinimas". Kreipdamasis į jaunųjų karininkų bendruome
ne, prezidentas pažymėjo, kad šiandien karo akademija siir.bolizuoja Lietuvos valstybe, tęsiančią savo garbingą
istoriją ir pradėjusią naują tos istorijos tąsą.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

Aptartas Lietuvos karių
pasiruošimas
Vilnius, balandžio 3 d.
(BNS) — Prezidentas Valdas
Adamkus džiaugiasi sėkmin
gu Lietuvos karių dalyvavimu
tarptautinėse operacijose, ak
tyviu karininkų bendradarbia
vimu su Europos bei JAV karo
akademijomis.
V. Adamkus dalyvavo gene
rolo Jono Žemaičio Lietuvos
karo akademijos vadovybės
surengtoje konferencijoje „Ka
rininkų rengimas ir profesinis
tobulinimas".
Konferencijoje
buvo aptartas rengiamos kari
ninkų paruošimo koncepcijos
efektyvumas ir tolesnis jos
vystymas.
„Neilgai trukus Lietuvai ta
pus kolektyvinių euroatlantinių gynybos orgnizacijų nare,
j ū s tapsite tarptautinio saugu
mo institucijų atstovais, bū
site Lietuvos atstovai Euro
poje ir pasaulyje", — pradė
damas konferenciją sakė Lie
tuvos vadovas. J i s pabrėžė,
kad Lietuvos karių dalyvavi

* S u s k y s t i n t ų dujų kaina
didžiuosiuose miestuose krin
ta daug lėčiau, nei prognozavo
specialistai, o kai kur provin
* Vokietijoje, R u s i j o j e ir
cijoje dujos tekainuoja 1 Lt už L i e t u v o j e ieškotas nuo polici
litrą. Konkurencijos tarnyba jos pasislėpęs 38 metų Andjau susidomėjo suskystintų reas Nimptschke buvo sulai
dujų kainų paslaptimis.
kytas Vokietijoje. A. Nimpt
E!ta-VŽ schke, kurio verslas
buvo
glaudžiai susijęs su Lietuva,
* R u s i j o s d r a u d i m a s įvežti įtariamas nusikalstamo susi
maisto produktus gali sujauk vienijimo įkūrimu, cigarečių
ti daug didesnę šalies ekono kontrabanda
bei
mokesčių
mikos dalį. lemsiančią nuosto slėpimu. Prieš kelerius metus
lius ne vien mėsos ir pieno ga vokietis kartu su keturiais lie
mintojams. Netekę klientų tuviais buvo įsteigęs dvi bend
Rytuose, Lietuvos vežėjai pri roves - „Nimtech" ir „Tora",
versti didinti
konkurenciją kurios kelerius metus užsiim
Vakarų kryptimi, o del to susi davo susivienijimo „Reemtsjaukia nusistovėjusios trans ma" cigarečių importu į Lie
porto paslaugų kainos. Elta-VŽ tuvą ir jų gabenimu į Baltaru
siją bei Rusiją.
LR
* I š s a m i ą praėjusių metų
Lietuvos ūkio apžvalgą galite
* Praėjusių m e t ų pabaigo
atrasti naujame Ūkio ministe j e už netinkamą vadovavimą
rijos
tinklalapyje
http:l I ir netinkamą pavaldinių kont
ivww.ekm.lt Čia paskelbta ša rolę du aukšti Alytaus terito
lies ekonominės ir socialinės rines muitinės pareigūnai ne
būklės analizė apima bendrąjį teko postų, tačiau paprastais
vidaus produktą, kainas, in inspektoriais iš pradžių sutikę
vesticijas, socialinius klausi dirbti muitininkai vėliau pa
mus, užimtumą, nacionalinio noro susigrąžinti vadovų kė
biudžeto vykdymą, valstybės des per teismą.
Elta-R
skolą, užsienio prekybą, mokė
jimų balansą, taip pat atskirai
* S v e i k a t o s a p s a u g o s mi
išnagrinėtos valstybinės eko n i s t r a s Vinsas J a n u š o n i s pa
nomikos šakos - pramonė, neigė žurnalistų spėjimą, jog
energetika, žemės ūkis, miškų galbūt jis atsistatydinęs dėl
ūkis, statyba, transportas, ry spaudimo, patiriamo iš vienos
šiai, informatika, vidaus pre Kauno bendrovės. J i s paneigė
kyba. Apžvelgtas ir privatiza ir kitą spėjimą - esą jis vienas
vimas, smulkaus ir vidutinio iš Klaipėdoje statomo Diag
verslo plėtra, įmonių bankroto nostikos centro akcininkų, o fi
procedūros, integracija į Euro nansavimas centrui skirtas
pos Sąjungą. (Eltai
j a m jau esant ministru. Elta-R

mas tarptautinėse operacijose
sulaukia labai palankių verti
nimų.
„Tikiu, jog tai yra geras ir
įpareigojantis ženklas mūsų
ginkluotųjų pajėgų ateičiai.
Taip pat ir Lietuvos karo
akademijos, visos jos bendruo
menės ateičiai". — sakė V.
Adamkus.
Konferencijoje
dalyvavo
krašto apsaugos viceministras
Jonas Gečas, kr-^inoinenės va
das brigados generolas Jonas
Kronkaitis, aukštųjų mokyklų
atstovai, visų kariuomenės
rūšių ir dalinių vadai, krašto
apsaugos sistemos mokymo
įstaigų vadovai, dėstytojai,
kiti atsakingi pareigūnai.
Konferencijos dalyviai savo
pranešimuose pabrėžė kvalifi
kuotą karininkų pasiruošimo
svarbą, kvalifikacijos kėlimo
problemas ir galimybes, pasi
ruošimą
besąlygiškai
ginti
šalį, tinkamumo karinei tar
nybai atrankos sistemą.
* P e r 150 b e n d r o v i ų , užsi
imančių automobilių verslu,
dalyvaus ,,Litexpo" parodų rū
muose atidaromoje devintojoje
automobilių.
logistikos
ir
transportavimo
parodoje
..ALT-2001".
.Elta;
* P a s i e n i o policija teigia
šiais metais fiksuojanti ma
žiau kontrabandos gabenimo
atvejų per žaliąją apsaugos
juostą. P e r sausio -kovo mė
nesius pastebėti 109 tokie nu
sikaltimai, o pernai per tą patį
laikotarpį bovo 165. Praėju
siais metais rekordiškai išau
gęs į Lietuvą kontrabanda ga
bento ir sulaikyto cukraus kie
kis šiemet sumažėjo. Pasienio
policijos teigimu, tai sietina ir
su pagerėjusia rytinės Lietu
vos sienos apsauga, ir su Baltarusijojoje pakilusiomis cuk
raus kainomis. Dukart suma
žėjo ir sulaikytų alkoholinių
gėrimu.
(BM
* Greitai pradės važinėti
keturi pirmieji geltonai nuda
žyti taksi automobiliai Vil
niaus mieste. Savivaldybės
pareigūnų
teigimu,
naujoji
taksi tvarka jau šiandien
drausmina nelegaliai dirban
čius vairuotojus. Vilniuje šiuo
metu
užregistruotos
1,642
taksi transporto priemonės,
tačiau teigiama, kad realiai
mieste važinėja iki 3,000 taksi
automobilių. Mieste registruo
tos 107 taksi bendrovės. tBN'S)

Atsistatydino LRT
generalinis direktorius
Vilnius, balandžio 3 d.
(BNS) — Lietuvos naciona
linio radijo ir televizijos (LRT)
taryba antradienį priėmė LRT
generalinio direktoriaus Vai
doto Žuko
atsistatydinimo
prašymą. Laikinai generalinio
direktoriaus pareigas pavesta
eiti Radijo direktorei J ū r a t e i
Laučiūtei.
LRT tarybos nariai po tary
bos posėdžio
žurnalistams
sakė, kad per 10 dienų t u r i
paskelbti konkursą generali
nio direktoriaus postui užimti.
Pasak LRT tarybos pirminin
ko Marcelijaus Martinaičio,
konkursas gali u ž t r u k t i apie
mėnesį.
Tarybos nariai sakė, k a d V.
Žukas atsistatydino išsiskyrus
jo ir Tarybos pažiūroms į LRT
skolų likvidavimo strategiją.
Lietuvos nacionalinį transliuo
toją dabar slegia d a u g i a u nei
15 mln. litų skolos.
M. Martinaitis administraci
jos atsistatydinimą pavadino
korektišku. Jis nepaneigė gali
mybės, jog tuo atveju, jei V.
Žukas nebūtų pats atsistatydi
nęs, Taryba būtų balsavusi
dėl nepasitikėjimo LRT gene
raliniu direktoriumi.
Antradienio LRT tarybos
posėdžio oficialioje darbotvar
kėje buvo n u m a t y t a s vienas
klausimas — dėl atlyginimų
sistemos. Tarybos nariai nepa
neigė, kad tai yra vienas iš
klausimų, dėl kurių V. Žukas
buvo priverstas atsistatydinti,
tačiau, pasak jų, tai nebuvo
pagrindinė priežastis.

Iš posto p a s i t r a u k ė
susiekimo
viceministras
Vilnius, balandžio 3 d.
(BNS) - Susisiekimo vicemi
nistras Rimvydas G r a d a u s k a s
ministrui Dailiui B a r a k a u s k u i
įteikė atsistatydinimo pareiš
kimą.
Atsistatydinimo
motyvas,
pasak pranešimo, susijęs sų
derybomis dėl ..Lietuvos j ū r ų
laivininkystės"' „Lisco") priva
tizavimo.
R. Gradauskas anksčiau yra
buvęs Lietuvos vežėjų automo
biliais asociacijos
„Linava"
prezidentu . Asociacija pasta
ruoju metu protestuoja prieš
„Lisco" privatizavimą ir reika
lauja nutraukti derybas su
Danijos bendrove „DFDS Tor
Line".
* Kretingoje 16-metis pa
auglys išprievartavo penkerių
metų berniuką. iBNS)

* L i e t u v o s ir R u s i j o s pre
zidentų Maskvoje padaryti pa
reiškimai dėl tolesnės dvišalių
santykių
raidos
sustiprino
Lietuvos s a u g u m ą , mano pre
zidentas
Valdas
Adamkus.
T a i p jus (vertino drauge su Ru
sijos p r e z i d e n t u Vladimir Pu
tin Maskvoje praėjusią savaitę
paskelbtą
pareiškimą,
kad
Lietuva ir Rusija kaip lygia
teisės p a r t n e r ė s plėtos ben
d r a d a r b i a v i m ą geros kaimy
nystės d v a s i a . Lietuvos pre
zidentas pažymėjo, kad jo po
kalbyje su V. P u t i n p a s t a r a s i s
nors ir n e s l ė p ė savo neigiamo
požiūrio į sąjungą, bet neak
centavo Rusijos priešinimosi
NATO p l ė t r a i . Anot V. Adam
k a u s , d a r s u n k u pasakyti,
k a i p Rusija elgsis tolesnės
NATO p l ė t r o s akivaizdoje, bet
jis p a r e i š k ė „išankstinį pasi
tikėjimą", k a d ši šalis laikysis
abiejų p r e z i d e n t ų pareiškime
išdėstytos n u o s t a t o s , pripa
žįstančios šalių teisę pačioms
rinktis s a v o s a u g u m o garanti
j a s . (BNS)
* T ė v y n ė s s ą j u n g o s (Lietu
vos k o n s e r v a t o r i ų ) pirminin
ko, S e i m o
nario
Vytauto
L a n d s b e r g i o nuomone, šiuo
m e t u Lietuvoje pastebimas vis
a k t y v e s n i s kairiųjų jėgų sie
kis, p a s i n a u d o j a n t d a b a r t i n ė s
v y r i a u s y b ė s silpnumu ir abe
j o t i n a k a d r ų politika, destabi
lizuoti padėtį visuomenėje ir
perimti valdžią. J i s išreiškė
n u o m o n ę , k a d naujoji kairiųjų
p a s t a n g a šiuo metu nesuteiks
Lietuvai jokio stabilumo, nes
ir jie t e t u r ė t ų mažumos vy
riausybę. ,,Be to. priglaustieji
t a m e s p a r n e NATO priešinin
kai a r b a a t s i m e s . arba LSDP
t u r ė s p r i i m t i jų diktatą", prognozuoja
konservatorių
p i r m i n i n k a s . Padėtis ir meto
dai V. L a n d s b e r g i u i labai pri
m e n a 1992 metų laikotarpį,
kuris
baigėsi
monolitine
LDDP „ p i r a m i d e " ir dar nepa
m i r š t o m i s organizuoto grobs
tymo p a s e k m ė m i s .
(Elta)
* Švedijos' kapitalo įmonė
„Ericsson Lietuva" pirmą kar
tą s k y r ė p e n k i a s stipendijas
g a b i e m s Vilniaus ir Kauno
technologijos universitetų stu
d e n t a m s , studijuojantiems in
formacines technologijas. Pusę
metų k i e k v i e n a s
studentas
g a u s po 400 Lt kas mėnesį.
J e i g u jie nenuvils rėmėjų ir to
liau gerai studijuos, stipendi
jos bus p r a t ę s t o s dar pus
mečiui.
Be
to,
„Ericsson
Lietuva" kompanija Vilniaus
ir K a u n o technologijos univer
s i t e t a m s su labai didele nuo
laida, g a l i m a sakyti, pus
velčiui p a r d a v ė po du naujos
technologijos „Bluetooth" pro
graminės
bei
techninės
įrangos p a k e t u s . Ši radijo per
davimo technologija
leidžia
sujungti k o m p i u t e r i u s į vieną
tinklą 10 m e t r ų spinduliu per
mobiliuosius telefonus nenau
dojant G S M tinklo. „Ericsson"
y r a p i r m a u j a n t i komunikacijų
k o m p a n i j a , j u n g i a n t i mobilu
mo ir i n t e r n e t o naujoves ir ku
rianti naują mobiliojo interne
to erą. Ši kompanija veiklą
Lietuvoje pradėjo dar 1919-aisiais, po daugelio metų vėl
sugrįžo 1993 m. Visapusiški
„Ericsson" sprendimai aprėpia
viską — n u o technologijų ir
sistemų iki mobiliųjų telefonų
bei kitų komunikacijos prie
monių. „Ericsson" kompanija,
t u r i n t i d a u g i a u nei 100 tūkst.
darbuotojų, dirbančių 140 pa
saulio šalių, išplečia bendravi
mo g a l i m y b e s savo klientams
visame pasaulyje. (Elta)

Nr.66
K a i n a 50 c.

* Seimo p i r m i n i n k a s Ar
t ū r a s Paulauskas skeptiškai
vertina Lietuvos vežėjų aso
ciacijos „Linava" reikalavimus
sustabdyti derybas dėl Lietu
vos jūrų laivininkystes („Lis
co") privatizavimo. P a s a k Sei
mo pirmininko, jei įstatymai
bus keičiami pagal protestuo
tojų pageidavimus, apie Lie
tuvą bus sukurtas „blogas
įvaizdis ir rimti pirkėjai čia
neis". Anot A. Paulausko. į
klausimą,
ar derybos
su
„DFDS Tor Line" buvo pra
dėtos teisėtai, turėtų atsakyti
teisininkai. Vežėjų asociacija
„Linava" Vilniuje antradienį
surengė protesto akciją —
maždaug 100 asociacijos auto
mobilių važinėjo sostinės gat
vėmis. (BNS)
* Mainais į p a r a m ą parla
m e n t e , socialliberalai gali
svarstyti tam tikrų postų vy
riausybėje
perdavimą
val
dančiajai koalicijai nepriklau
sančių partijų atstovams, tei
gia Seimo pirmininkas Artū
r a s Paulauskas. Jo žodžiais
t a r i a n t , kadangi sociallibera
lai pagal koalicijos sutartį turi
teisę siūlyti kandidatus į svei
katos apsaugos ir žemės ūkio
ministrus, jie galėtų parinkti
asmenis nepriklausomai nuo
partinės priklausomybės. Pa
sak Seimo pirmininko, kuria
m a keturių į parlamentą pa
gal sąrašus patekusių partijų
atstovų darbo grupė. Ši grupė
dirbs, derindama valdančio
sios koalicijos ir opozicijos
požiūrius dėl svarbiausių Sei
mo klausimų. Naujajai sąjun
gai (socialliberalams/ joje at
stovautų Artūras Skardžius,
Liberalų sąjungai — Klemen
sas Rimšelis, Socialdemokratų
partijai — Vytenis Andriukai
tis, Tėvynės sąjungai (Lietu
vos konservatoriams) — And
rius Kubilius. Seimo pir
mininkas neatmetė galimybės,
kad prie grupės vėliau galėtų
prisijungti ir valdančiosios
koalicijos partneriai — cent
ristai, modernieji krikščionys
demokratai bei Lenkų rinki
minės akcijos atstovai. (BNS)
::

N o r s Lietuvos ir Rusijos
prezidentų susitikimas for
muoja aiškumą aukščiausia
me lygmenyje bei palankią at
mosferą konkrečia ir. bendra
darbiavimui, tačiau dialogas
su svarbiais ūkiniais partne
riais nebuvo toks sklandus,
mano Naujosios demokratijos
partijos vadovė, parlamentare
Kazimiera Prunskienė. Jos
manymu. „Lukoil" pretenzijos
į 51 proc. įmonės ..Mažeikių
nafta'" akcijų, išsakytos Lietu
vos prezidento vizito į Maskvą
metu vykusiuose pokalbiuose,
yra ..šokiruojančios". Anot K.
Prunskienės, palankesne situ
acija santykiuose su Rusijos
naftos įmonėmis susiformuotu
tuomet, jei būtų dirbama su
keliais partneriais, taip užtik
rinant alternatyvų naftos tie
kimą. K Prunskienė minėjo
kitą Rusijos naftos bendrovę „Surgutneftegaz". Be to. par
lamentarė teigė, kad Lietuvai
nereikia prarasti kontrolinio
paketo tokio masto objektuo
se, kaip „Mažeikių nafta".
Anot jos. kad trečdali akcijų
valdo JAV bendrove „Williams International" dar nieko
nereiškia", i BNS

KALENDORIUS
Balandžio 4 d.: Izidorius. Alėta.
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AUSTRALIJA
„DŽIUGO" TUNTAS MINĖJO
VASARIO 16-TĄJĄ
Melbourno „Džiugo" tunto raščiuose.
tuntininkė Rasa Statkuvienė
Anksčiau Vasario 16-tosios
(viduriniosios kartos) savo minėjimai buvo labai politi
įžanginiame žodyje užsiminė, niai. Dalyvaudavau Australi
kad australai Nepriklausomy jos partijų ir etninių bendruo
bės šventės laukia, nes tai menių atsakovų priėmimuose.
būna ilgas savaitgalis, kurį Galėjau ir galiu didžiuotis mū
šeimos praleidžia poilsiui, o sų atliktais pasiekimais, pa
mes, lietuviai, šią šventę sten pasakoti nelietuviams apie
giamės švęsti deramai.
Jaunimo Kongresus arba apie
Į užrašą „kas yra 16-oji Va chorą" — dalinosi mintimis B.
sario?", tuntininkė davė įdo Prašmutaitė.
mų atsakymą: „Kol su tėvais
„Visi turime prisiminimų.
lankydavausi (o ir dar žymiai Įdomu, ką J ū s galvojate apie
vėliau)
Nepriklausomybės Vasario 16-tos minėjimus, čia
šventė man buvo lyg pasaka arba Lietuvoje?
ir, deja, nevisiškai supranta
Tokiu klausimu užkalbino
ma. Tik Lietuvai sulaukus At esančius salėje Birutė Praš
gimimo ir mūsų dabartinė, mutaitė.
vidurinioji karta, pradėjome
H a l i n a S t a t k u v i e n ė : „Pri
suvokti, ką reiškia mūsų tau simenu, kaip mokiausi Vilniu
tai, tėvams 16-oji Vasario". R. je. Užėjus komunistams Vasa
Statkuvienė gana vaizdžiai rio 16 d. direktoriaus nurody
papasakojo apie tai — pasisa mu, man buvo pranešta, kad
kymui buvo kruopščiai pasi tą dieną nešvęsim, o bus pa
ruošta.
skaitos. Buvau kurso seniūnė
LB Australijos Krašto valdy turėjau visoms mergaitėms,
bos pirmininkė Birutė Praš- gyvenančioms bendrabutyje,
mutaitė perskaitė sveikini pranešti, kad Vasario 16-oji
mus, skirtus Nepriklausomy nebus švenčiama. Perėjau
bės šventei nuo Lietuvos Res bendrabutyje visus kambarius
publikos Seimo pirmininko ir pranešiau. Kad bus paskai
Artūro Paulausko, Pasaulio tos, tik pridėjau savo nuomo
Lietuvių Bendruomenės pir nę, kad mes neturime paklau
mininko Vytauto Kamanto, syti, nes tai mūsų tautos šven
Pasaulio Lietuvių Bendruo tė. Tą dieną auditorija buvo
menės atstovo Lietuvoje Gab tuščia, tik trys mergaitės nu
rieliaus Žemkalnio. Tarptau ėjo į paskaitas. Kitą dieną di
tinėje pašto sistemoje įstrigo rektorius — daktaras Baro
prof. Vytauto Landsbergo svei nas, kuris buvo labai susijau
paklausė:
„Kieno
kinimas Australijos lietu dinęs,
viams, todėl pavėluotai jį ga nurodymu tai buvo padaryta?"
vome. (Red. pastaba). Cituoju Visos tylėjo. Aš atsistojau ir
V. Landsbergio sveikinimą: pasakiau, „Kad mano sugalvo
„Ateina Vasario 16-oji, garbin ta švęsti Tautos šventę". Jis
ga atgimusios Lietuvos vals pasikvietė mane į savo kabi
tybės šventė. Sveikinu visus, netą. Tėviškai išbarė. Buvau
mylinčius mūsų nedidelę šalį paskutiniame kurse, iš kurio
prie Baltijos. Sėkmėje ir ne galėjau būti pašalinta. Jis il
sėkmėje ji verta mylėti, nes gokai tylėjo, o man net bloga
darėsi. Koks bus jo sprendi
jungia mus į šeimą".
Po perskaitytų sveikinimų mas" Jis prabilo: „Kad prieš
buvo LB Australijos krašto kursą turi mane nubausti.
valdybos pirmininkės praneši Vietoje savęs parink kitą kur
mas: „Būtume ne tie, kokie so seniūnę, kad užimtų tavo
vietą". Siūliau savo geriausią
esame":
„Lietuvių skautybės sąjū draugę. Po kurio laiko senu
džio nariai turi ypatingą užda įpratimu vėl reikėjo eiti se
vinį lietuvybei: gyventi lietu niūnės pareigas. Vėliau supra
vybės išlaikymo gyvenimą — tau, kad atėjūnai galingesni,
tai kunigo A. Saulaičio žodžiai negu mes savo žemėje. Mano
iš knygos „Skautiškų vienetų pasipriešinimas galėjo baigtis
vadovai ir vadovės". Lietuvių liūdnomis pasekmėmis".
Algis Š i m k u s : „Man Vasa
Skautų sąjunga yra viena iš
rio 16-oji yra modernios vals
lietuvybės pažinimo šaltinių.
Per praėjusius 54 metus, tybės atkūrimas. Esminė Ne
„Džiugo" tuntas ir jų vadovai priklausomybės ir Tautos gy
Melbourno skautams padėjo vastingumo šventė".
D a n u t ė Lynikienė: „Vasa
tobulintis lietuvybės reikaluo
se, tuo, kad aš šiandien stoviu rio 16-os Lietuvoje neprisime
Melbourno Lietuvių namuose, nu. Čia išeivijoje, prisimenu,
gimusi Australijoje iš lietuvių kaip reikėdavo eiti į minėji
tėvų ir kalbu ne tik skautų mus ir dar savo mergaites ves
vardu, bet ir A.L.B. krašto val ti. Visi mes uniformuoti skau
tiškai, o tos paskaitos ilgos,
dybos vardu.
Augant Vasario 16-oji tu nuobodžios. Bet išlaikėm ir su
Nepriklausomybės.
rėjo įtakos mano gyvenime. laukėm
Kai išgirdau, kad jaunuolis Vasario 16-oji, kaip ilgas stip
Vasario 16-tos proga iškėlė rus siūlas, kuris vedė ir pri
Lietuvos vėliavą
kokiame laikė į Lietuvos Nepriklauso
nors mieste, jaučiau pasidi mybę. Bet po 50 metų vis dar
džiavimą. Pasidarė nesunku dainuojam, šokam, veikiam
ateiti į minėjimus, į šią salę. skautai ir vis dar giedam Lie
Minėjimai nurodė pradžią tuvos himną".
naujo lietuviško gyvenimo
H e n r i k a s Antanaitis: „Kai
meto. Susitikdavome su lietu reikėdavo eiti į minėjimus, la
viais draugais, kurie gyveno bai būdavo nuobodu, nes nie
išsiblaškę po visą Melbourną. ko nesuprasdavau. O dabar?
Per minėjimus išgirstame ir Dabar kas kita. Žinau, ką tai
pamatome ką mes čia, Mel- reiškia visa širdimi už Lietuvą
bourne pasiekiame moksle, ir jos nepriklausomybę".
per premijų įteikimus ar šo
Marija Geštautienė: „Ne
kant, ar dainuojant, ar minčių išdildomas įspūdis, kaip mus
perdavime paskaitose, ar eilė moksleives 'išprausė' komjau-

..Aušros Vartų"/.,Kernavės- skaudų tunto „Saulučių" draugoves paukštytes po dailės darbelių painokų suei
gose, džiaugiasi išlaikiusios dailininkių specialybes egzaminus. Jos netrukus pasipuoš dailininkių specialylybės
ženkliukais. Paukštyčių apsupta antros eilės viduryje stovi dailininkė v.s. Vanda Aleknienė.
Nuotr. Audros I.intakienės

nimo komitetas (nors komjau
nuolė buvo tik viena iš esan
čių) už draugės gimtadienio
šventimą, ypač dainavimą Va
sario 16 d. Atseit, kaip mes
galime švęsti kažkokią Ne
priklausomybės šventę...
Įsimintina diena, kaip 1987
m. Birštone dienos metu buvo
padėtos gėlės Jonui Basana
vičiui, nors jis buvo aptvertas
aklina lentų užtvara".
Jaunimas 15-16 metų, atsa
kyti į B. Prašmutaitės klau
simą nepanoro. O gal dar ne
įsisąmonino, kas yra Vasario
16-oji?
Po įdomių atsakymų, pa
skaita buvo tęsiama. Pirminin
kė pažymėjo, kad gyvename
labai įdomiais laikais, kad
esame 21-ajame amžiuje. Kad
Lietuva prieš 10-tį metų su
sigrąžino sau Nepriklausomy
bę. Šiuo metu lengva aplanky
ti Lietuvą. O per tą laiką į
Australiją emigravo nemažai
lietuvių, praturtindami bend
ruomenes: tai dvi A.L.B. Kraš
to valdybos narės atvyko nese
niai iš Lietuvos: Irta Strazdauskienė ir Ilona Hahn. Ka
talikų Federacijos valdyboje
naujai išrinkta Joana Diburienė, kuri veda parapijos mo
kyklos vaikų darželį. Lietu
viškų laikraščių redaktorių ei
lėse yra nauji emigrantai „Tė
viškės aidų" — Marija Geštau
tienė, „Mūsų pastogės" — Rita
Baltušytė ir „Jaužinios" re
daktorius Šarūnas Vaitkus,
Melbourno lietuvių klebonas
kun. Egidijus Arnašius, Mi
šioms patarnauja du Lietuvoje
gimę: Mantas Vaitkus ir Povi
las Birštonas, ko melburniškiai nesitikėjo prieš 10 metų.
Įdomūs žmonės — įdomūs lai
kai.
Ši naujoji emigrantų banga
yra labai svarbi Australijoje
gimusiems lietuvių kilmės
jaunimui ir vidurinei kartai.
Bendravimas kartu praturti
na šių lietuvių kilmės lietu
višką gyvenimą, o kartu pade
da naujiems atvykstantiems
suprasti Australijos gyve
nimą.
Prieš akis, naujai išrinktai
A.L.B. Krašto valdybai ir pir
mininkei B. Prašmutaitei, įdo
mūs, daug darbo reikalaujan
tys dveji metai. Tikėsimės,
kad išrinkta valdyba ir pirmi
ninkė ras naujų idėjų, pasiū
lymų, kuriuos panaudos per
šiuos metus.
Jau ir dabar akivaizdu, kaip
gražiai, sklandžiai ir įdomiai
buvo pravesta Nepriklauso
mybės šventė. Laukiame dau
giau įdomių renginių.
Po paskaitos buvo pakvies
tas A. Šimkus apdovanoti
„Ateities žingsnių" skyrelio
rašinių autorius: Parapijos
mokyklos mokinius — A. ir R.
Sadauskus, M. Vaitkų ir Li
tuanistinių kursų: R. Statkų,
G. Kėvelaitę ir P. Birštoną.
Gražiai B. Brazdžionio eiles
padeklamavo sesės Jurgita ir

„SAULUTES" MOKĖSI DAILĖS
DARBELIŲ
.Aušros Vartų7„Kernavės"
tunto „Saulučių" draugovės
paukštytės, veikiančios Lemonte, entuziastingai skautauja. Savo sueigose jos ne
vien žaidžia, bet mokosi skautamokslio ir stengiasi ko nors
naujo išmokti ir savo unifor
mas papuošti naujai įsigytų
specialybių ženkliukais.
Kiekviena paukštytė turi
savo trižiedį aplanką, kuriame
laiko atliktus darbelius ir už
rašus. Jo skyreliuose jau yra
ir neseniai atlikti „Dailinin
kės" specialybei atlikti dar
bai.
Gruodžio 2 d. jų sueigon at
vyko vyr. skautė dail. Rasa
Sutkutė. Ji gražiai ir švelniai
mokė sesytes meno darbų.
Dail. Sutkutė mokė gyvulėlių,
gėlyčių ir sodybos piešimo.
Supažindino su spalvų maišy
mu ir žvelgti į aplinką ir pa
saulį daugiaspalviškai. Sesės
galėjo naudotis dail. Rasos ak
varelėmis ir išbandyti naują
meno kūrimo būdą ir priemo
nę.
Gruodžio 9 d. sueigon atvy
ko dail. Viktutė Siliūnienė ir
brolis Donatas Tijūnėlis. Dail.
Viktutė paruošė gražų darbelį
— kryžių apdailinimą. Kiek
viena sesė iš popierėlių sukli
javo kryžių ir jį apdailino nu
rodytais lietuviškais ornamen
tais. Išėjo labai gražūs lanks
tinukai. Brolis Donatas tėviš

pavarde* ir adreso, siųsdami laikraštį paiymime, iki kada prenumerata
galioja.
iii
DRAUGO III aimssarata yra
3i
1/2 metų
Metama
$38.00
$60.00
JAV
$100.00
$65.00
$46.00
Kanadoje ir kitur
(U.'Š.j $116.00
Tik fcattadianio laida;
$33.00
$45.00
JAV
. ... $60.00
$38.00
$60.00
Kanadoje ir kitur (UA)
$65.00
Užsakant i Lietuvą:
$260.00
Oro paštu
$600.00
$65.00
Reguliariu pastų "
$100.00
$85.00
Tik šeštadienio laida oro pastų
$160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paitu . $55.00
Vyriausia redaktore - Danut* Bindokten*
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rlmaslis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniai* nedirba,
• Redakcija ui skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakdja straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

ARASŽUOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tai. 815-741-3220

kai tęsė sodybos gyvuliukų ir
paukščių piešimo pamoką.
Sausio 6 d. „Saulutes" ap
lankė v.s. dail. Vanda Aleknie
nė. Molbertu, kreidomis ir
DR. PETRAS KISIELIUS
„portfolio" nešina, ji parodė
INKSTU, P0SLĖS. PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
mergaitėms dar kitą dailinin
CajntarlofHarth,
kės gyvenimo dalį. Ant mol
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
berto uždėjusi didžiulius po
630-641-2600
pieriaus lapus, paukštytes
mokė spalvų rato. Visos sesės, BIRUTĖ LPUMPUTIS, M.D.
iš anksto pasiruošusios, tapė
FeHow: American Academy of
naudodamos tik raudoną, mė
FamUy Practice
lyną ir geltoną spalvas.Kiek
ŠEIMOS GYDYTOJA
buvo džiaugsmo!
320 W. 6 1 * Ava.
(219) 947-5279
Šios dienos viršūnė — per HebąttlN 46342 F g 5 j 9| 947-62360
spektyvos mokymas. Kiekvie TEBEST^SI&SBS^ED
Vaikų gydytoja
na sesė atliko du projektus.
Pradėjome su obuoliukų pie 900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tai. 706-340-0687.
šimu ir vedimu juos tolyn. Pa
mokėlės tikslas, kaip naudoti Priklauso Palo* ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems
dydį ir spalvas, kad parodyti
Dr. Himaa NovKtda
daiktą tolumoje. Antrasis ir
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
sunkiausias projektas buvo Manualine fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos),
gamtos vaizdelis perspekty
sportinių traumų specialistas
voje. Kiekviena sesė nusipiešė 6645VV. Stanley Ave., Bamyn, IL
horizontą ir abi likusias dalis
60402, tai. 708 - 484 -1111.
Valandos kaetten, savaitgaliais
padalino į tris. Sesės suprato,
susitarus. Kafcame lietuviškai.
kad horizonte viskas šviesu, o
artėjant — juo arčiau, tuo žesnei sesytei, o ant parodo
spalvos darosi tamsesnės. Ho mojo lapo jau perspektyvinis
rizonte matėsi miškai, laukai paveikslas! Nuostabu!
ir siaurėjantis kelias, arba
„Saulučių" draugovės sesės
upė, o artumoje dideli me nuoširdžiai dėkoja sesėms Ra
džiai ir upės arba kelio plot sai, Vandai, Viktutei Siliūniemė.
nei ir broliui Tijūnėliui už la
Nors augau pas sesę Vandą, bai gražiai ir įdomiai praves
netekau žado išvydusi, kas tas sueigas. Gal šios pamokos
molberte darosi. Rodos, tik se įkvėps seses ir pasaulyje bus
kundei nusisukau padėti ma- daugiau dailininkių.
ps. Audra L i n t a k i e n ė

Dailininkė v.s. Vanda Aleknienė ..Saulučių" sueigoje aiškina paukštytei
apie perspektyvos tapimą
Nuotr Audros Lintakienes

Gintare Kėvelaitės, kun. E.
KAZIUKO MUGĖ
Arnašius, gitara pritardamas,
WORCESTER, MA
padainavo savo kūrinį, „Gin
Worcesterio skautų Kaziuko
taro" Šokėjai puikiai atliko tris mugė š.m. balandžio 8 d. —
tautinius šokius, nenuilstantis Verbų sekmadienį vyks Mairo
„Dainos" sambūrio choras pa nio Parke, 52 Quinsigamond
dainavo tris dainas. Daug plo Ave, Shrevvsbury, MA. Atida
jimų sulaukė atlikėjai. Žiūro rymas ir mugės pradžia 12
vai apgailestavo, kad minėji vai.p.p. Visi kviečiami atsilan
mo meninė dalis buvo trumpa. kyti.
Gal ateityje reiktų pakviesti ir
kitus
dalyvauti
pasirody
muose.
Dalyvi*
Iš „Tėviškės aidai"

EUOBC C. DECKER, DOS, PC.
DANTŲ GYDYTOJAS
lietuviams sutvarkys dantis už
prieinama kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.

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

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.79th Ave., rft=koryHfls,IL

Tai. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.

Chicago, IL 60652
Kab. tai. 773^71-3300
EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
Specialybe - Vidausfigųgydytojas
Kafcame •SMSSJBal
6818 W. Archer Ava. Sis. s ir e
Chteego. IL 60638
Tai 773-229-8966
Valandos pagal susitartmą

DR. L PETREUOŠ
DANTŲ GYDYTOJA
9055S.RobertsRd.,HickoryHas.lL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
TaL (708) 506-4065
Valandos pagal susitarimą

Los Angeles
Balandžio 28 ir 29 d. —
Šv. Jurgio šventės iškyla, Emma Wood State parke, Ventura, CA.

Birželio 2-liepos 8 d. —
Ramiojo vandenyno rajono
skautų ir skaučių stovykla
SKAUTŲ STOVYKLOS
„Rambyno"
stovyklavietėje,
Big
Bear,
CA.
Birželio 16-23 d. — Detroi
to skautų ir skaučių stovykla
Lapkričio 18 d. — Los An
Dainavoje.
geles skautavimo 50 metų ju
Birželio 27-liepos 8 d. — biliejinė šventė.
Ramiojo vandenyno rajono
skautų ir skaučių vasaros sto
vykla „Rambyno" stovykla DĖKOJAME RĖMĖJAMS
vietėje, Big Bear, CA.
Čikagos ir apylinkių skau
čių ir skautų tuntai, o taip pat
Liepos 7-18 d. — Čikagos
skautų ir skaučių stovykla ir Akademinio Skautų sąjū
Rako stovyklavietėje, Custer, džio Čikagos skyrius dėkoja
visiems apsilankiusiems jų
MI.
tradicinėje Kaziuko mugėje,
Liepos mėn. — LSS š.m. kovo 4 d. vykusioje PLC,
„Ąžuolo" vadovų ir „Gintaro" Lemonte. Labai apgailestau
vadovių mokyklos „Romuvos" jame, kad pritrūkome visiems
stovyklavietėje, Kanadoje.
maisto valgykloje. Taip pat
gailimės, kad pristigo vietų
Rugpjūčio 5-18 d. — Ka automobiliams statyti. Pirmą
nados rajono skautų ir skau kartą naujoje vietoje ruošiant
čių stovykla „Romuvos" sto šią mugę sunku buvo viską
vyklavietėje.
numatyti. Ateinančiais metais
tikimės nesklandumų išveng
ti, kad visiems botų smagiau
SKAUTIŠKI RENGINIAI
ir maloniau praleisti dieną
Kaziuko mugėje. Dėkojame vi
Čikagoje
siems apsilankiusiems ir tuo
Balandžio 7 d. — „Sietu prisidėjusiems prie sėkmingos
vos skautininkių draugovės mugės. Lauksime visų atei
sueiga, nuo 1-4 vai. p.p. Atei nančiais metais.
„Aušros Vartų'VnKernavės*
tininkų namuose, Lemonte.
tuntas
„Lituanicos" t u n t a s
Balandžio 21 ir 22 d. —
-Nerijos" t u n t a s
LSS Tarybos akivaizdinis po
ASS Čikagos skyrius
sėdis PLC, Lemonte.

AR UKRAINA PAVOJUJE?

DRAUGAS, 2001 m. balandžio 4 d., trečiadienis
Danutė

E. RINGUS
Ukrainos ateitimi rūpinasi
ne tik buvusios sovietų res
publikos. Paryžiaus „Nouvelle
Observatoir" priminė Lenino
žodžius: „Jeigu mes pralaimė
sim Ukrainą, neteksim gal
vos". Šiandien dėl Ukrainos,
turinčios 56 mln. gyventojų —
lygios Prancūzijai, tarp didvalstybių prasidėjo kova. Nors
jėgos tarp konkuruojančių ša
lių nėra lygios, kas nugalės,
dar neaišku. Jeigu ukrainie
čiai savo praeityje būtų para
gavę laisvo gyvenimo, jeigu
būtų patyrę nepriklausomą
gyvenimą, vakariečiams būtų
lengviau nugalėti pastangas
Maskvos, kuri siūlo ekonominį
pagerėjimą.
Ar dėl geografinės padėties,
ar dėl gyventojų charakterio,
Ukraina nesugebėjo sukurti
nepriklausomos valstybės. Po
trumpo laikotarpio, Ukrainos
užuomazgos, 10-11 šimtmety
je, Ukrainos stepes valdė lie
tuviai, po to mongolai, vėliau
lenkai, pagaliau carai ir sovie
tai.
Perestroika davė Ukrainai
pirmą progą pradėti nepri
klausomą laikotarpį. To jai vi
si linki ir padeda įvairiomis
priemonėmis. Iš visų buvusių
sovietų respublikų Ukraina
gavo didžiausią finansinę pa
ramą, ypač iš JAV. Tačiau
Ukrainos balsuotojai, kaip ir
kitų buvusių satelitų, padarė
pagrindinę klaidą, išrinkdami
buvusį „aparatčiką" Kravčuką, o vėliau Kučmą (raketų
fabriko direktorių). Kaip ir
Rusijoje, privatizacijos eigoje
vertingiausi objektai pateko į
seną aparatą, buvę viceprem
jerai apsivogė ir pabėgo į už
sienį (Lazarenko, pavogęs mi
lijonus, sėdi San Francisco ka
lėjime). Buvusi vicepremjere
cnergijai, Timošenko, opozi
cinės partijos vadovė, irgi ne
snaudė (sakoma, pasisavinusi
70 mln.), be teismo buvo pa
talpinta Kijevo kalėjime.
Didžiausia prezidento Kuč
mos" tiesėkmė prasidėjo, kai į
užšl&hį pateko jo pokalbiai su
patarėjais apie oponentų so
vietiškais būdais tardymus.
Pokalbius užrašė buvęs prezi
dentinės apsaugos majoras.
Klausantieji tų pokalbių ran
da medžiagos, kaltinančios
patį prezidentą oponentinio
žurnalisto Gongadze mirtimi.
Gongadze kaltino Kučmą ir jo
padėjėjus nesąžiningumu ir
korupcija. Maskvos ir užsienio
ekspertai tiria užrašų auten
tiškumą ir kūno, rasto be gal
vos, identitetą. Ukrainos, ir
ypač Kijevo, gyventojai suskilo
į dvi grupes: už ir prieš Kuč
mą.
Sunki ekonominė padėtis ir
Gongadze afera įkaitino ukrai
niečius, jau ir taip nelabai pa

tenkintus Kučmos valdymu.
Jie pradėjo viešai demonstruo
ti su plakatais: „Ukraina — be
Kučmos". Kučma nutarė susi
tvarkyti su oponentais sovie
tišku būdu, kas dar labiau
įkaitino demonstrantus. Ta
čiau ne tik ukrainiečius, bet ir
Vakarų stebėtojus. Prancū
zijoje, kur protestai bei strei
kai vyksta bent vieną kartą
savaitėje, su tokiomis Kučmos
priemonėmis griežtai nesutin
kama, todėl prancūzai įspėję
Ukrainos prezidentą, kad jis
dar netinka būti Europos Są
jungos nariu, kad kelias į fi
nansinę paramą gali būti
uždarytas.
Įvykius Ukrainoje labai ati
džiai stebi jos kaimynas. Iš vi
sų pusių spaudžiamam, Kuč
mai į pagalbą skuba draugas
Putin. Prieš mėnesį abu prezi
dentai susitiko pasidalinti
įspūdžiais, dėl įvykių abiejuo
se kraštuose. Bent prezidentui
Putinui atrodė, kad ne pro šalį
būtų atstatyti senus „broliš
kus" santykius. Putin pasiūlė
Kučmai sumažinti skolas už
dujas ir naftą (3 milijardai),
jeigu „Lukoil" galės nupirkti
dujų vamzdžius, vedančius į
Vakarus, jeigu tas pats „Lukoil" galės įsigyti tam tikrą
įvairių rafinerijų akcijų dalį ir
t.t. Žodžiu, Putin nori atstaty
ti griūvančią imperiją ne kar
du, bet „komunistišku kapita
lizmu".
Be energetikos pramonės
Putin siūlo Ukrainai atgaivin
ti bendradarbiavimą tarp už
darytų fabrikų abiejose šalyse.
Nauji fabrikų savininkai Uk
rainoje, nors ir matydami pa
vojų savo kraštui, kapituliuo
jaKas gali išgelbėti Ukrainą?
Daugelis mūsų atsimename
JAV prezidento Gerald Ford
žodžius Varšuvoje: „Lenkija
yra laisva"; prezidento George
Bush Kijeve: „Ukrainai nėra
reikalo skubėti su nepriklau
somybe". Apie prez.Clinton ir
jo politiką Rytų Europoje ne
verta kalbėti, nes jos nebuvo,
nors laikotarpis buvo ypač
svarbus.
Priekyje vėl ne kas kitas,
kaip popiežius Jonas Paulius
II. Jis Lvovą ir Kijevą planuo
ja lankyti šių metų vasarą.
Toks žingsnis Maskvos metro
politui nepatinka. Kaip prieš
priešą, patriarchas šaukia
pravoslaviško tikėjimo atstovų
suvažiavimą Kryme tuo laiku,
kai popiežius vizituos Ukrai
ną. Ukrainos patriarchas, su
Konstantinopolio
hierarchų
pritarimu, bando platinti nau
ją mintį: sujungti visus krikš
čionis į vieną ekumeninę Baž
nyčią, kuri nebūtų vadinama
pravoslaviška, nes į jos sąsta
tą įeitų unitai. Kijevo patriar-

DON KICHOTAS
ATVYKSTA Į VILNIŲ
•

-

Balandžio pirmoji diena
ANATOLIJUS KAIRYS
Nr.5

•

Ir šį rytą ant palangės nusileido balandis su mėlynu
kaspinėliu, raštelis po kaklu. Nuvijo. Kartais jis šauna
į orą, bet balandžiai drąsūs ir kompromisų nepripa
žįsta. Jie savo pareigas atlieka daug sąžiningiau, negu
pats vyr. komisaras. Nubaidytas balandis neskrenda
toli, o purpteli ant vyr. komisaro žmonos palangės. Ši
atidaro langą, nuriša kaspinėlį su rašteliu, pabučiuoja
švelnutį snapelį, pabarsto ant palangės kruopų ar ki
tokio lesalo.
Taip atsitiko ir šį rytą, bet į stalčių raštelio nemetė,
kaip daro paprastai — tokių raštelių prisipildė pusė
stalčiaus. Atvyniojo ir perskaitė: „Skubiai atvykite.
Kažkoks Don Kichotas, siunčiamas Ispanijos kara
liaus Pilypo III, atvyko į Vilnių. Jis puolė Adomo Mic
kevičiaus statulą. Dabar jis ilsisi prie paminklo, atro
do negyvas".
Tokio pranešimo trenktas, vyr. komisaras nebaigė
skusti barzdos, užsimetė tarnybinį švarką su visais
medaliais, lyg ir nesąmoningai užkorė Gedimino IV
laipsnio ordiną ant krūtinės, gautą už gerą pareigų
ėjimą, pasiėmė tris jo rezidenciją saugančius vyrus,
sėdo į naujutėlę volgą ir dūmė prie Adomo Micke

Bindokienė

Kaip smulkūs aukso
grūdeliai

Velykaičių marginimo pamokos Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje — j a u tradicija Tad ir šiais me
tais pamokos vyko kovo 31-baIandžio 1 d. Joms vadovavo (kaip ir kasmet) tautodailininkė Uršulė Astrienė. Nuo
traukoje iš kaires: buvęs Lietuvos ambasadorius JAV ir Kanadai dr. Alfonsas Eidintas, Don Astras, liaudies
menininkė Uršulė Astrienė, Don Astro žmona ir folkloro ansamblio „Delčia" vadovė Aušra Velickaite.

K O R U P C I J A VALDŽIOS S L U O K S N I U O S E
Palyginti su kitomis Rytų ir Ukrainoje (32; bei Latvijoje
Vidurio Europos valstybėmis, (30). Mažiausiai aukščiausio
korupcijos lygis aukščiausiuo lygio valdžia korumpuota Veng
se valdžios sluoksniuose Lie rijoje bei Slovėnijoje, kur ko
tuvoje nėra didelis, tačiau rupcijos indeksas yra 7.
valstybės žemesnio lygio biu
Skaičiuojant šį indeksą ver
rokratinėse struktūrose ko tinami tokie rodikliai, kaip ga
rupcija paplitusi labiau nei ki limybė pirkti rinkėjų balsus,
tose dviejose Baltijos valsty vykdomosios valdžios sprendi
bėse, teigia Pasaulio banko ži mus, įstatymų leidybą, teismo
novai.
sprendimus, nelegalų politinių
Lietuva, kurios korupcijos partijų finansavimą.
aukščiausiuose valdžios lyg
Pasaulio banko tyrime buvo
menyse indeksas yra 12, pagal įvertinta ir žemesnio lygio ko
šį rodiklį yra vienoje gretoje rupcija. Pagal pajamų dalį,
su Čekija (11), Estija (10) arba kurią įmones moka įvairių
Lenkija (12).
biurokratiniu struktūrų dar
Korupcijos lygio Vidurio ir buotojams, Lietuva, kur šiam
Rytų Europos valstybėse įver tikslui skiriama apie 3 proc.
tinimas, jos priežastys ir pa pajamų, viršija vidutinį lygį
sekmės pateikiamos Pasaulio Baltijos valstybėse, kur jis yra
banko apžvalgoje „Kova su ko 2.2 proc., Lietuvoje — 3.7
rupcija pereinamojo laikotar proc.
pio šalyse", kuri buvo pristaty
Labiausiai nuo korupcijos
ta Seime.
biurokratinėse
struktūrose
Apžvalgoje pateiktais duo kenčia naujos bei mažos įmo
menimis, aukščiausias korup nės.
cijos lygis valdžios viršūnėse
Pasaulio banko tyrimas pa
yra Azerbaidžane (indeksas rengtas remiantis 1999 metais
41), Moldovoje (37), Rusijoje ir vykdytu Verslo aplinkos ir
įmonių veiklos rezultatų tyri
čhatas nori galutinai atsikra mu. Jį Pasaulio bankas atliko
tyti priklausomumo Maskvai, bendromis pastangomis su
{vairiose vietovėse jau pasi Europos rekonstrukcijos ir
reiškia tarpreliginiai konflik plėtros banku. Tyrime dalyva
vo apie 3,000 įmonių savinin
tai.
I dabartinę Ukrainos padėtį kų ir vyresniųjų vadovų iš 22
rimtai žiūri nauja Amerikos pereinamojo laikotarpio vals
vyriausybė. Numatomi dažni tybių.
Lietuvoje tyrimo vykdytojai
pasitarimai
viceprezidento
Diek Cheyney, Condolezza Ri- 1999 m. birželį apklausė 112
ce ir Colin Powell, su įvairiais įmonių savininkų bei vadovų.
Ukrainos valstybiniais parei
(BNS)
gūnais. Balkanų pavyzdys ro
do, kad ankstyva preventyD R EIDINTAS IŠVYKO
vinė veikla teritorijose, ku
Į LIETUVĄ
riose yra tautinių ir religinių
skirtumų, negali būti igno
Ambasadorius Alfonsas Ei
ruojama. Ukrainoje (rytinėje) dintas praėjusį penktadienį,
gyvena 12-15 mln. rusiškai kovo 30 d., po dviejų su puse
kalbančių, o Krymo pusiasalis mėnesio JAV, išvyko atgal į
nori vėl prisijungti prie Rusi Lietuvą. Dr. Eidintas atliko
jos. Pilietinis karas tarp uk- mokslinius tyrinėjimus Warainietiškai ir rusiškai kal shington Holokausto muzie
bančių yra tolima, bet reali, juje, kur yra sukaupta labai
galimybė.
daug žydų tautos martirologi

vičiaus paminklo.
Nuo Don Kichoto didvyriškos kovos su paminklu —
kaip žinome, jis nėra pralaimėjęs nė vienų kautynių —
praėjo geros trys valandos. Per šį laiką Sančo Pansa
gydomas kilnusis riteris iš La Manšos beveik pasveiko
ir savo jėgomis užsėdo ant savo Rosinanto, irgi jau
sustiprėjusio. Sančo pataisė ietį —ji iš tiesų kaip nau
ja. Reikėjo parodyti daug sumanumo ir patirties. Lip
dė gabalą prie gabalo, tepė balzamu ir varžtais veržė,
mokėjo, nes taip atsitinka jau ne pirmą kartą.
Don Kichotas, gavęs sutaisytą ietį, pasirengė naujai,
dar įspūdingesnei kovai, kurią jau buvo numatęs prie
vienos bažnyčios, esą ten susispietę visi jo priešai,
pabėgę iš Ispanijos. Kada Sančo Pansa priminė savo
ponui jo buvusią kovą ne su kariuomenės vadu, o ge
ležine statula, Don Kichotas jam atsakė: „Tavęs, mano
drauge, aš negaliu išmokyti. Esi gimęs visai be inteli
gencijos Ne geležinis paminklas ten buvo, o kariuo
menės vadas, iš baimės palindęs po krūmu ir paskuti
niu momentu pasivertęs statula mane suklaidinti. Jis
gavo kas jam buvo skirta".
Vyr. komisaras atvykęs su palydovais į nelaimės
vietą ir pamatęs iš tiesų keistą, ne šio amžiaus raitelį
su kardais, šarvais, iškelta ietimi, neįžiūrimu veidu,
šaltai paklausė:
— Kas tamsta būsi?
— Aš esu Don Kichotas, Ispanijos riteris, o kas būsi
tamsta, jūsų kilnybe?
— Aš — policijos vyriausias komisaras.
— Nelieskite manęs, kimūs ponai, ir nesislėpkite

jos medžiagos. Muziejaus bib
liografijos — knygų ir doku
mentų
skyriuje — apie
Lietuvą yra apie 160 knygų,
parašytų žydų istorikų ir
įvairių autorių. Daugelyje tų
memuarų, kaip pastebi dr.
Eidintas, „lietuvių atžvilgiu
yra užimama puolamoji pozici
ja, tad jau būtų pats laikas lie
tuviams pradėti skaityti ir
studijuoti žydų literatūrą, sie
kiant suprasti žydų tragedijos
esmę ir žydų kaltinimus". Dr.
Eidintas numato ta tema pa
ruošti straipsnį ir gal parašyti
knygą. Jo apsilankymas Washingtone, o ta proga ir Čika
goje bei Los Angeles, sutapo
su Holokausto muziejuje šiuo
metu vykstančia paroda, ku
rioje nemažai vietos skiriama
Lietuvai, 1939 m. priglaudu
siai apie 12,000 iš Lenkijos
pabėgusių žydų. Kai kurie jų,
gavę Japonijos konsulo Kaune
vizas, eventualiai išsigelbėjo
Vakaruose, (rk)

* Valstybinio Vilniaus
Gaono muziejaus surinktais
duomenimis, nacių okupacijos
metais mirčiai pasmerktųjų
žydų gelbėjime Lietuvoje daly
vavo 2,700 žmonių. Jie įvar
dinti visuomenei pristatytoje
knygoje „Žydų gelbėjimas Lie
tuvoje II pasaulinio karo me
tais 1941-1944 metais (pavar
džių rodyklė)". Pasak leidinio
sudarytojos, muziejaus žydų
gelbėjimo ir atminties įamži
nimo skyriaus bendradarbės
Viktorijos Saukaitės, faktai
šiam leidiniui buvo rinkti 10
metų, naudojant Lietuvos, Iz
raelio, Italijos, JAV, Kanados,
Lenkijos. Vokietijos ir kitų
valstybių šaltinius. Muziejaus
direktorius, Kovo 11-osios ak
to signataras Emanuel Zin
geris įžanginiame žodyje tei
gia, jog „šioje knygoje po kruo
pelę surinkti ir iš nebūties pa
kelti kruopščiai patikrinti is
toriniai faktai''.
IBNS>

Nelengva mažoms tautoms,
kurioms lemta gyvuoti didžių
jų, praeityje pasižymėjusių
grobuoniškais kėslais, kaimy
nystėje. Lietuva yra kaip tik
tokioje padėtyje. Šimtmečiais
įsprausta tarp Rusijos ir Vo
kietijos, spaudžiama Lenkijos,
kuri nuolat kėsinosi ne tik at
siriekti riekelę Lietuvos terito
rijos, bet ir visą tautą asimi
liuoti, išmoko pasinaudoti
kiekviena palankesne aplin
kybe, kuri padėtų išlikti.
Tik tokių „palankesnių ap
linkybių" ir lietuvių tautos
ryžtingumo dėka, Lietuva vis
iš naujo statė svetimųjų su
griautus savo laisvės rūmus,
kiekvieną kartą tikėdama,
kad pagaliau tie rūmai išliks.
Vien tik praėjusio šimtmečio
būvyje net tris kartus. Visi no
rime tikėti, kad tas „trečiasis
kartas", džiaugsmu sudrebi
nęs ir savuosius, ir svetimuo
sius 1990 m. kovo 11-ąją,
įtvirtins Lietuvos valstybin
gumą ir nepriklausomybę vi
siems laikams.
Tačiau ir šį kartą kažkur už
horizonto, tarytum grėsmingi
debesys, rikiuojasi Jeigu": jeigu patys lietuviai, besistum
dydami dėl svarbesnės vietos
partijoje ar valdžioje, nesu
griaus dar nespėjusio sutvir
tėti laisvės rūmo; jeigu tie di
dieji kaimynai neišsprogdins
jo pamatų; jeigu...
Tiesa, šiuo atveju pavo
jingas kaimynas yra tik ry
tuose. Kol kas jokių ypatingų
pavojaus ženklų ir iš jo nema
tyti, bet, kaip praeitis parodė,
dėl to nedera per daug džiū
gauti. Kai kas aštriai kritikuo
ja Lietuvos prezidentą, kad,
neseniai
besilankydamas
Maskvoje, labai saldžiai liaup
sino Rusijos prez. Putin „de
mokratiškumą" ir visas kitas
„dorybes". Bet — ar kitaip
prez. Adamkus galėjo kalbėti?
Geriau juk kupinas šaukštas
medaus negu mažas lašelytis
deguto. Tad ir pirmasis diplo
matinis vizitas praėjo sklan
džiai. Nors apčiuopiamesnių
susitarimų nepasiekta, bet pa
liktos durys tolimesniems dia
logams, būtiniems taikiam
dviejų kaimyninių valstybių
bendravimui. Dėmesio vertas
prez. Vladimir Putin pasiir

pakviesta kandidate į NATO?
Galima tuo tikėti, galima ir
netikėti, nes iš Kremliaus to
kie tvirtinimai ne kartą pasi
girsdavo. Kartu su užuomi
nomis, kad prez. Putin siūlo
vakariečiams vienokią ar kito
kią nuolaidą, lengvatą, pa
slaugą su sąlyga: Baltijos vals
tybėms durys į NATO turi
būti uždarytos!
Antra vertus, ar lietuviai
sau ne per daug kredito ski
ria? Argi tikrai tikime, jog Ru
sijai Lietuva tokia gyvybiškai
svarbi, kad dėl jos nuolat sielojamasi, deramasi, net su
trinka santykiai su JAV ar
kitomis Vakarų demokratijo
mis?
O vis tik Lietuvos noras nuo
galimų politinių bei agresinių
audrų rasti prieglobstį po
NATO skėčiu yra nenugali
mas ir nesustabdomas. Nepai
sant savos tautos abejingumo,
Maskvos grasinančių užuomi
nų ir kai kurių svarbiųjų Va
karų Europos valstybių delsi
mo, Lietuvoje pasiruošimo na
rystei NATO darbai neįstring a n e t s u n k i u e k o n o m i n i u me_
t u T a d ir meS) u ž s i e n y j e g y ^ .
nančioji tautos dalis, ieškome
savo tėvynei draugų, sielo
jamės kiekvienu neigiamu at
siliepimu Vašingtone, džiau
giamės, kai tie atsiliepimai
yra teigiami.
Vienas tokių — šios savai
tės pirmadienį (04.02) iš
spausdintas „The New York
Times" dienraštyje: Antony J.
Blinken straipsnis „NATO
Needs to Grow". Straipsnyje
teigiama, kad, šiek tiek at
vėsus Maskvos-Vašingtono bi
čiulystei, gali aštriau pasi
reikšti Rusįjos priešiškumas
tolimesnei NATO plėtrai, ypač
įjungiant Baltijos valstybes.
Kadangi iš visų trijų valstybių
Lietuva yra geriausiai pasi
ruošusi narystei, jos pusėn ir
būtų nukreiptas priešiškas
Maskvos nusistatymas. Ta
čiau tik šis aljansas gali at
nešti pastovumą ir taiką visai
Europai, dar deramai nespė
jusiai atsigauti iš šaltojo karo
pasekmių. Baltijos valstybių
įjungimas į NATO yra visais
atžvilgiais šiam aljansui nau
dingas. Naudingas jis būtų ir
Rusijai, nes užtikrintų vaka
rinių sienų saugumą, suteiktų
patikimus verslo partnerius,
gerbiančius demokratijos prin
cipus. Prez. Bush vyriausybė
turi nepasiduoti Maskvos rei
kalavimams ir siekti, kad
NATO plėtra būtų tęsiama.
Šis straipsnis — tikra
„aukso kruopelytė" Lietuvai.

sakymas, kad jis iš esmės yra
už „kiekvienos valstybės lais
vą apsisprendimą", jeigu ji
siekia narystės NATO.
Ar tai taip pat buvo sakinys
iš Rusijos prezidento „diplo
matinio žodyno"? Ar iš tiesų
Maskva nusileistų, jeigu 2002
m. Lietuva (arba visos trys
Baltijos valstybės kartu) būtų
vienas už kito. Aš jus atrasiu bet kur ir bet kada. Aš kovoju ir kovosiu už pažemintus, alkanus ir su
Turėsite atsakyti mano jėgai ir šiam kardui, kuris vie žeistus, kurie reikalingi globos ir paramos, už našles ir
nu kirčiu nuima šimtą galvų! Žinokite, lordai, kad aš našlaites, nekaltas mergaites, suviliotas, parduotas,
esu neįveikiamas, visų dievų palaimintas riteris iŠ La paslėptas apgavikų, užpuolikų, išnaudotojų ar prievar
Manšos garsiojo miesto, kilęs iš Apvaliojo stalo Ispani tautojų. Visa tai aš darau Ispanijos karaliaus Pilypo
jos riterių luomo. Aš keliauju po visą pasaulį ir ginu III, nuėjusio į dangų prieš 400 metų, įsakymu.
nelaiminguosius, nuskriaustuosius ir neturtinguosius.
Vyr. komisaras taip pat atrodė riteriškai: krūtinė
Ar jūsų galvos su karūnomis ar su nuvytusių žirnių
medaliuota, juostelėmis dekoruota, pasižymėjimo
vainikais — mano kardas nuims be pasigailėjimo.
ženklais nusagstyta, Gedimino PV laipsnio ordinas
— Jis pamišęs, — burbtelėjo pats sau vyr. komisa švytravo, buvo įspūdis, kad turima reikalo su kilnios
ras.
linijos asmeniu. Jo sargyba iš trijų stambių vyrų nau
— Aš taip pat esu burtininkas ir alchemikas, — tęsė jomis uniformomis ir automatais, kuriuos Don Kicho
kalbą kilnusis riteris Don Kichotas. — Aš žinau, kas tas palaikė laukinių žmonių kuokomis, atrodė ne
yra padaręs neatleidžiamą nusikaltimą ar rengiasi tai įveikiami. Sančo Pansa nedrįso ištarti žodžio, jam vyr.
padaryti. Toksai bus nubaustas sunkia mirties baus komisaras galėjo būti pats karalius ar imperatorius,
me už Visagalio ir valdžios nevisagalės įstatymų lau kova bus beprasmiška, jeigu jo ponas bandys prasi
žymą. Mano didžioji misija yra globoti našlaičius, pa mušti jėga. Suėmimo Sančo nebijojo, patikrins doku
liegėlius, neteisingai nubaustus kalinius. Pasitraukite mentus ir paleis, nors jokių dokumentų neturėjo, iš
nuo manęs toliau, nesvarbu, kaip jūs būtumėt kilnūs, skyrus bevertį karaliaus Pilypo III raštą.
atėjo jūsų atsiskaitymo valanda ir aš esu pasirengęs ją
— Tamsta areštuojamas, — sušuko vyr. komisaras.
įvykdyti.
— Bėk iš akių, pone kilnybe, jei brangini savo galvą,
Ir jis pakėlė ietį smūgiui.
— rėžė visu balso aštrumu Don Kichotas. — AŠ nu
— Jis tikrai neviso proto, mes privalome jį areštuoti, galėjau šimtus milžinų, o tave aš sutrinsiu į miltus be
— pakartojo vyr. komisaras. Bet susilaikė.
girnų! Ir iš tavo plaučių padarysiu kotletus, kuriuos
— Kokiu reikalu jūs atvykote į Vilnių, — dar pa labai mėgsta šis asilas. Veskite mane pas karalių. Aš
klausė.
noriu su juo kalbėti kaip lygus su lygiu. Ir greičiau!
— Aš atvykau į jūsų kraštą skelbti teisybės, bro
Jis tebelaikė ietį,nukreiptą į vyr. komisaro krūtinę.
lybės ir lygybės idealų. Visiems žmonėms, kilniems ir
— Mūsų karalius mirė prieš 700 metų, — bandė juo
prastiems, didžiaūgiams ir mažaūgiams, piniguočiams kauti vyr. komisaras, — labai apgailestaujame.
ir beturčiams, sėdintiems aukštai ar gulintiems žemai.
Bus daugiau
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BENDRUOMENĖS
SUKAKTUVINIAI METAI (VII)

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDUUS PUMPUTIS

BRONIUS NAINYS
Kultūrinė veikla (2)
ma tauta, brukama kažkokia
homo sovieticus bjaurastis,
Visiškai kitoks JAV LB kul Vakarų pasaulio lietuviai kū
tūrinės veiklos vaizdas sušvi rė, vystė, puoselėjo ir vartojo
ALTrrjMOMJO.rSMU^EAra
to po Lietuvos išsilaisvinimo. tik tautinę kultūrą. Tautos
IR GYVYBES DRAUOMAS.
Dar laisvėjimo laikotarpiu čia laisvės užtikrintąją, tautinių
AgontM Frank Zapote tr Off. Mgr. Auka*
pradėjo lankytis pavieniai kultūros vertybių kūrybą sa
S. Kam kalba totuviskai.
FRANKZAPOUS
kultūrininkai — dailininkai, voje žemėje saugojančią vals
3208
1/2 We«t 96th Straat
solistai, nedidelės dainininkų, tybe okupantui sunaikinus,
Tst (708) 4248664
muzikantų grupės. Vėliau pa išeivija jautė pareigą tas
(778) 881-6864
sirodė ir chorai. Lankėsi, kas vertybes puoselėti už Lietuvos
Kalame visų rūšių „sidings",
tik panorėjo ir kur panorėjo, ribų. Kiek galėdama, suge
„soffits", įdedame
nes tuo laiku kvietėją surasti bėdama bei suspėdama, ji kū
Dabartinės
JAV
LB
Krašto
valdybos
narių
dalis.
Iš
kairės:
dr.
R.
Kriaučiūnas,
J.
Ardys,
T.
Gečienė,
B.
Jasaitie
lietvamzdžius
(gutters) ir
nebuvo sunku. Tada Lietuvos rė ir naujas. Per tuos 50 metų
nė, pirm. A Gečys, R. Pliūra.
dengiame
stogus.
Skambinti
kultūra kažkokiu būdu turėjo sukurta čia daugybė vertingų
valdiškų rublių, kuriais galė grožinės literatūros, dailės, teatrams tinkamos dramos jų matais matuojant, ji tokia laiką stebime, padedame, pra
Romui tel. 630-774-1025.
jo apsimokėti Aeroflot bilietus. muzikos kūrinių — daugumas parašymu konkursui (vykdo silpna, kad nustelbti gal ir ne ėjus darbo sutarties terminui,
STASYS
CONSTRUCIION
Kvietėjai turėjo apmokėti tik tik tautinėmis temomis, be Los Angeles Dramos sambū bėra ko. Tegul tai būna jų kai kuriems darbo sutartį
Staliaus darosi, rūsių, vonių ir
vietines keliones. Pastoges raudonų, rudų, tautą naiki ris), numačiusi ruošti bendrą mastai, bet, vėl kartoju, mums pratęsiame, o kai kuriuos at
virtuvių įrengimas; priestatai;
irgi nebuvo sunku rasti, nes nančių kosmopolitinių ar kito dainų - tautinių šokių švente, ji lietuvių tautos gyvybės pa leidžiame. Gimnazijoje dirba
keramikos plytelės; "sidnos",
'soffits*, •decks", •gutters", plokšti
JAV lietuviai svečius iš Lietu kių kvapų — mokslo veikalų, vyskupo M. Valančiaus minė laikytoja už Lietuvos ribų, ri du jėzuitai ir dvi vienuolės.
ir 'shingle" slogai; cementas,
vos mielai priglaudė, vaišino, ypač humanitarinėje, filoso jimą (jos ruošiami minėjimai kiuojanti save šalia kito tokio
dažymas. Turiu darbo draudimą.
Jeigu nors vieną gerą užau
vežiojo ir dar apdovanojo. Pa finėje srityje. Gerų, dokumen apkeliauja po tuziną JAV lie paties šaltinio — lietuviško giname tėvelį ar mamyte, vadi
, S.Benrit, teL 630-241-1912.,
matėme ir išgirdome Čia vis tuotų knygų parašyta istori tuvių telkinių), kasmet ruošia švietimo. Tad, šią kuklią ap nasi verta... 2000 m. tik vie
Wiodow Waahen Needed!
ko: gerų dailės kūrinių, pa nėmis ir politinėmis temomis poezijos dienas, parūpina (iŠ žvalgą baigdamas, ir kreipiu nas mokinys neįstojo į aukš
40.000
per year. We need 100crcws.
saulinio garso solistų ir — lietuvių ir anglų kalba. Lietuvių fondo) pinigų premi dėmesį į visus šios srities tąją, tačiau stos dar kartą
No exp. necessary. Will train. Mušt
estradinių niekniekių. Viskas Daug ėjo kasmetinių periodi joms ir suruošia įspūdingas darbuotojus, palaikytojus, rė šiais metais.
have valid driver's license and transportatjon. Mušt befluentin Enelish.
buvo gera, gražu, nes buvo iš nių leidinių, tarp jų ir JAV LB premijų įteikimo šventes, nau mėjus, ypač esamus ir būsi
— Papasakosite vieną
LA. McMahoo Wlndo» Washing,
Lietuvos, iš ilgai vargusios, anglų kalba leidžiamas „Žmo jų knygų sutiktuvių popietes, mus kultūrininkus iš Lietu
TeL 800-820-6155.
kitą dalyką apie VJG, ku
kentėjusios, mūsų išsiilgtos gaus teisių pažeidimas" oku kitus proginius minėjimus, vos: padėkite mums tą darbą
ris gal neįprastas ar neži
okupuotos tėvynės. Buvo ir puotoje Lietuvoje. Daug metų naujų talentų pasirodymus. tęsti. Remkite taip pat, kaip
— Privati praktika turi
nomas?
naudinga: patyrėme daug ėjo keli modernūs, vakarie Bet pats svarbiausias ir sun remiame mes, arti prie jos ar
daug
daugiau sunkumų su fi
— Gimnazija vadovaujasi
nauja, iki šiol negirdėta, ne tiški kultūros, visuomenės, po kiausias jos darbas, Lietuvos toliau stovintieji, kaip remia
nansavimu,
tačiau privati mo
ugdymo organizavime ne tik
žinota. Bet greitai ėmė rody litikos žurnalai (kai kurie ei menininkų (solistų-chorų), ir Lietuvių fondas, iš kurio mes
kykla
yra
ugdymu ir auk
LR Švietimo ir Mokslo minis
tis ir kita pusė: akivaizdžiai na ir dabar). Periodikoje — tik pačių didžiųjų, koncertai, visad norime daugiau, ir pa
lėjimu
perspektyvesnė.
Kauno
terijos programa, bet ir tarp
buvo stelbiama mūsų pačių laikraščiuose, žurnaluose — siuntinėjami po mažesnius dėkite dirbti, kaip dirba mū
jėzuitų
gimnazija
planuoja
tautiniais jėzuitų švietimo
kultūrinė veikla.
daug straipsnių, ypač įžangi Bendruomenės padalinius. Tai siškiai — ypač mūsiškės šio principais. Pvz.: mūsų gimna taip pat tapti privačia.
Lyg pasimetusi liko ir Lietu nių, parašytų tautinėmis, vals jiems didelė atgaiva. Tokius švyturio nešėjos
Lietuvių zijoje mokiniai valosi klases
Mes gal padarėme klaidą,
vių Bendruomenė. Ji kažkaip tybinėmis, žmogaus teisių koncertus ruošdama, Kultūros Bendruomenės sudėty ar ša patys; turime 25 globojamus kad iš karto nedarėme valsty
atsirado nuošaly. Naujovių bei laisvių temomis. Taip pat taryba turi daboti ir reikia lia jos. Ir nė joks darbas, nė senelius, jiems mokiniai ne binės mokyklos, nes tikėjomės
ištroškusi, lietuviškoji publika ir paskaitų seminaruose, su mos „politikos": pusiausvyros vienam, čia negali būti juo šioja sriubą ir duoną į namus; normalaus finansavimo. Ta
jos kultūrine veiklą staiga' važiavimuose, konferencijose, tarp JAV lietuvių kultūros das, nes kiekviena jo smulk mokiniai atlieka 120 vai. čiau mūsų gimnazijos pastan
pamiršo ir pagrindinį dėmesį gvildenančių tautos, valsty darbuotojų ir atvykėlių iš tė menėlė — vaistas lietuvių tau praktiką (vaikų namai, sene gomis nuo 2001.09.01 Lietu
skyrė čia nuolat zųjantiems bės, laisvo žmonių gyvenimo vynės, juk mums nepaprastai tai, palaikantis jos gyvybe. lių globa, ligoninės); mokiniai voje bus finansuojamos visos
kultūrininkams iš Lietuvos, bei kūrybos temas. Ar tai svarbi ir mūsų pačių kultū Mums reikia lietuviškos kny dalyvauja tarptautiniuose pro tradicinės religinių bendruo
kurie, žinoma, būdami prana menkas, išeivijos sukrautas, rinė veikla, nes, kaip ir šioje gos, lietuviško laikraščio, lie jektuose. Šiuo metu grupė mo menių švietimo įstaigos, kaip
šesni, išdidžiai pradėjo mus ir kultūrinis turtas, puoselėjan skiltyje jau kelioliktą kartą tuviškos muzikos, lietuviškos kinių išvykusi į Italiją, tuo ir visos Lietuvos mokyklos.
pirštais badyti, ypač teatro tis skirtingą negu Lietuvoje minėta — ji mūsų gyvybė ir dainos, lietuviškos dailės, lie pačiu italai atvyksta į Lietuvą Atverstas naujas puslapis Lie:
srityje, ėmėsi rodyti čia net požiūrį į tautą, valstybę, o taip negali būti nustelbta.
tuviško tautinio šokio ir — vi kovo 26 d. (jų 30 žmonių); Vo tuvos švietime.
O tai jau kelia ir kitą, šiuo sa tai puoselėti — lietuviško kietijoje stažuojasi vokiečių
mūsų patiems vyriausiems pat ir į patį žmogų — paliki
— Kiek tenka suprasti,
patį rimčiausią, žodžio, nes tik visų šių sude kalbos mokytoja; birželio mėn. Lietuvoje, ialia dviejų jė
nebeatpažįstamus klojimo te mas, kuriuo ypač naudinga laiku gal
atro „šedevrus". Tačiau netru naudotis Lietuvai, pusšimtį klausimą, kas dabar iš tikrų damųjų dalių junginys tegali vyksta 10-12 mokinių (2 sa zuitų gimnazijų, dar veikia
kus toji, staiga iškilusi, banga metų neturėjusiai galimybės jų yra toji JAV lietuvių kultū sudaryti Lietuvoje — lietuvių vaitėm) į St. Blaseen gimna katalikų pranciškonų gim
pradėjo slūgti. Lietuvos eko tokį kraitį susikrauti. Artai ra, kuri negali būti nustelb tautinę visuomenę, išeivijoje ziją; liepos mėn. atvyksta nazija Kretingoje ir mari
nominei padėčiai pasikeitus, dėmesio neverta pasiūla Lie ta? Lietuvos kultūrininkams, — Lietuvių Bendruomenę.
moksleiviai iš Vengrijos, Vo jonų vedama gimnazija
sutriko ir menininkų kelion tuvai? Ar ji tai supranta? Gai
kietijos dvasingumo progra Marijampolėje. Ar katalikų
pinigiai. Išeivya, nepaprastai la, kad kol kas daugybė to tur
mai į gimnazijos stovyklą; vie gimnazijos Lietuvoje palai
Lietuvos kultūrinių naujovių to išblaškyta, nesutelkta, tin
na mokinė, mūsų geradario ko ryšius? Ar jos admi
troškusi, greit jomis prisisoti kamai neapdorota. O sutelkta
dėka, gauna stipendiją ap nistruojamos
Katalikų
no ir, žymiai išrankiau pradė dalis, deja, pakliuvusi tikrai
mokėti mokslų išlaidas.
Bažnyčios? Kam jos pa*
jusi žiūrėti į tautiečių siūlo ne ten, kur reikia ir tarnau
— Kokie ryšiai tarp Vil valdžios?
mą meną, pamažu ėmė sukti janti tik kažkieno asmeni
niaus j ė z u i t ų ir Kauno jė
— Visi m e s priklausome
„atgal pas savus". Ūmai įsi- niams siekiams. Tai Bendruo
Kun. Antanas Gražulis, SJ, bar darbas, gimnazija, stovyk zuitų gimnazijos? Kokie katalikiškų mokyklų asociaci
plieskes „privatus" kultūrinis menės dėmesio ir skubaus yra Vilniaus jėzuitų gimnazi la, statybos, remonto — atsta panašumai ir skirtumai?
jai ir dalyvaujame bendruose
reikalaujantis jos (VJG) direktorius. Šiuo tymo darbai — Šv. Kazimiero
bendradarbiavimas, gerokai sprendimo
— Mes daugiau turime lais projektuose.
išsekinės tų „privatininkų" klausimas.
vės. Geriau galime palaikyti
— Ar katalikiškos gimna
metu jis vieši Čikagoje, kur bažnyčioje, gimnazijoje.
kišenes, blėso. į kampą nu
Daug tokių klausimų jai praves Gavėnios rekolekcijas,
Kaip kunigas dirbau Kaune, drausmę. Pas mus privalomas zijos Lietuvoje palaiko ry
stumta, Bendruomenė ėmė yra, ypač kultūros tarybai. o po to važiuos į rytų JAV pa Prienuose, Alytuje, Sangrūdo tikybos mokymas, savaitinės žius su kitomis katalikiš
grįžti į pirmykšte padėtį. Jos Anksčiau dalį to darbo, kar kraštį dalyvauti rekolekcijose je, Vilniaus arkikatedroje, Šv. praktikos programa. Visiems komis gimnazijomis kituo
kultūrinė veikla atgijo. Orga tais ir sunkaus organizacinio, kunigams. Apsilankymo metu Kazimiero bažnyčioje. Atga vaikams organizuojamos sto s e kraštuose? Su kokiomis?
nizavo ir siuntė chorus, tau atlikdavo „privatūs varžo bus sudaromos progos jam su vus pastatus, pradėjau rūpin vyklos, soc. darbas.
— Taip. Mes palaikome ry
tinių šokių grupes į Lietuvoje vai". Dabar jų mažiau. Rim sitikti su abiejų jėzuitų, gim tis Vilniaus jėzuitų gimnazijos
— D a u g kam gal nėra šius su Anglija, Vokietija,
vykstančias dainų šventes, jų tas — beveik tik vienas: Pa nazijų Lietuvoje rėmėjais, pa remontu, nuo 1995 m. vado aišku, kodėl viena jėzuitų Lenluja.
grupes kvietėsi į savas. Bend saulio lietuvių centras Le- sidalinti informacija apie da vauju gimnazijai. Kaip direk gimnazija yra privati, o
— Kaip VJG išsilaiko?
ros kultūrinės veiklos naudą monte, dėl savo kuklumo Lie bartinę Vilniaus jėzuitų gim torius, du mėnesius mokiausi kita valdiška. Gal galėtu Kokia tėvų rolė, mokytojų
suvokdami, JAV LB šios sri tuvių fondui paramos prašy nazijos veiklą ir ateities pla Londone, Čikagos universitete mėt truputį daugiau pa taryba gimnazijos išlaiky
ties vadovai, aišku, žinodami mais dar neįkyrėjęs. Gerai, nus. Ta proga, jis sutiko atsa 3 mėnesius, keturis mėnesius aiškinti?
me? Kokia, role turi kiti rėskirtumą tarp išeivijos ir Lie kad šalia Bendruomenės dar kyti į kelis klausimus.
Romoje tarptautinių vadovų
tuvos kultūrininkų pajėgumo vis veikia Čikagos Lietuvių
— Kokia proga lankotės kursuose.
ir siekdami savąjį pakelti, opera — mūsų pasididžiavi Amerikoje?
— Papasakokite
apie
ėmėsi vystyti tikroviškesnį mas prieš kitataučius ir (aha!)
— Pravesti susikaupimus VJG. Kiek joje mokytojų ir
bendradarbiavimą,
kviesda prieš pačią Lietuvą, „Daina prieš šv. Velykas; padėkoti ge mokinių? Ar joje studijuoja
miesi čia tik pačios aukščiau vos" ansamblis ir jo jaunimo radariams už gerumą ir pa tik Lietuvos gimnazistai?
sios klasės menininkus, to oktetas, Vyčių choras, pora ramą vaikams.
Ar joje dėsto tik Lietuvos
kius, kurių, bent šiuo laiku, bažnytinių chorų, tarp jų —
— Truputi papasakokite mokytojai? Ko tikitės iš
mes nebeturime. Aišku, į Lie savo puikia kokybe pasižy apie save. Kokius mokslus mokinių,baigusių VJG?
tuvą ne ką mes galime nu mintis Palaimintojo Jurgio išėjote? Kas patraukė prie
— Gimnazija, įkurta 1570
siųsti: šimtinę dainininkų ir Matulaičio misijos Lemonte jėzuitų ir dabartinio dar m., buvo atgaivinta 1995 m.
gal trejetą šimtų tautinių choras, „Grandies", „Spindu bo? Koks Jūsų kasdienis Aš einu gimnazijos direkto
šokių šokėjų į jos masines lio" tautinių šokių grupės (Či darbas?
riaus pareigas nuo atgaivini
šventes, ir daugiau nieko. kagos apylinkių lietuvių kul
— Gimiau 1952 m. Alytaus mo. Aktyviai dalyvavau pasta
Todėl bendradarbiavimas nė tūros turtas) ir dar daug rajone, Miroslavo parapijoje. tų susigrąžinime, vadovavau
ra toks, kokio mes norėtume, tokių vienetų, išskirtinai — Baigęs Miroslavo vid. mokyk ir organizavau mokyklos re
nėra lygus su lygiu, bet visgi tautinių šokių, kituose JAV lą, atlikau karinę sovietinę montams.
labai reikalingas.
lietuvių telkiniuose. Todėl tarnybą, vėliau buvau priim
Vilniaus jėzuitų gimnazijoje
JAV
LB Kultūros taryba už tas į Kauno Kunigų semina dirba 53 mokytojai ir studijuo
Mums tai yra, be abejo,
svarbiausia. Kultūra — mūsų siima sunkesniais, ypač dau riją. Ją baigiau 1978 m. Są ja 482 mokiniai. Gimnazijoje
gyvybės palaikymo sritis. Ta giau organizacinio darbo rei žinės balsas ir gyvenimas pa studijuoja vaikai tik iš Lietu
čiau ji gali būti svarbi ir Lie kalaujančiais, uždaviniais. Ji, kvietė pas jėzuitus. Jėzuitai vos, dar du mūsų mokiniai
tuvai: mažiau valstybei, dau iš Lietuvos pasikvietusi ke sovietmečiais buvo drąsesni, studijuoja Anglijoje, vienas
paskaitininkus, veiklesni. Jų veikla man buvo Vokietijoje. Moko tik Lietuvos
giau lietuvių tautai, jeigu tarp liaujančius
minėjo
Mažvydo,
Kudirkos su prie širdies. Jėzuitai mane pa mokytojai. Mokytojus renka
išeivijos ir tėvynės tik būtų
kaktis,
pirmininkė
Marija Re laikė, stiprino, dirbant su jau me, diskutuodami, pasikal
galima rasti geresnį susipra
inienė
Čikagoje
suorganizavo
timą. Okupacyoa laikotarpiu,
nimu, parapijiniame darbe, bėdami su jais ir jų bendra
kai Lietuvoje buvo naikina teatrą ir atgaivino jo festiva lankant šeimas taip pat, kiek darbiais. Po to sudarome 1
pasirūpino
iseivyos galėjo, rėmė finansiškai. Da metų darbo sutartį. Visą tą
mos tautinės vertybes, žudo lius,
Kun Antanas Gražulis. SJ, su jėzuitu gimnazijos Vilniuje moksleiviais.

VILNIAUS JĖZUITŲ
GIMNAZIJOS DIREKTORIUS
LANKOSI ČIKAGOJE

GREIT PARDUODA

r

RE/MAX
REALT0RS

0FK. (773) 22f • S7C1
E(70«4a-71t0
.(773)!

RIMAS LSTANKUS
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Summit išnuomojamas
vienas kambarys prie šeimos.
$300 į mėn.
Yra 2 mašinų garažas. $125.
TeL 708-594-1184.
Vidutinio amžiaus moterismedike gali slaugyti ligonį vyrą
ar moterį. Gali gyventi kartu arba
su grįžimu. Turi patirties, geras
rekomendacijas. Angliškai kalba
silpnai. TeL 773-736-5086.
Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje.
Privalo turėti automobilį.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
TeL 847-808-9109
vakare ano 8-10 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.
IEŠKAU
Danutes Arlauskienės,
gimusios 1954 m. sausio 3 d.
TeL 630-365-1066,
EdMoore.

mėjai — užsienio katalikų,
jėzuitų rėmėju, užjūrio lie
tuvių?
— Kadangi tai privati, jai
išsilaikyti šiuo metu finansiš
kai yra komplikuota. Jau be
veik norėjome laikinai uždary
ti gimnaziją (kaip anksčiau
minėta — pasikeitimų val
džios, įstatymų dėka, grėsė
prarasti bet kokią valdišką
parama, — rk).
•-.•:•:•': ••?.
Būtų galima galvoti apie
gimnazijos praplėtimą, kad
galėtume daugiau priimti mo
kinių mokytis. Šiuo metu 3,5
vaiko j vieną vietą. Gimnazi
joje norėtume turėti patalpas
dvasingumo ugdymui. Jos tar
nautų skautams, ateitinin
kams, jaunimo organizaci
joms, tėvams, mokytojams.
Dėl to statome stovyklaviete.

— Kokie Jums, kaip di
rektoriui, didžiausi rūpes
čiai Šiuo metu?
— Šiuo metu nėra sumokėti
atlygiai mokytojams nuo sau
sio mėnesio. Labai noriu pra
dėti statyti sporto salę, sto
vyklavietėje namelius berniu
kams, nes per palapines jau
lyja.

— Jeigu kas norėtų gauti
tolimesnės informacijos, ar
finansiškai prisidėti prie
gimnazijos išlaikymo, kur
galima kreiptis?
— Čikagoje, kun. Antanas
Saulaitis, SJ, sudarė ^Baltic
Jesuit Advancement" tarybą,
kuri padeda jėzuitų gimnazi
jom Lietuvoje. Galfma kreiptis
ir aukas siųsti: „Lithuanian
Jesuit Fathers — Baltic Project", 2345 W. 56th Street,
Chicago, IL 60636-1040, tel.
(773) 737-9891, fax (773< 7370486, e: lithjesuit@aol.com
Labai kviečiame besidomin
čius aplankyti mus gimnazi
joje, jei lankotės Lietuvoje.
Geriausia paremti per „Baltie
Jesuit Advancement". Jiems
daugiausia pateikiame infor
macijos apie gimnaziją. Taip
pat labai nuoširdžiai dėkoja
me šiam komitetui ir visiems
geradariams už gerumą, tai
labai didelis indėlis Lietuvos
ateičiai. Mielai visų besilan
kančių Lietuvoje laukiame
gimnazijoje.

— Ačiū, už pašnekėsi,
(domu daugiau
išgirsti
apie gimnazijos ateities
planus.
Kalbėjosi
Ramunė Kubilius*

RENGINIAI

ČIKAGOJE

2001 METAI

Lidijos Balčiūnaitės tapybos
kūrinių parodos atidarymas
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre.
19 d., šeštadienį — Poezi
jos diena Jaunimo centre.
Rengia JAV LB Kultūros tary
ba.
— Pasaulio Lietuvių centro
metinis pokylis PLC, Le
monte.
19 ir 20 d., savaitgali —
Mažosios Lietuvos Rezistenci
nio sąjūdžio ir Maž. Lietuvos
fondo suvažiavimas Čikagoje,
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus patalpose,
20 d., sekmadienį — Poe
zijos diena PLC, Lemonte,
rengia JAV LB Kultūros tary
ba.
26 d., šeštadienį — „Sie
tuvos" skautininkių draugovės
sueiga, nuo 1-4 v.p.p. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte.
28 d., pirmadienį— Miru
siųjų pagerbimo dienos (Memorial Day) iškilmės Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse prie
Steigėjų paminklo. Pradžia 12
vai. Ruošia Bendruomenės pa
sauliečių komitetas ir Kapų
sklypų savininkų dr-ja, garbės
sargyboje dalyvaujant šau
liams, jūros šauliams ir ramovėnams.

BALANDŽIO MĖN.
6 d., p e n k t a d i e n i — Ame
rikos lietuvių gydytojų sąjun
gos medicininis seminaras
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre.
6-8 d., savaitgali — Priešvelykinės rekolekcijos Tėvų
Jėzuitų koplyčioje, vedamos
Vilniaus Jėzuitų gimnazijos
direktoriaus kun. Ant. Gražu
lio, SJ. Bal. 6 ir 7 d. pradžia 7
v.v. Išpažintys rekolekcijų me
tu bus klausomos nuo 6:30 v.
v. Bal. 8 d. rekolekcijų baigia
mosios šv. Mišios 10 v.r.
7 d., šeštadieni — „Sietu
vos" skautininkių draugovės
sueiga, nuo 1-4 vai. p.p. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte.
8 d., sekmadieni — Jauni
mo centro Moterų klubo ruo
šiami priešvelykiniai pusry
čiai JC kavinėje.
— Panevėžiečių klubo narių
pusmetinis susirinkimas 12
vai. Jaunimo centre.
21 d., šeštadieni — Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jaus Moterų gildijos priešpie
čiai 11:30 vai. r. vyks The
Carlisle Ban
quet Hali,
Lombard, IL.
22 d., sekmadieni — Atve
lykio stalas PLC sporto salėje,
Lemonte.
— Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose.
— Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos metinė vakarienė
parapijos salėje.
.-•- Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugijos susirinkimas ir
pietūs 12:30 val.p.p. Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus
patalpose.
25 d., trečiadieni — Balze
ko lietuvių kultūros muziejuje
nuo 6 iki 8 vai. vak. — pro
grama „Gintaras lietuvių kul
tūroje ir mene". Filmas , 3 a l tic Amber", lietuviškos vaišės.
27 d«, p e n k t a d i e n i — Kenneth Nelson skulptūros kūri
nių parodos atidarymas Balze
ko lietuvių kultūros muziejuje
7:30 vai. vak.
28 d-, šeštadieni — JAV
LB Vidurio Vakarų apygardos
suvažiavimas „Bočių menėje",
PLC, Lemonte. Pradžia 9 v.r.
28 ir 29 d., savaitgali —
ŠALFASS-gos metinis jaunu
čių krepšinio turnyras Le
monte.
29 d., s e k m a d i e n i — Čika
gos Lietuvių operos Donizetti
„Meilės eliksyras" operos pa
statymas Morton mokyklos au
ditorijoje.
GEGUŽĖS MĖN.
4 d.f p e n k t a d i e n i — Bal
zeko lietuvių kultūros muzie
juje 7:30 v.v: paskaita „Sovie
tinė cenzūra". Skaitys Lietu
vių literatūros ir tautosakos
instituto doktorantas Rimas
Žilinskas.
— „Dailininkių meditacijos"
Motinos dienai parodos atida
rymas 7:30 v.v. Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre.
6 d„ sekmadieni — LB
Brighton Parko apylinkės pie
tūs Švč. M. Marijos N. Prasi
dėjimo parapijos mokyklos sa
lėje, West 44 St. ir California
Ave., po 10:30 vai. r. šv. Mišių,
— Pooperinis koncertas
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje. Rengia Čikagos Lietuvių
opera.
— Anglijos Lietuvių klubo
pusmetinis narių susirinki
mas Šaulių namuose.
13 d„ sekmadieni — Moti
nos dienos minėjimas PLC,
Lemonte. Rengia Pal. J. Matu
laičio misįja.
16 d*, antradieni — Suval
kiečių drauguos narių pusme
tinis susirinkimas 1 vai. p.p

BIRŽELIO MĖN.
3 d., sekmadienį — Jau
nųjų talentų festivalis PLC
didž. salėje, Lemonte. Rengia
JAV LB Kultūros taryba.
— Čikagos ir apylinkių Ne
kalto Prasidėjimo M. Marijos
seserų vienuolijos rėmėjų me
tinis susirinkimas (tuoj po 8
vai. r. šv. Mišių) Švč. M.M. Gi
mimo parapijos salėje.
— Šaulių s-gos žurnalui
„Trimitas" paremti gegužinė
Šaulių namuose.
— Ateitininkų Šeimos šven
tė ir Ateitininkų namų gegu
žinė, Ateitininkų namuose ir
sodelyje, Lemonte.
10 d., sekmadieni— Lie
tuvos žmonių Sibiran trėmi
mų minėjimas:. 10:30 vai. r. šv.
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo lietuvių parapijos bažny
čioje. Po Mišių —, minėjimas
parapijos salėje. Rengia ALTo
Čikagos skyrius.
— „Laumės juosta" — kon
certas visai šeimai 12:30 vai.
p.p. PLC Lietuvių fondo (spor
to) salėje, Lemonte. Ruošia
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis.
6 d., šeštadieni — „Sietu
vos" skautininkių draugovės
sueiga, nuo 1-4 val.p.p. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte.
17 d., sekmadienį — Tau
ragės lietuvių klubo narių
pusmetinis susirinkimas Šau
lių namuose.
— Balfo 5 skyriaus cepelinų
pietūs Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje, Marąuette Parke. (Po sumos bažny
čioje).
— Tėvo diena PLC didž. sa
lėje, Lemonte.
23 d., šeštadienį — Tradi
cinės šaulių Joninės Šaulių
namuose.
24 d., sekmadienį —
Anglijos lietuvių klubo gegu
žinė Saulių namuose.
LIEPOS MĖN.

1 d., sekmadienį — 37-tas
metinis debiutančių pristaty
mo „Gintaro" pokylis Hilton
Oak Lawn pokylių salėje. Ren
gia Čikagos Lietuvių moterų
klubas.
— „Vaiko vartai į mokslą"
gegužinė, PLC sodelyje, Le
monte.
8 &, sekmadienį — Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės
gegužinė Saulių namuose.
—Pasaulio Lietuvių centro
gegužinė PLC sodelyje, Le
šaulių namuose.
monte.
18 d., p e n k t a d i e n i — Dail.
15 d., sekmadienį — Arki-
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Vasario 16-osios minėjime Brighton Parke giedant Lietuvos himną. Iš kaires: Jonas Gradinskas, Saulius Kup
rys, Roma Kuprienė ir kun. J a u n i u s Kelpšas.
Zigmo Degučio nuotr.

vysk. Jurgio Matulaičio palai
mintuoju paskelbimo šventė.
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje 10:30 vai. r.
šv. Mišios. Po Mišių — pa
minėjimas parapijos salėje.
— Venecuelos lietuvių klubo
gegužinė Šaulių namuose.
— JAV LB Waukegan/Lake
County apyl.gegužinė/metinis
susirinkimas vyks pavėsinėje
„A", „Half Day Forest Preser
ve", netoli Vernon Hills, IL,
prie kelio 20 (Milwaukee Ave),
2 m. į pietus nuo 60 kelio.
Pradžia 12 vai.
22 d., s e k m a d i e n į — Ame
rikos lietuvių inžinierių ir ar
chitektų draugijos (ALIAS)
Čikagos skyriaus gegužinė Mičianoje, MI.
— „Sietuvos" skautininkių
draugovės šeimų ir artimųjų
gegužinė (12-5 vai. p.p.) Ateiti
ninkų namuose, Lemonte.
29 d., s e k m a d i e n į — Ša
kių lietuvių klubo gegužinė
Šaulių namuose.
— Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos Čikagos sky
riaus gegužinė Ateitininkų na
mų ąžuolyne.
R U G P J Ū Č I O MĖN.
5 d., s e k m a d i e n į — Beverly Shores, IN, Lietuvių klu
bo tradicinė gegužinė Lituanicos Parke.
— Pensininkų klubo geguži
nė Šaulių namuose
12 d., s e k m a d i e n į — JAV
LB Vid. Vakarų apygardos
apylinkių gegužinė PLC sode
lyje, Lemonte. Pradžia 12 vai.
— Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinės gegužinė Šaulių na
muose.
18 d., š e š t a d i e n į — „Sietu
vos" skautininkių draugovės
sueiga , nuo 1-4 vai. p.p. Atei
tininkų namuose, Lemonte.
19 d., s e k m a d i e n į —
„Draugo" metinė gegužinė
Marijonų sodelyje, Čikagoje.
— ALTo Čikagos skyriaus
gegužinė Ateitininkų namų
ąžuolyne, Lemonte.
26 d., s e k m a d i e n į — Illi
nois Lietuvių Respublikonų ly
gos metinė gegužinė PLC
sodelyje, Lemonte. Pradžia 12
vai.
R U G S Ė J O MĖN.
2 d., s e k m a d i e n į •*- Pasau
lio lietuvių centro gegužinė
PLC sodelyje, Lemonte.
3 d., p i r m a d i e n į — ALTo
Čikagos skyriaus metinė ge
gužinė
Ateitininkų
namų
ąžuolyne.
9 d., s e k m a d i e n i — Tautos
šventė šaulių namuose.
16 d., s e k m a d i e n i — Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės
gegužinė Šaulių namuose.
22d., š e š t a d i e n į — „Sietu
vos" skautininkių draugovės
sueiga, nuo 1-4 val.p.p. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte.
23 d., s e k m a d i e n į — Zarasiškių klubo gegužinė 12 vai.
Šaulių namuose.
30 d., s e k m a d i e n į — 7-os
Lietuvių fondo golfo žaidynės
Lieponių Old Oak Country

Club laukuose. Lockport. IL.
— „Draugo" metinis pokylis
Martinique pokylių salėje.

baigimo pokylis Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte.

10 d., šeštadienį — JAV
LB VVaukegan/Lake County
apylinkes tradicinis „Rudens"
7 d., s e k m a d i e n į — Brigh pokylis 6 v.v. Country Sąuire,
ton Parko lietuvių namų savi 19133 VVest Highvvay 120,
ninkų gegužinė Šaulių na Grayslake, IL (45 ir 120 kelių
muose.
kampas).
— Vysk. Motiejaus Valan
11 d., sekmadienį — Madų
čiaus minėjimas Jaunimo cent- paroda, PLC didž. salėje, Le
re.Rengia JAV LB Kultūros monte.
taryba.
17 d., šeštadienį — Lithu13 d., šeštadienį — JAV anian Mercy Lift pokylis
LB 50 metų minėjimas-aka- Brookfield zoologijos sode,
demija Jaunimo centre. Ren Brookfield, IL.
gia JAV LB Kultūros taryba.
— „Sietuvos" skautininkių
14 d., sekmadienį —• Vy draugoves sueiga, nuo 1-4 vai.
tauto Didžiojo šaulių rinktines p.p. Ateitininkų namuose, Le
paskutinė šių metų gegužinė monte.
Šaulių namuose.
18 d., sekmadienį — Tau
. f- *
ragės lietuvių klubo metinis
— „Ąžuoliuko" choro kon narių susirinkimas Šaulių na
certas Maria mokyklos audi muose.
torijoje. Rengia JAV LB Kul
25 d., sekmadienį — Lie
tūros taryba.
tuvos Kariuomenės šventė
20 d., šeštadienį — LFK Šaulių namuose.
„Lituanica^'ol-sis metinis po
—
„Žaltvykslės"
teatro
kylis 6:30 v.v. PLC, Lemonte.
spektaklis . Jaunimo, centre.
— „Sietuvos" skautininkių Rengia JAV LB Kultūros tarydraugovės sueiga, nuo 1-4
val.p.p. Ateitininkų namuose,
GRUODŽIO MĖN.
Lemonte.
1 i r 2 d., savaitgalį —
21 d., sekmadienį —Ang
Kalėdinė mugė PLC didž.
lijos lietuvių.klubo narių meti
salėje, Lemonte.
nis susirinkimas.
2 d., sekmadienį — Tilžės
23 d., a n t r a d i e n į — Suval
Akto paskelbimo 83-čios sukiečių draugijos narių me
<tetk'ties minėjimas Šaulių natinis susirinkamas 1 vai. p.p.
jnuose. . Pradžia 2 vai. p.p.
Šaulių namuose.
•Rengia Mažosios Lietuvos Re
2 5 d., ketoartadienį — Za- zistencinis sąjūdis.
rasiškių kluįio narių, metinis ' 9 d., sekmadienį — Vy
susirinkimas 1 vai. p\p Šaulių tauto Didžiojo šaulių rinktinės
namuose.
Kūčios Šaulių namuose.
28 d., sekmadienį — Su
— „Sietuvos" skautininkių
valkiečių draugijos gegužinė
draugovės šventė, nuo 12-5
12 vai. Šaulių namuose.
vai. p.p. Ateitininkų namuose,
Lemonte.
LAPKRIČIO MĖN.
31 d., pirmadienį — Nau
3 d., šeštadienį — Lietuvių jųjų metų sutikimas Šaulių
fondo metinis vajaus už- namuose.
SPALIO MĖN.

AR PIRKSIME „RŪTOS" SALDAINIUS
Kaip paprastai, važiuoda
mas mašina aną dieną, vėl įsi
jungiau radiją. Tuo metu kaip
tik vyko lietuvių radijo prog
rama. Parūpo išgirsti, kokios
naujienos šiandien šiapus ir
anapus, gal ne viskas ten jau
taip blogai, kaip ne kartą gir
dime, gal ką ir skaidresnio
praneša.
Pradžia gera. Muzika leng
va, dainininkė skamba malo
niai — balsas negirgždantis.
Toliau girdžiu vienos tautie
tės, neseniai grįžusios iš Lie
tuvos, įspūdžius, kurie pagau
na dėmesį: su įdomumu klau
sau, ką ji papasakos apie savo
kelionę po Lietuvą.
Pasidžiaugusi gerai pavyku
sią kelione, moteris pasakoja,
kad iš Lietuvos lauktuvių par
vežusi keliolika dėžučių „Rū
tos" fabriko Šiauliuose naujai
pagamintų saldainių. Ir ko
dėl? Ogi todėl, kad tie saldai
niai pavadinti „Valdovų rū
mų" vardu. Ir ne vien tik tai,
bet už kiekvieną parduotą dė
žutę, berods 10 proc., eis Val
dovų rūmų atstatymui. Kiek
vienoje dėžutėje esą įdėtas la

pelis su informacija apie Val
dovų rūmus, jų praeitį — gar
bingą ir tragišką; rūmų reikš
mė Lietuvai nušviesta skaid
riai ir įtikinančiai. Vėliau pra
nešėja pacitavo paties fabriko
direktoriaus (deja, jo pavardė
išsprūdo iš atminties) žodžius.
Jie buvo nuoširdūs, ne šiaip
sau dėl reklamos, kaip tokiais
atvejais dažnai būna.
Ar Valdovų rūmų projektas
nesupliukš? Jis tiki, kad jei ir
kitos Lietuvos įmonės įsijungs
į šį projektą, o taip pat jį rems

mm-gr.v»

Mirė 2001 m. kovo 30 d., sulaukęs 76 metų.
Nuliūdę liko: duktė Jeannine su vyru Michael Venezia,
sūnus George, Jn. su žmona Janice, duktė Annerita su
vyru John Horan ir duktė Regina Bonner, 7 anūkai, sesuo
Julia Sutterlin, sesuo Anna Case, daug sūnėnų bei
dukterėčių, draugai Bill W. ir dr. Bob.
Velionis buvo vyras a.a. Anna R. Pikturna, svainis a.a:
Earnest Sutterlin, svainis a.a. James Case, brolis a.a.
Anthony Paulik.
A.a. George A. Paulik, Sr. buvo Back of the Yards
Neighborhood Conservation Committee — 45 th. Stprezidentu, taip pat Šv. Kryžiaus bažnyčios Kryžiaus vardo
draugijos prezidentu, Lietuvos Vyčių 13 kuopos nariu,
Kolumbo Vyčių Šv. Bernardo kuopos 4 laipsnio nariu.
Velionis buvo baigęs Chicago State universitetą. Iki išėjimo
į pensiją dirbo Cook County apskrities inspektoriumi.
Aa. George A. Paulik, Sr., buvo pašarvotas pirmadienį,
balandžio 2 d. nuo 2 iki 9 v.v. Blake-Lamb laidojimo
namuose, 4727 W. 103 St. Oak Lawn, IL. Laidotuvės įvyko
antradienį, balandžio 3 d. Iš laidojimo namų velionis buvo
atlydėtas į St.Cristina bažnyčia, kurioje 9:30 v.r. buvo
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis buvo
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuliūdę artimieji.
Laidotuvių direkt. Blake-Lamb Funeral Home.
Tel. 773-735-4242.
ir visi lietuviai, kur jie bebūtų,
bendromis jėgomis dirbdami,
tikrai Lietuvos tūkstantmečio
paminėjimui paminklą — Val
dovų rūmus atstatysime.
Toliau jis pasakojo, kaip pre
kybiniais reikalais nuvykęs į
Varšuvą, jis stebėjęs karalių
rūmus, kuriuos lenkų tauta
atstatė komunistinės stagna
cijos metais. Taip pat jam tekę
matyti, kaip panašų istorinio
pastato paminklą — gotinius
„Juodagalvių" rūmus, atstato
ir restauruoja latviai. Argi jų
padėtis geresnė negu mūsų,
klausė fabriko direktorius.
Baigiant pasikalbėjimą su
tautiete, ji pastebėjo, kad,
prieš vykdama į Lietuvą, ir ji
buvusi skeptiškai nusistačiusi
dėl šių rūmų atstatymo, ir,
kaip daugelis čionai, galvojusi,
kad dabar ne laikas rūmus
statyti ar restauruoti, kai tiek
žmonių be darbo slampinėja.
Tačiau, kai nuvyko į Lietuvą
ir susipažino vietoje su Šiuo
sumanymu, pajutusi fabriko
direktoriaus entuziazmą, vi
siškai pakeitusi savo nuomonę
ir prisipirkusi „Valdovų rūmų"
saldainių, kone pilną lagami
ną parvežusi į namus.
Su įdomumu klausiaus šių
žodžių, tikėdamas, kad Val
dovų rūmų atstatymo darbai
dabar jau tikrai pajudės. Rei
kia pastebėti, kad, kaip spau
doje buvo rašyta, į šį projektą
yra įsijungę: prezidentas, mi
nistras pirmininkas ir Seimo
pirmininkas, o taip pat ir Lie
tuvių Bendruomenės vadovai.
Linkėtina, kad ir ateityje Ra
munė parinktų tokių naujienų
iš Lietuvos, kurios kelia viltį,
pakelia ūpą.
Kokios išvados, pasiklausius
šio radijo pokalbio? Pirmiau
sia, kalbėdamas „Rūtos" fabri
ko direktorius truputį ir pesi
mistiškai prasitarė, kad jis
vienas nepajėgs šio projekto iŠ
mirties taško pajudinti. Reikia
visiems — pramonininkams,
verslininkams,
prekybinin
kams, o eiliniams žmonėms,
nors „našlės skatiku" prisidė
ti.

Atstatykime
LIETUVOS VALDOVŲ RŪMUS!

Tad įsijunkime visi į šį tau
tinės garbės — Lietuvos tūks
tantmečio paminklo atstaty
mą, taip kaip kadaise mokyk
lose Lietuvoje jungėmės; sta
tant Lietuvos šventovę — Pri
sikėlimo bažnyčią Kaune. Vai
kai pirko ir klijavo knygutėse
plytas, atiduodami savo cen
tus. Deja, šventovė nebuvo už
baigta. Okupacijos ir' negan
dos viską sutrukdė. Bet tai ne
mūsų kaltė.
Tikėkime, kad mūsų parduo
tuvėlės Čikagoje, Lemonte, ar
kur jos bebūtų, pasirūpins už
sakyti „Rūtos" fabriko „Val
dovų rūmai" saldainių. Saldai
nių mes nemažai išpėrkame
švenčių ar sukaktuvių progo
mis. Čia būtų gera proga ir or
ganizacijoms pasireikšti, kaip
tai daro mokyklos ar ameri
kietės skautės, pardavinėdamos sausainius.
Saldainiai tad tebūna- * pa
skata entuziazmui, kokį pa
rodė fabriko direktorius, o, įsi
siūbavus bangai, tikėkime,
kad sulauksime ir stambesnių
aukotojų, jau nekalbant apie
fondus, organizacijas, bend
roves, bankus, kurie gal net
specialias sąskaitas atidarys.
Šis Valdovų rūmų atstatymo
klausimas, manytina, d a r b u s
ne kartą keliamas žiniasklaidoje, pasisakymus skaitysime
spaudoje, gal bus ir vedamųjų
straipsnių, iškeliančių šiuo
klausimu įvairius sumany
mus, nuomones — pritarian
čias šiai idėjai, o prieš nusi
stačiusių skaičius palaipsniui
mažės.
Dabar, kaip minėta, lauki
me ir raginkime krautuvėlių
vedėjas ir savininkus, kad pa
rūpintų kuo daugiau „Rūtos"
fabriko „Valdovų rūmai" sal
dainių, kad visiems užtektų.
J u o z a s Končius
* Kauno savivaldybės Fi
nansų skyrius buvusiems po
litiniams kaliniams, tremti
niams arba jų įpėdiniams už
atimtą turtą išmokės pusę
perskaičiuotos kompensacijos
sumos. Kauno miesto valdyba
patvirtino 79 asmenų, kurių
turtas buvo konfiskuotas vals
tybės, sąrašą. Jie atgaus po
50.75 proc. jiems skirtos kom
pensacijos sumos. Likusius pi
nigus savivaldybė išmokės ga
vusi iš valstybės biudžeto pa
pildomų lėšų. Pagal šių metų
spalio 17 d.Vyriausybės nuta
rimą savivaldybės įpareigotos
išmokėti konfiskuoto . turto
vertės atlyginimo perskaičiuo
tas sumas iki 3,000 litų asme
nims, kuriems jau buvo išmo
kėta dalis kompensacijos nuo
1993 m. birželio 25 d. iki 1999
m. gruodžio 31 d.
(Eha>
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE'.
Ši s e k m a d i e n i , b a l a n d ž i o
8 d . ( V e r b ų s e k m . ) . 10 vai. r.
Mišių metu, Nekalto M. Mari
jos
Prasidėjimo
bažnyčioje
Brighton P a r k e , giedos Šiau
lių universiteto choras ..Studrum". Po Mišių bus pabend
ravimas ir pietūs parapijos
salėje. Kviečiami visi parapi
jiečiai ' r lietuviai iš tolimesnių
vietovių.
P a n e v ė ž i e č i ų k l u b o pus
m e t i n i s n a r i ų susirinkimas
š a u k i a m a s šį sekmadienį, ba
landžio S d., 12 va!. Jaunimo
centre. Nariai ir norintys
įstoti į klubą prašomi daly
vauti. Susirinkime prižadėjo
pakalbėti buvęs partizanas.
politinis kalinys Povilas Vai
čekauskas.

Atsilankykite
„Draugo"
knygynėlyje, pasirinkite ve
lykinių dovanų — lietuvišką
knygą, muzikos įrašą, gražų
gintaro papuošalą, lietuvišką
audinį.
tradiciniais
lietu
viškais raštais margintą mar
guti i.tiesa, jie mediniai, bet
niekas iš pažiūros nepasa
kytų!. Juk. pagal mūsų tautos
paprotĮ. Velykoms reikia dova
noti margutį-velykaitį. Atvyki
te ir pasirinkite, kol d a r pasi
rinkimas nemažas.

K a i kurie s k a i t y t o j a i nu
s i s k u n d ė , kad laiku negavo
praėjusio šeštadienio „Drau
go" laidos. Šį kartą nebuvo
pašto kaltė. Penktadienį, kai
dienraštis buvo spausdina
mas, staiga visai apylinkei
L i e t u v i ų o p e r o s solistą dingo elektros srovė. Kol elekt
Edgarą
Prudkauską
ne ra buvo sutaisyta, laida pa
tikėtai m a t ė m e ir dainuojant vėlavo į paštą, todėl ir atsira
girdėjome praėjusios savaitės do pristatymo sutrikimas.
ketvirtadienio vakare P e r Lie
tuvių televizijos programą.
Esame dėkingi Arizonos
Kurie neturėjo progos daly L B a p y l i n k ė s nariams, kurie
vauti prieš pusantrų metų vy savo metiniame susirinkime
k u s i a m e E. Prudkausko kon kovo 11 d. paskyrė 100 dol.
certe Pasaulio lietuvių centre, auką ..Draugui". Auką at
TV programoje jo dainavimas siuntė apylinkės valdybos pir
buvo maloni staigmena. E. mininkas Rimantas L. Vait
P r u d k a u s k a s atliko Nemorino kus, Ph.D.
ariją iš operos „Meilės eliksy
Visi k v i e č i a m i i P a v a s a 
ras". Tai buvo gera paskata r i o m u g ę , kurią ruošia Jauni
įsigyti bilietus į Čikagos Lie mo centras Čikagoje balandžio
tuvių operos choro statomo 21, šeštadienį (nuo 1 v. popiet
„Meilės eliksyro" spektaklį, iki 8 v.v.), ir 22 d. — sekma
kuris įvyks balandžio 29 d. dienį (nuo 11 v.r. iki 4 v. p.p.).
Morton gimnazijos auditori Ko galima mugėje tikėtis? Vis
joje. Bilietai kasdien parduo ko (galbūt net „paukščio pie
dami- „Seklyčioje", o sekma no", jeigu kalbėtume apie lie
dienį — ir Lemonte. Pal. J . tuviškus saldainius,
kurių
Matulaičio bažnyčios priean taip pat bus): gintaro, lino,
gyje.
medžio dirbinių; muzikos įra
šų, knygų, keramikos, pa
veikslų... Vaikus
džiugins
juokdarys — balionų meno
meistras, jiems bus laimėjimai
ir kitokios įvairybės, o sekma
dienį — dar ir margučių ridinejimas (vaikučiai prašomi
atsinešti po 6 margučius). Su
augusieji šeštadienio vakare
galės pasilinksminti prie Virgio Švabo muzikos. Visiems
bus skanaus lietuviško mais
to, stropi automobilių apsauga
ir kitos paslaugos. Pardavėjai
stalus gali užsisakyti tel. 773778-7500.
Dainuoja Edgaras Prudkauskas.

N u o b a l a n d ž i o 2 d . Vil
n i a u s r a d i j a s užsieniui —
laidą Š i a u r ė s Amerikai —
transliuoja
viena
valanda
anksčiau, 23 vai. Grinvičo lai
ku. 9875 kHz dažniu, arba 31
metro bangos ruože. Iki ba
landžio 4 d. laida bus girdima
ir senuoju laiku, vidurnaktį
(pagal Grinvičą).

A m e r i k o s l i e t u v i ų gydy
tojų sąjungos medicinos seminaras-vakaronė
ruošiama
balandžio 6 d., penktadienį, 6
vai.v. Čiurlionio
galerijoje,
Jaunimo centre. Atnaujinsime
pažintis, pranešimus skaitys
gydytojai Eglė Beržinskas, Erlandas L'lozas, Renata Variakojyte-Staniškienė,
Arvydas
Vanagūnas. Bus ir vakarienė.
Informacija tel. 773-434-4545
raba 708-386-3454.

Kun. V Bagdanavidus, MIC.

P r i s i m i n s i m e a. a. k u n .
dr. Vytautą Bagdanavičių,
M I C . Šeštadienį, balandžio 7
d., 10 vai. r. tėvų marijonų
koplyčioje už velionį bus auko
jamos šv. Mišios, kurias a t n a 
šaus k u n . Viktoras Rimšelis,
MIC. Po šv. Mišių rinksimės
tėvų marijonų svetainėje, k u r
klausysimės prof. dr. Juozo
Meškausko paskaitos apie ve
lionį, dalinsimės prisimini
mais ir sklaidysimojo kūrybos
puslapius. Kviečiame dalyvau
ti šv. Mišiose ir paminėjime
visus, kurių širdis palietė kun.
V. Bagdanavičiaus, MIC, gi
lios mintys bei jo šiltas drau
giškumas. Platesnė informaci
j a : tel. 708 562 1448 - Marija
Remienė; 630 257 0416 - J u o 
zas Končius.
„Saulutės", Lietuvos vai
k ų g l o b o s b ū r e l i o , susirinki
mas bus trečiadienį, balandžio
4 d., 7 vai. vak., Pasaulio lie
tuvių centro Lemonte „Bočių
menėje". Ypatinga viešnia —
ses. dr. Albina Pajarskaitė,
t r u m p a m atvykusi iš Lietu
vos. Laukiamos visos narės ir
norintieji pasiklausyti naujau
sių žinių apie vargingai gyve
nančių Lietuvoje padėtį.
K o v o 25 d. L e m o n t e v y k o
A . P . P . L . E . bendrijos posėdis,
kuriame aptarti svarbieji rei
kalai ir ateities planai. Buvo
svečių ir iš toliau: iš VVashington. DC, buvusi A.P.P.L.E.
pirm. Emilija Sakadolskienė,
Romas Sakadolskis, dabartinė
A.P.P.L.E. pirm. Ginta Kupčins
kienė ir kiti, kuriems svarbu
padėti švietimui Lietuvoje per
j a u dešimt metų ruošiamus
A.P.P.L.E. vasaros kursus te
nykščiams mokytojams. Šie
stropūs ir pasišventę? A.P.P.
L.E. darbuotojai savo duoklę
Lietuvos švietimui atiduoda ir
su kaupu (daug jų net nelietu
vių kilmės), tačiau galime
kiekvienas ir savo kuklų įnašą
įnešti, padėdami vienam mo
kytojui Lietuvoje lankyti tuos
vertingus kursus. T i k u ž 3 0
d o l e r i ų ! Ši kukli stipendija,
kuri tikrai padarys skirtumą.
Aukas siųsti: A.P.P.L.E., P.O.
Box 617. Durham. CT 06422.

ADVOKATAS

GINTARAS P. &PČNAS
6436&PularidRd..CWc««o/IL«K29

TeL 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 W 63 Street
Chieago, IL 60629
(Skersai gatves nuo .Draugo*)
TeL 77S-M4-01M.
TeL 6*0-267-0*00, La—imt, I L

A.P F I. K i«'nclnjos -^įvažiavime. v\ k..--iami- kovo 2"> <). I-emouto.
Amanda Muiioliene I.H prezidi-utu V ,!<!' \<l imkaus apdovanota dedimii)o i laipsnio medaliu iz vp.itir.<:a įna-a ! i.-t• iv>- mokyklų kompiuteriza
vime, -vfikm.i piru. dit.i K'.p.-iN.-ku-vt
Kitonės Kudaitienės nuotr

Advokatas
J o n a s Gibaitia
Civilines ir
kriminalines bylos
6247 8. Kedsie Aveaoe
CtostsJo, IL *062t
TeL 773-776*700
E-mail: GfbatftistaoLcom
Toli free 24 hr. 888-77*6742
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
Seitad. 8 v.r. iki 1 v.p.p.
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J. Plačas. Medžiagą

įsteigti

MINTYS GAVĖNIAI
Žmogaus gera įtaka — tai jo
sielos kultūros vaisius. Ir
kaipgi kartais sunku į tą
aukštesnį
sielos
kultūros
laipsnį kopti.
Imkime pavyzdį iš lietuvio
dainiaus Milašiaus gyvenimo.
Jis buvo Lietuvos ministras
Paryžiuje. Lietuviu laikė save
iki paskutinės gyvenimo mi
nutės, nors nuo 11 metų am
žiaus gyveno Prancūzijoje ir
kūrė daugiausia prancūziškai.
Jis yra vadinamas Prancūzijos
Goethe.
Jo tėvas buvo netikintis, mo
tina — kilusi iš izraelitų.Taigi
tas žmogus iš šeimos aukštų
idealų nepaveldėjo. Bandė nu
siraminimo ieškoti pomėgių
gyvenime, bandė meilėje sau
laimę rasti, bet tas viskas ap
karto. Jam atrodė, kad belieka
svaigintis, miegoti ir mirti...
Taip jisai rašė savo kūrinyje
„Septynios vienatvės".
Pagaliau Milašius pasiekė
tokios desperacijos, jog jau
tėsi, kaip minėtoje savo kny
goje ir prasitarė: „Mirusieji
yra mažesni lavonai už mane".
Tokio juodo liūdesio valandą
jis į save paleido šūvį. Laimei
— tas šūvis nebuvo mirtinas.
Bemąstydamas ligoninėje, o
vėliau susipažinęs su raštais
žymių konvertitų P. Bourget,
L. Bloy, Peguy, P. Claudel,
Maritain — Milašius palinko į
katalikybę. Jis daug keliavo,
stebėjo gamtos grožį ir pradėjo
jausti Kūrėjo išmintį. Matyda
mas uolą, jis kartą rašė: „Uola
tai senas sfinksas, nutašytas
mylinčios ir skaisčios amžiny
bės". Pagaliau jis įsitikino,
kad kas tikrai myli, tai myli
Dievą. Pagaliau tapo prakti
kuojančiu kataliku, daug skai
tė Šv. Raštą ir vienu metu ra
šė tūlam belgų poetui:
— Katalikų Bažnyčia yra
mūsų motina, dieviškos ir
žmogiškos tiesos saugotoja.
Tai šitokiu skausmingu ke
liu Milašius priėjo prie tikrųjų
sielos
kultūros
pagrindų.
Mums tas kelias lengvesnis,
nes iš savo tėvų mes jau paveldėjome didįjį dieviškosios
tiesos kraitį. Mums tik reikia
jį pamilti, į jį gilintis, jame
augti.
Prel. dr. J. Prunskis
LIETUVA
Aš myliu Lietuvą. Lietuva
labai graži šalis, jos sostinė —
Vilnius. Lietuvoje dažnai lyja.
Lietuva yra mano tėvynė.
Balys Gintautas
(2 sk. mokinys)

Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos

siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629

As ir du prezidentai. Mano gimta
dienis yra kartu su prez. Adamkum
'XI 3). Mano vardas toks pat, kaip
prez. G. W. Bush žmonos — Laura.
Aš Kristina Laura Kairelytė
Lietuvoje auga daug skanių
uogų ir grybų. Lietuvoje gyve
no mano močiutė, mes ją ap
lankėme prieš dvejus metus.
Lietuva man patinka.
Lina Survilaitė
(2 sk. mokinė)

nele gavo šį kartą bandelę vos
tik pusės didumo, kaip kitos.
Bet kai ji parėjo namo ir ser
ganti jos motina prariekė ban
delę, iškrito keletas naujų si
dabrinių pinigų.
Išsigando motina ir pasakė:
„Nešk tuos pinigus tuojau at
gal, nes, be abejo, jie netyčia
yra pakliuvę į tešlą".
Pranelė nunešė. Bet gerada
rys ponas jai pasakė: „Ne, ne,
— tai tyčia taip buvo padary
ta. Aš liepiau įdėti pinigų į
mažiausią bandelę, kad tave,
geroji mergyte, apdovanojus.
Visuomet būk tokia mandagi
ir tokia taiki. Kas geriau pasi
tenkina mažesne duonos ban
dele, negu kelia nesantaiką
dėl didesnės, tam sekasi ge
riau, negu būtų bandelėje įdė
ta pinigų".
Chr. V. Schmido

MANO TĖVELIS
Mano tėvelis, Algis Paulius.
Gimė Lietuvoje, Tauragėje.
Ten jis augo su trim sesutėmis
ir broliuku.
Lietuvos sostinė yra Vilnius,
Kai prasidėjo karas, visa
tai labai senas ir gražus mies šeima pasitraukė į Vokietiją, o
tas. Lietuvoje yra daug upių ir vėliau atvyko į Ameriką. Gy
ežerų, žvejai pagauna daug vendamas Čikagoje ir matyda
žuvų. Šią vasarą aš važiuosiu mas, kad nebegalės grįžti Lie
į Lietuvą pirmą kartą.
tuvon, mano tėveliui pasidarė
Justina Zakarauskaitė labai svarbu, kaip išsaugoti lie
(2 sk. mokinė) tuvybę, ryšius su kitais lietu
Aš gimiau Lietuvoje. Ji yra viais. Tuo metu daugelis Lie
mano tėvynė ir gimtinė. Ten tuvių galvojo, kad kada nors
gyvena mano seneliai. Vasarą grįš į Lietuvą, todėl savo vai
aš buvau nuvažiavęs į Lie kus stengėsi mokyti lietuvių
kalbos, Ketuviškų tradicijų,
tuvą, man ten patinka.
papročių.
Mano tėvelis įsijun
Danielius Jurgutis
gė
į
skautų
organizaciją, nes
(2 sk. mokinys)
taip
buvo
geriausiai
išlaikyti
Visi Čikagos lit. m-los 2 sky
lietuviškumą.
Mes,
šeši
jo vai
riaus mokiniai.
kai, irgi priklausom skautams
MAŽAJAM BROLIUKUI
ir taip pat lankome lietuviškos
mokyklos pamokas.
Sudie, mažasis mano broli,
Vilija Pauliūtė,
Tave mylėjau — pats žinai,
Lemonto
Maironio
lit. m-los
Kai nešė mus į žydrą tolį
10
sk.
mokinė
(abiturientė).
Auksinių pasakų sparnai.
(„Žingsnis į pasaulį")
Dažnai tau kūriau
džiaugsmo dainą
TAVO ANGELIUKAS
Apie pavasarius žalius,
Kur saulužėlė gulti eina,
Naktį, kai užmiegi
Kur laumės girdo žirgelius.
Ir saldžiai sapnuoji.
Prie lovelės budi
Kartu šokinom karalaitę
Tavo angeliukas
Užburtam pasakų dvare
Rytmetį ankstyvą
Ir braidėm, kelnes pasiraitę,
Į mokyklą bėgi,
Po upeliūkštį vakare.
Vėl tave palydi
Tavo angeliukas.
Buvai man geras metų
metais,
Negnaibei nosies nei
barzdos,
Kai ėjom pievon žaist
kvadratais,
Ar karan jojom ant lazdos.
Jonas Minelga
MAŽIAUSIOJI BANDELĖ

Lietuva yra valstybė. Lietu
Pabrangus maistui, vienas
va yra ten, kur lietuviai gyve turtingas žmogus pasišaukė į
na. Lietuvos vėliavos spalvos: namus dvidešimt vargingiau
geltona, žalia, raudona. Lietu sių miesto vaikų ir pasakė:
va yra toli nuo Čikagos, aš „Šioje pintinėje kiekvienam iš
niekada nebuvau Lietuvoje.
jūsų yra po bandelę. Pasiim
Alena Kazlauskaitė kite ir ateikite kasdien tą pa
(2 sk. mokinė) čią valandą, iki Dievas suteiks
geresnius laikus.
Aš gimiau Lietuvoje, o ten
Vaikai, bardamies ir stumgyvena mano seneliai. Ten li
dydamies,
puolė prie pintinės,
ko mano šuniukas Džimis. Aš
nes
kiekvienas
norėjo gauti di
atsimenu jūrą, kurioje aš
desnę
ir
gražesnę
bandelę. Ne
maudžiaus. Lietuva yra gra
pasakę
nė
ačiū,
išbėgiojo
na
žus kraštas, aš noriu jį aplan
mo
kyti.
Tik nedrąsi Pranele, prastai,
Jonukas Butauskas
bet
švariai apsirengusi mer
(2 sk. mokinys)
gytė, stovėjo nuošaliai, paskui,
Man patinka Baltijos jūra, pasiėmusi mažiausią bandelę,
ten baltas ir švelnus smėlis, kuri viena pintinėje telikusi,
kartais jūroje būna didelės dėkingai pabučiavo ponui ran
bangos. Lietuva — graži šalis ką ir pamažu nedrąsiai išėjo
namo.
ir gardi duonelė.
Patrikas Gladsteinas
Kitą dieną vaikai elgėsi taip
(2 sk. mokinys) pat negražiai, o vargšė Pra

skyriaus

nio, daugiskaitos. Pvz. pro
lubas sunkėsi vanduo.
GALVOSŪKIO NR. 95
ATSAKYMAI
A Gyvatė maisto nekramto,
nors turi savo žandikauliuose
dvi ar net keturias eiles dan
tų. Gyvates dantų paskirtis —
neleisti
ryjamam
objektui
grįžti atgal, pabėgti. B. Nerija
— tai Kuršių marių smėlio pu
siasalis. (L.E. 20-213, Boston,
1960; En. Lit. 3-247, Boston,
1973).
Neringa
—
tai
1961.XI.20 įkurtas
naujas
miestas Kuršių nerijoje. Jo ad
ministracinis centras yra Ni
doje. Šio miesto teritorija šiau
rėje siekia Juodkrantę. (E.L.
4-70, Boston., 1975 ir MLT
Enc. 2-685, Vilnius, 1968). C.
Jupiteris apie savo ašį apsisu
ka per 9 vai. 50 min. Saturnas
— per 10 v. 39 m. Neptūnas —
per 15 v. 48 m. Uranas — per
23 v. Žemė — per 24 v. (Desk.
Reference, 88 p., N.Y. 1993).
D. Šikšnosparniai daugiausia
maitinasi vabzdžiais (L.E. 24488, Boston, 1961). E. Žodis,
„entuziazmas" kilo iš graikų
žodžio „enthous" ar „entheos".
Kaip matome, šis žodis suside
da iš „en" ir „theos" — būti
Dievo įkvėptas, užvaldytas. Iš
to susiformavo veiksmažodis
„enthousizein" ir daikt. „enthousiasmos". Žmogus paki
lios dvasios, užsidegęs — „enthusiastas". Šis žodis pasiekė
anglus, keliaudamas iš grai
kų, lotynų ir prancūzų.
GALVOSŪKIS NR. 111
(Piešinėlis)

**£^r*į£5
Perskaitykite, kas parašyta
rebuse. Kieno tie žodžiai? (5
t.). Sudarė Neringa Gudėnaitė iš Grybėnų kaimo, Igna
linos rajono.
GALVOSŪKIS NR. 112
(Piešinėlis)

Kai raides rankele
Rankele vedžioja,
Susikaupęs stebi
Tavo angeliukas.
Tai todėl tu sveikas
Ir laimingas augi,
Padeda tau šventas
Tavo angeliukas.
Violeta Pakalniškienė

Kurį Lietuvos miestą prime
na šis piešinėlis? (5 t.)
GALVOSŪKIS NR. 113.

Sakinyje yra prielinksnis —
GALVOSŪKIO NR, 91
ant, o greta jo III linksniuotės
ATSAKYMAS
daiktavardis. Parašykite daik
Žydų religijoje smilkalai bu tavardžio giminę. (5 t.)
vo naudojami. Smilkalų degi
nimas padaro malonaus kvapo
GALVOSŪKIS NR. 114
dūmus. Vėliau smilkalai buvo
Kas sukūrė dangų ir žemę ir
naudojami ir krikščioniškose per kiek periodų (dienų) tai
apeigose, žydų šventovėje bu buvo kuriama? (5 t.)
vo šventa vieta su mažu alto
riumi, prie kurio vyriausias
GALVOSŪKIS NR. 115
kunigas uždegdavo smilkalus.
A. Kas anksčiau įvyko: Ro
Jie ilgai degdavo. Žydai savo
mos
miesto įkūrimas ar pir
apeigomis kasdien sunaudoda
moji
sporto
olimpiada? B. Ku
vo apie vieną kilogramą smil
ri
yra
skautizmo
kūrėjo Bakalų miltelių. Smilkalai buvo
den-Powell
pavardė?
C. Kas ir
daromi iš kvepiančių gėlių.
kada sukūrė džiunglių Tar
zaną? D. Kelios karalijos, ku
GALVOSŪKIO NR. 92
nigaikštijos iki šiol išliko Eu
ATSAKYMAS
ropoje? Ė. Kada pirmą kartą
Prielinksnis „pro" reikalauja Lietuvoje buvo rasta „nafta"?
galininko linksnio. Daiktavar Už visus teisingus atsakymus
dis su galūne a s turėtų būti skiriama 10 t., o už dalinius
antros linksniuotės, moteriš atsakymus — 5 t. Atsiuntė
kos giminės, galininko links- kun. dr. E. Gerulis.

