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Seimo pirmininkas savaip supranta kolaboravimą
Vilnius, kovo 12 d. (BNS)
— Tėvynės sąjungos — kon
servatorių frakcija antradienį
paragino Seimo pirmininką
Artūrą Paulauską atsiprašyti
už savo žodžius, pasakytus
iškilmingame Kovo 11-osios
minėjime Nacionaliniame op
eros ir baleto teatre.
Konservatorius papiktino A.
Paulausko žodžiai, jog nepri
klausomybę atkurti padėjo ne
tik ginkluota pokario, bet ir
vėliau vykusi pasyvioji rezis
tencija, kurią, anot Seimo pir
mininko, kai kas vadina kola
boravimu.
„Išsaugojome viltį dar ir to
dėl, kad Lietuva ir tomis
sąlygomis mokėjo išgyventi.
Kai kas tai vadino kolaboravi
mu. Jeigu tai buvo kolaboravi
mas, tai daugumos mūsų
žmonių kolaboravimas buvo
be išdavystės", sakė A. Pau
lauskas.
„Taip, jie statė namus, sodi
no medžius, tiesė kelius, statė
mokyklas ir ligonines. Mūsų
motinos gimdė vaikus, augino
juos, auklėjo, leido į mokslus.
Mūsų mokytojai juos išmokė
skaityti knygas taip, kad su
gebėtų suprasti ne vien tai, ką
mūsų rašytojai rašė eilutėse,
bet ir tai, kas buvo rašoma
tarp eilučių. Taip kolaboruo
dami dainavome — ir pasaulis
krūptelėdavo nuo susižavė
jimo, išgirdęs ir išvydęs kaip
vienu metu tą pačią dainą
darniai užtraukia keliasde
šimt'?? tūkstančnj žmonių

choras. Skambėjo ir rusiškos
dainos. Bet skambėjo ir Mairo
nio 'Lietuva brangi'. Kai dainų
ir šokių liaudies ansamblis
'Lietuva' gastrolių metu mūsų
kaimuose ir miestuose ją
uždainuodavo, žmonės atsisto
davo. Ši daina buvo tarsi him
nas. Taip kolaboruodami, žai
dėme krepšinį. Ir už Tarybų
Sąjungą. Bet buvo ir tokių me
tų, kai triuškindavome Mask
vą pačioje Maskvoje, kuri tada
daug kam rodėsi nenugalima.
Ir tada Lietuva atsistodavo
Krepšiniui. Kaip Himnui. Ir
skandavo Kaunas, Maskva,
Budapeštas: 'Lietuva!' ", teigė
Seimo pirmininkas.
Konservatoriai A. Paulausko
žodžius apie kolaboravimą pa
vadino „visiems užgauliu pa
reiškimu". „Juo kiekvienas,
gyvenęs okupuotoje Lietuvoje,
dabar išvadintas kolaboran
tu.!...) Mes protestuojame ir
raginame Seimo pirmininką at
siprašyti įžeistų Lietuvos žmo
nių", teigiama Tėvynes sąjungos-konservatorių pareiškime.
Reaguodamas į tai, Seimo
vadovas antradienį pareiškė,
jog konservatoriai neteisingai
suprato jo žodžius. „Tokį pa
reiškimą galėjo paskelbti žmo
nės, kurie dalyvavo, bet ne
girdėjo, kas buvo kalbama
Kovo 11-osios minėjime. Jeigu
jie būtų įdėmiai klausę, būtų
suvokę, kad dauguma žmonių,
ištisos sovietmečio kartos, gy
venę ir dirbę Lietuvoje, šioje
kalboje buvo . ne apkaltintos

* Kai visa Lietuva šventė
Kovo 11-ają,
Panevėžyje
įsikūrusio Norvegijos pramo
nės parko „Lille Sunnmare"
baldų padalinio darbuotojai
dirbo. Norvegai nesilaiko Lie
tuvos įstatymų. įmonės savi
ninkas, paklaustas, ar žino
kokia diena Lietuvoje, pa
žvelgė į laikrodį ir atsakė, kad
šiandien yra kovo 11-oji. Pa
prašyti patikslinti, kas lie
tuviams yra Kovo 11-ji, norve
gai atsisakė komentuoti.
(LŽ, Elta)

* Lietuviško
kapitalo
bendrovės, registruotos Esti
joje, jau šiemet bus apmokes
tintos kartu su Lietuvoje gau
tomis pajamomis 15 proc.
įkainiu. Tokiu būdu Finansų
ministerija siekia sustabdyti
kapitalo bėgimą iš Lietuvos.
Tačiau specialistai pažymi,
kad dabar jis gali pasukti į
JAV.
(vž. EIU)
* Nustatydami taisykles,
kaip elektroniniu paštu ir
internetu darbo vietoje gali
naudotus darbuotojai, darbda
viai turės paisyti susirašinėji
mo slaptumo. Daugelyje vals
tybių yra įtvirtintas susiraši
nėjimo slaptumas, kai kuriose
— telekomunikacijų stebėji
mas yra baudžiamas nepai
sant to, ar ryšys yra asmeniš
kas, ar ne. Todėl Duomenų ap
saugos darbo grupė Europos
bendrijų Komisijai nori pa
siūlyti atlikti šios srities tyri
mą.
Elta'

Seimo pirmininkas pripa
žįsta, jog Lietuvoje sovieti
niais metais būta ir tikrų ko
laborantų, „kovojusių prieš lie
tuvių tautos laisvės dvasią",
tačiau tokių buvo mažuma.
„Tokią Lietuvos žmonių, so
vietmečiu gyvenusių, o šiuo
metu sudarančių mūsų visuo
menės daugumą, viešą reabi
litavimą turėjau atlikti ne aš,
o tie, kurie kolaborantais juos
laikė ir vadino, nors patys
mokėsi, rašė ir gynė disertaci
jas, tapdami tarybiniais moks
lininkais. Deja, šį žingsnį teko
žengti man, nes tie, kas turėjo
atlikti šį veiksmą ir atsi
prašyti, per ilgai tylėjo", tei
giama Seimo pirmininko pa
reiškime.

* Seimas priėmė Atosto
gų įstatymo pataisą, apribo
jančią nemokamų atostogų
trukmę iki 30 kalendorinių
dienų per metus. Ilgesnė ne
* Seimas atmetė prezi mokamų atostogų trukmė ga
dento pasiūlytas Prezidento lės būti numatoma kolektyvi
<BNS>
įstatymo pataisas, numatan nėse sutartyse.
čias buvusios Aukščiausiosios
Mirė istorikas
tarybos-Atkuriamojo
Seimo
(AT-AS) pirmininkui suteikti
Vincentas Trumpa
tas pačias socialines garanti
jas, kaip ir iš valstybės tarny
bos išėjusiam prezidentui. Vie
ninteliu 1990-1992 metais
veikusios AT-AS pirmininku
buvo dabartinis opozicinės
Konservatorių partijos vado
vas parlamentaras Vytautas
Landsbergis.
;BNSI
* Visagino mieste t v y r a n t
įtampai ir nežiniai dėl Igna
linos
atominės
elektrinės
(IAE) ateities, jėgainės vado
vybė ėmėsi papildomų apsau
gos priemonių nuo galimų vi
daus grėsmių. IAE viduje vei
Vilniuje antradienio naktį,
kia specialios pajėgos, kurios eidamas 89-uosius metus,
kol kas apsiriboja stebėjimu. mirė žymus išeivijos istorikas,
Nerimaujama, kad nenuspė žurnalistas, kultūros veikėjas
jamus atominės jėgainės dar Vincentas Trumpa.
buotojų veiksmus gali sukelti
Jis gimė 1913 metų gruodį
nežinia ir nerimas dėl jėgai Ariogalos valsčiuje, studijavo
nės, o kartu ir savo, ateities. Vytauto Didžiojo universitete
Visagine, kurio daugumą gy Kaune, vėliau žinias gilino
ventojų sudaro IAE darbuoto Paryžiuje. Pirmosios nepri
jai ir jų šeimų nariai, pasta klausomybės metais V. Trum
ruoju metu tvyro didelė įtam pa dirbo Krokuvoje, Vienoje,
pa. Praėjusį mėnesį nusižudė Paryžiuje, buvo „Lietuvos
5 šio miesto gyventojai, iŠ jų aido" korespondentu Belgijoje,
— 3 IAE darbuotojai.
<BNS>
dėstytojavo Vilniaus universi
* Valdančioji Socialde tete. II pasaulinio karo metais
mokratinės koalicijos frak V. Trumpa pasitraukė į Vokie
cija pasipildė dar viena nare tiją, iš kur 1949 m. emigravo į
— prie frakcijos prisijungė bu JAV. Ten jis dirbo Kongreso
vusi Liberalų, o vėliau — Ne bibliotekoje Vašingtone, akty
priklausomos frakcijos narė viai dalyvavo lietuvių išeivijos
Jūratė Juozaitienė. Dabar veikloje, rašė knygas, straips
frakcija turės 50 narių. <BNS> nius.
Prieš kelerius metus V.
* Panevėžio rajono savi
valdybė, nebeišgalėdama pa Trumpa grįžo į Lietuvą ir ap
tenkinti visų prašymų skirti sigyveno Vilniuje.
vaikams nemokamą maiti
Mirus V. Trumpai, preziden
nimą mokyklose, nusprendė tas Valdas Adamkus išreiškė
įpareigoti tėvus už vaikų valgį užuojautą velionio šeimai, ar
atidirbti talkose. Dirbti reikės timiesiems, Lietuvos istorikų
1-10 dienų.
(R. Bu) bendruomenei.
(BNS)

^ J Tėvynėje pasižvalgius
* Neįprastai paminėta
Kovo 11-oji — Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo die
na — papiktino kai kuriuos
signatarus. Jie pasigedo pir
mą kartą per 12 metų ne
įvykusio iškilmingo Seimo
posėdžio. Kasmetinį posėdį
pakeitė Seime viešėjusių vai
kų šurmulys.
(R, EK«)

kolaboravimu, o iš esmės buvo
reabilituotos nuo kaltinimų
kolaboravimu", teigiama A.
Paulausko pareiškime.
„Negi konservatoriai norėtų,
kad šie "žmonės ir toliau būtų
laikomi kolaborantais, išda
vikais? Negi konservatoriams
norėjosi, kad Justinas Marcin
kevičius, užuot rašęs apie po
kario šešiolikmečius, vaikiš
kom rankom šautuvus ėmu
sius, pats būtų paėmęs šau
tuvą? Negi mūsų mikrochirurgai, sovietmečiu darę unika
lias operacijas, prisiūdami
rankas ar pirštus Lietuvos
žmonėms, stiprino tarybų
valdžią? O gal mūsų moti
noms protesto vardan reikėjo
negimdyti?", klausė A. Pau
lauskas.
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Premjeras patenkintas
vyriausybės veikla

Lietuvos spindesys ir skurdas.

Vilnius, kovo 12 d. (BNS) —
Nepaisant praėjusiais metais
įvykusios vyriausybių kaitos,
ministrų kabineto darbas iš
liko pastovus ir buvo išlaiky
tas svarbiausių įsipareigojimų
tęstinumas, Seimo visuotinia
me posėdyje pateikdamas kas
metinę vyriausybės ataskaitą,
teigė premjeras Algirdas Bra
zauskas.
Premjero teigimu, vyriausy
bes pirminiai tikslai išlieka tie
patys: rengtis narystei Euro
pos Sąjungoje ir NATO, gerin
ti verslo sąlygas ir plėsti kon
kurencingą žemės ūkį, mažin
ti nedarbą ir skurdą, užtikrin
ti švietimo, mokslo ir kultū
ros, informacinės visuomenės
plėtrą bei užtikrinti visuome
nės saugumą bei viešąją :varką.
Premjero teigimu, vienas iš
pagrindinių vyriausybės tiks
lų yra „sutvarkyti valstybės
tarnybos sistemą". A. Bra
zauskas paragino Seimą pri
tarti naujos redakcijos Valsty
bės tarnybos įstatymo projek
tui bei vyriausybės įstatymo
pataisoms, kuriose numatoma
sumažinti politinio pasitikėji
mo ministro pavaduotojų skai
čių.
A. Brazauskas pasidžiaugė,
kad praėjusiais metais Valsty
Gedmino žninskc (Elta nuotr.
binio socialinio draudimo fon
do biudžetas buvo įvykdytas
99.6 proc. Tačiau premjeras
nėra patenkintas išaugusio
mis skolomis už kompensuoja
daugiau vaikų, 35.3 proc. — mus vaistus. 2001 m. išlaidos
žemdirbiai, 41 proc. — nedir tokiems vaistams buvo viršy
bantys.
tos 121 mln. litų, o šiuo metu
Pernykščio visuotinio gy bendra skola siekia 196 mln.
ventojų surašymo duomeni litų. A. Brazauskas paragino
mis, Lietuvoje gyvena 3.5 mln.
žmonių.
Lietuvos moterys
Sveikindamas
apžvalgos
patiria moralinę ir
rengėjus, prezidentas Valdas
Adamkus pažymėjo, kad šio
fizinę prievartą
pranešimo paskirtis — ne pa
Net keturi penktadaliai
teikti statistinių duomenų, bet Lietuvos moterų patvirtino
duoti postūmių veiklai. Pasak patyrusios psichologinę prie
jo, norėdami sėkmingai kovoti vartą ir trečdalis — fizinį
su skurdu, turime įveikti jo smurtą. Šie duomenys skelbia
priežastis ir visų pirma — ne mi Moterų informacijos centro
darbą, menką žmonių išsila atliktame prievartos prieš
vinimą. „Skurdo mažinimo moteris tyrime. Psichologinės
politika daug efektyvesnė bus prievartos pavyzdžiai yra šau
tada, kai ją grįsime ne socia kimas, barimas, vertimas var
line parama, bet užimtumo toti alkoholį bei narkotikus,
didinimu ir švietimo plėtra. draudimai, grasinimai ir ne
Kai ją grįsime verslą ir naujų padorūs juokeliai. Psicholo
darbo vietų kūrimą skati ginė prievarta, tvirtinama ty
nančia mokesčių politika. Pa rime, yra vienodai paplitusi
grindinis šio pranešimo siū tiek šeimoje, tiek darbe, tiek
lymas politikams — pereiti visuomenėje, ji yra būdinga vi
nuo gaisrų gesinimo prie siems be išimties socialiniams
priežasčių šalinimo", pabrėžė sluoksniams ir amžiaus gru
V. Adamkus.
pėms. Tyrime pabrėžiama, jog
ypač
sunku kovoti su prievar
Pasak pranešimo rengėjų,
ta
darbe,
nes moterys nedrįsta
pagrindinė skurdo priežastis
pasipriešinti
smurtautojams,
— nedarbas. Kovo 1 d. Lietu
bijodamos
finansinių
baus
voje nedarbas buvo 12.9 proc.
mių,
būti
atleistos
iš
darbo
ir
Apie 7.5 proc. yra ilgalaikis
prarasti
karjeros
galimybes.
nedarbas, trunkantis net po
(BNS •
kelerius metus. Tai sudaro
nuolatinio skurdo situacijas,
* Į p e l n i n g a i dirbančios
kai šeima įpranta gyventi tik K a u n o į m o n ė s „Lituanica"
iš pašalpų.
savininkų gretas ateina pre
Taip pat nerimą kelia jauni kybininkai. Neseniai avalynę
mo nedarbas, kuris skatina gaminančio fabriko patalpose
jaunus žmones išvykti iš Lie įsikūrė prekybos centras „Iki".
tuvos. Manoma, kad užsienyje Paaiškėjo, kad prekybos tink
legaliai ar nelegaliai dirba lą valdantys asmenys įsigijo
daugiau kaip 200,000 lietuvių. „Lituanicos" akcijų. Prekybi
Pasak pranešimo, spren ninkai kol kas vengia atskleis
džiant skurdo problemas, vy ti naujus projektus, tačiau pri
rauja ne aktyvios, bet pasy pažįsta, jog tai susiję su
vios skurdo įveikimo prie gamyba. Parduotuvė šios įmo
monės. Pasyviomis priemo nės patalpose jau veikia, ta
nėmis siekiama
švelninti čiau akcijų įsigijimas tebėra
skurdo priemones, o ne šalinti apgaubtas mįslių. Ar tai ne
jo priežastis, todėl tai kartais noras įsigyti strategiškai ge
sukelia ir priešingą efektą — roje vietoje esantį pastatą?
teigė
daugėja žmonių, linkusių gy „Lituanica" vadovas
venti iš pašalpų, pensijų ar ki nežinąs, kokie naujųjų akci
ninkų kėslai.
KD, Elui
tokių
išmoku.

Lietuvoje skursta apie 16
procentų žmonių
V i l n i u j kovo 12 d. (BNS)
— Beveik 1 proc. Lietuvos gy
ventojų gyvena žemiau gilaus
skurdo ribos ir apie 16 proc.—
žemiau skurdo ribos, sakoma
Skurdo būkles Lietuvoje 2001
metais pranešime, kuris an
tradienį pristatytas Prezi
dentūroje.
Gyvenančiais žemiau gilaus
skurdo ribos laikomi žmonės,
kurių pajamos per mėnesį su
daro mažiau nei 1 minimalus
gyvenimo lygis (MGL) — da
bar 125 litai. Gyvenantiems
žemiau skurdo ribos priskiria
mi žmonės, gaunantys mažiau
nei 260 litų.
Iš pastarųjų 16 proc. skurs
tančiųjų — beveik 15 proc.
buvo vienišas asmuo su vai
kais, 37.6 — šeimos su 3 ir
* „Mes susirūpinę, kad
vis daugiau Lietuvos pi
liečių, nerasdami teisingumo
šalies viduje, yra priversti
kreiptis į Žmogaus teisių teis
mą Strasbūre. Ne vienas iš
besikreipiančiųjų yra laimėjęs
bylas. Dėl to valstybė, tiksliau
mes, mokesčių mokėtojai, su
mokame didžiules išmokas
žmonėms, nukentėjusiems dėl
mūsų teisėjų aplaidumo ir ne
objektyvumo, arba tiesiog korumpuotumo", rašoma „Vyčio
kryžiaus" ordino kavalierių
draugijos valdybos atvirame
laiške prezidentai
Valdui
Adamkui.
<LA. HM
* Krašto apsaugos minist
r a s Linas Linkevičius ant
radienį išvyko į JAV, kur kar
tu su Latvijos ir Fstijos gyny
bos ministrais įtikinės, kad
Baltijos valstybės pasirengu
sios narystei NATO.
•BNS.
* P o praėjusių metų
rugsėjo įvykių JAV pasikei
tusios pasaulio turizmo rinkos
sąlygos paspartino naujovių
diegimą ir Lietuvoje. Klien
tams siūloma galimybė gauti
informaciją apie skrydžius į
mobilųjį telefoną, darbo vie
toje atspausdinti bilietus, nau
dotis elektroniniais lėktuvų
bilietais.
,vž. Eitai

sveikatos apsaugos ministrą
imtis ryžtingų priemonių „be
tvarkei" vaistų kompensavimo
srityje baigti.
Premjeras džiaugėsi, jog
2001 m. pradėjo veikti Garan
tinis fondas, iš kurio 20,600
bankrutuojančių ir bankruta
vusių įmonių darbuotojams
buvo išmoksta 25.1 mln. litų.
A. Brazauskas pažymėjo, jog
praėjusieji metai buvo vieni iš
aktyviausių teisės aktų pri
ėmimo požiūriu — vyriausybė
priėmė 1,628 nutarimus bei
289 potvarkius, tačiau apgai
lestavo, jog dar nepriimtas
naujos redakcijos Švietimo įs
tatymas.
Premjero teigimu, buvo
baigta policijos reforma, o nu
sikalstamumas, palyginti su
2000 m., sumažėjo 3.8 proc.
A. Brazauskas pažymėjo, jog
buvo parengta ir patvirtinta
Nacionalinės kovos su korup
cija strategija, o tarptautinės
kovos su korupcija organizaci
jos „Transparency Interna
tional" duomenimis, Lietuva
iš 43-os vietos 2000 m. pakilo
2001 m. į 38-tą pagal korupci
jos suvokimą.
Kai kurie opozicijos atstovai
premjero pranešimą įvertino
kaip „biurokratinį" ir pasige
do jame „politinio lyderio pozi
cijos".

A. Brazauskas turi
apsispręsti dėl
prezidento rinkimų
Parlamento opozicinės Li
beralų frakcijos seniūno pava
duotojas Eligijus Masiulis pa
ragino premjerą Algirdą Bra
zauską pareikšti savo nuo
statą dėl kandidatavimo į pre
zidentus. „Jeigu jums, kaip
valstybės politikui, rūpi vals
tybė ir vyriausybės veikla, dar
šiandien turėtumėte pasakyti,
ar dalyvausite prezidento rin
kimuose. Jeigu dalyvausite,
tai turėtumėte atsistatydinti
iš premjerų ir ruoštis prezi
dento rinkimams. Jeigu pasa
kote tvirtą 'ne', tai turėtumėte
kibti į darbą", teigė E. Masiu
lis. „Ar aš kandidatuosiu, ar
ne — yra mano klausimas, ir
tai nė kiek netrukdo bei ne
trukdys vyriausybei dirbti.
Jeigu opozicijai trukdo, tai čia
jūsų, o ne mano problema.
Man dirbti netrukdo", atsakė
premjeras.
IBNS>

Wisconsin miške
rasti lietuvio palaikai
JAV Wisconsino valstijos
miške rasti suirę Lietuvos pi
liečio palaikai. JAV parei
gūnai šią paslaptingą mirtį
tiria kaip žmogžudystę. Mano
ma, jog Lietuvos pilietis, kurio
kaulai buvo rasti netoli vietos,
kur 94-asis greitkelis susiker
ta su 54-uoju valstijos reikš
mės greitkeliu, mirė 1999 m.
pradžioje. Šalia mirusiojo pa
laikų, aptiktų miške vasario.
24 d., mėtėsi Lietuvos piliečio
pasas. Lietuvis turėjo vienkar
tinę įvažiavimo į JAV vizą,
kuri buvo išduota 1996 me
tais.
Tirti šį mįslingą įvykį JAV
teisėsaugos pareigūnams pa
deda konsultacijos su Lietuvos
ambasada Vašingtone ir JAV
ambasada Vilniuje.
<I.R, BNSI

KALENDORIUS
Kovo 13 d.: Kristina. Liutauras.
Meldutis, Teodora, Vaidilė. Vaiga.
Kovo 14 d.: Darmantas, Karigaile.
Leonas. Matilda, Sugirdąs.
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VYDŪNO FONDO
SUKAKTUVINĖJE ŠVENTĖJE
Vydūno fondo (VF) 50 metų
sėkmingos veiklos paminėji
mas Čikagoje, sekmadienį, va
sario 24 d., 10 vai. ryte buvo
pradėtas Jėzuitų koplyčioje
šv. Mišiomis už mirusius ir gy
vus VF steigėjus, darbuotojus
ir rėmėjus. Mišias aukojo ir
pamokslą pasakė kun. Kazi
mieras A m b r a s a s , SJ. Skaiti
nius skaitė fil. Irena Kairytė
ir Gediminas Vakaris. Mi
šioms iškilmingumo teikė so
listės Laimutės Stepaitienės
giedojimas, vargonais palydint
muz. Manigirdui Motekaičiui.
Pamaldose dalyvavo gausiai
susirinkę VF darbuotojai ir rė
mėjai.
Iškilmingas ninėjimas-akademija ir v a k a n e n ė su koncer
tine programa 3 vai. p.p. vyko
J a u n i m o centre. Į šventiškai
papuoštą didžiąją salę susirin
ko daugiau negu 220 asmenų
— VF vadovybė, darbuotojai,
rėmėjai ir svečiai. Svečių tar
pe Lietuvos Respublikos gen.
konsulas Čikagoje dr. Gied
r i u s Apuokas, gen. garbės
konsulas
Vaclovas
Kleiza,
„Draugo" vyr. redaktorė Da
n u t ė Bindokienė, iš Los An
geles atvykęs buvęs Kauno
universiteto prof. dr. Algirdas
Avižienis, lietuviškos spaudos
bei televizijos atstovai ir kt.
Akademinę renginio dalį
3:15 vai. p.p. pradėjo VF tary
bos pirm. fil. Leonas Maskaliūnas. Pasveikinęs susirinku
sius, t r u m p u įvadiniu žodžiu
paminėjo fondo steigimą skati
nusias gyvenimo aplinkybes,
supažindino su VF tarybos ir
valdybos nariais bei šios šven
tės rengėjais. Baigdamas savo
žodį, vakaro programai vesti
pakvietė fil. dr. Renatą Variakojytę-Staniškienę.
Fil. Renatai vadovaujant,
buvo įneštos Korp! Vytis ir
Akademinės skaučių drau-

Fil. dr R e n a t a V a r i a k o j y t ė - S t a n i š kienė s k l a n d ž i a i v e d ė V F 50 me
lu veiklos m i n ė j i m o p r o g r a m a .

govės vėliavos.
Sugiedotas
Lietuvos h i m n a s . Susikaupi
mo m i n u t e pagerbti mirusieji
V F steigėjai, n a r i a i ir rėmėjai.
Auksinį jubiliejų švenčiantis
VF susilaukė n e m a ž a i sveiki
nimų žodžiu ir r a š t u ( kai ku
rie jų ir su piniginėmis dova
nomis).
Savo s v e i k i n i m u s ir linkėji
m u s Vydūno fondui išreiškęs,
LR gen. k o n s u l a s Čikagoje dr.
G. Apuokas s u s i r i n k u s i e m s
p r a n e š ė , k a d Vasario 16-tosios
proga, LR p r e z i d e n t a s LDK
Gedimino ordinu apdovanojo
VF valdybos p i r m . fil. Vytautą
Mikūną. Šią žinią visi paly
dėjo d ž i a u g s m i n g a i s sveikini
mų plojimais. P a s k u i sveiki
nęs LR gen. g a r b ė s konsulas
Vaclovas Kleiza V F linkėjo šį
darbą tęsti d a r k i t u s 50 metų.
„Draugo" vyr. r e d a k t o r ė Da
n u t ė Bindokienė, d ž i a u g d a m a 
si V F d a r b a i s , ypač knygų lei
dyba, s k a u t i š k a i palinkėjo VF
ir toliau t u o pačiu keliu eiti.
Nuoširdžiai V F sveikino vie
n a s iš jų steigėjų fil. prof. dr.
Algirdas Avižienis. „Lietuvių
balso" bendrovės pirm. Domas
Adomaitis, savo sveikinimą
b a i g d a m a s , V F įteikė brangią
asmenišką dovaną — dail.
Adomo V a r n o t a p y t ą Vydūno
portretą. Pedagoginio Litua
nistikos i n s t i t u t o v a r d u svei
kino, jo d i r e k t o r ė S t a s ė Peter
sonienė. Maž. Lietuvos veikė
j a s , m e c e n a t a s ir rėmėjas Kur
t a s Vėlius savo sveikinimą pa
lydėjo pinigine dovana. ASS
vadijos p i r m . fil. R. Griškelio
sveikinimą p e r s k a i t ė fil. J o n a s
Variakojis. Čikagos Skautininkių d r a u g o v ė s atstovė fil.
Halina Moliejienė, prisiminu
si, kad V F prieš 50 metų savo
pirmuosius ž i n g s n i u s pradėjo
su 300 dol. „kraiteliu", jį 5 1 mųjų kelionėn t v i r t a i žengian
tį palydėjo su geriausiais lin
kėjimais ir tokia p a t 300 dol.
dovana.
Raštu V F sveikino PLB
v-bos pirm. fil. V y t a u t a s Kam a n t a s , s k a u t i n i n k e Albina
Dvoreckienė iš Lietuvos ir kt.
Po sveikinimų V F steigėjų
v a r d u prabilo fil. Algirdas Stepaitis. A p i b ū d i n d a m a s
VF
steigimą s k a t i n u s i a s priežas
tis, kalbėtojas klausytojus nu
vedė į pokario Vokietiją, pri
mindamas
ten
atsikūrusią
s k a u t ų a k a d e m i k ų veiklą ir
lietuvių s t u d e n t ų Vokietijos
universitetuose s u n k i ą mate
rialinę būklę. P r i s i m i n ė 1949
m. s k a u t ų a k a d e m i k ų suva-

Korp! G r a n d i s ir ASD vėliavos Vydūno fondo 50 ::ietų s u k a k t i e s minėjime. Iš k. senj. Moacir de S a p e r e i r a , fil
J o n a s V a r i a k o j i s . fil. Vytenis Kirvelaitis, fil. Ra::.une P a p a r t i e n e . fil. J e n n i f e r A n t a n a i t y t ė ir fil. Vida B r a z a i Nuotr. J o n o T a m u l a i č i o
tvte.

V F t a r y b o s vicepirm. Algirdas Step a i t i s . v i e n a s iš VF steigėjų.

žiavime Scheinfelde kilusią
studentų šalpos fondo steigi
mo mintį ir tos idėjos 1952 m.
Čikagoje įgyvendinimą.
VF valdybos pirm. fil. Vy
t a u t a s Mikūnas savo žodyje
aptarė Vydūno fondo 50 metų
veiklą, darbus, laimėjimus,
problemas ir ateities perspek
tyvas, pabrėždamas, kad laiko
tėkmėje veiklos krypčiai kei
čiantis, d a r b a s ir toliau bus tę
siamas laikantis prieš 50 me
tų priimtais nuostatais:
1. Lėšas telksime jas uždirb
dami;
2. S t u d e n t a m s duosime tik
paskolas studijų reikalams;
3. Lituanistinių studijų stu
dentams duosime stipendijas,
kurių VF nereikės grąžinti;
4. Visi darbai atliekami sa
vanoriškai — neapmokamai.
Savo kalboje V. Mikūnas pa
teikė duomenis kiek grąžina
mų paskolų studentams su
teikta, kiek negrąžinamų li
tuanistinių stipendijų duota,
kiek ir kokių knygų išleista,
kaip uždirbamos lėšos, kokie
specifiniai fondai atskirų as
menų įsteigti Vydūno fondo
apimtyje.
Paminėjo šalpą lituanisti
nėms mokykloms ir jaunimo
organizacijoms. Skelbiami jau
nimui rašinių įvairiomis temo
mis konkursai ir premijos iš
mokamos iš prel. Juozo Prunskio Vydūno fonde tam reikalui
įsteigto fondo.
Lietuvos
universitetuose
įsteigtos premijos jauniems
mokslininkams ir išvardino
kam tos premijos buvo suteik
tos.
Pastebėta, kad Lietuvos is
torijos tyrinėjimuose ir istori-

Vyduno fondo 50 m e t u s u k a k t i e s m i n ė j i m o J a u n i m o c e n t r e r< ngejai filisteriai i/ k ) : V F tarybos pirm. L e o n a s
Ma-K.iluinas, J ū r a t e Variakojienė. p r o g r a m o s vedėja d r R e n a t a V a r i a k o j y t e - S U i n i s k i e n e . Liudas R a m a n a u s 
ką- I ^ o p o l d a s von
B r a u n . M i h t a L a u r a i t i e n e . Š a r ū n a s R i m a s ir V F valdybos p i r m Vytautas Mikūnas.
Mim p i n a s vyko v a s a r i o 24 d J a u n i m o c e n t r o d i d * salėje
Nuotr. J o n o Tamulaičio

jos knygų leidyboje vyrauja
didelis atsilikimas. Šiai spra
gai užpildyti VF išleido visą
eilę svarbių istorinio pobūdžio
knygų. VF rūpesčiu ir pastan
gomis išleistas pirmas tomas
monumentalios istoriko Ed
vardo Gudavičiaus „Lietuvos
istorijos". Spaudai j a u ruošia
mas antras ir trečias šios kny
gos tomai.
Pasižymėjusiems istorikams
paskirtos 5 Mykolo Žilinsko
premijos. VF nori tęsti para
mą Lietuvos istorijos jauniems
darbuotojams, juos skatinti
moksliniams tyrinėjimams.
Knygų leidyba brangi ir ne
retai nuostolinga. Bet ji bus
tęsiama. Pagrindinės lėšos
ateina iš kasmet išleidžiamų
ir išplatinamų kalėdinių svei
kinimų kortelių. Per visą lai
ką išleista 1,200,000 kortelių.
Šiame darbe talkina gausus
būrys darbščių talkininkų, o
piešinius kortelėms sukuria
lietuviai dailininkai. Visiems
jiems priklauso padėka.
Baigdamas V. Mikūnas VF
vardu dėkojo ištvermingai ir
pasiaukojančiai
dirbančiai
valdybai, talkininkams, rėmė
j a m s ir mecenatams. „Visų
darbų vaisiais šiandien džiau
giamės ir ryžtamės ateities
darbams, kurie bus reikalingi
Lietuvai ir lietuvybei", — savo
kalbą užbaigė VF v-bos pirm.
Vytautas Mikūnas.
Kalbą baigusį V. Mikūną už
ilgametį darbą pirmininko pa
reigose VF valdybos narės fil.
J ū r a t ė Variakojienė ir fil. Milita Lauraitienė perjuosė tau
tine juosta, apdovanojo gėlė
mis ir jam įteikė gražų padė
kos pažymėjimą.
Šįmetinės VF premijos ir pa
žymėjimai skirti mokslinin
kams: jaunam istorikui Lietu
voje Kęstučiui Gudmantui ir
Illinois universiteto dekanui
fil. dr. Romui Kašubai. Kęstu
čiui Gudmantui premiją spe
cialia proga Lietuvoje įteiks
VF įgaliotinis fil. Ed. Kuli
kauskas
Scenon pakviestas fil. dr.
Romas Kašubą buvo pasvei
kintas, perjuostas
tautine
juosta, jam įteiktas premijos
čekis, gėlės ir graži pažymė
jimo lentelė. Apdovanotasis
dėkojo už jo pagerbimą ir pre
miją sentimentaliai prisimin
damas ir Vydūno fondo j a m
studijuojant suteiktą paskolą.
Penkiasdešimtmečio
VF
veiklos sukakties minėjimo
akademija buvo baigta vi
siems atsistojus sudainuota
„Gaudeamus". Vėliavininkams
išnešus vėliavas, kun. Kazi
mieras Ambrasas sukalbėjo
maldą, o vienas iš VF steigėjų,
fil. Algirdas Stepaitis, pakėlė
šampano tostą. Prieš sceną be
sipuikuojantį sukaktuvinį ša
kotį perpjauti buvo pakviesti
fil. Halina Plaušinaitienė ir
fil. dr. Algirdas Avižienis.
Po to buvo patiekta gausi ir
gardi vakarienė.
Prasidėjo
puota su vynu ir maloniu tar
pusavio bendravimu.
Po vakarienės nuotaikingą
koncertinę programą atliko
Dariaus Polikaičio vadovauja
m a s „Dainavos" vyrų sekste
t a s . Klausytojai buvo sužavėti
puikiai susidainavusio dainos

vieneto subtiliai ir jausmingai
dainuojamomis dainomis.
Už šį puikiai suorganizuotą
ir sklandžiai pravestą minėji
mą renka padėkoti visiems
prie jo rengimo prisidėjusiems
VF vaidybos ir tarybos na
riams, o ypač rengimui vado
vavusiai fil. Jūratei Variakojienei, jai talkinusiai fil. Milž
tai Lauraitienei. sceną papuošusiai, kvietimus ir programas
meniškai paruošusiai fil. Re
natai Ramanauskaitei-Borucki. Sklandžiai programą vedu
siai Renatai Variakojytei-Staniškienei, VF valdybos pirm.
Vytautui Mikūnui, tarybos
pirm. fil. Leonui Maskaliūnui,
vicepirm. Algirdui Stepaičiui.
Ačiū ir šauniesiems „Daina
vos" seksteto dainininkams.
Vydūno fondui linkime tuo
pačiu keliu žengti į 51-muo-
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JAV
$60.00
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$45.00
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U ž s a k a n t \ Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu į d t t a
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$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu $55.00
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sius veiklos metus, vedamam
skautiško gerojo darbelio įsi
pareigojimui ištikimų vadovų
ir talkininkų. O mes visi, ne
vien gražiais linkėjimais, bet
visokeriopa p a r a m a prisidėki
me, kad Vydūno fondas augtų
ir stiprėtų savo užsimojimuose
tarnauti Lietuvai ir lietuvy
bei.
IR

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www.centerf0rsur9eryandbfeaslhealtri.com

EUGENE C. DECKER. DOS, P.C
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn. IL

Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ava., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8T01
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
Prie ..Lietuvių balso" b e n d r o v e s d i r e k t o r i a u s Domo Adomaičio Vydūno
fondui d o v a n o t o dail. Adomo V a r n o t a p y t o Vydūno portreto. Iš k.: VF vbos p i r m . fil. Vyt. M i k ū n a s , D o m a s Adomaitis, V F v-bos vicepirm. fil. J .
Variakojienė ir VF tarybos pirm. fil. L e o n a s M a s k a l i ū n a s .
Nuotr. J . T a m u l a i č i o

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzte Avė!
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773471-3300
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

DR PETRAS KISIELIUS
INKSTU. PŪSLĖS. PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health,
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI., Orland Park, IL
Tel. 708-349-0887.
Priklauso Palos ir Christ
ligoninėms.

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA '
Vydūno fondo 50 metų s u k a k t u v i n į Šakotį
n a i t i e n e ir fil. dr. Algirdas Avižienis.
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9055 S.Rooerts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
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u / D a n u s Polikaitis K a s t y t i s ?*)liui kas, Audriu- Ptlikaitis. Marius Polikaitis, L i u d a s Landsbergis ir T a d a s
Stropus
Nuotr .Jono T a m u l a i č i o

IŠNAUDOKEVI ISTORINĘ
GALIMYBĘ
2002 m. kovo 13 d. suėjo vie
neri metai, kai Lietuvos am
basadorius JAV Vygaudas
Ušackas
JAV
prezidentui
George W. Bush įteikė ski
riamuosius
raštus.
Šiame
straipsnyje — LR ambasado
riaus "JAV Vygaudo U š a c k o
mintys apie nuveiktus ir būsi
mus darbus dėl NATO na
rystės.

2001 metais svarbiausias
uždavinys buvo užsitikrinti
naujos JAV vyriausybės pa
ramą NATO plėtrai bei Lietu
vos narystei šioje organizaci
joje. Jteikdamas skiriamuo
sius raštus JAV prezidentui
G. W. Bush, sakiau, kad mes
stovim ant naujos Europos
slenksčio ir tikimės, jog prezi
dentas G. W. Bush ir Ameri
kos žmonės imsis vadovau
jančio vaidmens, užbaigiant
Europos suvienijimo procesą,
išplečiant NATO per būsimą
viršūnių susitikimą 2002 me
tais.
Vertinant praėjusius metus,
galima teigti, kad darnių Lie
tuvos vyriausybės bei Ameri
kos lietuvių pastangų dėka,
Lietuva išlaikė dvigubą egza
miną: NATO plėtra tapo vienu
iš JAV administracijos užsie
nio politikos pirmumų, o Lie
tuva buvo pripažinta šio pro
ceso vadovė. Rugsėjo 11 d. te
roristiniai išpuoliai ir karas
Afganistane neišstūmė NATO
plėtros į nuošalę. Per neseniai
vykusius klausimus JAV Se
nato Ginkluotųjų pajėgų komi
tete, JAV vyriausybės aukšti
pareigūnai, beje atstovaujan
tys skirtingiems administraci
jos departamentams — Vals
tybės bei Gynybos departa
mentų pasekretoriai M. Grossman ir J. Feith bei JAV pa
jėgų vyriausias vadas Europo
je gen. J. Ralston — pažymėjo,
kad po rugsėjo 11 d. teroristi
nių išpuolių Aljanso svarba,
ginant bendras vertybes, išau
go, o tolesnė NATO plėtra tei
giamai paveiks Aljanso raidą.
Praėjusių metų pradžioje
kai kurie Europos politikai ir
tarptautinių reikalų apžvalgi

ninkai teigė, kad nauja JAV
vyriausybė nebus aktyvi tarp
tautinių organizacijų narė ir
NATO plėtros atžvilgiu užims
atsargią poziciją. Šis skepticiz
mas nepasitvirtino. Priešin
gai, JAV Kongreso remiama,
G. W. Bush vyriausybė NATO
plėtros projekte ėmėsi vadovo
vaidmens. Kad šiandien mes
jaučiamės tvirčiau nei prieš
metus, yra visų NATO plėtros
šalininkų indėlis.

riumi C. Povvell, kvietimas
klausytis JAV prezidento me
tinės kalbos, žymi naują dvi
šalių santykių tarpsnį. Lietu
va ir JAV, nors dar ir nesusie
tos formalia sutartimi, jau yra
realios sąjungininkės. Malo
nus sutapimas, jog JAV Ne
priklausomybės diena švęsta
Vilniuje, kuomet JAV ir Balti
jos partnerystės komisijos rė
muose susitiko JAV Valstybės
departamento vadovai bei Bal
tijos valstybių užsienio reika
lų ministrai.
JAV prezidento bei admi
nistracijos pareigūnų palan
kūs pasisakymai dėl NATO
yra ne tik vyriausybės politi
kos išraiška, bet ir kandidačių
pastangų įvertinimas. Jos
daug nuveikė, atlikdamos na
mų darbus. Tarkim, Lietuvos
reikalai gynybos srityje atrodo
daug geriau nei prieš metus
ar dvejus. Mes padidinome iš
laidas gynybai. Dabar tai su
daro 2 procentus bendro vi
daus produkto. Svarbus Lietu
vos ginkluotųjų pajėgų moder
nizavimo pagrindas yra ūkio
augimas. 2001 metais bendras
vidaus produktas išaugo 5.7
procento ir panašaus augimo
tikimės šiais bei kitais metais.
Didėjančios užsienio investici
jos bei integracija į ES padeda
modernizuoti Lietuvos ūkį bei
pritraukti naujas technologi
jas, kurios yra būtinos sėk
mingai tolesnei šalies raidai
bei konkurencingumo tarptau
tinėse rinkose didinimui.

NATO debatų kontekste
svarbiu lūžiu tapo birželio
mėn. įvykęs JAV prezidento
G. W. Bush vizitas Europoje ir
jo kalba Varšuvos universite
te. Prieš jo vizitą, JAV prezi
dentas gavo 17 JAV senatorių
— tiek demokratų, tiek res
publikonų — pasirašytą laiš
ką, kuriame paprašė preziden
to palaikyti NATO plėtrą savo
vizito Europoje metu. Taip pat
savo vaidmenį atliko NATO
kandidačių diplomatinės ats
tovybės, Vidurio ir Rytų Euro
pos etninės bendruomenės, ta
me tarpe Amerikos lietuviai.
Prieš vizitą NATO plėtros ša
lininkų dėtos bendros pastan
gos buvo sėkmingos: Varšuvo
je JAV prezidentas išdėstė
NATO plėtros viziją, kuri tapo
oficiali JAV vyriausybės politi
ka. Prezidentas G. W. Bush
užtikrino, kad šiandieninėje
Europoje laisvų tautų likimo
nebenulems jokie slapti Jaltos
Niekas n e t u r i b ū t i
ir Miuncheno susitarimai. Jo
laikoma savaime
žodžiais: „Visos Europos nau
suprantamu
dalyku
jos demokratijos, nuo Baltijos
iki Juodosios jūros, privalo tu
rėti lygias saugumo ir laisvės - Pastaruoju metu matome,
galimybes, ir tokias pat gali kad vis dažniau debatų dėl
mybes prisijungti prie Euro NATO plėtros svoris persime
pos institucijų, kaip ir senos ta į JAV Kongresą. Nors pra
Europos demokratijos". Varšu ėjusiais metais NATO plėtra
voje paskelbtas motto — susilaukė JAV Atstovų rūmų
„Daugiau, o ne mažiau" — ta paramos — už NATO plėtrą
po svarbia gaire, projektuo palaikantį .laisvės sutvirtini
jant NATO viršūnių susiti mo aktą" balsavo net 372 Ats
tovu rūmų nariai — būtų klai
kimą Prahoje.
dinga manyti, kad ši parama
JAV prezidentas pasiryžimą JAV Kongrese garantuota.
plėsti NATO pakartojo Lietu Niekas neturi būti laikoma sa
vos prezidento Valdo Adam vaime suprantamu dalyku.
kaus vizito JAV metu š.m. Tai dar kartą išryškėjo per
sausio mėn. Tai buvo istorinis š.m. vasario mėn. pabaigoje
ir pirmas dvišalis JAV bei Lie Senato Ginkluotųjų pajėgų
tuvos prezidentų susitikimas komitete vykusius klausimus.
Baltųjų
rūmų
Ovaliniame „Ar naujos narės nesusilpnins
kambaryje. Tarp prezidentų NATO organizacijos? Kaip
G. W. Bush ir V. Adamkaus Lietuva ir kitos kandidatės
įvyko išsamus pokalbis apie praktiškai prisidės prie Aljan
abiejų prezidentų vienodai so tikslų įgyvendinimo? Ar
matomą Europos ateities vi Baltijos šalių narystė NATO
ziją, Baltijos šalių vietą joje, nepakenks santykiams tarp
dvišalį Lietuvos ir JAV bend JAV ir Rusijos kovoje prieš
radarbiavimą bei santykius su terorizmą?" Tai tik keletas
Rusija. Lietuvos prezidento V. šiandien užduodamų klausi
Adamkaus vizito JAV metu mų.
įvykę susitikimai su preziden
Kaip žinome, pernai prieš
tu G. W. Bush, Atstovų rūmų pat šv. Kalėdas l a i s v ė s su
vadovu D. Hastert bei kitais tvirtinimo akto" priėmimo
JAV Kongreso nariais, Vals procedūra Senate buvo sulai
tybės departamento sekreto kyta. Jai atsinaujinus, tikima

ŽVILGSNIS Į PRŪSIJĄ
SOVIETMETYJE
IRENA VIDŽIŪNIENĖ
Senasis, vokiečių naudotas karje
ras, yra jūros krante šiaurinėje miesto dalyje. Šios —
pietinės šachtos projektą jam perdavė vokiečių markšeideris. Vokietis tada ilgai ir detaliai jam aiškino
brėžinius, o jis nors ir stengėsi išklausyti, buvo beveik
įsitikinęs, kad yra klaidinamas. J a m tada dar jaunam
buvo beveik nesuprantamos to žmogaus pastangos iš
kloti tiksliai projekto esmę, kai tam žmogui buvo
žinoma, kad už valandos, kitos, viską čia palikus, jis
bus nublokštas į nežinią. Vėliau jis buvo tiesiog su
krėstas, kai palengva aiškėjo, kad viskas, ką vokietis
aiškino, buvo tiesa.
Markšeideris pasakojo, kad po karo Jantarne gyveno
dar daug vokiečių. Tačiau 1947 metais vieną gražią
dieną jiems staiga buvo įsakyta per kelias valandas
palikti Prūsiją, pasiimant su savim neviršijantį 5 kilo
gramų, savo daiktų nešulėlį. Vieni vyko į Vakarų, kiti
į Rytų Vokietiją, dar kiti į Kazachstaną, o gal ir į Si
birą, į lagerius. Tuo metu ir per Lietuvą ritosi trė
mimų bangos. Vokiečiai taip staiga buvo išguiti iš savo
namų, kad čia pat juose įkurdinami rusai, ne tik jautė
kiekviename žingsnyje neatvėsusias jų pėdas, bet ras
davo dar šiltas bulves ant stalo. Atviras markšeiderio
pasakojimas apie dalykus, kurie čia tebebuvo tabu,
visa jo esybė, elgsena rodė jo vidinę laisvę, bylojo apie

si, kad JAV Senatas dėl „Lais sirengti mūsų pačių narystei DRAUGAS, 2002 m. kovo 13 d., trečiadienis
vės sutvirtinimo akto" balsuos NATO, mes tvirtai tikime, kad
tuoj po šv. Velykų. Balsavimo juo daugiau iš dešimt Vilniaus
Regina Naruiienė
rezultatai tiesiogiai įtakos įvy grupės šalių bus pasirengu
kius iki Prahos susitikimo ir sios tapti NATO narėmis, tuo
po. Šis balsavimas taps lak labiau bus pasistūmėta lais
muso popierėliu būsimam ra vos ir vieningos Europos link.
tifikavimo procesui JAV Se Vienas
kitą
papildantys
nate dėl naujų narių priėmi NATO ir ES plėtros procesai
mo į NATO. Jei Senatas l a i s  Europą bei NATO padarys
vės sutvirtinimo aktą" atmes stipresnėmis, saugesnėmis ir
Šią savaitę Lietuvos Seimas konservatoriai ir daugelis li
arba jei jis bus priimtas tik turtingesnėmis. Naujos narės
žengė
pirmąjį žingsnį pakeisti beralų.
maža dauguma, tai bus didelis iš Pietų ū* Šiaurės Europos su
Lietuvos
Konstituciją, kad su
Pakeitimas yra reikalingas
žingsnis atgal iki šiol mūsų teiks abiem organizacijom ne
teiktų
galimybę
dirbamą
žemę
ir
svarbus pačiai Lietuvai, nes
sėkmingame kelyje į NATO.
tik naujus pajėgumus ir nau
parduoti užsieniečiams. Besi kitaip neįsigalios žemės rin
jas rinkas, bet ir naują entu
Siekiant užsitikrinti paramą
ruošiant stoti į Europos Są kos atstatymas. Dirbama že
ziazmą bei dinamiką.
Senate, Lietuvos ambasados
jungą, tai labai svarbus nuta mė yra nekilnojamas turtas.
Apibendrinant: įvykių raida, rimas.
iniciatyva Vilniaus grupės ša
Niekas jos neišveš į užsienį.
artėjant
NATO viršūnių susi lių ambasados JAV parengė
Dabartinis Lietuvos Kons Šis Konstitucijos pakeitimas
bendrą veiksmų planą. Mes tikimui Prahoje nuteikia vil titucijos 47-asis straipsnis sudarytų Lietuvos ūkininkui
koordinuosime savo veiksmus, tingai. Dedant pastangas bei draudžia ne Lietuvos piliečiui galimybę laisvai parduoti savo
dalinsimės informacija bei sulaukus aktyvios Amerikos pirkti dirbamos-ūkio žemės, žemę ir už daug aukštesnę
darbu. Kovo 16 d. šį planą lietuvių pagalbos, mes tikimės todėl kovo 7 d. Seimas balsavo kainą. Tačiau niekas juk ne
pristatysime Vidurio ir Rytų šįmet sulaukti pakvietimo pri pakeisti šį straipsnį. Balsavi privers savo žemės parduoti
Europos etninių bendruome sijungti prie NATO. Tačiau mui užsiregistravo 126 iš 141 ar atiduoti. Tai gali padaryti
nių pasitarime Slovakijos am viskas priklausys nuo mūsų narių (tai palyginti nemažas tik pats žmogus — laisva savo
basadoje. Tačiau šios pastan pačių pastangų: Lietuvoje, Eu procentas, prisimenant, kad valia, laisvu nutarimu.
gos bus nesėkmingos be akty ropoje ir Amerikoje.
daug kartų Seimo sesijose da
Iš patirties jau galima pasa
Aš šį laikotarpį, iki ir po lyvauja kur kas mažiau).
vios Amerikos lietuvių para
kyti, kad per didelio užsie
mos. Žaviuosi jūsų neišsen Prahos, dažnai vadinu „ren119 Seimo narių balsavo už niečių susidomėjimo Lietuvos
kama energija ir ilgamete pa dezvous with history" arba 47 Konstitucijos straipsnio pa dirbamąja žeme nebus. Kai
tirtimi, išlaikant Lietuvos „pasimatymu su istorija". Pa keitimą; keturi balsavo prieš, 1996 m. buvo pakeista Kons
valstybingumo idėją gūdžiais simatymu, nes ne kiekvienai trys susilaikė. Po trijų mėne titucija ir užsieniečiams leista
okupacijos metais. Tikiuosi, kartai duodama galimybė tie sių turi šiuo pačiu klausimu pirkti žemės Lietuvoje (ne ūki
kad su tokiu pačiu užsidegimu siogiai prisidėti prie istorinės vykti antrasis balsavimas. ninkavimo tikslu), jie tos že
jūs, Amerikos lietuviai, pa- svarbos virsmo. Mes gyvena Kiekvieno balsavimo metu rei mės neišpirko, tačiau ta žemė
remsite laisves sutvirtinimo me didelių galimybių metu, kia ne mažiau, kaip 94 Seimo tapo tik labiau vertinga.
įgalinančių įtvirtinti Lietuvos narių balsų.
akto" priėmimą Senate.
Užsieniečiams perkant dir
vietą nedalomoje ir laisvoje
Jau kurį laiką Lietuvoje bamąją žemę, į Lietuvą, į jos
Siekiant paramos, svarbu Europoje. Šią galimybę paver vyksta šiuo klausimu audrin ūkius ateis daugiau investi
pabrėžti, kad po rugsėjo 11 d. sime tikrove per pažangą Lie gos diskusijos. Argumentai cijų, įplauks kapitalo, kuris
teroristinių išpuolių, Aljanso tuvoje, aktyvią diplomatiją bei buvo ir yra daugiau emociniai, padės modernizuoti ūkius, su
svarba, ginant bendras ver jūsų, Amerikos lietuviai, pa negu ekonominiai. Valdančioji kurs darbus, duos pelno, iš ku
tybes, išaugo. Vilniaus grupės ramą.
dauguma nesugebėjo šio pa rio ūkininkai galės mokėti
šalys bendrais ir individualiais
keitimo paaiškinti nei Seimui, valdžiai mokesčius, o valstybė
veiksmais patvirtino, jog jos
nei visuomenei.
galės geriau pasirūpinti savo
jau dabar elgiasi kaip de facto
piliečių gerove. 47-ojo Konsti
Tie,
kurie
yra
priešiškai
nu
KOVO 11 D.
Aljanso narės, prisidėdamos
tucijos straipsnio pakeitimas
sistatę,
argumentuoja,
kad
LR AMBASADOJE
prie JAV veiksmų kovoje prieš
„užsieniečiai pigiai išpirks padės smulkesniam ūkininkui
tarptautinį terorizmą. Visos
Š.m. kovo 9 d. Lietuvos am Lietuvos žemę ir lietuviams pasiskolinti lėšų iš žemės ban
kandidatės atsakingai rengia
neliks kur ūkininkauti". Žem kų. Dabar tas neįmanoma, nes
si prisiimti NATO įsipareigo basada JAV Kovo 11-osios pro dirbiai reikalauja šios patai žmonės negali užstatyti ban
jimus, yra pasiryžusios konk ga tradiciškai atvėrė duris sos įsigaliojimui septynerių kams savo žemės už paskolą.
rečiai prisidėti prie saugumo JAV studijuojantiems Lietu metų pereinamojo laikotarpio. Be paskolų smulkesni ūkinin
ir pastovumo Europoje užtik vos studentams bei Amerikos
lietuvių jaunimui. Jaunimą Vytautas Šustauskas Seime kai negali išsiversti.
rinimo.
Prieš šį pakeitimą dar stip
Lietuvos valstybės atkūrimo net siūlė priimti įstatymą,
Lietuva kuria ginkluotąsias proga pasveikino LR ambasa
įteisinantį apleistų vaikų par riai pasisako likusi kolchozų
pajėgas, kurios bus panašaus dorius JAV Vygaudas Ušac davimą užsieniečiams (jo nuo nomenklatūra. Jie nori pigiai
dydžio ir pajėgumų, kaip ir kas. Vakaro metu grojo daini mone, matyt, tas tolygu žemės išpirkti dirbamąją žemę iš
dabartinių į Lietuvą savo dy ninkas Gytis Paškevičius. Va pardavimui ne Lietuvos pi ūkininkų, kurie negali šiomis
džiu panašių NATO narių. karas buvo kovo 9-10 d. Va liečiams). Stanislovas Buš sąlygomis išgyventi. Šio pakei
Lietuvos indėlis į NATO bus šingtone vykusio kasmetinio kevičius gąsdino, kad Seimo timo vykdymo atidėjimas pen
specializuoti kariniai pajėgu lietuvių jaunimo sąskrydžio, narių „pavardės bus įrašytos į keriems ar septyneriems me
mai bei turtinga regioninio kurį rengė Vašingtono/Balti- istoriją juodomis raidėmis". tams, tik labiau sugriaus Lie
bendradarbiavimo, tame tarpe morės Lietuvių Jaunimo są Valstiečių ir Naujosios demo tuvos ūkius ir dar toliau nu
konstruktyvių santykių su Ru jungos drauge su LR ambasa kratijos sąjungos vadai — stums žemės ūkio atgaivi
sija, patirtis. Savo ruožtu, Ru da JAV, dalis. Sąskrydyje da Kazimiera Prunskienė bei Ra nimą. Be to, reikės atnaujinti
sija pripažįsta Lietuvos teisę lyvavo apie 100 jaunų žmonių mūnas Karbauskas — Seime derybas su Europos Sąjunga
pasirinkti saugumo sistemą. iš įvairių Amerikos vietovių. nedalyvavo, nes abudu yra pa dėl laisvo kapitalo judėjimo.
Praėjusią savaitę tai pakarto Susitikimo dalyviai dalinosi sisakę prieš Konstitucijos pa
Įeinant į Seimą pro pagrin
jo Rusijos užsienio reikalų mi studijų JAV aukštosiose mo keitimą. Prieš balsavo V. Šus dines, didžiąsias duris, mato
nistras I. Ivanov savo apsilan kyklose patirtimi, kalbėjo apie tauskas, S. Buškevičius bei mi ant sienos užrašyti dr. Jo
kymo Lietuvoje metu. l i e t u - karjeros perspektyvas Lietu socialdemokratas
Mykolas no Basanavičiaus žodžiai: „Te
va suvereni nepriklausoma voje, diskutavo, kaip būtų ga Pronckus, kuris nesilaikė par per mūsų darbus Lietuvos
valstybė, kuri pati nustato lima suaktyvinti organizuotą tinio sprendimo. V. Einoris, dvasia atsikvošės". Laikas tad
prioritetus užsienio politikoje lietuviško jaunimo veiklą nors ir po didelio pasiprie nustoti gyventi praeityje, nes
ir sprendžia, kaip palaikyti Amerikoje bei kaip drauge ga šinimo, balsavo už.
praeityje ir liksime — Lietu
santykius su Europos bei tarp lėtų padėti sau, vieni kitiems
Socialdemokratai ir social vos „dvasia niekuomet neat
tautinėmis organizacijomis", ir Lietuvai. Kovo 10 d. LR am liberalai sieks įvesti septyne sikvošės".
— sakė I. Ivanov.
basadoje JAV surengtos šv. rių metų pereinamąjį laiko
Ar Seimas sugebės su savo
tarpį. Prieš bet kokį perei darbais eiti į ateitį? Gal bus
Nors, visų pirma, Lietuvos Mišios.
pastangos, skirtos siekiant pa
R. K. namąjį laikotarpį pasisakė aiškiau už trijų mėnesių...

nepriklausomą, turtingą jo vidinį pasaulį. Klausantis
ir stebint jį, piršosi mintis, kad galbūt tos vertybės ir
įsižiebė jame tada, tą ypatingą lemtingą valandą ties
kažkuria markšeiderio su nepalaužiamu žmogišku
padorumu atskleidžiama esmine šachtos projekto li
nijų sankirta, kartu besikertant judviejų likimų ke
liams.
Kuriant vokiečių suprojektuotą pietinę šachtą, ten
kur vamzdžiais nutekantis vanduo atplukdo išsijotą
mėlynąją žemę, aplinkui kerojasi grynai sovietinis pa
saulis — naujas Jantarno mikrorajonas. Tai ant paki
laus jūros kranto saulės varstomame pušynėlyje išdy
gę, kaip svetimkūniai, keli gremėzdiški penkiaaukš
čiai namai. Iš jų vidaus blykčioja šiandieninis atėjūno
gyvenimo būdas. Štai pirmame aukšte pro pravirą
langą persisvėręs žvalgosi apgirtęs, murzinas, nesi
skutęs vidutinio amžiaus, nutukęs vyras. Iš viršutinio
aukšto sklinda audringų išgertuvių garsai, nors pats
vidurdienis ir ne savaitgalis. Tie žmonės, atrodo, nepa
siekiamai nutolę nuo vos už poros žingsnių nuo tų
namų gamtos jėgų išdailintos, besistaipančiomis prieš
saulę gražutėmis pušaitėmis nusagstytos pakrantės,
nuo čia pat ošiančios didingos Baltijos. Gamtos ir
žmogaus būties akį rėžiantys kontrastai čia atsiveria
be paliovos.
Užkalbinu senyvą moterį, triūsiančią darže greta
prieškario statybos namelio. Ją iš Gorkio pirmomis
dienomis po karo atsikvietė giminės. Išvydę gintarą,
kurio pakrantėje buvo tiek daug, kad vaikai tempdavo
kilogramais, jie tada nežinojo, kas tai per daiktas. Pir

Niekas neprivers
žemės
parduoti ar atiduoti

mas jų „atradimas" — gintaras gerai dega. Na, ir pleš
kino jį, naudojo prakurams, nes „ką su juo veiksi". Tik
po kurio laiko, kai čia pradėjo rodytis lietuviai ir, nė
nesvarstydami, ėmė gintarą pirkti, jie sukruto, liovėsi
jį deginę. Tuo tarpu šio krašto muziejų ekspozicijos
sako ką kitą — gintaras Tarybų Sąjungoje labai pla
čiai išpopuliarintas, rusų protams priklauso pirmos
svarbiausios žinios apie gintarą, jie pirmieji išaiškino
jo kilmę, didžiausias jo populiarintojas irgi rusų moks
lininkas — Fersmanas.
Likus laiko iki maršrutinio autobuso išvykimo į
Svetlogorską, nužingsniavau link liūdno Ūkimo, nedi
dukės, raudonų plytų reformatų bažnytėlės. Ji buvo
užaryta. Apie ją slankiojančią mane pastebėjęs, už
kalbino Kaliningrado universiteto filosofijos katedros
dėstytojas, kuris su studentų statybos būriu buvo lai
kinai įsikūręs greta stovinčiame, kadaise buvusios
dvasininkų seminarijos, pastate. Jis aiškinosi, kad dar
nespėjama paženklinti visų architektūros paminklų,
nespėjama karo sugriautų pastatų atstatyti ir panau
doti pagal paskirtį. Šioje bažnytėlėje iki šiol buvo
jūrininkų klubas. Anot jo, čia reikėtų įrengti šokių
salę Dėl to smarkiai pasiginčijom Tačiau vis dėlto jis
mane maloniai pakvietė į rytojaus dieną organizuo
jamą filosofijos dėstytojams I. Kanto muziejuje Kali
ningrado universitete ekskursiją Tai mane nudžiu
gino, nes jau ne vieną kartą, iš Svetlogorsko atvykus į
Kaliningradą, I. Kanto muziejų rasdavau uždarytą,
nors, pagal kabantį ant jo durų skelbimą, jis turėjo
veikti.

Immanuelio Kanto muziejus
Kai kitą dieną nurodytu laiku atvykau prie I. Kanto
muziejaus durų radau besibūriuojančius ekskursijos
dalyvius — filosofijos dėstytojus iš įvairių Tarybų są
jungos aukštųjų mokyklų, iš viso apie 20 žmonių. Vė
liau prie mūsų prisijungė dar du žmonės. Tai pianis
tas iš Maskvos, garsios rusų šeimos palikuonis Končalovskis, ir jį lydėjusi jauna, simpatiška Kaliningrado
universiteto dėstytoja. Ekskursijai vadovavo šio mu
ziejaus vedėja, filosofijos dėstytoja.
Laiptukų, vedančių į muziejų, šonuose klasikinės vo
kiečių filosofijos atstovų — garsaus mokslininko ir vi
suomenes veikėjo G. Leibnico, I. Kapto mokinio J. G.
Fichtes. naturfilosofo F. Šelingo ir kitų įžymybių, su
sietų su Karaliaučiumi, jo universitetu, biustai. I.
Kanto, F. Šelingo ir J. G. Fichtes biustai buvo surasti
po karo griuvėsiuose.
Muziejuje gausu eksponatų. Daugiausia knygos,
nuotraukos. Jų tarpe — vienintelis pasaulyje išlikęs I.
Kanto veikalas jSveiko proto kritika", išleistas jam gy
vam esant. Šią knygą norėjo atgauti Vakarų Vokietija,
siūlė didelę sumą pinigų, bet muziejus pasiliko ją sau.
Anuomit Šį veikalą išleido Rygos leidėjas. Atsižvel
giant i tai, knygos 200 metų jubiliejinė konferencija
surengti Rygoje Karaliaučiaus universitetas buvo
glaudžiu susietas su kitais Baltijos valstybių univer
sitetais Tartu universitete buvo rasta pomirtinė I.
Kanto kauke
Bus daugiau
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AŠ — IŠ LIETUVOS
IEVAVOZBUTAITE

SEIMININKIŲ
KERTELĖ

Paruošia Adelė
ma vartoti 2 indelius paruoštų
be trynių kiaušinių, gaunamų
1/4 nedideles kopūsto galvutės visose maisto parduotuvėse,
pvz., „Better n'eggs". ..Egg
1 vidutinio didumo morka
beaters" arba kitas. Jie pa
1 obuolys v nelabai rūgštus;
1 kupinas šaukštas majonezo ruošti be trynių, del to neturi
cholesterolio, o rezultatai var
(galima ..hght")
tojant tie patys.
2 šaukštai „Ranch dressing"
I padažo)
citrinos sulčių
druskos
GRYBU SRIUBA
pora stiebelių svogūnų laiškų
4 puodukai vištienos sultinio
Kopūstą smulkiai supjaus (arba daugiau, jeigu verdamas
tyti. Morką nuskusti ir smul didesnis kiekis sriubos); ge
kiais ruoželiais sutarkuoti. riausia vartoti ne kubelius,
Obuolį nulupus supjaustyti bet savo pagamintą sultinį,
„šiaudeliais". Į atskirą indą kuris ne tos aštrus, sūrus ir
sudėjus obuolio gabalėlius, ap k u r kas sveikesnis
laistyti citrinos sultimis, kad 1 svaras šviežių grybų
neparuduotų. Svogūnų laiškus (pievagrybių)
smulkiai supjaustyti. Majo 10 džiovintų grybų —
nezą ir „ranch" padažą nedi
baravykų arba kitokių
deliame indelyje s u m i š y t i su 2 morkos
trupučiu druskos.
3 nedidelės bulvės
Prieš duodant į stalą, su 1/4 puoduko petražolių
maišyti daržoves, užpilti pada 2 šaukštai rūgščios grietinės
rytą padažą ir viską d a r kartą
(light)
gerai sumaišyti.
2 šaukštai miltų
1/2 skardinukė „Milnot" (light
arba regular; „Milnot" nėra
JAUTIENOS APKEPAS
pieno produktas, tai tinka net
1 sv. liesos maltos jautienos
1 dėžutė (6 oz.) pomidorų ty ir tiems, kurie pienui aler
giški)
rės (tomato pašte)
1 dėžutė (8 oz.) pomidorų
* S u l t i n y s : galima išvirti iš
padažo (tomato sauce)
anksto, supilstyti į ..ziplock"
1 dėžutė bet kokios rūšies kon maišelius ir sušaldyti. Vištie
servuotų
pupelių,
nupylus nos sultiniui: bent keturios vi
skystį ir bent du k a r t u s per dutinio dydžio viščiuko šlau
plovus šaltu vandeniu*
nelės, vienas vidutinio dydžio
svogūnas, 2-3 saliero stiebai,
2 pakeliai paruoštų kepimui
bent sauja žalių petražolių,
„crescent rolls"
2 puodukai tarkuoto „ched- pusė žalio pipiro, je; turima.
galima
įmesti
supjaustytą
dar" sūrio
pomidorą arba kelis džiovintų
1 svogūnas
druskos ir maltų pipirų pagal pomidorų gabalėlius. 1 šaukš
tas ..vegeta" miltelių (reguskonį
Svogūną smulkiai supjaus liar). Viską sudėti į didelį
tyti ir pakepinti aliejuje. Pa puodą, užpilti šaltu vandeniu,
dėti į šalį. Toje pačioje keptu kad mėsą apsemtų ir virti, kol
vėje pakepinti maltą mėsą, kol mėsa bus labai minkšta, nu
nebus raudona. Nupilti rieba kris nuo kaulų. Perkošti per
lus. Vėl sudėti į keptuvę svo sietelį. Mėsą galima panaudo
gūnus, abi dėžutes pomidorų, ti kitiems receptams. Kai sul
pupeles, druską ir pipirus. Pa tinys atvės, padėti į šaldytuvą
troškinti apie pusvalandį. Ke ir palaikyti bent per naktį.
pimo indą (9x13) iškloti pa Tuomet visi riebalai sustings
ruošta „crescent rolls" tešla, ir juos galima nuimti.
S r i u b a : džiovintus grybus
sujungiant, kad pasidarytų iš
tisas plokštainis. Sudėti pusę gerai nuplauti ir užpilti šiltu
tarkuoto sūrio, jį išskirstant vandeniu: palaikyti bent pus
visame inde. Užkrėsti paruoš valandį, kad išmirktų. Švie
tą mėsą ir ant viršaus už žius grybus plonai supjaustyti
barstyti likusį sūrį. Kepti 350 skiltelėmis. Morkas nuskusti
laipsnių F orkaitėje maždaug ir supjaustyti griežinėliais.
Bulves nuskusti, supjaustyti
40 minučių.
Šį patiekalą galima paruošti ir išvirti be druskos. Kai bus
iš anksto ir laikyti šaldytuve. minkštos, nusunkti (pasilikite
Tik tuomet kepti orkaitėje 10 vandenį, kuriame virė bulvės).
minučių ilgiau. Šitas receptas gerai sugrūsti, vėl supilti van
yra vienas mūsų vaikų mėgs denį, išmaišyti ir supilti į puo
dą su sultiniu. Sudėti smul
tamiausių.
išmirkytus
•Jeigu kas nemėgsta pupe kiai sukapotus
grybus,
morkas
ir
virti, kol
lių, galima jų į mėsą nedėti,
morkų
griežinėliai
ir
grybai
patiekalas vis tiek s k a n u s .
suminkštės.
Sudėti
šviežius
Atsiuntė
Ž i b u t ė P r a n c k e v i č i e n ė grybus. Virti dar apie 5-7 mi
nutes, kol grybai išvirs. Tru
putyje vandens išmaišyti mil
CUKINIJŲ APKEPAS*
tus, kad neliktų gumuliukų, ir
3 puodukai burokine t a r k a
supilti į sriubą. Užvirinti, kol
sutarkuotų cukinijų
sutirštės. Suberti petražoles.
1 puodukas ,.bisquick mix"
paruoštų miltų
Nukelti puodą nuo liepsnos.
1/2 puoduko pjaustytų
Rūgščią grietinę indelyje su
svogūnų
maišyti su „Milnot". įpilti
2 šaukštai petražolių
samtį sriubos, sumaišyti, tuo
met supilti į puodą ir išmai
1 arba 2 skiltelės sukapoto
šyti. Jeigu nepakankamai sū
česnako
1 1/2 puod. parmasan ar kito ru, įberti druskos pagal skonį.
kio tarkuoto sūrio 'galima pa
naudoti porą sūrio rūsiu •
VELYKINIS MOZŪRĖLIS
1/2 puod. aliejaus
1/2 puoduko minkšto sviesto
1 iSpi.ikti kiaušiniai*
ar margarino
1/2 šaukštelio oregano
3/4 puod. cukraus
1 išplaktas kiaušinis
raudonelio
Viską sumaišyti, supilti į 2 puodukai miltų
ištepta kepinio indą f 13x9). 1/4 šaukštelio druskos
Kepti -C>0 laipsnių F orkaitėje 3-4 šaukštai pieno
apie 1/2 valandos, arba kol
1 puod. kapotų razinų
bus iškepęs.
1 puod. kapotų datulių (dates)
Cukinijos — angliškai zu- 1 puod. juodųjų figų
1 puod. kapotų riešutų
chini. vietoje 4 kiaušinių gali
S A L O T O S SU O B U O L I U

Prieš septynerius metus at
vykau į šią šalį su dviem la
gaminais, dideliu nekantrumu
ir šiokiu tokiu nerimu mano
dar tokioje vaikiškoje širdelė
je. Tai buvo pirmieji mano
žingsniai ateities ilgu mokslo
keliu link — treji metai gim
nazijos ir ketveri aukštosios
mokyklos. Prisimenu
save
kuklią ir nedrąsia, t a d a ką tik
atvykusią iš nedidelio Lietu
vos provincijos miestelio, o da
bar štai stoviu prieš publiką ir
dalinuosi savo mintimis. Keis
tai laikas sudėsto viską į savo
vietas...
Kai ketvirtadienio vakare
paskambinęs Jonas Zehr pa
klausė, ar negalėčiau pasida-

linti mintimis, ką m a n reiškia
nepriklausoma Lietuva ir pa
čios buvimas lietuve, prisi
pažinsiu, k a d toks k l a u s i m a s
mane nustebino ir šiek tiek
pribloškė. Mintimis pradėjau
ieškoti teisingo atsakymo, ku
ris a t s p i n d ė t ų ne tik mano,
bet ir visų lietuvių požiūri į
lietuvybę ir savo tėvynę. Deja,
tokio a t s a k y m o n e r a d a u , nes
tikiu, kad kiekvienas mūsų tai
suvokia, j a u č i a ir ugdo savaip.
Su jumis galiu pasidalinti tik
mano pačios mintimis ir j a u s 
mais, kurie, tikiuosi, ir j u m y s e
suras dalelę tikrovės.
Tokios didelės ir plačios fra
zes, kaip laisve, nepriklauso
mybė, demokrat.ju, m a n , besi
gilinančiai į t a r p t a u t i n i u s san
tykius šioje šalyje, y r a tapę
lyg kasdieninė duona; daug
kalbėta, svarstyta ir diskutuo
ta, kas iš tikrųjų nulemia
valstybės gerovę, politinį teisiškumą ir t.t. Man Lietuvos
nepriklausomybe yra daugiau
nei tai. M a n tai reiškia turė
jimą savo pripažintą vietą po
saule, galėjimą į klausimą „iš
kur tu?" „atsakyti iš Lietu
vos", ne iš Sovietų Sąjungos,
ne iš Rusijos ar Lenkijos pro
vincijos, b e t iš Lietuvos —
nedidelės šalelės, kurios kran
t u s skalauja Baltijos jūra.
Man tai — galimybė išskleisti
savo, jauno ir dar tokio nepa
tyrusio žmogaus, s p a r n u s ir

ieškoti savo laimės — galimy
be keliauti, pamatyti, pažinti,
mokytis. Tiesa, dažnai sugrį
žus namolio, einant Vilniaus
senamiesčio gatvelėmis ir akis
į akį susidūrus su aukos be
laukiančiu senuku ar pribė
gusiu vaiku, prašančio centų
pavalgyti, susimąstau, ar ver
ti visi tie mano skrydžiai tokio
žmonių matomo vargo? Su
Lietuvos nepriklausomybe į
paviršių iškilo labai daug akis
badančio nepritekliaus, žmo
nių pagiežos, pavydo, susi
skaldymo, bet aš tikiu, kad tai
praeis, kaip praeis kiekviena
a u d r a , jei mes tikėsime, steng
simės, dirbsime.
I antrą klausimo dalį — ką
m a n reiškia būti lietuve — ga
n a ilgai ieškojau atsakymo.
„Lietuvė" — toks mano įrašas
pase. Žydros akys, šviesūs, bet
j a u nukirpti ir į k a s a s nebesupinami, plaukai — ar tai at
spindi mano buvimą, ar nebu
vimą, lietuve? Lietuve aš visa
da buvau, esu ir liksiu —net
tokio klausimo neturėtų būti
— nors žodžiais nusakyti tą
j a u s m ą širdelėje, tą žinojimą
ganėtinai sunku. Esu lietuve,
kaip ir j ū s . Mus jungia ta pati
kalba, kultūra, papročiai, isto
rija, kurioje pilna ir gero, ir
blogo. Esu lietuvė, nes mano
visi keliai ir vaikystes pasakos
prasidėjo iš nedidelio mieste
lio šiaurės Lietuvoje. Esu lie
tuvė, nes man svarbu pažinti
j u s . Esu lietuvė, nes man rūpi
tokia išlikti.
Pasisakyta Vasario 16-osios minėjimo
metu Filadelfijos Lietuvių namuose.

PRANEŠIMAS

(vvalnuts ar pecans I
1/2 puod. cukraus
2 išplakti kiaušiniai
2 šaukštai citrinų sulčių
1 apelsino sutarkuota žievelė
^tik oranžine dalis ir sultys
Sviestą, cukrų ir kiaušinį
ištrinti iki purume. Supilti
miltus, druską ir pieną, iš
minkyti tešlą. Iškočioti ir
įkloti Į lėkštą kepimo formą
(10x15). Kepti 350 laipsnių F
orkaitėje 20-25 min.. arba kol
pakraštėliai bus lengvai pagel
tonavę.
Likusius produktus sumai
šyti ir. užpylus ant iškepto
plokštainio, išlyginti šaukštu.
Kepti dar 20 minučių. Išėmus
dar karštą galima papuošti
cukruotom vyšniom ir sup
jaustytais riešutais. Atvėsusį
pyragą supjaustyti nedideliais
keturkampiais gabaliukais.

d r u n g n a m vandeny, po to
pasėti dėžutėje a r puode, pri
piltame žemes. Kad užaugtų
tankesnės, išbrinkusius van
deny g r ū d u s sumaišyti su že
me ir j a i s apuengti parinktą
puodą ar dėžutę. Laikyti šiltoj
vietoj ir dažna, laistyti. Per 10
dienų užaugs gražus želmuo.
Velykinį staią apdengti bal
ta staltiese, geriau, jei kraštai
ilgesni, iki grindų, tada iš visų
pusių p r i s e g o t i
žalumynų,
apipinti girliandomis visą sta
lą. Ant stalo statoma: vidury
baumkuchena.-. iš vienos ir ki
tos jo pusės po tortą, už tortų
statomos babkos, padedami
kelių rūšių gražiai papuošti
mozūrėliai, pliackai ir t.t. Ant
galų stalo statomos mėsos iš
vienos ir kitos pusės: virtas a r
keptas k u m p i s , k e p t a s par
šiukas, k a l a k u t a s , briedžio
kumpis, a r šerno, veršio kep
snys, p a u k š t i e n a ir t.t. Keliose
KULINARIJOS
vietose statomos žalios avižos,
ĮVAIRENYBĖS
gėlės ar šiaip žalumynai, tra
dicinis iŠ sviesto su vėliavėle
Kaip p a r u o s t i v e l y k i n i
avinėlis vidury t a r p žalių avi
stalą
Šis patarimas buvo išspaus žų ir g r a ž ū s margučiai.
Greta turi būti staliukas,
dintas 1935 m. Klaipėdoje iš
leistoje virimo knygoje „Di ant kurio sudėtos reikalingos
džioji virėja" (laida pakartota lėkštės ir peiliai su šakutėmis.
Kitas staliukas su gėrimais".
1990 m.).
*
P a s t a b a : kalba netaisyta.
..Velykiniam stalui reikia iš
anksto pasiruošti. Pas mus Atrodo, k a d n i e k a s nesirū
Lietuvoj yra paprotys Vely pindavo cholesteroliu, išlaido
koms turėti žalių avižų, ku mis ar kalorijomis. Žinoma,
rias užauginti šitaip Avižų šeimininkėms darbo taip p a t
grūdus vieną parą pamirkyti nestokodavo...

JAV Lietuvių Bendruome
nės Visuomeninių reikalų ta
ryba sužinojo, k a d kovo pas
kutinę savaitę S e n a t a s ruošia
si balsuoti dėl „Laisvės sutvir
tinimo akto" pravedimo.
Labai prašome visas JAV
LB apygardas ir apylinkes
kuo aktyviau ir gausiau kreip
tis į savo valstijų senatorius,
išreiškiant, kad šio įstatymo
projekto (Freedom Consolidation Act) pravedimas j u m s la
bai svarbus ir kad j ū s raginat
senatorius balsuoti už šį pro
jektą.
Jei įmanoma, prašome ap
lankyti senatorių
vietinius
atstovus jų įstaigose. Minėtus
vizitus galėtumėte organizuoti
su LB nariais arba k a r t u su
kitais bendraminčiais — ne
būtinai lietuviais. J e i apsilan
kyti neišeitų, prašome rašyti
laiškus, faksuoti a r b a skam
binti telefonu.
Šio įstatymo įteisinimas yra
svarbus visiems JAV lietu
viams, kurie rūpinasi Lietu
vos saugumu. Įstatymas taip
pat svarbus ir tiems, kurie no
ri ir siekia išsaugoti Europos
demokratinių valstybių sant
varką po NATO stogu. „Lais
vės sutvirtinimo a k t a s " duotų
teisinį
pagrindą
išplėsti
NATO 2002 metais, pakvie
čiant Lietuvą, Latviją, Estiją
ir kitas Vilniaus 9 išvardintas
valstybes, kurios būtų reikia
mai pasiruošusios. Jteisinus
įstatymą, būtų p a r ū p i n t a lėšų
pasiruošimui NATO narystei.
„Laisvės sutvirtinimo aktas"
didele balsų d a u g u m a iš abie
jų partijų j a u buvo pravestas
JAV Atstovų rūmuose. Tačiau
Senate padėtis y r a keblesnė,
nes čia NATO plėtimui atsira
do nemažai oponentų.
JAV LB buvo išsiimtus įvai
rios informacijos apie šį įsta
tymo projektą ir patarimų,
kaip geriausiai informuoti jū
sų vietovių politikus apie
NATO reikalą. Jei reikėtų
daugiau žinių arba patarimų,
kviečiame susisiekti su JAV
LB įstaiga.
Dar kartą labai prašome ne
delsiant susisiekti su jūsų se
natorių įstaigomis dėl „Lais
vės sutvirtinimo akto" priėmi
mo!
J A V L B Krašto valdyba

SKELBIMAI
PASLAUGOS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

ELEKTROS
[\ EDIMAI-PAT AIS YMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA

ALTOMOBH JO, NAMU SVHKATOS
K GYVYBĖS DRALOMAS
Agentas Frank Zapohs ir Ot't". Mgr.
Aukse S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654
V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir va
žiuokles darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 W.
79 St Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.
STASYS CONSTRUCTION
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai;
keramikos plytelės; „sidings",
„soffits". ..decks", ,.gutters",plokšti
ir „shingie" stogai; cementas.
dažymas. Turiu darbo draudimą.
S. Benetis, tel. 630-241-1912

Landmark
properties

"J3Ti

Bus. 773-229-8761
Ras. 708-425-7160
Mobil 773-590-0205
Pager 630-314-4330

I!

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant
paskolą
• Pensininkams nuolaida

IŠNUOMOJA
Išnuomojamas 2 miegamųjų
butas su baldais Oak Lawn Yra
balkonas. Kaina $850. First Rate
Real Estate, Aušra Padalino.
Tel. 773-767-2400.
Išnuomojamas
3 kambarių butas prie 66 St.
ir Kedzie Ave. Kaina $420.
Tel. 708-425-7160.

IEŠKO DARBO

ĮVAIRUS

D i p l o m u o t a medicinos
sesuo (nurse) gali slaugyti
ligonį. T e l . 708-447-0890,
Vanda.

Prižiūrėsiu ligotą žmogų
savo namuose. Puikios sąly
gos, maistas, sąžininga slauga.
Tel. 630-893-5527, Dalia.

SIŪLO DARBĄ
Window Washers Needed!
40.000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have vahd driver's license and transportation. Mušt be fluent in English.
LA. McMahon Window Wasning.
Chicągo and Milwaukee area.
Tel. 800-820-6155.
Ahcrnativc Home care looking for
responsible come-and-go, live in
care givers and CNAs. Mušt be
able to speak. read and write
English. Mušt drįve and be able to
iift. References and „green card"
required. Tel. 630-654-6580.
Looking for Lead Carpenter for
Townhome wood trim replacement
(in suburbs). Mušt have experience
& vehicle. Start now. Good pay,
great bonuses, benefits & profit
shari -r. Call Ward Wood
at 847.928-1000.

4
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įdarbinimo agentūra BALTICA
Siūlomi darbai saulėtoje Kalifornijoje
amerikiečių, rusakalbių ir lietuvių
šeimose, statybose ir t.t. Teikiame visok
eriopą pagalbą atvykstantiems nuolatinai
gyventi. Pažintys su Amerikos piliečiais.
Tel. 323-851-3010; 323-3T7-*5tt.
F.mail: info@usa-baltka.com

Įdarbinimo biuras siūlo
darbą amerikiečių
šeimose su gyvenimu.
Geras atlyginimas.
Būtinas anglų kalbos
žinojimas.
2921 N. Milvvaukee.
Tel. 773-278-0660.

VINCO GĖLĖS

t

Gėlės visoms progoms — vestuvėms,
laidotuvėms, stalo dekoravimui.
Kiemo sutvarkymas,
gėlyno dekoravimas.
Kalbame lietuviškai.

4*

Tel. 630-789-2224

balandžio

1

Baigiasi spec. vajus. Užsakykite DRAUGĄ
savo draugams, vaikams, anūkams,
giminėms ir pažįstamiems (pirmą kartą
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime gražų pranešimą, kad Jūs
užprenumeravote DRAUGĄ jų vardu.
Siųskite:
Vardas, pavardė.

Adresas
Miestas, valstija, zip code

Dovanoja:
Vardas, pavardė
Adresas
Miestas, valstija, z>o code

• Nesėkmės, kaip lianos,
bando gyvenimo medžio stipumą.

• Dėl žmogaus ir žmonijos
nelaimių dažniausiai kalta pa
vėluota diagnozė.

LIETUVIU

DRAUGAS, 2002 m. kovo 13 d., trečiadienis

TELKINIAI

Lietuvių fondo buvusiam Tarybos ir Valdybos nariui

LB CONNECTICUT RYTŲ APYLINKĖS
VEIKLA
Putnamas yra LB apylinkės
centras. Bendruomenė naudo
jasi Marijos Nekalto Prasidėji
mo seselių vienuolyno ir Ma
tulaičio slaugos namų patalpo
mis susirinkimams, minėji
mams ir kultūriniams rengi
niams, o vienuolyno kapelio
nas ir koplyčia reikalingi reli
giniams reikalams. LB apylin
kę sudaro lietuviai gyveną:
Putname (įskaitant ir vienuo
lyno seseles), Thompsone,
Woodstocke, Ashforde, Quaker
Hill. Dauguma narių yra jau
toli pažengusio amžiaus, ne
maža dalis jų Matulaičio slau
gos namų globotiniai. Iš viso
arti 70 asmenų.
Š.m. sausio 27 d. vyko LB
apylinkės metinis susirinki
mas vienuolyno patalpoje, tuoj
po vienuolyno koplyčioje pa
maldų. Susirinkimui vadovavo
LB apylinkės pirm. Vytautas
Alksninis. Susirinkimas pra
dėtas seselės Margaritos Ba
reikaitės sukalbėta malda. Se
selė Margarita yra ir LB val
dybos Amerikoje Religinių rei
kalų komisijos pirmininkė.
Metų veiklos pranešime pirm.
Alksninis paminėjo, kad val
dyba turėjo 5 posėdžius, įvyk
dė metinį susirinkimą ir su
ruošė Vasario 16-tosios minė
jimą. Nors narių skaičiumi
maža LB apylinkė, bet LB
darbams remti sukaupė 1,090
dol., o vienas LB narys BALFo
darbams remti vajumi sutelkė
700 dol. Vasario 16-tosios mi
nėjime priimtos rezoliucijos,
reikalaujančios Lietuvą priim
ti į NATO, pasiųstos JAV pre
zidentui, Connecticut valsti
jos JAV Kongrese senato
riams, apylinkę atstovaujan
čiam kongreso nariui ir kai
kuriems kitiems senatoriams.

<

ANTANUI SANTAKUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukterį DALIĄ su šeima
ir visus artimuosius.
Lietuvių fondas

Mūsų brangiai, neužmirštamai

LB Connecticut valstijos Rytų apylinkes valdyba Putname. Iš k.: Juozas Bružas, Marija Drazdauskiene. Romas
Drazdauskas, Balys Kondratas, pirmininkas Vytautas Alksninis, Regina Tauniene ir Juozas Rygelis.
N'uotr. J. Kraučiūno

Juozas Rygelis — vicepirm.,
Romas Drazdauskas — sekr.,
Juozas Bružas — ižd., Balys
Kondratas — komunikacijos
reikalams, Regina Tauniene
— socialiniams reikalams, ir
Marija Noreikienė — rengi
niams. Kandidatu į valdybą
liko kun. Tomas Karanauskas.
Kontrolės komisiją sudaro:
Marija Noreikienė — pirm. ir
Birutė Ignienė bei Elena
Kondratienė.
Valdyba ir bendruomeninin
kai tęs darbus toliau, darbus
reikalingus ir naudingus lietu
viams, tiek išeivijoje, tiek Lie
tuvoje ir Lietuvos labui. Ši
valdyba ruošia Vasario 16tosios minėjimą vasario 17 d.
Minėjimas pradedamas pa
maldomis vienuolyno koply
čioje, o viešas Matulaičio slau
gos namų salėje, 2 vai. p.p.
Minėjimo kalbėtojas Paulius
Jurkus.
Juozas Kriaučiūnas

WORCESTER, MA

KALĖDINIS POBŪVIS IR VALDYBOS
PRISTATYMAS

Gruodžio 2 d. Šv. Kazimiero
parapijos salėje įvyko 5-tos
kuopos valdybos pristatymas
ir kalėdinis pobūvis.
Kuopos pirm. Aldona Jakniūnaitė pasveikino visus sve
čius, viešnias ir sąjungietes.
Su džiaugsmu pranešė, kad
kleb. kun. Ričardas Jakubaus
kas sutiko būti dvasios vado
vu.
Nominacijų komiteto dar
buotoja Izabelė Parulienė pri
statė 2002 m. kuopos valdybą:
Aldona Jakniūnaitė — pirmi
ninkė; Angelė Garsienė — vi
cepirm.; Janina Miliauskienė
— protokolų sekretorė ir ko
respondentė; Priscilla Hassett
— finansų sekretorė; Bernade
ta Harris — iždininkė; Elena
Černienė, Izabelė Parulienė,
Vanda Ramonienė, Marytė
Braškienė ir Vera Šimkienė —
narės renginių reikalams; Olga
Keršis ir Priscilla Hassett —
revizijos komisija; Izabelė Pa
rulienė ir Vanda Ramonienė
— nominacijų reikalams. Pir
mininkė dar atsiklausė, ar sa
lėje nėra norinčių įeiti į val
dybą kokioms nors pareigoms.
Nebuvo. Salėje nuskambėjo
rankų plojimas. Valdyba pa
tvirtinta. Taip pat pranešta,
kad šiais metais įvykusiame
Sąjungos seime Čikagoje kuo
pos finansų raštininkė Priscil
la Hassett ir vicepirm. Angelė
Garsienė buvo pakeltos į Gar
bės nares. Priscilla Hassett
jau anksčiau apdovanota Gar
bės ženkleliu. Angelei Garsienei pirmininkė prisegė da
bar... Salėje nuaidėjo plojimai.
Apdovanotoji pareiškė, kad
jau 52 metai kaip priklauso
mūsų kuopai ir daug gražių
prisiminimų yra iš praeities,
kada veikė didinga kuopa su
gausiu narių skaičiumi, o am
žinos atminties Julia Mack vi
sada buvo „spiritus movens".
Tame pačiame susirinkime
Matulaičio kartu įstojo ir Marytė Pauliuglobotiniams konienė. Gaila, kad sveikata

V. Alksninis pakviestas kalbė
jo Vasario 16-tosios minėjime
VVorcesteryje. Buvo suruošta
gegužinė V. ir I. Alksninių so
dyboje, kurioje dalyvavo Lie
tuvos konsulato New Yorke ir
Lietuvos pasiuntinybės prie
Jungtinių Tautų personalas,
įgalinant juos ne tik paben
drauti su bendruomenininkais, bet ir pranešti Lietuvos
valdžios asmenims užsienyje
gyvenančių lietuvių pageidavi
mus ir kai kurią valdžios
veiksmų kritiką. Bendruomenininkai padėjo vienuolyno se
selėms paruošti metinę šventę-iškylą, kurion atvyksta arti
poros tūkstančių
žmonių.
Bendruomenė iškyloje viešoje
vietoje turėjo informacinį sta
lą, prie kurio Balys Kondratas
teikė informacijas apie LB, lie
tuviškų knygų ir spaudos už
sisakymą, teikė naujausias ži
nias iš Lietuvos, patarė kelio
nių į Lietuvą reikalais. Išky
loje dalyvavo Lietuvos Seimo
patarėjas
prof.
Rimantas
Stankevičius, jis rinko me
džiagą Alkoje apie žydų gelbė
tojus Lietuvoje 1941-1944 me
tais. (Tuo reikalu jau išleista
knyga Vilniuje). Alkos vadovy
bė ir tvarkymas vykdomas
bendruomenininkų, jau pra
dėta nuodugniau tvarkyti ar
chyvus.
Bendruomenininkai
V. Alksninis, kun. R. Krasaus
kas, J. Rygelis, J. Kriaučiū
nas, vienuolyno seselės ir kai
kurie kiti per metus pasiuntė
daugiau penkių tūkstančių
knygų ir daugybę žurnalų bei
laikraščių komplektų biblio
tekoms, mokyklų knygynams,
o ir pavieniams mokslo žmo
nėms, Lietuvoje. J. Kriaučiū
nas, būdamas Vilniuje, tarėsi
su Mažvydo valstybinės biblio
tekos Vilniuje Lituanistinio
skyriaus vadove S. Vėlavičiene dėl knygų ir kitokios spau
dos mainų.
Kartkartėmis
slaugos namų

nuolatinė pranešėja A. Prapuolenytė pakviečia praneši
mus atlikti V. Alksninį, apie
įvykius Lietuvoje, ir Romą
Drazdauską, dainininką ir
grojantį akordeonu, globoja
miesiems pakelti nuotaiką,
praskaidrinti jų dieną.
Putname nuolat lankosi sve
čiai, daug jų iš Lietuvos. Kai
kurie jų yra visuomenininkai,
kultūrininkai, muzikai, rašy
tojai ir kt. Bendruomenininkai
bendrauja su jais, taip suži
noma gyvenimo sąlygos ir
veikla Lietuvoje ir išeivijoje.
Atvyksta ar kviečiami trupės
ir ansambliai atlikti koncer
tus, scenos veikalus. Bendruo
menininkai padeda vienuoly
nui juos priimti ir jiems atly
ginimą teikti.
Galima būtų išvardinti ir
daugiau
bendruomenininkų
atliekamų darbų, bet užteks
jau čia išvardintų susidaryti
vaizdą apie atliekamų darbų
apimtį.
Juozas Bružas, LB apylin
kės iždininkas, suglaustai pa
teikė finansų apyvartą ir iždo
stovį. Ižde likę 800 dol. lai
komų banke. Kontrolės komi
sijos kontrolės aktą perskaitė
Marija Noreikienė, jame pat
virtinama, kad iždininkas
tvarko iždą kruopščiai ir tei
singai.
Pagal nusistovėjusią tvarką,
kasmet perrenkama pusė val
dybos narių. Kadenciją baigu
siems, jiems sutikus, visi jie
perrinkti ir lieka tose pačiose
pareigose. Valdybą sudaro:
Vytautas Alksninis — pirm.,

A. t A.

bendrauti. Mūsų eilės vis re
tėja ir retėja, tačiau stengia
mės lietuvišką dvasią ir lietu
viškas tradicijas išlaikyti.
Pabaigoje pasirodė ir akor
deonistas, kuopos narės V.
Šimkienės vyras, Stasys Šim
kus. Akordeono garsai taip
linksmai, šventiškai visus nu
teikė, kad nė nepajutome kaip
uždainavome.. Juk esame
dainuojanti tauta. Lietuviai
dainuoja ir džiaugsme, ir
skausme bei liūdesy. Daina
mus per amžius lydi ir lydės...
Laikas bėgo labai greitai.
Prieblanda pradėjo tiesti spar
nus, o kad tamsa neapgaub
tų, ruošėmės į namus.
Maldaukime kūdikėlį Jėzų,
kad Jo atneštoji pasauliui tai
ka grįžtų į žmonių širdis.
***
A. a. kuopos narė Elizabeth
Alavosius — ilgametė finan
sų raštininkė — mirė 2001 m.
spalio mėnesį.
Anne Miller — taip pat il
gametė kuopos narė, kuri au
komis paremdavo
kuopos
veiklą. Darb^rosi revizijos ko
misijoje, mėgo lankyti operą ir
kitus kultūros renginius. Mirė
2001 m. lapkričio mėnesį. Ilsė
kitės Viešpaties ramybėje.
* **
2001 m. nuolatiniam gyveni
mui išvyko Helen Banis į Flo
ridą. Buvo labai darbšti įvai
riuose darbuose, modeliuotoja
per „Madų parodas".
Onutė Kildišienė 2001 m.
spalio mėnesį išvyko nuolati
niam gyvenimui pas dukrelę
net į Texas. Daugelį metų dir
bo renginių komitete. Labai
pasigendame jų abiejų. Linki
me sveikatos ir gražių, ilgų
gyvenimo metų.
J a n i n a M.

Hamiltono Aušros Vartų
bažnyčioje sausio 26 d. vysk.
Paulius Baltakis, OFM, įš
ventino į kunigystę Audrių
Šarką,OFM. Jaunasis kun.
pranciškonas, gimęs Klaipė
doje, studijavęs teologiją Kau
no Vytauto Didžiojo universi
tete. Atvykęs iš Lietuvos, apie
metus buvęs diakonu, dirbo
religinėje tarnyboje.
Toronto slaugos n a m ų
statybos komitetas surengė
vakarienę telkti lėšas slaugos
statybos užbaigimui. Progra
mą atliko iš Lietuvos pakvies
tas baritonas Vyt. Juozapaitis, akompanavo P. Jaraminas. Lietuvių namuose susi
rinko didelis būrys rėmėjų.
Visi svečiai buvo patenkinti
tokio aukšto lygio koncertu.
Sekmadienį, sausio 27 d.,
Prisikėlimo parapijos staty
bos vajaus komitetas pakvietė
svečią sol. baritoną Vyt. Juozapaitį, operos vakaronei pa
dainuoti, akompanuojant P.
Jaraminui. Tautiečiai vėl tu
rėjo progos pasiklausyti pui
kios programos.
Įšventintas naujas, iš Lie
tuvos atvykęs pranciškonas
Audrius Šarka, OFM. Šven
tinimus suteikė vysk. Paulius
Baltakis, OFM, Hamiltono
Aušros Vartų bažnyčioje. Da
lyvavo ir naujo kunigo tėve
liai, iš Lietuvos atvykę šiai
šventei.
Toronto Prisikėlimo para
pijoje įvyko du renginiai.
Pirmasis — „Pro Musica" —
operų vakaronė su atvykusiu
iš Lietuvos sol.-baritonu Vyt.
Juozapaičiu, akompanuojant
pianistui P. Jaraminui. Tai
aukšto lygio koncertas, kuris
visiems žiūrovams praskaidri
no žiemos metą. Antrasis kon
certas, tai „Brahmso vakaro
nė", kurioje programą atliko
smuikininkas Atas Bankas,
pianistė Ilona Beresnevičienė,
pianistė Leokadija Kanovičienė ir „Volungės" choro daini
ninkių grupė, vad. Dalios Viskontienės. Šiuos renginius
ruošė Prisikėlimo parapijos
statybos komitetas.
Toronto universiteto Hart
House salėje buvo surengtas
koncertas su solistu iš Lietu
vos Anatolijum Šenderovu bei
vietiniais muzikais. Buvo dai
nuotos žydų dainos ir skam
binta M. K. Čiurlionio kūryba.
Koncertą rengė rusų ir Rytų
Europos studijų centras To
ronto universitete. Dalyvavo
nemažai lietuvių bei kitų tau
tybių žmonės.
Stasys P r a k a p a s

neleido dalyvauti šiame pobū
vyje. Ir dar pirmininkė pra
nešė staigmeną, kad lapkričio
29 d. kleb. kun. R. Jakubaus
kas šventė gimtadienį. Giedo
jome „Ilgiausių metų", kuriuos
palydėjome sveikinimais „va
lio valio!" Po to pirmininkė pa
kvietė dvasios vadovą prieš
pradedant valgyti sukalbėti
maldą, nes ilgas stalas buvo
nuklotas įvairiausių
rūšių
maisto patiekalų, kuriuos ren
gimo komitetas, talkininkau
jant kuopos narės T. Juškie
nės dukrelei Genovaitei Jaku
bauskienei, skoningai rikiavo.
O kad veidukai būtų raudonesni, gaivinomės vyneliu.
Kalorijų tikrai netrūko.
KANADA
Programėlę pradėjome „God
AtA Aloyzas Kuolas, su
Bless America...'' ir kalėdinė
laukęs
85 metų, iškeliavo am
mis giesmėmis. Vargonininkė
žinybėn.
Velionį palydėjo veik
Anna Walinsky akompanavo.
pilna
bažnyčia
giminių, drau
Onytė Harris paskambino pia
gų
bei
bičiulių.
ninu „Tyliąją naktį". Rožytė
Gedulingas šv. Mišias au
Harris — „Roges" įr „Jingle
kojo
vysk. Paulius Baltakis.
Bells". Anelė Maskeliūnienė
OFM,
su t. Liudu Januška ir
padeklamavo eilėraštį „Kū
kun.
E.
Putrimu. Velionis pa
čios". Viešnia iš Lietuvos, poe
liko
žmoną
Aldoną, JAV-se
tė ir dailininkė, savo kūrybą
sūnų
Almį
ir
dukrą Audronę.
išreiškė eilėraščiais „Lietuva"
AtA
Aloyzas
jau
Vokietijos 01ir „Žiema laukia" ir dviem
denburgo
stovykloje
buvo
kūrinėliais: „Kalėdos" ir „Grį
veiklus
visuomenininkas.
Taip
šiu". Pirmininkė visoms prog
pat
atvykęs
Kanadą
įsijungė
ramos išpildytojoms padėkojo
į lietuvybės veiklą ir ilgus me
ir kiekvienai įteikė dovanėlę.
tus
išbuvo parapijos komite
Atsilankė Aušros Vartų pa
te
bei
jos pirmininku. Palaido
rapijos kleb. kun. Alfonsas Votas
Šv.
Jono kapinėse.
lungis,
Lietuvių
labdaros
draugijos pirm. Kazys Adoma
vičius ir jo žmona Teresė, kuri
priklauso mūsų kuopai, taip
pat būrelis 26-tos Lietuvos
Vyčių kuopos ir pirmininkė
Vivian Rodgers Labai gražiai
bendradarbiaujame su Lietu
vos Vyčių kuopa. Malonu buvo
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui. Lietuvių
matyti mūsų tarpe vicepirm.
Angelės ir Vlado Garsių duk
fondo pradininkui. Garbės komiteto pirmininkui dr.
relę Jūratę Drukteinienę, kuri
JONUI VALAIČIUI, dukrai RASAI su vyru JOHN ir
yra dr. Alberto Drukteinio
sūneliu Edvardu, dukrai LAURAI bei visiems
žmona ir gyvena New Hampartimiesiems ir kartu liūdime.
shire valstijoje. Smagu buvo
susitikti su viešniomis, sve
Lietuvių fondas
čiais ir sąjungietėmis pa

A. t A.
JOANAI PALTAROKAITEIVALAITIENEI
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A.t A.
JONEI PALTAROKAITEIVALAITIENEI
mirus, netektyje likusius vyrą dr. JONĄ VALAITJ,
dukras LAURĄ ir dr. RASĄ su šeima, gimines, kolegas
ir draugus giliai užjaučiame.
Stasys

Jokubauskas

Aldona ir Gedas Griniai
Angelė ir Albinas Karniai
Aldona ir Pranas Mažeikai
Algė ir Adolfas Šležai
Vida Tumasonienė
Aldona ir Vacys Valiai
Janina

Vienužienė

A. t A.
VYTAUTAS LISAUSKAS
Gimė 1921 m. gruodžio 1 d., Virbalio miestelyje. Tėvai
Petronėlė ir Kazys Lisauskai užaugino 11 vaikų, iš kurių
Vytautas buvo jauniausias. Kurį laiką jis tarnavo Lietuvos
kariuomenėje. Kaune susitiko Janiną Cizaitę. kur ji lankė
medicinos fakultetą. Bedraugaudami vienas kitą pamilo
ir 1943 metais vedė. Po metų jiems gimė pirmasis sūnus
Saulius. Nors jie labai juo džiaugėsi, tą džiaugsmą
sutrukdė artėjantis karas. Su skausminga širdimi turėjo
palikti savo mylimą tėvynę ir trauktis į Vakarus. Su
naujagimiu nebuvo lengva keliauti į svetimą šalį. Pasiekus
Prancūziją, jiems gimė antras sūnus Jonas. Netrukus visa
šeima imigravo į Pietų Ameriką ir ap įgyveno
Barąuisimeto miestelyje, Venezueloje. Ten abu tėvai
sunkiai dirbo ir augino sūnus. Po kiek metų j . ms gimė
dukra Margarita, o broliams sesuo. Sunku buvo gyventi
Pietų Amerikoje, kur reikėjo išmokti ispanų kalbą, ir kur
svetimtaučiai buvo diskriminuojami. Sugalvojo ieškoti
geresnio gyvenimo vaikams ir imigruoti į Ameriką. Po
ilgo laukimo jiems pasisekė persikelti ir apsigyventi
Čikagoje. Abu sunkiai dirbo, kad galėtų vaikus leisti į
aukštesnius mokslus. Išėjęs į pensiją, a.a. Vytautas
persikėlė j šiltesnį klimatą ir apsigyveno vakaruose, netoli
sūnaus Sauliaus ir jo šeimos, gyvenančios Kalifornijoje.
2001 m. lapkričio 19 d.. nesulaukęs 80 gimtadienio, buvo
pakirstas širdies smūgio. Paliko sūnų Saulių su žmona
Regina, vaikaičius Gitą ir Tadą, sūnų Joną su žmona
Marianne ir vaikaičius Eriką, Petrą bei Ingridą, dukrą
Margaritą su žentu Valteriu ir vaikaičius Lisą ir Antaną.
Vytautas buvo labai linksmas ir mėgo gamtą, muziką, šokj
ir žmones. Niekada formaliai nesimokęs mu7ikos, paėmęs
akordeoną ar prisėdęs prie pianino, puikiai iš klausos
pagrodavo bet kokią melodiją. Jis jautė muziką visame
kūne irtai persiduodavo, kai išvesdavo moteris šokti. Taip
lengva buvo jį sekti. Mėgo pajuokauti ir buvo labai
linksmas. Prieš mirtį prašė, kad po jo mirties niekas
neliūdėtų, bet džiaugtųsi gyvenimu ir prisimintų jo
linksmą gyvenimą. Daug keliavo, mėgo gamtą ir bandė
viską patirti.
Atsisveikinimas su velioniu įvyko 2002 m. sausio 19 d..
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje,
Lemonte, Pasaulio lietuvių centre, kur šeimos ir draugų
bei pažįstamų tarpe kun. A. Paliokas atlaike šv. Mišias.
Giedojo šeimos prietelė G Mažeikienė, vargonais
pritariant Faustui Stroliai. Vaikai Saulius. Jonas ir
Margarita atnešė prie altoriaus velionio pelenus, nuotrauką
ir 4 rožes, kurie buvo padėti ant juostomis papuošto
staliuko. Atsisveikinimo žodį ir trumpą biografiją pasakė
marti Regina Lisauskienė, o žentas Valteris pasidalino
su Vytautu patirtų keletu prisiminimų. Po apeigų visi
susirinko vaišėms pas a.a. Vytauto dukrą Margaritą ir jos
šeimą.
Nesakome jam sudiev, bet iki pasimatymo Amžinajame
gyvenime.
Nuliūdę artimieji
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Daktarai O n a i r Albinas
L i a u d i e s m e n i n i n k ė Ur
Pirmojoje „Draugo" kon
G
a r ū n a i Dantų gydytojų są š u l ė A s t r i e n ė kovo 16 d., šeš
c e r t o , kurį kovo 17 d. atliks
..Dainavos"-ansamblis'", dalyje jungai iš savo rinkinio padova tadienį, 11 vai.r. ir 1 val.p.p.
bus keletas damų. kuriose ap nojo dailininko Antano Petri- Balzeko lietuvių kultūros mu
surengs
velykinių
dainuojami visi metų laikai! konio paveikslą, kuris b u s iš ziejuje
leistas laimikiu kovo 17 d. ce kiaušinių marginimo pamo
Vasara
bus
..atstovaujama"
K o v o 12 d. r y t ą mirė istori
Amerikos Lietuvių Tary
Aleksandro Kaėanausko daina pelinų pietų metu J a u n i m o kas. Reikia atsinešti svogūnų
b a atskiru leidiniu anglų kal k a s V i n c a s T r u m p a , prieš
„Vasaros naktys" (Maironio centro mažojoje salėje. Pietūs lukštais dažytų kietai virtų
ba y r a išleidusi generolo Jono kelerius metus grįžęs gyventi į
eilės 1 , kuri yra lyg mažas prasidės 12 vai., kad norintieji kiaušinių, o skutinėjimo pei
Kronkaičio parašytą NATO Lietuvą. Velionis laidojamas
„deimantėlis" lietuvių muzi suspėtų dalyvauti „Draugo" liukus ir instrukcijas suteiks
plėtros analizę:» NATO Enlar- kovo 14 d. Paliepiuose, parapi
kinės kūrybos lobyne. Apie ru koncerte. Valdyba prašo visas muziejus. Pamokos - moka
gement: T h e Baltic Dimen- jos kapinėse, k u r palaidoti jo
denį bus dainuojama Vytauto koleges sunešti loterijai skir mos. Pamokų kainas susižino
sion". Šis leidinys glaudžiai tėvai bei kiti artimieji. JAV li
Miškinio „Alksnio ugnelėje" tus laimikius 11 vai.r. Taip site, o taip pat ir iš anksto
a p t a r i a Lietuvos pasiruošimą ko velionio sesuo Elena Koje
(Janinos Degutytės eiles) - čia pat baigusios, sudaryti stalus užsiregistruosite skambinda
įstoti į NATO ir jos busimą lienė, svainis Juozas Kojelis ir
„gyvens" „spalio šaltis, mėly praneškite kolegei Liūdai Bu- mi tel. 773-582-6500.
įnašą į jį. ALTas savo ruožtu jų šeima, Lietuvoje — brolių
nas stiklinis, šoks lapų ki tikienei tel. 815-293-3617 arba
Lietuviškos Taize pamal
šį leidinį išsiųs visiems 100 bei seserų vaikai su šeimomis.
birkštys auksinės...". Stasio kolegei Česlovai Bačinskienei d o s rengiamos š. m. kovo 15
JAV Senato nariams ryšium
V e r o n i k a D u b i c k a s , gyve
Gailevidaus dainą „Oi toli, to tel. 630-243-1027.
d., penktadienį, 7 val.v. Pal. J .
su dabartine Senato akcija — nanti Chicago, IL, prasitęsdaSveikiname
n a u j u s Matulaičio
li" (.Juozo Mikuckio eiles) žie
misijoje 14915
Laisvės konsolidacijos įstaty ma prenumeratą, ,.Draugui"
mos tema „Dainavos" an „ D r a u g o " s k a i t y t o j u s !
127th
St.,
Lemont,
IL. Visus, o
mu, kuris suteiks 2.1 mln. atsiuntė 50 dol. auką. už ku
Agnei Sluckaitei „Draugą" ypač jaunimą, kviečiame daly
samblis dažnai dainuodavo
JAV dolerių Pabaltijo kraš rią tariame nuoširdų ačiū!
prieš daugelį metų ir šiam užsakė Aleksandras Atutis, vauti šiose Gavėnios maldose
t a m s ruoštis NATO plėtrai.
Balzeko lietuvių k u l t ū r o s
koncertui ją „atgaivins". Metų Virginia J a n u s i s - Antanas ir susikaupime.
Norintys įsigyti šį leidinį ga m u z i e j u j e kovo 15 d. 7:30
laikų ciklas bus baigtas pava J a n u s i s . Henrikui Lauciui lite kreiptis į ALTo būstinę val.v. atidaroma ukrainiečių
sariu - Jono Švedo kūriniu L a u r a Laucius, J u r g i t a i Nara.Draugo'
knygynėlyje
telefonu 773-735-6677, faksu menininkų paroda. Dalyvauja
„Žiema bėga" ir tokiais žo k a s - Vytas ir Dalia Martin773-735-3946 a r e-paštu
Apie Alekso Š a t o knygą
skulptorius Yevhen Prokopov,
džiais - „žiema bėga. žemė ro kus, Dianai Maskaliūnaitei „
L
aisvė b e tiesos - nelais
ALTcenter@aol.com.
dailininkai Anatoliy Khmara.
dos, atėjo pavasarėlis ir pragy Mykolas Maskaliūnas, Rimui
vė",
išleistą 1994 m. Kaune,
Erika Komonyi, Yuri Skorupsdo vieversėlis..." Taip apibū ir Eglei Novickiams - Boleslo
D a i l . A l e k s a n d r o i r E l e o  ky, Alexander Tkachenko. Pa
įvade
kun. Vytautas Bagdanadindamas šių dainų pobūdį, vas Novickis, Aldonai Stanlen
n o r o s M a r č i u l i o n i ų d a r b ų roda rengiama Ukrainos ne
vičius, MIC, rašo: „Didelė
„Dainavos" ansamblio vado - V. ir P. Pakalniškiai, Aloy
p a r o d a atidaroma kovo 15 d. priklausomybės 10-mečio pro
Alekso Šato knygos vertybė
vas Darius Polikaitis teigė, jog zui Garlauskui - I r e n a Poš
7:30 val.v. Čiurlionio galerijo ga. Visi autoriai y r a plačiai
yra ne tik tame, kad ji patei
daina apie pavasarį bus labai kienė, Irenai Šatas - Aleksas
je, J a u n i m o centre. Bus išsta pripažinti dailininkai, moks
kia skaitytojui teisingą krikš
tinkama, nes kaip tik už kelių Šatas, Jonui ir Bronei Ruskys
tyta apie 60 skulptūrų ir kera lus baigę Ukrainoje arba
čioniško tikėjimo mokymą. J i
savaičių sulauksime pavasario - Prakseda Stirbys, Steponui
mikos darbų. J ų tarpe ir kele Maskvoje. į Ameriką atvyko
yra vertinga tuo, kad jos auto
grožybių! Belaukdami gamtos Stoniui - Brone Stonytė. Mū
t a s a.a. E . Marčiulionienės vė prieš 10-12 metų. Parodos ati
rius drįsta susitikti su opo
atgimimo visus kviečiame į sų laikraštį taip p a t užsisakė:
liausių, galutinai neišbaigtų daryme dalyvaus autoriai, bus
nento klausimais, su realiais
„Draugo" ruošiamą koncertą - „L.I. C. Artists". Stefa Dimas,
kūrinių. Visuomenė kviečiama galima pasivaišinti ukrainieGirnius,
Eugenie klausimais. Ne pats šios kny
tikrą muzikos šventę, kuri Audrius
dalyvauti parodos atidaryme.
gos autorius kelia klausimus, į
tiškais skanėstais.
vyks Maria gimnazijos audito Grey, Albina Hocum, Birutė
kuriuos duoda atsakymus, bet
rijoje!
Bilietus
įsigykite Ignas, Vytautas Leveckis, Al
LIETUVIŲ FONDO NAMŲ AUKOS —
kito laikraščio redaktorius re
ma Melnikonienė.
„Drauge" ir „Seklyčioje".
aguoja į Šato atsakymus ir ke
11 MLN. DOLERIŲ
Tėvų jėzuitų koplyčioje
V a k a r o n ė s u J a d v y g a i r lia jam naujus klausimus. Šie
Povilas Kilius, Lietuvių fon giau kaip du milijonai dole (2345 W. 56th Str.: tel. 773- d r . Adolfu D a m u š i a i s yra
A. Šato straipsniai buvo pir
do valdybos pirmininkas, ne rių. Galutinis atsiskaitymas 737-8400) priešvelykinis dva ruošiama penktadienį, kovo
mukart spausdinti „Laive", o
seniai grįžęs į n a m u s iš poil gali užtrukti ilgiau, n e s ban sinis susitelkimas, kuriam va 22 dieną, 7 vai. v. Ateitininkų
Šato oponentu buvo laikraščio
sio Floridoje su žmona Rūta, kas pirmiausia turi atsiskaity dovaus iš Lietuvos atvykęs namuose. Damušiai, buvę ak
„Keleivis" redaktorius. Čia
tuoj sukvietė valdybos posėdį, ti s u federalinėmis institucijo Kauno Šv. Pranciškaus Ksave tyvūs Čikagos visuomenės vei
mes turime reikalo su realiu
k u r i s vyko vasario 26 d. P a  mis, nes yra nesumokėti kelių ro bažnyčios rektorius t. Sta kėjai, vieni i š Dainavos sto
simpoziumu religinėmis temo
saulio lietuvių centro posė metų mokesčiai ir kitkas.
sys Kazėnas, vyks kovo 15, 16, vyklavietės steigėjų (dr. A mis. Šiuo atžvilgiu ši knyga
džių kambaryje, dalyvaujant
N a m a s Berlyne, pagal Sta 17 d. Dvasinio susitelkimo die Darnusis — buvęs ateitininkiyra retenybė ir kartu brange
ir L F t a r y b o s pirm. dr. Anta sio Baro pranešimą, vis d a r nomis išpažinčių bus klauso jos vadas), d a b a r gyveną Vil
nybė krikščioniškame apašta
nui Razmai.
turi tą pačią problemą, kuri ma vieną valandą prieš šv. niuje, šiuo metu lankosi Ame
lavime. Šios knygos skaityto
Posėdžiui pirmininkavo P . sunkina jį parduoti. Ieškoma Mišias, kurios bus aukojamos rikoje. Prieš grįžtant į Vilnių,
jas netrukus pasijus pats esąs
Kilius. Pradžioje, be pataisų, įvairių kelių, būdų kaip tą 8:45 vai.r., taip pat vakarais - jie mielai sutiko pasidalinti
labai gyvų diskusijų dalyvis,
buvo p r i i m t a s praėjusio posė problemą pašalinti, apeiti, nes 6 vai. Paskutinę susitelkimo kasdieninio Lietuvos gyveni
kuriame j i s pats dalyvauja".
džio protokolas. Paaiškėjus, valdžios įstatymai apsaugo dieną, kovo 17-ąją, sekmadie mo, kultūrinės, visuomeninės
268 psl. knygos, kurioje su
k a d šios valdybos kadencija nuomininkų teises, kurie ta nį, šv. Mišios vyks 10 vai. P a  bei Katalikų Bažnyčios veiklos
rinkti 85 straipsniai-pasikaljau
baigiasi,
pirmininkui me name gyvena. Buvo kalba maldų tvarka šeštadieniais įspūdžiais. Neaplenks i r Lie
bėjimai, kaina - 1 dol., per
kiekvieno nario atsiklausus, ma ir apie kitus žemės sklypų Tėvų jėzuitų koplyčioje b u s tuvos ateitininkų veiklos. Visi
siuntimo mokestis - 3.95 dol.
visi p a s i s a k ė sutinką pasilikti palikimus kitose valstijose, 8:45 vai.r., sekmadieniais - 10 ateitininkai yra r a g i n a m i šioje
(Illinois gyventojai d a r pride
d a r v i e n a m terminui. Valdyba bet irgi atsiranda t a m tikrų vai., pirmadienių vakarais - 6 vakaronėje dalyvauti. Taip
da 8.75 proc. mokesčių).
vis vien d a r turi būti patvir kliūčių greit parduoti, o lai vai., o kitomis dienomis - 8:45 pat y r a kviečiama Čikagos ir
st< t» i§9 im«»
/
t i n t a t a r y b o s . Be to, pirminin k a s bėga.
vai. Beverly Shores šv. Onos apylinkių visuomenė bei Dak a s pabrėžė, k a d valdyboje
Alė Razmienė, reikalų vedė parapijoje Šv. Mišios bus a u  mušių draugai i r pažįstami.
ADVOKATAS
t u r ė s d a u g darbų, j i bus padi ja, apie LF pateikė tokią infor kojamos kovo 24 d. 1 val.p.p.
Vytenis Lietuvninkas
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dinta. Į valdybą yra pakviesti maciją ir duomenis: 2001 me Pirmaisiais mėnesių šeštadie
4536 W. 63 Street
Sendraugių ateitininkų sto
du asmenys: LR garbės konsu tais fondas gavo aukų — niais šv. Mišios ir Rožinis
Chicago. IL 60629
las Vaclovas Kleiza ir Ramū 395,837 dol., palikimais — jėzuitų koplyčioje - 4 val.p.p. vykla Dainavoje vyks š.m. lie
(Skersai gatvės ano .Draugo")
n a s A s t r a u s k a s , dirbąs Lietu 84,666 dol. Fondas padidėjo Laukiame kuo daugiau įvai pos 21-28. D a r y r a keli laisvi
TeL 77S-S84-0100.
kambariai. Susidomėjusios šia
vos Respublikos konsulate 37 naujais nariais. Šiuo metu r a u s amžiaus maldininkų!
TeL 630-267-OMO, Lemont, IL
stovykla ateitininkų šeimos
Chicagoje. Abu sutiko. J ų lau fondas turi 7,136 n a r i u s . Nuo
DR. K. MARTINKAUS
prašomos
skambinti Dainai
kia t a i p p a t tarybos patvirtini fondo įsikūrimo iki 2002 metų
STIPENDIJOS FONDAS
Advokatas
mas k a r t u s u visa valdyba.
fondo narių aukos sudaro —
A. a. biochemijos dr. Kazio Siliūnienei tel. 630-852-3204
Jonas Gibaitis
Civilinės ir
Apie fondo finansinius rei 11,000,883 dol. nedalomo ka Martinkaus (1953-1984) prisi t a r p kovo 15-22 d.
kriminalinės bylos
kalus pirmininkas raštu pa pitalo. Tai yra didelis sukrau minimui 1985 m. jo tėvai, se
5 arti ir
fo//"
6247 S. Kedaie Avenue
teikė praėjusių metų duome tas turtas, kiekvienais metais suo ir artimi draugai įsteigė
ALYTAUS „ D A I N A V O S "
Chicago, IL 60629
nis, pajamų ir išlaidų balan duodąs auksinius vaisius lie stipendijos fondą, kuriuo gali
TeL 773-776-8700
KONCERTAS
są. Visiems y r a žinoma, k a d tuviškos kultūros ir švietimo pasinaudoti lietuviai sudentai,
E-mail: GibaitisOaoLcoin
ELIZABETH, N J
2001 m . ekonominė padėtis palaikymui išeivijoje, kartu ir bebaigia bakalauro studijas
Toli free 24 k r . 888-776-6742
arba siekiantys magistro a r
buvo kritiška, todėl „portfelio" Lietuvoje.
I tarptautinį festivalį JAV
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v.
rezultatai nebuvo labai geri,
Arvydas Tamulis pateikė daktarato laipsniu tiksliųjų atvykstantis Alytaus tautinių
Seitad. 8 v r. iki 1 v.p.p.
bet tikimasi šiais metais atsi naują paruoštą balsavimo įga mokslų srityje (biologijos, che šokių ir liaudies dainų ansam
gauti. L F metinis narių susi liojimo lapelio formą, kurią mijos, biochemijos ir ypač vė blis „Dainava" š.m. balandžio
IMIGRACINĖS TEISĖS
rinkimas bus balandžio 20 d. valdyba priėmė, bet paskutinį žio tyrinėjimų srityse).
6 d. 7 vai. v. koncertuos ElizaADVOKATAS
ir j a m e b u s pateikti visų metų žodį turi taryba. Taryba nu
Norėdami gauti daugiau in beth, N J, Šv. P e t r o ir Povilo
AURELIUS
BUTVILAS
duomenys. Buvo diskutuoja tarė prašyti iš Pelno skirsty formacijos a r prašymų formas, parapijos salėje, 2 1 1 Ripley
Tel. 312-580-1217
mas 2002 metų biudžetas, ku mo komisijos tokią p a t sumą rašykite šiuo adresui: Kristina Place. Bilietus p r a š o m a įsigyti
135 S LaStUe #2300 Chicago, IL 60603
ris buvo priimtas ir b u s pa lietuviškos spaudos paramai Martinkutė, Dr. Kazys M a r - kreipiantis į Julią Jesaitis,
Galimos komulUrijot feJUdieniaig
teiktas tarybai patvirtinti.
kaip ir praėjusiais metais ir tinkus Memorial Scholarship tel. 908-313-7221, Birutę Po
ADVOKATAS
Š a r a u s k o palikimo reikalai dr. Antano Razmos vardu pre Fund, 7120 S. Richmond, Chi cienę, tel. 908-352-3531, arba
GINTARAS
P. ČEPĖNAS
mijai
—
25,000
dol.
cago, IL 60629-3011, USA. Rimgaudą Radzevičių, tel.973pradėjo judėti. Iš palikimo
6436
SMakt
Rd^
Ofcago, IL 60629
Posėdis prasidėjo laiku, bu Prašymų formos turi būti grą 439-1169. Kviečiami visi pasi
vykdytojų (banko) y r a gauta
Td.
773-582-4500
žinia, k a d greitu laiku į Lietu vo darbingas ir jokių ilgų dis žintos iki 2002 m. gegužės 30 naudoti proga išgirsti puikų
Valandos pagal susitarimą
koncertą.
S t . D ž i u g a s d.
vių fondą b u s pervesta dau kusijų nebuvo.
DRAUGAS, 2002 m. kovo 13 d., trečiadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

V i d a M i k a l č i ū t ė , gyvenan
ti Barrington, IL, ir l a n k a n t i
to priemiesčio mokyklą, vasa
rą ruošiasi vykti į Lietuvą ir
dirbti savanore su „Vaiko var
tų į mokslą" r e m i a m u dienos
centru Vilniuje.
Sužinojusi
apie Vidos užmojus, Barring
ton mokyklos mokinių t a r y b a
Vidai įteikė 1,000 dol. čekį
„Vaiko vartų į mokslą" prog
ramai Lietuvoje vykdyti.

Jaunimo centro moterų
v i e n e t o n a r ė s kviečia visus į
priešvelykinius pusryčius J a u 
nimo
centro kavinėje. J i e
įvyks Verbų sekmadienį, kovo
2 4 d., po 1 0 vai. šv. Mišių Tė
vų j ė z u i t ų koplyčioje. B u s
daug
skanumynų,
giedrios
pavasariškos nuotaikos ir m e 
niškai i š m a r g i n t ų margučių.
Savo a p s i l a n k y m u paremsite
Jaunimo centrą.

Jvairius klausimus Cicero lietuvių susiėjime aptaria (iš kairės); kun. dr.
Kęstutis Trimakas, dr. Petras Kisielius irftobert Luksta.
E. Sulaičio nuotr.

ĮDOMIOS CICERO LIETUVIŲ
DISKUSIJOS
Cicero lietuvių telkinio lietuviai po šv. Mišių Šv. Antano
parapijos bažnyčioje sekma
dienių rytais dažnai susirenka
į šios parapijos pastato (buvu
sios mokyklos) kambarį kavu
tei ir diskusijoms a r informa
ciniams pokalbiams.
Vienas iš tokių
įdomių
susirinkimų įvyko vasario 17
d. ir jo metu užvirė tikrai
k a r š t a s nuomonių pasikeiti
m a s dėl gyvenimo Lietuvoje,
konkrečiai — dėl žemės ūkio
padėties.
Kaip paprastai, tokių suėji
mų metu yra p r i s t a t o m a s sve
čias iš Lietuvos, kuris papasa
koja apie save bei padėtį tėvy
nėje. Šį k a r t ą programos vedė
j a s dr. P e t r a s Kisielius į susi
rinkusius prabilti pakvietė
dar tik prieš savaitę į Cicero
t r u m p a m pasisvečiuoti atvy
kusį Romą Ragucką.
Šis iš Alytaus atvažiavęs
verslininkas savo žodyje pa
minėjo, jog iš Amerikos lietu
vių norėtų pasimokyti geru
mo, atjautos bei kitų dorybių,
nes Lietuvoje to dažnai t r ū k s 
ta. J i s taip pat t r u m p a i užsi
minė ir apie liūdną žemės
ūkio padėtį, s a k y d a m a s , j o g
kai kurie ūkininkai nelabai
nori dirbti, nes j i e m s neapsi
moka.
Tas ir iššaukė a š t r e s n e s dis
kusijas, n e s buvo minčių „už"

ir „prieš". Savo nuomonę p a reiškė p a t s vedėjas dr. P. Ki
sielius, o t a i p p a t susirinku
sieji A l d o n a Zailskaitė, Eleo
nora Radvilienė, Adolfas Martinkus, A l v y d a s Paulavičius i r
kt. P a s k u t i n i e j i du y r a naujai
iš Lietuvos atvykusieji, tad jie
išdėstė s a v o a s m e n i n ę patirtį.
Kaip a t r o d ė , buvo įdomu susi
pažinti s u dviejomis medalio
pusėmis, o n e s u viena — k a i p
kad d a ž n a i b ū n a .
T a i p p a t susirinkusieji buvo
pakviesti į tradicinį dienraščio
„Draugo" koncertą, kuris y r a
rengiamas kovo 17 d. Maria
aukštesniosios mokyklos salė
je, o programoje pasirodys
„Dainavos" ansamblis.
Buvo p e r s k a i t y t a s ir į Kau
ną s u g r į ž u s i o s ilgametės L B
Cicero a p y l i n k ė s valdybos n a 
rės b e i b a ž n y t i n i o choro daini
ninkės J a n i n o s Ruginienės
laiškas. J a m e ši tautietė gra
žiais žodžiais įvertino Cicero
lietuvių g e r u m ą bei talką j a i ,
kuomet j i buvo Cicero lietuvių
telkinio gyventoja. J a n i n a n e 
atmetė g a l i m y b ė s vėl ateityje
sugrįžti į Cicero.
Reikia pažymėti, k a d tokie
sekmadieniniai Cicero lietuvių
suėjimai d a b a r j a u y r a likę
kaip v i e n a iš nedaugelio šio
kadaise v e i k l a u s lietuvių tel
kinio b e n d r a v i m o apraiškų.
Ed. Šulaitis

Cicero lietuvių susihunme kalba svočias i£ Alytaus Romas Raguckas.
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