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L i e t u v a ir Rusija „Šiaurės
dimensijai" suteiks stiprų
postūmį

Jaunieji krikščionys demokratai
atsiskyrė nuo savo partijos
Vilnius, vasario 5 d. (BNS)
— Jaunųjų krikščionių de
mokratų (JKD) organizacija
nutraukė visus saitus su Lie
tuvos krikščionių demokratų
partija (LKDP).
Vasario 5 d. Vilniuje vyku
sioje visuomeninės organizaci
jos „Jaunieji krikščionys de
mokratai" ataskaitinėje konferencijoje buvo priimti statuto
pakeitimai, po kurių neliko
jokių, net ir formalių šios or
ganizacijos saitų su LKDP.
Kaip pranešė JKD vienas
steigėjų, Moderniųjų krikš
čionių
demokratų
sparno
(MKDB) narys parlamentaras
Vytautas Bogušis, konferenci
jos dalyviai panaikino statuto
nuostatą, kad JKD vadovybės
nariai privalo būti LKDP na
riais. Taip pat panaikinta
nuostata, kad JKD turi pro
paguoti LKDP.
„Motininių saitų nebeliko",
sakė V. Bogušis. Anot jo, taip
atsitiko, nes JKD nariai „pa
sijuto apleisti ir LKDP nerei
kalingi".
Anot JKD tarybos* nario
Andriaus Navicko pranešimo,
konferencijos dalyviai abso
liučia balsų dauguma naujai
kadencijai perrinko buvusį
JKD pirmininką Artūrą Vaz
bį. Jis yra UR ministro Algir
do Saudargo patarėjas ir
MKDB organizacinio komiteto
narys. Kitas kandidatas rin
kimuose buvo Paulius Milčius,
kuris dirba MKDB nario, Sei
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mo pirmininko pavaduotojo
Felikso Palubinsko sekreto
riate.
Konferencijoje priimtas nu
tarimas, kuriame teigiama,
kad „dabartiniai sunkumai,
kuriuos išgyvena krikščio
niškoji demokratija Lietuvoje,
yra jos naujo kelio pradžia".
„Tvirtai tikime, kad šiandien
išblaškytos krikščionių demo
kratų politinės jėgos sugebės
rasti valios ir ryžto susiburti į
stiprią tradicinę ir europie
tiška politinę srovę", sakoma
nutarime.

Nida, vasario 9 d. (BNS) — viceministras. V. Ušackas ir I.
Lietuvos ir Rusijos užsienio Ivanov susitikime pažymėjo,
reikalų viceministrai, susitikę kad labai svarbus yra Lietu
trečiadienį Nidoje, suderino vos regionų ir Rusijos Kara
bendrus pasiūlymus dėl Euro liaučiaus srities bendradar
pos Sąjungos „Siaurės dimen biavimas bei bendri projektai,
sijos" projektų, kuriais siekia kurie padeda stiprinti gerus
ma plėtoti Baltijos jūros kaimyninius santykius.
regiono valstybių, įskaitant
Kaip pranešė Lietuvos
Karaliaučiaus sritį, bendra URM, viceministras V. Ušac
darbiavimą.
kas Nidoje pabrėžė, jog Lietu
Šie pasiūlymai yra susiję su va toliau sieks, kad Kara
galimybėmis įgyvendinti pre liaučiaus sritis taptų gera
kybos ir investicijų, transporto bendrininke plėtojant prekybą
ir energetikos, aplinkos ap bei stengiantis pritraukti in
Manoma, kad JKD sprendi
saugos, švietimo, sveikatos ap vesticijų, nes tai padėtų už
mas atsiriboti nuo LKDP gali
saugos, kovos su nusikalsta tikrinti pastovią Baltijos jūros
turėti neigiamos įtakos šios Vasario 7 diena Lietuvos konsulate Čikagoje Garbes konsului V-ii jvui Kleizai buvo įteiktas garbingas Lietuvos mumu, sienų kontrolės sti regiono plėtrą.
partijos įvaizdžiui. Pastaruoju apdovanojimas — Gedimino III laipsnio ordinas, kuris kunsuf i. • o paskirtas dar pernai Valstybės dienos pro- prinimo ir pasienio bendradar
Pasak V. Ušacko, įsijung
ga. Apdovanojimą įteikė Lietuvos prezidentas Valda- Adam^.. su žmona apsilankęs JAV po savo atostogų
metu ryškėja priešprieša tarp Meksikoje.
biavimo projektus.
dama į euroatlantines institu
LKDP konservatyviojo sparno
Nuotr.: (Iš kairės) Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. Alma Adamkienė, Asta Kleiziene, Lietuvos Gar
Lietuvos ir Rusijos UR vice cijas, Lietuva yra sudominta,
ir partijos „modernistų", su bės konsulas Čigakoje Vaclovas Kleiza, Lietuvos Generalinis konsulas Giedrius Apuokas.
ministrai
Vygaudas Ušackas kad Karaliaučiaus sričiai būtų
Ramūno Astrausko nuotr.
sibūrusių į MKDB ir Moder
ir
Ivan
Ivanov
sutarė pateikti naudinga įsitraukti į regiorunį
niųjų krikščionių demokratų
pasiūlymus
Europos
Komisijai ir subregioninį bendradarbia
pateiks
sąskaitą.
frakciją Seime.
Lėšų buvusio premjero žmo ir siekti, kad projektai būtų vimą, stiprinti ekonominius
Visuomeninė organizacija
nos Laimos Paksienės bilietui įtraukti į „Šiaurės dimensijos" ryšius bei Lietuvos ir Kara
„Jaunieji krikščionys demo
veiksmų planą. V. Ušackas ir liaučiaus srities gyventojų as
Vilnius, vasario 9 d. (BNS) menimis, buvusio premjero prezidentūra neskyrė.
kratai" turi 26 skyrius, ku — Prezidentas Valdas Adam kelionės į JAV tvarkaraštį de
I. Ivanov paskelbė bendrą pa meninius ryšius.
Amerikoje R. Paksas pa reiškimą, kuriame Europos
riems priklauso 500 narių. kus neigia savo patarėjo spe rino prezidento patarėjo pava
Nidoje svarstytieji projektai
JKD užsiima švietėjiška ir cialiems pavedimams. liberalų duotojas Egidijus Meilūnas ir reiškė, kad vasario 19-ją pasi Komisija, ES valstybės, Lietu apima galimybę tiesti per Lie
sportine veikla, organizuoja vado Rolando Pakso žodžius, prezidentūros užsienio politi trauksiąs iš darbo prezidento vos ir Rusijos valstybinės in tuvos teritoriją antrąjį dujo
patarėju, kadangi tą dieną stitucijos, regioninė valdžia ir tiekį į Karaliaučiaus sritį,
diskusijų klubus, paskaitas, jog jį į JAV siuntė prezi kos grupė.
prasidės savivaldybių rinkimų verslininkai raginami aktyviai transporto koridoriaus atša
seminarus, varžybas. JKD dentūra.
Pinigai R. Pakso išvykai iš
kampanija.
R. Paksas yra li dalyvauti įgyvendinant šiuos koje Karaliaučius-Kaunas-Kaituri savo atstovų Europos
„Mes jo į JAV nesiuntėme, mokėti, gavus V. Staniulio
beralų
kandidatų
į Vilniaus projektus.
liaudies partijoje, jungiančioje kelionės nefinansavome ir ne įsakymą. Už bilietą per At
šiadorys sutvirtinti kelio dan
tarybą
sąraše.
keliolika įtakingų Europos organizavome",
dienraščiui lantą prezidentūra sumokėjo
„Tikimės, kad šią iniciatyvą gądešiniųjų partijų, bendradar „Lietuvos rytas" sakė JAV 2,200 litų, dienpinigiams skir
Aplinkosaugos projektai su
Prezidentas V. Adamkus tei parems Europos Komisija, ES
biauja su vokiečių krikščionių viešintis V. Adamkus.
ta d a r 1,579 litai 50 centų. gė, kad jau gruodžio pabaigoje šalys ir prisidės konkrečiomis siję su Nemuno baseino valy
demokratų Konrado Adenaue
Nuo vasario 2 iki 13 dienos Išlaidos už viešbučius bus p a  žinojęs, kad R. Paksas nutarė priemonėmis
įgyvendinant mu, Skirvytės upės vagos gili
rio fondu.
R. Paksas su žmona lankosi dengtos, kai R. Paksas grįžęs išeiti iš darbo prezidentūroje.
tuos projektus", sakė V. Ušac nimo darbais, ungurių išteklių
Jungtinėse Valstijose, kur, jo
kas.
atkūrimu Kuršių mariose.
teigimu, jis atvyko prezi
Pasak jo, apie šiuos projek
Tarp siūlomų projektų yra
dentūros siuntimu susipažinti
tus bus taip pat informuotos mokymo centras, kuriame bū
su Amerikos valdymo struk
JAV, kurios, jei bus sudomin tų nuolat mokomi valstybės
Vilnius, vasario 9 d. (BNS) idėjos cituojamos kalendoriu tūromis.
tos, galėtų dalyvauti jas įgy tarnautojai, taip pat svarsto
Vilnius, vasario 9 d. (Eltai nas).
Paklaustas, ar prezidentas — NATO generalinio sekreto
— Skandalingai pagarsėjusio je. „Neišsižadėkite savęs savo
vendinant
per savo „Šiaurės mos galimybės įsteigti EurofaNATO pareigūnų delegaci
„2000 metų lietuvio kalendo protėvių žemės ir Lietuvos at žinojo apie patarėjo R. Pakso riaus padėjėjo pavaduotojas ja trečiadienį dar susitiko su Europos iniciatyvą".
kultetą prie Karaliaučiaus
riaus" leidėja teigia, kad su ja eities vizijos. Kreipiuosi į vi kelionę, prezidentūros sekre Holger Pfeiffer gerai įvertino Lietuvos prezidentūros, Sei
I. Ivanov sakė, kad Rusija universiteto, sukurti ilgalaikę
buvo susidorota, ir prašo leidi sus, kas dar lietuvis — jeigu torius Vidmantas Staniulis Lietuvos nuveiktus darbus ke mo, Krašto apsaugos ministe teigiamai vertina Lietuvos studentų mainų programą,
nio idėjoms pritariančius žmo neapginsime 'Lietuvio kalen sakė, jog „komandiruotė buvo lyje į NATO. Jis vadovavo Va rijų atstovais, lankėsi Gyny dalykinius ryšius su Kara kurioje galėtų dalyvauti ir
doriaus' — neapginsime ir Lie derinama su kitais parei karų gynybos sąjungos parei bos štabe ir susitiko su Lietu liaučiaus sritimi. „Čia glūdi kitų valstybių universitetai.
nes jas užtarti.
gūnais".
kreipiuosi į visus 'Lietuvio tuvos", sakoma pareiškime.
gūnų delegacijai, kuri dalyva vos kariuomenės vadu briga didelis potencialas, kurį drau Sprendžiant sveikatos ap
kalendoriuje' paminėtuosius,
Pats V. Adamkus teigė, kad vo Vilniuje vykusiose NATO ir dos generolu Jonu Kronkaičiu. ge naudosime", sakė Rusijos saugos klausimus, siūloma
D. Balsytės sudarytame ir
prašydama padėti apginti šią privačiai išleistame kalendo jo patarėjo kelionė — tai JAV Lietuvos dvišalėse konsultaci
Klaipėdoje ir Karaliaučiuje
knygą. Taip pat kreipiuosi ir į riuje išspausdintas žemėlapis, ambasadoriaus Vilniuje idėja, jose. Svečiai trečiadienį susiti
įsteigti AIDS profilaktikos
99
nepaminėtus, tačiau prita kuriame dalis Lenkijos, Rusi nes „amerikiečiai R. Pakso ko su Lietuvos Seimo komiteto
centrus. Taip pat siūloma
riančius kalendoriaus teigi jos ir Baltarusijos teritorijos norėjo". „Tai aktyvus, jaunas vadovais.
įsteigti specialų centrą, ku
niams ir mintims", sakoma pažymėtos kaip okupuotos politikas, kuris Vakarų pa
Klaipėda, vasario 9 d. tiną radioaktyvumo ribą. Pa riame būtų kaupiama ir ana
NATO generalinio sekreto
trečiadienį dienraštyje „Res Lietuvos etninės žemės.
saulį pažįsta labai ribotai. Aš riaus padėjėjo pavaduotojui H. (BNS) — Bendrovė „Master tikrinus talpintuvą, šalia jo lizuojama informacija apie tei
publika" paskelbtame Danu
Lenkijai, Rusijai ir Baltaru tokiai idėjai neprieštaravau", Pfeiffer didelį įspūdį padarė foods Lietuva" atgal į Didžiąją nustatytas 52 mikrorengenų sinę aplinką plėtoti verslą
tės Balsytės pareiškime. Jame sijai pareiškus nepasitenki sakė prezidentas V. Adamkus. profesionalumas, ypač užsie Britaniją išsiuntė didesnį nei per valandą radioaktyvusis fo Karaliaučiaus srityje bei būtų
Lietuvos Šviesuomenė ragina nimą tokiu leidiniu, sausio pa
Tačiau „Lietuvos ryto" duo- nio reikalų ir gynybos struk įprasta radioaktyvumą sklei nas, o leistina riba — 30 mR/ konsultuojami norintys ten in
ma susimąstyti — „kieno eilė baigoje Valstybės saugumo
* I i prezidentūros pasi tūrose dirbančių žmonių. Žur dusi krovinį, kurį gamykla h. Atidarius talpintuvą, ten vestuoti verslininkai.
ateis" po susidorojimo su departamentas knygynams už
radioaktyvus fonas buvo 65
Siekiant kovoti su nusikal
traukiančio Rolando Pak nalistams jis taip pat sakė, jog gavo vasario pradžioje.
„Lietuvos kalendoriumi". Ge draudė toliau
pardavinėti so apsilankymas JAV Lietu jį labai džiugina glaudus trijų
Aplinkos ministerija buvo mR/H. „Masterfoods" atstovų stamumu ir stiprinti sienų
neralinis prokuroras prašo 3,000 vienetų tiražu išleistą
vos valstybės biudžetui kai Baltijos valstybių bendradar davusi leidimą gamyklai „Mas pranešime teigiama, kad leis kontrolę, siūloma pastatyti ke
mas apginti teisingumą ir su kalendorių.
nuos 8,000 litų, tvirtina „Kau biavimas, geri ryšiai su savo terfoods Lietuva" šį krovinį tina šios medžiagos radioakty letą naujų sienos perėjimo
stabdyti Valstybės saugumo
vumo norma yra 70 mR/h.
kaimynėmis — Lenkija. Šve
punktų ir modernizuoti esa
* Siekdama prisidėti prie no* diena" (02.09). Prezidentū dija ir Suomija. „Manome, įvežti, tačiau bendrovė tuo ne
departamento „entuziastų" sa
Kaip
teigė
aplinkosauginin
pasinaudojo.
Gamyklos
atsto
mus.
taupymo politikos, Seimo ros pareigūnai teigia, kad R. kad tai geriausias būdas ženg
vivale.
kai,
pagal
galiojančias
higie
vai
teigė,
kad
bendrovė
Sunų
Viceministrai V. Ušackas ir
Pakso apsilankymas už Atlan
„Sąžinės nepraradę" Seimo vadovybė nusprendė panaikin to buvo ilgai derintas su įvai ti į priekį", sakė NATO parei ir kačių maisto gamybai nau nos normas tokios radioakty I. Ivanov pastarąjį rezultatyvų
nariai ir signatarai kviečiami ti nemokamą salių nuomą. Iki riomis JAV institucijomis. Be gūnas.
doja tik aukščiausios rūšies vios medžiagos nėra drau susitikimą Nidoje ir jame pat
neišsiginti, nes, pasak D. Bal šiol nuo 1990 m. politikai, ir to, tikimasi, kad prezidentū
Jo teigimu, sąjunga yra pa žaliavas, todėl visuomenėje ki džiamos įvežti. Krovinys buvo virtintus projektus sutarė va
sytės, būtent jų mintys ir ne tik jie, galėjo nemokamai roje energetikos sričiai kol kas skelbusi, kad 2002 metais Va lus diskusijoms ir įtarimams sulaikytas pasieniečiams jį dinti „Nidos iniciatyva".
, naudotis Seimo rūmų salėmis.
šingtone bus surengtas viršū dėl šio krovinio, jo buvo atsi tikrinant ir šalia jo nustačius
* Lietuvos gyventojų pa Dienraštis „Lietuvos rytas" vadovaujančio R. Pakso susiti
padidintą radioaktyvumą.
trolės patikrinimo išvadas. Be
nių susitikimas dėl naujo NA sakyta.
lankumas Liberalų sąjungai antradienį rašo, kad dabar kimai New Yorke ir Vašingto
to,
ūkio ministras reikalauja,
TO
plėtros
tvarkaraščio.
„NA
„Masterfoods"
gamyklos
tebedidėja, o valdančiųjų kon niekam nebus daroma išimčių, ne bus naudingi ateityje, net
*
Baltarusija
ketina
Klai
kad
„Lietuvos energija" iš
TO
yra
tvirtai
pareiškęs,
kad
Gargžduose
direktorius
Haservatorių — tebekrenta. Li tačiau salę kartais nemoka ir po to, kai jis atsistatydins iš
pėdos j ū r ų uoste atidaryti buvusio tarpininko „Balticjo
durys
lieka
atviros
visoms
rald
Emberger
pranešime
valstybės
vadovo
atstovo
pa
beralų sąjunga gruodį buvusį mai bus įmanoma gauti pri
valstybėms, siekiančioms na spaudai teigia, kad nuspręsta valstybinį informacijos centrą, SHEM" išieškotų 1 mln.
1 punkto atotrūkį nuo Centro tarus Seimo valdybai. Pagal reigų. I JAV R. Paksas dešim
rystės", sakė svečias.
šio. kiek didesnį nei įprasta, kuris padės skatinti prekių 897,500 litų žalą. Dėl neatsisąjungos sausį padidino iki 6 Seimo finansų skyriaus nu čiai dienų išvyko vasario 2 d.,
Dvišalių Lietuvos ir NATO radiacinį foną skleidžiančio apyvartą, pranešė Lietuvos skaitymo už Baltarusijai pa
punktų. Konservatorių popu statytus salių nuomos įkai o vizito programa gana inten
konsultacijų metu buvo apta tetrakalio pirofosfato gamybai ambasadorius Minske Jonas tiektą elektrą jos eksportas
liarumas, gruodį nusmukęs nius, Seimo salės nuoma syvi — numatyta bemaž 20
riami Lietuvos integracijos j nenaudoti. Iš Didžiosios Bri Paslauskas. Jis pareiškė, kad nutrauktas pernai birželio 1
žemiau kritinės 5 proc. ribos, biudžetinėms įstaigoms, ne susitikimų su JAV Valstybės
NATO klausimai. Lietuvos pa tanijos įmonei bus atsiųsta Lietuva ir Baltarusija, išgyve dieną. Šiemet vasario 1 d. Bal
sausį dar labiau sumažėjo. pelno organizacijoms bei parti departamento, Kongreso, Pen
sirengimo narystei NATO pro mažesnė teatrakalio pirofosfa na ne pačius geriausius lai tarusijos skola Lietuvai už
Proporcinėje rinkimų dalyje joms bus šiek tiek mažesni nei tagono, įvairių visuomeninių
grama bei dalyvavimas pro to, naudojamo šunų ir kačių kus, turi siekti atkurti anks elektrą sudarė 322.4 mln. litų.
partijoms reikia įveikti 5 proc. kitiems galimiems klientams. organizacijų atstovais, kelių
gramoje „Bendradarbiavimas maisto gamybai, siunta. Anks čiau buvusią prekių apyvartą,
(BNS)
balsų ribą, kad jų sąrašo kan Šildymo sezonu vienos popu amerikiečių ir japonų korpora
vardan taikos". Taip pat buvo tesniajame 17 tonų sverian- kuri sudarytų ne mažiau kaip
didatai būtų išrinkti į Seimą. liariausių Veidrodinės salės cijų atstovais, su kuriais bus
KALENDORIUS
apžvelgti daugiašalio bendra čiame krovinyje šios me 500 mln. JAV dolerių.
Taip išrenkama pusė parla nuoma vienai valandai kai kalbama apie Lietuvos energe
darbiavimo tikslai, kurių sie džiagos buvo atgabenta šešios
* „Lietuvos energijos"
Vasario 10 d.: Šv Skolastika;
mento, kuriame iš viso yra nuos 130 litų.Valstybinėm8 in tikos perspektyvas. Vienas
tonos.
kiama
bendruose
junginiuose:
svarbiausių
vizito
įvykių
—
da
bendrovė
t
u
r
ė
s
atsisakyti
Ada,
Aušra. Elvyra, Gabrielius, Gir141 narys. 5 proc. ribą per stitucijoms ir partijoms už ją
BALTNET (Baltijos valstybių
lyvavimas
konferencijoje
tarpininko
atsiskaitymams
už
vydas.
Gražute, Skaistutis, Skolasti
Sausio
pabaigoje
Lietuvos
reikės
mokėti
beveik
118
litų.
žengtų ir trys kairiosios parti
oro erdvės stebėjimo sistema), pasieniečiai sulaikė iš Dic.žio- Baltarusijai patiektą Lietuvos ka, Teodora, Vygaudė.
„JAV-Baltijos
valstybių
char
Konferencijų
salės
nuoma
va
jos — LDDP, socialdemokratai
BALTRON (Baltijos karinė siuos Britanijos į Klaipėdos elektrą, įsakė ūkio ministras
Vasario 11 d.: Švč. Marija Lurde;
ir Seime faktiškai neatstovau landai šildymo sezono metu tijos antrosios metinės: pasie
jūrų
eskadra) ir BALTBAT jūrų uostą atplukdytą talpin- Valentinas Milaknis, atsi Adolfas. Algirdas. Dailė, Felicija. Ma
kimai,
problemos
ir
perspekty
jama Naujoji sąjunga (social atitinkamai kainuos 319 ir
(ElM) (Baltijos taikos pajėgų batalio tuvą, kuris dukart viršijo leis žvelgdamas į Valstybės kon rija. Paskalis.
(E»u> vos".
liberalai).
(BNS) 198 litų.

„Lietuvio kalendoriaus" leidėja
kalba apie susidorojimą

Prezidentas išsižada Rolando
Pakso kelionės \ JAV autorystės

NATO atstovas teigiamai vertina
Lietuvos narystės darbus

Masterfoods Lietuva" grąžino
Anglijai radioaktyvu krovinį

DRAUGAS, 2000 m. vasario 10 d., ketvirtadienis

DRAUGAS

LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI
STASIO BUTKAUS
ŠAULIU KUOPOS
GEGUŽINĖ
Stasio Butkaus šaulių kuo
pos valdyba praneša, kad sek
madienį, balandžio 2 d., Šv.
Antano parapijos svetainėje,
tuoj po 10:30 v.r. šv. Mišių bus
kuopos gegužinė po stogu. Bus
galima pasigardžiuoti ska
niais lietuviškais patiekalais.
Veiks ir gausių laimikių trau
kimas. Prašoma visus pasižy
mėti šį renginį savo kalendo
riuose, ir savo atsilankymu
paremti šaulių veiklą, išmė
ginti laimę, ir smagiai praleis
ti sekmadienio popiete tarp
draugų ir bičiulių. Stasio But
kaus šaulių kuopai vadovauja
Danutė Petronienė.
Regina J u š k a i t ė
Švobienė
KOVO 11-TOS
MINĖJIMAS
Kovo 11-tos dienos, Lietuvos
nepriklausomybės
atkūrimo
10-mecio minėjimas šeštadie
nį, kovo 18 d., 6 v.v. vyks Die
vo Apvaizdos Kultūros centre,
kartu su menininko Vytauto
Ogilvio parodos atidarymu. 7
v.v. bus vakarienė, kurios me
tu bus pagerbtas buvęs LB
Krašto valdybos pirmininkas
Vytautas Kutkus. Ta proga
bus įteiktas Lietuvos Respub
likos prezidento jam paskirtas
ordinas. Kalbės advokatas Po
vilas Žumbakis apie „Lietuva
šiandien". Po kalbos bus kon
certas, kurį atliks Lietuvos so
listai Vladimiras Prudnikovas
ir Edita Leitaitė. Solistams
akompanuos Nijolė Ralytė.
Vakarienės ir koncerto bilietų
kaina tik 20 dolerių. Bilietai
gaunami sekmadieniais Dievo
Apvaizdos Kultūros centre.
Ten taip pat galite susimokėti
LB solidarumo mokestį ir
įteikti savo auką Lietuvių
Bendruomenės visuomeninei
veiklai paremti. Aukos bus
renkamos iki kovo 11-tos die
nos minėjimo.
KVIEČIAMI
PAKLAUSYTI
ADV. ŽUMBAKIO
Sekmadienį, kovo 19 dieną,
12 vai. vidurdienį, Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre, adv.
Povilas Žumbakis padarys
pranešimą apie Genocidą Lie
tuvoje, Washingtono Holocosto
muziejų, Lietuvos himno iš
kraipymą ir skleidžiamą ne
teisingą informaciją apie Lie
tuvą. Rengia LB Detroit apy
linkės valdyba.
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dieniais 4 vai. p.p. ir šeštadie
nio rytais 8 vai.
VASARIO 16-TOS
MINĖJIMAS WINDSORE
VVindsoro lietuviai Vasario
16-tąją minės šeštadienį, va
sario 12 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose. 2 vai. p.p.
Šv. Kazimiero parapijos ad
ministratorius kun. A. Volskis
aukos šv. Mišias. Po Mišių
parapijos svetainėje minėji
mas, kuriame kalbės PLB val
dybos vicepirm. Algis Rugie
nius. Po minėjimo šeimyniš
kas pabendravimas. Vasario
16-tos minėjimą Windsore
rengia Šv. Kazimiero parapija.
Smulkesnes informacijas tei
kia Romas Dumčius 519-9482378.
lm
DETROITO SKAUTŲ
KAZIUKO MUGĖ
Detroito „Gabijos" skaučių
ir „Baltijos" skautų tuntų tra
dicinė Kaziuko mugė š.m. ko
vo 5 d., sekmadienį, ruošiama
Dievo Apvaizdos parapijos
Kultūros centre. Kviečiame
plačiąją Detroito ir apylinkių
lietuvių visuomenę atsilankyti
į šį metinį skautų ir skaučių
renginį. Turėsite progą įsigyti
įvairių rankdarbių, išbandyti
laimę velykinio stalo laimėji
muose, pažaisti įvairius žaidi
mus, net parodyti savo suge
bėjimus golfe. Valgykloje bus
lietuviško maisto patiekalų,
gardžių namie keptų tortų ir
pyragų. Bus ir visų, ypač vai
kų ir jaunimo mėgstami gau
sių laimikių laimėjimai. Atsi
lankykite. Smagiai praleisite
sekmadienio popietę, susitik
site su draugais ir pažįsta
mais ir tuo pačiu paremsite
lietuviško skautiško jaunimo
veiklą. Daiktai laimikių len
tynai visą vasario mėnesį sa
vaitgaliais bus renkami Dievo
Apvaizdos parapijoje. Jei Ka
ziuko mugės reikalu turėtu
mėte klausimų, skambinkite
Rasai Karvelienei, tel. 248380-1363. Visi susitikime Ka
ziuko mugėje.
O M A H A , NE

Lietuvoje apsilankiusi Vašingtono skyriaus BALFo kopirmininkė Ramutė Aidienė (trečioji iš kaires) susitiko su
Kauno talkininkemis,per kurias siunčiama šalpa, skirta vargstantiems žmonėms Kauno apylinkėse.
Nuotr. R ū t o s A i d y t ė s

Chorui vadovauja Algis Totilas, jam talkina Irena Matz.
Vargonais groja Aldona Tenner-Agurkytė.
Šiame nedideliame lietuvių
telkinyje turime Šv. Antano
bažnyčią. Nors lietuvio kunigo
nėra, turime savo lietuviškas
Mišias. Šv. Marijos parapijos
klebonas Carl Sodoro yra ir
mūsų parapijos administrato
rius. Jis yra italų kilmės, bet
bando išlaikyti mūsų lietuviš
ką parapiją, šv. Antano komi
tetas labai artimai bendradar
biauja su klebonu Carl.
GRAŽI MOTERŲ KLUBO
VEIKLA
Omahos moterų
klubas,
nors ir retėjančiomis gretomis,
nenuleidžia rankų, visur, kur
tik gali, puoselėja lietuviškus
papročius. Šiais metais jos
buvo pakviestos į miesto
VVestern Heritage muziejų, ir
jame dalyvavo su lietuviškais
kalėdiniais šiaudinukais, au
diniais, gražiais drožiniais.
Padėka darbščiajai Jaudegienei. Moterų klubas remia vie
tos lietuvišką mokyklą Omahoje ir, kiek sąlygos leidžia,
remia mokslo institucijas Lie
tuvoje ir lietuvišką spaudą.
Šiuo laiku moterų klubui va
dovauja nepailstanti Irena
Šarkaitė-Matz su darbščiu ko
mitetu.
LITUANISTINĖ
MOKYKLA
Omahoje jau daug metų vei
kia lietuviška mokykla. Čika
gon išvykus Aušrelei Sakalaitei, mokyklos vadovavimą pe
rėmė D. Sulskienė. Naujoji ve
dėja perorganizavo ir pertvar
kė mokyklos programą. Pas
kutinis Kalėdų pasirodymas
tikrai nustebino Omahos lie
tuvius, ypač tėvelius, močiutes
bei senelius. Buvo suvaidinta
pasakaitė „Dangus griūva",
kur joje vaikai labai gražiai
pasirodė. Vaikučiai sugiedojo
ir keletą kalėdinių giesmių.
Programą paruošė B. Prišmantienė, V. Rottela ir L. Šar
kaitė. Po programos vaikai ne

„RAMBYWAS" IR
PARAPIJA GYVUOJA
Omahos lietuvių choras
„Rambynas" nenuleidžia ran
kų. Gražiomis giesmėmis pa
įvairina lietuviškas Mišias.
Kalėdų proga choras dalyvavo
VVestern Heritage muziejuje,
kur pagiedojo keletą lietuviš
kų kalėdinių giesmių. Taip
pat jau kelinti metai buvo pa
kviestas į kaimyninę parapiją
ĮDOMI „LIETUVIŠKŲ
ir dalyvavo su Kalėdų giesmė
mis. „Rambynas" kviečia visus
MELODIJŲ" LAIDA
galinčius prisidėti, o ypač ne
JAV Michigano senatorius seniai atvykusius iš Lietuvos.
Spencer Abraham kalbėjo per
„Lietuviškų melodijų" radijo
valandėlę š.m. vasario 8 d. lai
doje, pareikšdamas, kad jis re
mia Lietuvos narystę į NATO
saugumą. Pareiškė ir savo
nuomonę, kad tinkamiausias
Respublikonų kandidatas į
prezidentus yra Texas valsti
jos gubernatorius George W.
Bush. Michigan valstijoje pir
miniai rinkimai vyks vasario
22 dieną. Balsuotojai turės
progą pasirinkti iš keturių
kandidatų — Bush, Forbes,
Keys ir McCain. Valandėlėje
kalbėjo ir Lietuvos ambasa
dorius dr. Stasys Sakalaus
kas. Jis papasakojo savo įspū
džius iš susitikimo su „Detroit
New8" redaktorių kolegija, da
lyvavimo LB „Žiburio" litua
nistinėje mokykloje ir įspū
džius ii Vasario 16-tos minė
jimo Detroite. Programą pra
vedė Rita ir Algis Lapšiai. Va
landėle yra girdima ir Inter
nete www.wpon.com antra
„Rambyno" choras, diriguojama* vadovo

kantriai laukė Kalėdų senelio.
Senelis atvykęs apdovanojo vi
sus vaikus. Buvo labai malonu
matyti gausiai susirinkusius
žmones su savo mažais vai
kais. Tikėkime, kad mokytojos
nepavargs ir mūsų, nors ir
maža mokykla, ir toliau gy
vuos.
ŠALPOS BŪRELIO
VEIKLA
Omahos lietuviai tikrai gali
didžiuotis Šalpos būrelio veik
la. Taip Omahos lietuvių ir
darbščių moterų dėka Lietu
voje remiamos 45 šeimos. Tai
patekusios j vargą ir skurdą
daugiavaikės šeimos. Nuo bū
relio įsisteigimo praėjo 9-neri
metai. Per tą laiką pasiųsta
arti 2,000 dėžių, ir jos visos
pasiekė adresatus. Būrelis yra
dėkingas Birutei Jasaitienei,
kuri palaiko artimus ryšius,
patikrina ir rekomenduoja
šelptinas šeimas. Didelė padė
ka „Transpak" savininkui Ro
mui Pukščiui ir jo pagalbinin
kams už labai malonų patar
navimą. Omahos lietuviai ma
loniai prašomi ir toliau remti
mūsų moterų darbus. Rem
kime Lietuvoje į vargą pateku
sius vaikus bei senelius. Ti
kėkime, kad vaikai bus mūsų
ateitis.
JAUKI PARAPIJOS
SVETAINĖ
Šv. Antano parapijos mo
kyklos patalpose dviejų darbš
čių ir organizacinių sugebėji
mų turinčių asmenų dėka,
prieš dvejus metus buvo atida
ryta svetainė. Tai tikras mūsų
telkinio centras. Kiekvieną
sekmadienį gražiai papuoštoje
klasėje — svetainėje po Mišių
susirenka nemažas būrys
žmonių išgerti kavos ir pasi
vaišinti moterų paaukotais py
ragais. Šiais metais buvo labai
gražiai ir iškilmingai pa
minėta Naujųjų Metų diena.
Ta proga po lietuviškų Mišių
buvo suruošti pietūs, visi ga
lėjo skaniai pavalgyti ir pa
linkėti vieni kitiems laimingų
metų. Širdingai dėkojama J.

Algio Totilo, Omahoje.
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Jonikui ir K. Rūkienei už pa
ruoštus pietus, o S. Mickevi
čienei už pyragus. Didelė pa
dėka priklauso A Mikėnaitei,
kiekvieną sekmadienį paruo
šiančiai kavą.
A Antanėlis dininkui Donatui Stukui, ren EUGENE C. DECKER, DOS, P.C
ginių vadovei Reginai Snars- 4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL
D A Y T O N A B E A C H , F L . kienei. Pirmininkė padėkojo Pirmas apyl. su Northwestem un-to
savo valdybai, klubo valdybai diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
LB METINIS
už gražų bendradarbiavimą,
priimami absoliučiai punktualiai.
SUSIRINKIMAS
visiems prisidėjusiems prie
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Nauji metai, nauji ir darbai renginių suruošimo, o muz. A
Tel. 708-422-8260
lietuvių organizacijose. Lietu Skriduliui ir chorui „Siety
vių Bendruomenė Daytona nui* už atliktas renginiuose
DR. JOVITA KERELIS
Beach, gražiai dirbusi dvejus programas. Pasidžiaugė dar
DANTŲ GYDYTOJA
metus, vėl pasiryžo judinti tel niu bendradarbiavimu su kito
9525 S.79m H m , Hfcfcmy H * . IL
kinio visokeriopą veiklą. Jau mis organizacijomis. Visiems,
Tel. (708) 586-8101
naujųjų metų sausio 5 d. iš už bet kokią talką, pirmininkė
Valandos
pagal susitarimą
plačiųjų apylinkių į Stacey's tarė ačiū.
restoraną suvažiavo arti 50
LB apylinkės valdyba, dir
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
Bendruomenės darbais besido busi dvejus metus, nebesutiko
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES LIGOS
minčių ir bendruomenininkų.
pasilikti valdyboje. Dr. Birutė
7722 S. KedzfeAve.
Po įprastinių pietų, LB apyl. Preikštienė pravedė naujos
Chicago, IL 60652
pirmininkė Birutė Kožicienė valdybos rinkimus. Deja, teat
Kab. tel. 773-471-3300
pasveikino dalyvius su Nau sirado trys sutinkantys kandi
jais metais, palinkėjo sveika datuoti: Danutė Kurauskienė,
DR. L PETREIKJS
tos, sėkmės ir dėmesio Lietu Stasys Ušackas ir Danutė
DANU! GYDYTOJA
vių Bendruomenės darbams. Kliukinskienė. Susirinkimas
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL
Pranešė, kad šioje popietėje vienbalsiai kandidatus patvir 1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
vyksta LB apylinkės susirin tino. Reikės valdybos kooptuo
Tel. (708) 586-4055
kimas, kuriame apžvelgsime ti vieną ar du narius. Apgai
Valandos pagal susitarimą
apyl. dviejų metų veiklą ir lėtina, kad neatsiranda no
išrinksime naują apylinkės rinčių bent vienerius metus EDMUNDAS V&NAS, UD^ S.C
valdybą. Pirmininkė suglaus padirbėti valdyboje. Pirminin Specialybe - Vidaus «gų gydytojas
Kalbame lietuviškai
tai suminėjo apyl. valdybos kė Kožicienė pasveikino nau
6918 W. Archer Ava. Sts. 5 ir 6
atliktus darbus. Valdyba per jus valdybos narius, pažadėjo
Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9066
dvejus metus turėjo 13 po savo paramą ir palinkėjo sėk
Valandos pagal susitarimą
sėdžių. Surengė LB Floridos mės.
apygardos suvažiavimą, du
Kontrolės komisijos prane ARASZUOBA,M.D.
Vasario 16 minėjimus. Su šimą atliko Rima Gudaitienė. INDRĖ RUDAITIS, O.D.
rengė Žebertavičių ir Stasės Komisija — Rima Gudaitienė AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
E.Ogden Ave., Suite 310
Pautinienės žodžio ir dainų ir Ona Karašienė sutiko pasi 1020
Naperville, IL 60563
koncertą. Dvejus metus kiek likti dar vienam terminui.
Tel. (630) 527-0080
vieno mėn. pirmąjį trečiadienį
Išklausius visus praneši 3825 Highland Ave.,
restorane surengė pabendravi mus, tenka pastebėti, kad mū Tower 1, Suite 3 C
Downers Grove, IL 60515
mo pietus su programomis. sų telkinio bendruomeninin- Tel. (630)435-0120
Renginiuose kalbėjo, praneši kai dar gyvybingi, veiklūs, au
mus atliko Narimantas Ka- komis paremia LB Krašto ir
UNAŠŠlDRYŠ.ki.b.
raša, Jonas Daugėla, Birutė PLA valdybas. Linkėtina, kad
Akjų ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Kožicienė, Aldona Varkalienė, entuziazmo nestiktų, o visus
Chicago Ridge, IL 60415
Irena Lukoševičienė, Stasys bendruomenės darbelius vi
Tel. 706-636-6622
Baras, Algis Šilbajoris, Vytau suomet aprašome spaudoje.
4149W.63rd.St
tas Grybauskas, PLB pirmi
Sėkmės naujai valdybai.
Tel. 773-735-7709
ninkas Vytautas Kamantas.
Jurgis J a n u l a i t i s
Bibliotekoje buvo parodyti du
filmai: prez. V. Adamkaus ir
vysk. S. Tamkevičiaus Mišios
Marąuette Parko Švč. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčioje... Su
ruošė birželinių įvykių minėji
mą.
Programoje dalyvavo „Siety
nas" ir jo vadovas muz. Anta
nas Skridulis, Valė Skridulienė, Birutė Kožicienė, Na
rimantas Karaša, Onutė Karašienė, Narcizas Kreivėnas.
Valdyba rėmė ir kitų or
ganizacijų veiklą: Lietuvių
fondą, rašytojo Kelerto kelionę
į tarptautinį rašytojų suvažia
vimą.
Valdybos nariai dalyvavo
LB Krašto tarybos suvažiavi
muose.
Daytona Beach, FL, „Saulu
tės" atstovai dalyvavo Krašto
valdybos suruoštame labdaros
organizacijų „Dovana Lietu
vai" Wa8hington, DC, suvažia
vime. Tai tik didesni darbai, o
mažesnių taip pat nestigo ir
jie atlikti pasigėrėtinai. Už tai
priklauso nuoiirdi padėka
darbščiajai valdybai: pirmi Vašingtono skautai Vyčiai niekada neatsisako padėti. U kaires: Tomas
Skučas ir Paulius Mickus nesą sunkias, Waahington, DC, BALFo skyri
ninkei Birutei Kožicienei, sek aus paruostas, dėžes, skirtas vargstantiems Lietuvoje.
retorei Violetai Avižienei, ižNuotr. Ramutė* l

ANTROJE SLENKSČIO
PUSĖJE

Danutė

Viena kregždė — dar ne
pavasaris
Keturi skirtingi žurnalai — rėti ir iš kito taško. Galbūt

VYTAUTAS VOLERTAS
Gamta ir žmonės
Pirmoji ,JMew York Post" ei
lutė 2000 sausio 1 skelbė:
,Y2K is OK". Taigi redakcijos
žmonės apsidžiaugė, kad yra
gyvi, turi šviesą, šilumą, van
denėlį tyrą, kad neprapuolė jų
gražiai augusios sąskaitos
bankuose. Tačiau dutūkstan
tųjų metų gimdymas kai ku
riose šalyse virto didelėmis
agonįjomis. Prisiminkime Turkįją, Venezuelą, Braziują. To
kios nelaimės, baigiantis se
niems metams! O audros
Lietuvoje, ypač jos pajūryje,
nuostolių
pridrabsčiusios,
nors panikos nesukėlusios.
Sunkiai kentė ir Vidurio Eu
ropa. Kalėdų laikotarpiu ir
per pačias Kalėdas užgriuvo
uraganai su 130 km per va
landą vėjais ir negirdėtomis
sniego pūgomis. Labiausiai
paliesta Prancūzija, bet teko
ir Ispanįjai, Šveicarijai, Aus
trijai, Pietų Bavarijai. Prancuzįjoje žuvo 74 žmonės, milijo
nai liko be elektros ir telefo
no, žalos priskaičiuojama 8.6
mlrd. frankų (apie 2.6 mlrd.
vokiškų markių). Sniegas iki
40 cm gylio, iškritęs Austrijos
ir Bavaruos kalnuose, iššaukė
sunkias lavinas, pareikalavu
sias gyvybių. Vėtros ir snie
gas sužalojo medžius, BadenWuerttenberg rajone sunaiki
no 90 proc. miškų. O Šveica
rijoje įvyko ir žemės drebėji
mas, Richterio skalėje siekęs
4.0 vienetus, nors nuostolių
nesukėlęs.
Taigi — „Y2K ir OK*.
Politiniame gyvenime taip
pat įvyko supurtymų. Juk Boris Jelcin atsistatydinimas
(1999.12.31) iš Rusijos prezi
dento pareigų buvo nemažas
krustelėjimas ne tik Lietuvos
kaimynams rusams, bet ir vi
sam pasauliui. Mažai kas jo
gailisi, o kiti net parustauja:
„Kas pasitraukusį pirmą Rusi
jos prezidentą palydi pagyro
mis, tasai arba diplomatinį
melą kalba, arba turi trumpą
atmintį. (...) Borte Jelcinas
buvo jėgos politikas. (...) Jo de
mokratu laikyti negalima. (...)
Jo valdymo dešimtmečiu atlik
ti ekonominiai ir socialiniai
veiksmai yra dar blogesni.
Grobuoniška kapitalo oligarchi
ja, kurių vadams buvo suteik
tas parlamentinis imunitetas,
pramonine ir finansinę Rusiją
plėšė greičiau, negu Rusijai
paskolas duoda gelbėtojai spė
jo kaišioti išgrobtas skyles".
(Markus Fels, „NY Staatszeitung", 2000.01.14).
Paskutiniai Jelcino žodžiai
įpėdiniui Putin buvo: „Saugok
Rusiją!" Gal todėl tasai KGB
(dabar pakeista į FSB) au

klėtinis ir vėliau vadas Putin
Naujų metų dieną, lankyda
masis rusų užimtoje Čečėnijos
dalyje, apie karą prieš čečėnus
savo kareiviams pareiškė: „...
kovojame ne tik už savo
krašto garbe, bet ir už RUSUOS
ardymo sustabdymą". Todėl
JEMASL' biuletenis Jlussia
today" (2000.01.04) įspėja:
.Šalims, kurios supa Rusijos
federaciją, ypač vienuolikai
buvusių Sovietų Respublikų ir
trims Baltuos kraštams Putin
nusiteikimas yra ne kas kita
kaip grasinimas. Mažų ma
žiausiai: nacionalistinė Rusi
jos Putin politika beveik be
abejonės rodo, kad su juo su
gyventi bus sunkiau. Daugelis
šių kraštų rūpinsis, kad Rusi
jos nacionalistinis atgimimas
neišsiverstų už Rusijos federa
cijos ribų. (...) Daugelis rusų jo
žodžius supras ne kaip Rusijos
federacijos ribų išsaugojimą,
bet kaip reikalavimų keisti
1991 m. išdavas".
Taigi Lietuva privalo kas
dien stebėti, kas vyksta Rusi
joje, kokie Lietuvoje buvusios
komunistų partijos nariai ir
ateizmo katedrų vedėjai išren
kami universitetų rektoriais,
kas juos renka, kokie lietuviai
ir atėjūnai (rusai, kurdai, tur
kai, anglai, gal ir JAV pensi
ninkai) plėšia Lietuvos turtus,
kokie nomenklatūrininkai tai
so tiltelius atgal pas „didįjį
brolį", kuris lietuvius mokėjo
mylėti kalėjimais ir Sibiro pla
tybėmis. Reikia kasdien žiū
rėti ir tvarkyti savo namus.
Savo kampo meilė ir
nelaimė
Jau baigiasi dešimtmetis,
kai buvusių komunistų, gerų
patriotų, įvairiausių atėjūnų,
aršiausių marksistų, piktų pavilionių ir partinių karikatūrų
mišinys tvarko nepriklausomą
Lietuvą. Dėl šio mišinio Lietu
va negali rasti tiesaus tako.
Daug vingių, daug griovių,
brastų ir sulūžusių tiltų. O
tvarkos reikia.
Štai Seimas, kai kuria dali
mi tik gero atlyginimo ieškan
čių, administracinės nuovokos
neturinčių, atsakomybės ne
jaučiančių, valstybės iždą iš
naudojančių, su tauta nesolidarių žmonių raizginys, vals
tybės pamatas. Ta „kai kuri
dalis" kažkodėl po užsienius
važinėja, asmeninės naudos
žvalgosi, jokio dėmesio tautai
nerodo. Valstybės įstatymais
rūpintis, Seimo posėdžiuose
dalyvauti, savo rinkėjams at
stovauti, juos išklausinėti, su
jais tartis? Tokių pareigų jie
negirdėjo. Bet jie moka šalia
Seimo pareigų išlaikyti kitas
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Sabutė nuėjo į muzikos mokyklą, aš suploviau indus,
išmokau istoriją. Truputį verkiau, kad esu negraži,
netalentinga, bet pagalvojau, kad aš — labai nedė
kingas padaras Jėzui.
liejau pasivaikščioti ir užėjau į bažnyčią. Pasimel
džiau už save, Sabiną, kad Viešpats palaimintų joe
siekiamą idealą, suteiktų jai sveikatos. Namie mamy
tė aiuvo prijuoste Sabutei, o aš skaičiau. Juokas iš
česiuko — jis labai nori būti karininku, via klausia, ar
jis — boba, ar — karininkas. Kai pasakome, kad boba,
gauname lazdų.
1940 lapkričio 21. Ketvirtadienis
Pirmą kartą pavėlavau į pamokas. \ gimnaziją ėjau
su Velžyte. Pamokos praėjo gerai. Namo grįžau viena.
Lėkiau kiek galėjau, nes šiandien mano numylėti pie
tas (cepelinai). Po pietų išploviau grindis ir ruošiau
pamokta. Mamytė išėjo tvarkyti soda.
O mokyklos grįžo Sabutė. Vakare padiktavau jai
diktantą. Ji neblogai mokosi, bet diktantai jai ypač
nesiseka, daro daug klaidų. Mama adė kojines. Apie 9
vai. nuėjome gulti.

Bindokienė

ta pati redaktorių kolegija? Amerikos piliečiai pagaliau
Kas gi pagaliau atsitiko, kad pradeda atsibusti ir skeptiškai
šios savaitės „Time", „News- vertinti grūste jiems grū
week", „U.S. News & World damus žmones, daiktus, vadi
Report", „The Economist" iš namąsias vertybes. Šiame
pirmo žvilgsnio tarp savęs ne nuolatinių reklamų amžiuje,
siskiria: iš kiekvieno viršelio kai kiekviename žingsnyje
šypsosi to paties asmens nuo esame tiesiog užverčiami įvai
trauka? Ir su ta šypsen. ir jos riais pasiūlymais, apipintais
Pirmasis Lietuvos Nepriklausomybes paminėjimą* r.iusų apylinkėje. įvyko praėjusį sekmadieny vasario 5 d.. savininku jau spėjome apsi
gražiausiais epitetais, piešia
Šv. Antano parapijos salėje. Cicero, 111 Minėjimą ruošė Cicero LB apylinke ir ALTo Cicero skyrius. Dalyvavo
prasti. Tai šiandienine „poli mais patraukliausiomis spal
daug vietinių ir apylinkių lietuvių. Iš kaires I eil.: ALTo centro valdybos pirm. adv. Saulius Kuprys. V Zalato
tinė staigmena", Amerikos vomis, išreikštais įmantriau
rius, dr. P. Kisielius, B Nainys, paskaitininkas J. Pnbf-dinskas, Cicero sk. ALTo pirm. S. Dubauskas.
prezidentinių rinkimų išvaka siomis hiperbolėmis, pirmoji
Nuotr. J o n o Kuprio
rėse, galima sakyti, pirmoji
tarnybas — ministrų, aktorių, — 7,000, ministrai — 6,252 120,000 metams. Už tokį kyšį kregždė, labai narsiai nardan mintis: ne viskas auksas, kas
valdininkų. Kad tik daugiau litus mėnesiui. Bet štai galima ir sklypą Žvėryne nusi ti rinkiminės kampanijos pa auksu žiba.
Gubernatorius George W.
savo kišenėlėn įkišti, o gal ir žvaigždinės algos, štai nuo pirkti.
dangėje,
besigardžiuojanti
Bush neblogai tinka į šią ka
tamsiais pasisukinėjimais nau stabą kelią atlyginimai: Kon
štai kokių įvairenybių ran staigiu populiarumu ir dėme
dos paieškoti, kaip buvo su A. stitucinio teismo pirmininkas dame po nepriklausomybės siu, kilusiu iš netikėtai atsira tegoriją. Ne dėl jo rinkiminės
Butkevičium.
gauna 18,500. jo teisėjai — skliautu. Kas ten iki šiol gyve dusio laimėjimo New Hamp- programos, kuri kai kuriais
Gaila, kad tokių Seimo 16,800, apygardos teisimų tei nimą tvarkė? Dešimtis pasi shire valstijos pirminiuose atvejais ir patraukli, ir lo
giška, ir įgyvendinama, bet
narių yra. Rinkimuose pi sėjai — apie 10,000 litų mė keitusių vyriausybių, išmin balsavimuose.
dėl paties jo asmens įvaizdžio.
liečiai turėtų pasitikėti tik do nesiui. (Teisėjų, prokurorų ir tingi Seimo nariai, garbingos
Ir niekas nenori prisiminti Nuolat pabrėžiama, kiek mili
rais žmonėmis. Pagaliau ir apskritai valdininkų atlygini partijos, komunistų sistemos (juo labiau kandidatas John
Seimo vadovybė privalo reika mų sitema bus keičiama. At prityrę, iki šiol Lietuvą McCain), kad viena kregždė — jonų Bush jau sukaupęs savo
kampanijai, kad jis „tikras
lauti, kad nariai nepamirštų lyginimų dydis priklausys nuo tvarką, administratoriai?
dar ne pavasaris. Vienas ne savo tėvo, buvusio prezidento,
drausmės ir veltui nenaudotų darbo svarbos ir vietos hierar
Jokia organizacija, privati tikėtas pasisekimas, nors ir vaikas, tad vien dėl to kažkaip
valstybės pinigų. Lietuvoje chijoje.)
ar valstybinė, be tvarkos ne pirmasis, dar nereiškia atviro vertesnis tapti prezidentu.
apie 3.8 milijonams žmonių
Kaip yra su gydytojais? Jie išsilaiko. Kaip gali išsilaikyti kelio į Baltuosius rūmus. Gal Nepadeda ir tėvo bei mamos
atstovauja 142 Seimo narys.
Lietuvos valstybė, kai dauge būt kaip tik atvirkščiai: tai „tupinėjimas aplinkui", tiki
Amerikos valstijos apie 240 vidutiniškai uždirba 1,300
lyje sričių, įskaitant atlygini rimtas perspėjimas oponen nant balsuotojus, koks George
milijonų gyventojų Kongresan litų, medicinos seserys — 800
mus, siaučia chaosas? Naujo tams, kad neatsargus aplaidu geras sūnus, kiek jis vertas
litų
mėnesiui.
Mokytojų
atly
išrenka apie 550 atstovų (se
Seimo ir būsimųjų vyriausy mas gali daug kainuoti, tad prezidento vietos. Gražu, kai
ginimas
yra
apie
1,000
litų.
natorių, Kongreso narių). Tai
Įdomu, kad šalia algos eina bių pirmoji pareiga — krašte pavojinga per daug pasitikėti vaikai (net suaugusieji) arti
gi Lietuvoje proporcingai yra
įvesti tvarką. Ir nesvarbu, žinoma pavarde, sukauptais mai sugyvena su tėvais, bet
apie 16 kartų daugiau Seimo kažkokie priedai. Kas jie yra?
kuri
partija tai įvykdys. Lai milijonais dolerių, esamo pre šiuo atveju truputį juokinga,
narių, kaip JAV Kongreso at Finansų ministerijos vyr. bu
būna LDDP, lai būna krikš zidento parama ar savos parti be to, George Bush vyresnysis
halterė
V.
Riškienė
pareiškė:
stovų. Ar tiek iš tikrųjų rei
čionys demokratai. Tačiau gy jos palankumu. Bet nemažiau jau turėjo progą pasėdėti
kia? Kodėl Lietuvos išlaidos „Jeigu iki naujos tvarkos
ventojai turėtų suprasti, kad pavojinga per ilgai vartytis Vašingtone, nejaugi vėl no
Įstatymų leidžiamajai institu įsigaliojimo nepakaks pinigų
didžiausi tvarkos priešai yra ant laurų kupetos ir nepaisyti, rime jį ten matyti?
cijai turi būti 16 kartų di įprastam darbo užmokesčiui,
savanaudžiai,
garbėtroškos, kad iš apačios ją nuolat pe
desnės kaip Amerikos? Todėl, turime teisę sumažinti prie
Sen. McCain, Hampshire
tinginiai,
neišmanėliai,
grobi šioja tiek „demokratų asilas",
kad Lietuva turtingesnė? O dus. Jei priedai būtų panai
pirminiuose
balsavimuose ga
kai ir — aiškiausiai! — iki tie „respublikonų dramblys".
gal kad nepagalvoja, jog ir 80 kinti, ne vieno Finansų ir ki
vęs
įkvėpimo
ir daugiau pasi
šios dienos marksizmui išti
Nėra abejonės, kad šiandien tikėjimo savimi, vertas dides
narių Seime sukeltų pakanka tose ministerijose dirbančio
kimi rusofilai. Paskutinieji John McCain gauna daug
mai alaso. Pozicija, opozicija, valstybės tarnautojo pajamos
stengiasi sunaikinti valstybę žiniasklaidos dėmesio. Po ne nio dėmesio, kad netyčia
sumažėtų
perpus".
partijos, frakcijos — kiek įvai
mirtinos ligos, netvarkos, ke tikėtos balsų persvaros prieš „nenupirktume katės maiše".
renybių...
Išeitų, kad priedai sudaro
Žinoma, dar keli^ teimėjimai
liu.
George W. Bush New Hamppusę
valdininko
pajamų.
Bent
kitose valstijose vargiai nu
Lietuvoje ramūs ir dori
shire valstijoje daug savano
Tvarkingumo
reikalavimas
priedai!
Kas
juos
nustato?
Iš
rungs respublikonų partijos
žmonės, didžioji ir tylioji dau
rių siūlo savo pagalbą McCain
guma, negali kvėpuoti dėl eg kur atsirado tokia atlyginimų nėra populiarus. Ar atsiras kampanijai, pasipylė ir pini palankumą George W. Bush
zistuojančios valstybinės ne keistenybė? Ar tai nepriklau partija, kuri nebijos laikinai ginės aukos, kurios sudarys (nepamirškime, kad Texas
tvarkos. Vyrauja baisi maiša somos Lietuvos atradimas, ar prarasti populiarumą, kad po galimybę plačiau paskleisti re valstija turi daug pinigų, o dar
tis visose srityse. Ji atėjo iš so SSSR palikimas, kai buvo puliarumą laimėtų istorijoje? klamas, atlikti keliones, sutik daugiau įtakos Amerikos poli
vietuos .brandaus socializ skatinamos melžėjos, ištisą
ti ir įtaigoti daugiau balsuo tiniame gyvenime), tačiau
mo", o nomenklatūrininkai bei dešimtmetį besitempiąs iš
tojų. Kai dar neseniai niekam bent išlygins rinkiminės kam
LDDP specialistai ją, tą ne paskos? Šį sausio mėnesį tu
* Visagino miesto taryba nekilo abejonių, kad respubli panijos partinį vienašališku
tvarką, toliau brandino. Bai rėtų būti priimti užmokestį artimiausiame posėdyje ne konų partija savo oficialiu mą: demokratai už Al Gore,
giasi nepriklausomybės de keičią įstatymai, panaikinan svarstys Lietuvos piliečių al kandidatu pasirinks Texas gu respublikonai už George W.
šimtmetis, tačiau pelkė ne- tys mistinius priedus.
janso (LPA) Visagino skyriaus bernatorių George W. Bush ir Bush, tarytum tik tie du kan
džiūsta, nes nebuvo tuojau
Ši informacija yra paimta iš siūlymo dėl laisvosios ekono dės visas pastangas jį pra didatai verti dėmesio (čia ne
naikinama pragaištinga sovie Jjetuvos ryto" (1999.12.31). minės zonos (LEZ) steigimo stumti iki pat Baltųjų rūmų. Rusija, kur prezidento rinki
tinė tvarka.
Pagal ją, Konstitucinio teismo mieste ir dėl vietinės kalbos dabar kai kas pradeda abejoti: muose iš anksto numatytas
Maišatis vyrauja ir atlygini pirmininkas ir jo teisėjai atly statuso suteikimo rusų kalbai. o gal ir senatoriui iš Arizona laimėjimas).
muose. Viena ekonomikos pro ginami beveik triskart ge Visagino miesto meras Anta valstijos atsivėrė platesnės
Verta tai prisiminti ir lietu
fesorė prieš Kalėdas man rašė, riau, kaip ministrai ir Seimo nas Ivanauskas sakė. kad ta galimybės. Čia nereikia ypa viams, aktyviai įsijungusiems
kad dabar Lietuvoje apie 30 pirmininkas, keturiolika kar rybos posėdyje vasario 10 d. tingo žinovo, kad suprastų, į amerikiečių politinių partijų
proc. žmonių mėnesiui sudaro tų daugiau kaip gydytojas, bus tik pateikta informacija, kiek trapus yra partijos lojalu veiklą. Visų pirma reikėtų,
mažiau kaip 400 litų. (Į tuos aštuoniolika kartų daugiau kas yra daroma šiais klausi mas paskiram kandidatui — kad kandidatai „užsitarnau
30 proc. įskaičiuojami ir pensi kaip mokytojas ir šešiasde mais. Manoma, jog LPA savo svarbiausia pasiekti tikslą, tų mūsų palankumą", pasisa
ninkai.) Tuo tarpu bankų va šimt kartų gausiau kaip vidu naujais sumanymais. įskai kuris labai aiškus: įsodinti kydami, ką jie mano apie
dovų — Taupomojo, Lietuvos tinis pensininkas. (310 litų) tant Čečėnijoje sužeistų Rusi savo partijos žmogų į prezi NATO plėtimąsi, kiek patai
banko — algos yra 8,000 litų. Atrodo, kad teisėjai už sąži jos kareivių gydymą Lietuvoje. dento kėdę.
kauja Kremliui, ar paaukotų
Šiuo metu Seimo pirmininkas ningumą mėnesiui gauna bent siekia prisivilioti rinkėjus ko
J netikėtą senatoriaus Mc dabar vėl laisvas tautas „tai
gauna 6,252 litus, premjeras 10,000 litų oficialų kyšį, arba vo mėnesio rinkimams.
Cain populiarumą galima žiū kos labui* ir pan.

1940 lapkričio 22. Penktadienis
Buvau prie Komunijos ir Mišioms Meldžiausi už Sabutę, kad Viešpats suteiktų tą idealą, kurio ji siekia.
Šiandien nepavėlavau. Buvo 5 pamokos. Per pertrau
kas mes visuomet žiūrime pro langus. Gal tai neeste
tiška, bet trūksta oro. Berniukai mus smarkiai įžeidė:
atsinešė Katekizmą, iškirpo paveiksliukus ir prirašė
bjaurių posakių. Mes labai susigraudinom. Kaip gali
taip bjauriai įžeidinėti jausmus!
Pasiskundėm auklėtojui. Jis laiškų nežiūrėjo, bet
sakė, kad berniukus sutvarkys ir vienas jų bus pa
šalintas. Mes prašėme mokytis be berniukų, bet taip
negalima.
Po pietų ruošiau pamokas. Jas paruošiau stropiai.
Buvo atėjus Zosė, ji kvietė sekmadienį ateiti į svečius.
Mama išėjo į miestą. Buvo Stasė. Vakare Sabutei
diktuodama rašiau dienoraštį. Tiek.
1940 lapkričio 23. Šeštadienis
Šiandien nemalonus oras. Vėjas, lietus, purvas. Ma
no nelaimei, pirmoji pamoka geografija. Mane iššau
kė... Kadangi aš vėlai nusipirkau knygą, tai dar ne
prisivijau. Man norėjo parašyti dvejetuką. Bet visa
klasė atsistojo ir pradėjo prašyti, kad aš gera mokinė,
paklusni. Mokytojas pyko, sako: „Nedarykite mitingo".
Jų prašymo išklausė. Gavau tik — minusus. Dovydai
tytė sako, kad aš jai labiausiai patinku iš visos klasės.
Ji labai užsipuolė ant M. Marytės, dėl kažkokio Petro.
Ją vadina „tref. Aš nežinau, ką tai reiškia.

Btas

m į

Namuose radau dėdę Stepą ir lenką Henriką. Stepas
su Henriku skerdė kiaulę. Kai aš atėjau, ji jau buvo
nebegyva. Paskui mama, Zosė, Stepas ją tvarkė. Aš su
Česiuku ir Henriku buvau namuose... Aš nuėjau ruoš
ti pamokas. Henrikas klausė radijo, skaitė. Atėjo Elvira. Mes visos dūkom. Po pietų paruošiau pamokas ir
adžiau kojines. Lenkas pasakojo, kaip jis pabėgo iš vo
kiečių nelaisvės. Neturėjo batų, todėl miegančiam sar
gybiniui nutraukė čebatus. Jie bėgo trise. Norėjo pa
tekti į Suomiją, bet nepasisekė. J Estiją nepriėmė, tai
per Latviją atvyko į Lietuvą. Per pusantro mėnesio
nuėjo arti 2000 km. Miegojo miške, valgyti prašė iš gy
ventojų. Tauragėje papuolė pas viršininką, bet jo žmo
na ir jis buvo lenkai, todėl juos paleido. Tai žmogus
daug įspūdžių turėjo. Vargšas, gaila, dabar taip viskas
brangu, bus sunku jam pragyventi. Norėjo grįžti į
Varšuvą, bet bijo, kad vėl nepatektų į nelaisvę. Jis pas
mus nakvojo. Prieš užmiegant padūkom gerokai su
Sabutė. Jai vargšei akis skauda, miežis. į mokyklą da
bar neina.
1940 lapkričio 27. Trečiadienis
Mama iš ryto iškepė skanių blynų. Klasėje buvo
linksma. Pamokos greit prabėgo. Grįždama namo suti
kau Narcizą. Ją kviečiu į vakarą, jeigu gausiu pakvie
timą.
Po pietų ruošiau pamokas. Mama su Sabutė darė
dešras. Česiukas kaipo geras stalius taisė Sabutės
lovą. Jis labai patenkintas, kad gavo pjūkliuką. Pas
kui adžiau kojines. Apie 11 vai. nuėjome gulti.

1940 lapkričio 28. Ketvirtadienis
Šiandien šeštoji pamoka rusų kalba. Mes susitarėm
pabėgti. Bet, mūsų nelaimei, didžiausios maištinin
kės pasiliko, o mes, lėtesnes, išėjome namo. Rusų kal
bos mokytoja visus surašė. Tuo tarpu atėjo auklėtojas
ir tarė: „Jei neproduktinga pamoka, prašau nebevesti". Pamoka pasibaigė.
1940 lapkričio 30. Šeštadienis.
Atsikėliau 7.30 min. Maniau, kad pavėluosiu į pamo
kas, bet suspėjau. Šiandien pašalino iš gimnazijos J.
Šeflerį- Jis su šypsena atsisveikino ir išėjo. Gaila jo,
bet pats kaltas. Per matematiką susipykom su moky
toju, jis tiek išsinervino, kad susikalbėti nebuvo gali
ma. Aš sėdžiu su M. Matukaityte. Ji man sako visas
paslaptis, rodo dienoraštį, pasitiki manimi. Dovy
daitytė jai pavydi bernužėlio P. M. ir ją erzina. Šian
dien gavom trimestrus. Per chemiją šnekėjomės su
auklėtoju. Namo grįžau su Onute V. ir V.V. Užėjome į
bažnyčią.
Grįždamos sutikome J. Ronkaitytę. Ji graži mergytė.
Pažadėjau Onutei kada nors užeiti pas ją. Po pietų
išploviau grindis, paskui skaičiau. Pasimeldusi nuėjau
gulti.
1940 lapkričio 24. Sekmadienis
Su Sabina nuėjome Mišioms ir komunijos. Po pus
ryčių išėjome į Muravą. Ėjome visa kompanija, tik tė
velis paliko namie. Mat, ant skerstuvių ėjome. (B.d.)
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LIETUVOS VYČIU VEIKLA

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

LIETUVOS PRISIMINIMAI
Praėjusi sekmadienį, vasa
rio 5 d.. Lietuvos Vyčių vidu
rio Amerikos apygarda Čika
goje jau keturiasdešimtą kar
tą surengė puotą, pavadintą
..Lietuvos prisiminimų" vardu.
Iš tikrųjų šis pokylio pavadini
mas labai tinka ir šiandieną,
taip. kaip jis tiko ir prieš ketu
riasdešimt metų, nes jis išreiš
kia Lietuvos Vyčių organizaci
jos steigėjų norus, kad orga
nizacija tarnautų Dievui ir Tė
vynei.
Nuo savo egzistencijos pra
džios 1913-tais metais, šios or
ganizacijos nariai, tiek per
Pirmąjį pasaulinį karą, tiek ir
per Antrąjį, sielojosi ir rūpi
nosi Lietuvos nepriklausomy
bės reikalais, ištiesė pagalbos
ranką lietuviams pabėgėliams
nuo kan> audrų, ir įtaigojo
tuometines valdžias politiškai,
pristatydami Amerikos visuo
menei Lietuvos ir jos žmonių
kančias. Lietuvos Vyčių pagal
bos ranką pajuto ir vadina
mieji dypukai Antrojo pasauli
nio karo nublokšti į Vakarų
Europą, ypatingai Vokietiją.
Pajuto ją ir Lietuvos žmonės,
nes Lietuvos Vyčių pagalba
pasiekė ir dabartinę Lietuvą.
Žinoma, organizacijos veik
los metodai per visus jos egzis
tencijos dešimtmečius keitėsi,
bet tikslas išliko ir iki šios die
nos tarnauti Dievui ir Tėvy
nei. Lietuvos Vyčių steigėjai
daugiausia buvo gimę Lietu
voje, tai ir lietuviškas žodis
nebuvo jiems svetimas. Užtai
susirinkimai ir pobūviai bū
davo pravedami lietuvių kal
ba. Pamažu gyvenančioji ap
linka padarė savo: organizaci
ja prisitaikė prie naujų veiki
mo aplinkybių. Bet iš tikrųjų
yra malonu, kai išgirsti trečios

ar ketvirtos kartos lietuvius,
prabylant į susirinkusius lie
tuviškai, ką ir p a d a r ė šio po
kylio vienas organizatorių. Robert A. Martin. J r . Vidurio
Amerikos apygardos
pirm.,
a t i d a r y d a m a s „Lietuvos prisi
minimų" vakarą.
Pagal j a u tradicija tapusią
šio vakaro eigą, p r o g r a m a bu
vo p r a d ė t a g a r b ė s svečių įve
dimu į salę. J ų t a r p e buvo Lie
tuvos generalinis konsulas Či
kagoje Giedrius Apuokas su
žmona, Lietuvos Šaulių sąjun
gos išeivijoje atstovai: J u s t i 
n a s Š i d l a u s k a s ir E d m u n d a s
V e n g i a n s k a s , kuriuos pristatė
Bruce Neberieza iš 24-os kuo
pos; Algirdas Brazis pianinu
p r i t a r i a n t F a u s t u i Stroliai,
giedojo J A V ir Lietuvos him
nus, o Robert A. M a r t i n . J r .
oficialiai a t i d a r ė šį pokylį, pa
k v i e s d a m a s kunigą A. Zaka
r a u s k ą pravesti tolimesnę pro
g r a m o s eigą. Buvęs Nekalto
Prasidėjimo parapijos klebo
nas, A n t h o n y Puchenski, 36tos kuopos n a r y s , perskaitė
šiam v a k a r u i skirtą invokaciją.
Po pietų pirmąją programos
dalį atliko Lietuvos Vyčių šo
kėjai, k u r i e m s j a u eilę metų
vadovauja F r a n k Zapolis. Rei
kia pastebėti, jog visi šio vaka
ro šokėjai, Lietuvos Vyčių na
riai, y r a iš jaunosios kartos,
atvykę į šį k r a š t ą po Lietuvos
nepriklausomybės a t s t a t y m o .
Grupės šokių mokytoja y r a Li
dija Ringienė, o choreografė
Ligija T a u t k u v i e n ė .
Prie tradicinių t a u t i n i ų šo
kių buvo įpintas ir šokis, kuris
š o k a m a s , kaip choreografė Li
gija T a u t k u v i e n ė sakė, ir da
bartinėje Lietuvoje. Įdomus
šokio p a v a d i n i m a s „visko po

V':-..- P' 'r shuis ..I.ic'uvos prisiminimu
JAV vėliavą.

IR G Y V Y B E S DRAUCHMAS.
Agentas Frank Zapots ir O*. Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK Z A P O U S
3 2 0 8 1/2 Weat 950) Street
Te). (708) 4 2 4 - 8 6 6 4
(773) 581-8654

Lietuvos Saulių sąjungos nariai, dalyvavę ..Lietuvos p
Šiemet jie buvo pagerbti Lietuvos Vyčių skirtais žymenin
truputi". Pavadinimas tinka
ne tik pačiam šokiui, bet ir
šokėjų aprangai, nes iš tikrųjų
buvo ten „visko po truputį".
Antroje šio vakaro dalyje pa
sirodė akordeonistas Bronius
Mūras iš Klaipėdos, šiuo metu
viešintis Amerikoje. Jis muzi
kos garsais perkėlė klausyto
j u s į įvairias Europos ir Pietų
Amerikos valstybes.
Po muzikinės dalies Robert
A. Martin. Jr.. perskaitė gau
tus sveikinimus ir pakvietė
Lietuvos generalinį konsulą
tarti sveikinimo žodį. Lietuvos
Vyčių vidurio Amerikos apy
gardos vardu nuopelnų žyme
nys buvo įteikti Lietuvos Šau
lių sąjungos išeivijoje pada
liniams: Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinei Čikagoje ir Čika
gos rajono jūrų šaulių „Nemu
no'" rinktinei. Žymenis priėmė
rinktinių vadai Justinas Šid
lauskas ir Edmundas Ven
gianskas.
Oficalioji dalis buvo baigta
malda, kurią perskaitė kun.
Anthony Puchenski.
Šokiams grojo ir dainavo Al
gimantas Barniškis. o prie jo
prisijungė ir akordeonistas
Bronius Mūras.
Pilna salė svečių tikrai dar
karta parodė, kad Lietuvos
Vyčiai randa pritarimą lietu
viškoje visuomenėje. Neveltui

nimų" pokylyje. Martiniąue salėje vasario 6 d.

kunigas Z a k a r ą - as, kalbėdamas program - :netu, pakvietė susirinkus • į Prisiminimu vakarą a t v k :i ir po dešimties metų, no tokš vakaras tikrai įvyks. K :d žmonės
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KALBANT

ARBATA I R SVEIKATA
Prieš porą dešinunečių stai
ga užkimus balsu;, vieno bi
čiulio patarimu, gydžiaus deg
tine (romu), medurr.i. citrina
ir karšta arbata. Per porą die
nų išmaukiau keliolika puode
lių arbatos ir visą butelį ro
mo... Pagijau! Tačiau, ir atsi
gavus balsui, nor u si tokio
saldaus-gardaus> tiesiog ska
numynams prilygstančio, gėri
mo. Kiek vėliau sužinojau,
kad tokie „vaistai" gaii pastū
mėti į alkoholizmą. Mangi,
ačiū Dievui, nebuvo lemta tap
ti alkoholiku.
Praėjusiais metais, artėjant
Kalėdų šventėms, „pagavau"
slogą <cold), o gal net ir gripą
(flu). Bandžiau gydytis aspiri
nu ir medumi saldyta arbata.
Ir šiuo kartu pavyko.
Neseniai nuaidėjo žinia apie
Harvard ir Purdue universi
tetuose prieitą išvadą, jog ar
batžolių cheminės medžiagos

Lietuvos Vyčių \ - : i ' - T ; k n s V , r.|.::- i-- v i k a r ų ;<Į"\ ' "'()••• -»:r• :il' •:k.» K o l . ; - .
Martin prie g:» • , - -T.-I'O | , : | l \ - | Aušra Padalino. Visos Pi • u r n i i K o s v
..Lietuvos, prisin n u i m t i " p o k y l i o Jono Tamulaičio
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galėtų jame dalyvauti, pasiūlė
sveikai gyventi ir skaityti dr.
Jono Adomavičiaus sveikatos
patarimus „Drauge".

neutralizuoja infarko, insulto
ir net vėžio riziką.
Arbatos tėvynė — Kinija. Iš
lūpų į lūpas sklindančiomis
žiniomis, pripuolamai į ver
dantį vandenį įkrito laukinių
arbatžolių lapelių. Imperato
riui Shen Nung patiko arbat
žolių kvapas. Patiko skonis ir
pakitusi vandens spalva. Tai
atsitiko 2737 metais prieš
Kristaus gimimą. Imperato
rius išgarsino arbatą savo val
domoje šalyje. Buvo teigiama,
kad arbatos gėrimas kelia ne
tik pasitenkinimą ir žvalumą,
bet didina ir minties skaid
rumą. Sakoma, kad vieną kar
tą imperatorius Shen Nung
yra pasakęs, jog arbata yra
vertingesnė už vyną. Girdi, vy
nas teatriša liežuvį, o daugiau
neturi teigiamų savybių.
Ilgainiui arbatžolės paplito
Azijos ir kituose žemynuose.
Yra dokumentuotų žinių apie
1650 m. olandų Europon at
vežtą arbatą. Netrukus arbata
pasiekė Prancūziją, Angliją ir
kitus kraštus. Europiečiai ne
vienodai vertino arbatos gėri
mą. Vieni gyrė — kiti peikė.
Buvo ir tokių, kurie arbatą
laikė lėtai veikiančiais nuo
dais.
Nepaisant
prieštaravimų,
arbata paplito visame pasau
lyje. Per Rusiją arbata pateko
į Lietuvą. Pirmiausia ją pa
mėgo turtingasis luomas, o
paskui ir eiliniai žmonės. Ne
visiems (dėl aukštokos kainos!"
buvo „įkandamas" arbatos gė
rimas, arbatžolių kainą dikta
vo sunkios pristatymo sąlygos.
Iš Kinijos į Rusiją arbatžoles
gabendavo
kupranugarių
vilkstinės. Nuotolis — 11,000
mylių. Kelionė užtrukdavo
apie lfi mėnesių. Vėliau, pravfil'i„ Trans-Sibiro geležinke
li, arbatos pristatymo laikas
sutrumpėjo iki septynių sa
vaičių. Taip atsitikus, suma
žėjo arbatžolių pristatymo iš
laidos. Atitinkamai nukrito ir
arbatžolių pardavimo kainos.
Beje. lietuviai gere ir tebege
ria arbata. Geria ir kavą.
Taipgi ramunėlių, čiobrelių,
kmynu ir kitokių augalų ar-
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TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS.
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624

GREIT PARDUODA
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RIMAS LSTANKUS
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
> Pensininkams nuolaida
A%_^_,

KMECK HEALTOH8

V^TKBKM

1

7822 S.PulatM Hd.
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DANUTĖ MAYER
773-284-1900

Perkate automobili?
Turite kredito problemų?
Nėra kredito istorijos?
Pirmas automobilis?
Neilgai naujame darbe?
Ką ak atvykot į JAV?
Ne problema!
Žemos automobilių kainos!
Maži mėnesiniai mokesčiai!
Nėra pradinio mokesčio!
Galėsite sėst už vairo šiandiea!
(630) 207 2748
28 m. vyras ieško darbo. Gali
prižiūrėti senus žmones, atlikti
namų ruošą, namų remonto
darbus ir gyventi kartu. Tel.
773-919-4430.
batėles. Amerikiečiai mėgsta
pienu atmieštą kavą. JAV7 pas
taruoju metu ūgtelėjo arbatos
vartojimas. Čikagoje ir kituo
se miestuose jau veikia ne vie
na arbatinė (Tea Room). Dar
daugiau veikia Kavinių, tačiau
kava ir kavinės jau būtų kita
šnekta.
Kadaise Lietuvoje buvo sa
koma, kad ir elgetaudamas
gali gauti šaltos arbatos. Mū
sų gyvenamame krašte, ypač va
saros metu, išgeriama daug
daug šaltos arbatos. Anaiptol
negalima sakyti, jog šiame
krašte, ledo gabaliukais atvė
sinta ir cukrumi pasaldyta,
arbata būtų elgetų gėrimas.
Petras P e t r u t i s

* B e b r ų skaičiui Lietu
voje p a s i e k u s kritinę ribą,
Aplinkos ministerija leido su
naikinti neperspektyvias bebravietes, keliančias grėsme
aplinkai. Dabar priskaičiuo
jama apie 8,000 bebraviečių.
Dalis jų kelia grėsmę žemės
ūkio pasėliams, hidrotechni
niams įrenginiams, miškui ir
želdiniams.
Paskutiniaisiais
metais krito visų kailinių žvė
relių kailių paklausa, įskai
tant bebrus, todėl medžiotojai
nenori jų medžioti. Perspekty
viomis laikomos tos bebravietės, kurios nedaro žalos nei
žerąės ūkiui, nei miškams, o
pagyvina biologinę įvairovę.
i Elta I

* Kuršių Nerijos nacio
naliniame parke didelėmis
pajėgomis valomas miškas,
likviduojant 1999 m. gruodžio

Jei norite parduoti ar pikti namu*
kreipkitės į Danutą Mayer. Ji
profestonaM sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

Valentino diena Jau fia pat!
Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus dovanų parduotuvėje
galite įsigyti lietuviškų
saldainių. Adresas: 6500 S.
Pulasld Rd\, Chicago. TeL 773582-6500. Dirbame septynias
dienas per savaitę nuo 9 iki 5 vai.
Food service: FuO/Part tusę
Waitress. No Exp. Necessary.
Downers Grove, IL.
CaB 6 aun. to 2 pjn.,
tel. 630-969-7788.
pradžioje praūžusio uragano
.Anatolijus" padarinius. MuV
ke likviduojamos vėjovartos ir
vėjodaužos. Per uraganą nu
niokota 5 proc. miško, dau
giausia prie Preilos ir Nidos. Į
pagalbą pasitelkti Kretingos
urėdijos darbuotojai ir 8 bend
rovės bei privatūs asmenys,
kurie, sumokėję mokesti, kar
ta išvirtusius medžius ir pasi
ima medieną. Mokestis svyruo
ja nuo 30-70 litų už kubini
metrą, priklausomai nuo me
dienos kokybės.
CBKS)
* Socialinės a p s a u g o s Ir
darbo ministerija į kitų me
tų biudžetą siūlo įtraukti lė
šas mokėti kompensacijas as
menims, sužalotiems per pri
valomąją tarnybą sovietų ka
riuomenėje. Iki šiol kompensa
cijos buvo išmokėtos apie
1,620 žuvusiųjų seimų bei
daugiau kaip 2,230 sužalotų
jų. Nukentėjusiems ar jų šei
moms iš viso išmokėta dau
giau kaip 30 mln. litų. Dabar
ministerija yra įregistravusi
dar apie 100 prašymų, tačiau
kol kas išmokėti naujas kom
pensacijas nėra teisinio pag
rindo.
(BNS)
* Į Lietuvos vertybinių
popierių rinką pernai inves
tuota 1.77 milijardo litų ir iš
jos investuotojai atsiėmė 1.91
milijardo litų.

IEIUI

* Baltijos valstybių sta
tistikų d u o m e n i m i s , sausį
didžiausia infliacija buvo Lie
tuvoje — 1.5 proc. Latvįjoje
vartotojų kainos vidutiniškai
išaugo 1.3 proc., Estįjoje — 0.5
proc.
(nu)

Lictuvos VyCnj 4 o k r j . i i . Šauniai pasirodę „ L i e t u v o s p r i s i m i n i m ų * pokylyje.

ralų partijos pirmininko,
darbą, dirbant su preziden
tu, ar čia Jūsų antraeilės
pareigos?
R. Paksas: — Man palikus
ministro pirmininko postą,
prezidentas mane pakvietė į
Susitikimas ir pokalbis su Rolandu Paksu
prezidentūrą patarėju jam
rūpimais klausimais. Kaip be
Atvykęs į JAV buvęs Lietu
būtų,
kovo 19 d. Lietuvoje
vos ministras pirmininkas, da
vyksta
rinkimai į miestų savi
bar Liberalų partijos pirm. Ro
valdybes. Aš, kaip Liberalų
landas Paksas, New Yorke bu
partijos pirmininkas, dirbti su
vo sustojęs 5 dienas. Susitikti
prezidentu, ir tuo pačiu daly
su juo, penktadienį, vasario 4
vauti Liberalų partijos rin
d., Lietuvos misijos prie Jung
kimuose negaliu, nes prezi
tinių Tautų patalpose, pa
dentūra yra nepolitizuota. To
kvietė New York LB Manhat
dėl vasario 19 d. šį postą pa
tan apylinkės pirmininkė Lai
liksiu.
ma Šileikytė-Hood.
R. Kezys: — Jūs minėjote,
L. Šileikytei-Hood svečią pa
kad
kandidatuojate vėl į
sveikinus, Rolandas Paksas
Vilniaus
mero postą. Ar tei
pasipasakojo apie save, išeitus
sybė?
mokslus, turėtas ir turimas
R. Paksas: — Lietuvoje yra
pareigas, plačiau kalbėjo apie
tokia rinkimų sistema: partija
vykusias derybas su „Wilišstato sąrašą į savivaldybių
liams" naftos bendrove ir jo
tarybas ir, jei tas sąrašas lai
pasitraukimą iš premjero pa
mi daugumą balsų, tai ta par
reigų.
tija
turi teisę formuoti miesto
:_.— Kaip žinote, dabar jau
valdžią.
Mano pavardė yra
, daugiau kaip trys mėnesiai po
pirmoje
vietoje.
Tokiu būdu,
sutarties su „VVilliams" pasi
jei
Dievas
padės
rinkimus
lai
rašymo, — kalbėjo R. Paksas,
mėti,
bandysime
formuoti
— ji dabar negauna naftos iš
miesto tarybą.
j Rusijos ir net negali pasirašyti
P. Palys: — Girdėti, jog
ilgalaikių sutarčių naftos pir
didelė Lietuvos gyventoju
kimui. Automatiškai negali
dalis
nepritaria
NATO
gauti paskolos iš pasaulio
struktūroms
Lietuvoje.
Ko
bankų, tuo pačiu negali pra mus, bet esanti ruošiama pro
kia
būtu
priežastis?
dėti ir gamyklos modernizaci grama pastatyti Lietuvą ant
jos darbų, kuriuos yra paža tokių bėgių, nuo kurių ji jau R. Paksas: — Nenorėčiau
dėję padaryti per 18 mėnesių. nebenušoktų. Ruošiamasi pa kategoriškai tvirtinti, kad di
Tai tokia, maždaug trumpa, keisti partijos vardą. R. Pak delė dalis priešinasi. Galbūt
• situacija su šia įmone ir naftos sas pageidautų, kad vardas čia tik iškreiptas vaizdas. Ma
no supratimu, Lietuvos užsie
ūkiu.
būtų Lietuvos kelias.
Jo pasisakymas susilaukė nio pirmumai yra trys: NATO,
R. Paksas iš premjero pa
reigų pasitraukęs ne dėl to, gyvų diskusijų. Po oficialiosios Europos Sąjunga ir geri santy
kad jis būtų buvęs prieš ame dalies su R. Paksu buvo pasi kiai su kaimynais. To mes
nuoširdžiai sieksime. Aš ma
rikiečių bendrovę, bet dėl pa kalbėta ir pabendrauta.
Atėjus laikui skirstytis, R. nau, galbūt vienoks ar kitoks
čios sutarties sąlygų, kurios
jam buvusios nepriimtinos, Paksas sutiko atsakyti į kele tuo reikalu gyventojų pasisa
nes jis toje sutartyje įžiūrėjęs tą klausimų, skirtų radijo kymas, tai tik protesto forma
pražūtingą grėsmę Lietuvai. „Laisvės žiburys" klausyto prieš dabartinę valdžią. Ne
Jeigu būtų buvę atsižvelgta į jams ir „Draugo" skaityto manau, kad kas galėtų prie
jo pasiūlymus dėl kelių sutar jams. Kalbėjosi „Laisvės žibu šintis tokioms saugumo ga
ties punktų pakeitimų, jis su rio" vedėjas Romas Kezys ir rantijoms. Galų gale mūsų —
liberalų partija, už NATO ir
šio rašinio autorius.
tartį būtų pasirašęs.
R. Kezys: — Gal galėtu ES.
Pasitraukus iš vyriausybės,
jo komanda nutarė neišsi mėte pasakyti, kokiais rei P. Palys: — Išeivijos tar
skirstyti, o darbą tęsti toliau, kalais atvykote į Ameriką? pe dideli šurmulį sukėlė
R. Paksas: — Pagrindinis Vilniaus universiteto rek
nes jis reikalingas Lietuvai ir
jos žmonėms. Buvo padarytas tikslas, tai plačiau susipažinti toriaus Rolando Pavilionio
nutarimas susijungti su Libe su Amerikos valdymo struktū straipsnis „Respublikoje".
Kaip Lietuvoje, ir ar kas
ralų partija. Ši partija, kaip romis.
P. Palys: — Kas ši Jūsų nors, i tą straipsni reaga
kai kas mano, nėra kairioji,
vo?
marksistinė, ar komunistinė vizitą organizavo?
R. Paksas: — Vizitą organi R. Paksas: — Aš galėčiau
— ji dešinioji. Ta partija Lie
tuvoje dabar pirmaujanti, o jis zavo Lietuvos prezidentūra, pasakyti tik savo nuomonę. Aš
esąs jos pirmininkas. Blaiviai bendradarbiaujant su amba labai gerbiu čia gyvenančius
žvelgiama į ateitį, tikisi pa sadomis — čia New Yorke ir išeivius iš Lietuvos, kurie po
tiek metų kalba lietuviškai,
siekti neblogų rezultatų. Akty Vašingtone.
viai ruošiamasi ilgam darbui.
R. Kezys: — Kaip apibū susirenka į savo bendruome
Nesiruošiama laimėti rinki dintumėte Jūsų, kaip Libe nių susirinkimus, siunčia pa-

*

„PASTATYTI LIETUVĄ ANT
TOKIŲ BĖGIŲ, NUO KURIŲ JI
JAU NEBENUŠOKTŲ

^r ••*
-

lt makes a vvorld of difference vvhen
you fly SAS to Lithuania.
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galbą Lietuvai... Tai fantastiš o dabar, kaip prezidentūros DRAUGAS, 2000 m. vasario 10 d., ketvirtadienis
ka, ir pavyzdys mūsų vai atstovas.
kams, kaip atsiduoti savo
P. Palys: — Anksčiau bu
kraštui! Galbūt ne visiškai vo išreikštas nerimas dėl
prof. R. Pavilionis buvo su per didelio, ypač kaime,
prastas, kaip jis norėjo pasa girtuokliavimo. Jūs sakėte,
THE U T K U A N I A N W O K l O - W I D C
kyti. Patikėkite, dauguma Lie kad tai masinio skurdo ir
tuvos žmonių galvoja kitaip.
darbo stokos pasekmė. Jei
P. Palys: — Nors dar ir gu taip, tai kur gaunami
ankstoka, bet ar jūs nema pinigai degtinei nusipirkti,
note ateinančiuose prezi juk jos veltui niekas ne
dento rinkimuose kandi duoda?
datu tarpe matyti ir savo
R. Paksas: — Kiek nors
pavarde?
bulvių perleisti per samagonui
R. Paksas: — Rinkimai į gaminti aparatą didelių pini
prezidento postą bus tik už gų nereikia.
trejų metų. Situacija keičiasi
P. Palys: — Einant prie
greit. Dabar mano populiaru pabaigos, dar norėčiau pa
mas pirmoje vietoje, bet negali klausti, ar Jums lieka laiko
žinoti, kas bus po savaitės, ar paskraidyti?
daugiau — gyventojų meilė, ar
R. Paksas: — Skraidau.
neapykanta.
P. Palys: — O kaip jau
R. Kezys: — Ar šis jūsų vi čiasi Jūsų žmona Jums pa
zitas Amerikoje pirmas?
dangėje išdykaujant?
R. Paksas: — Amerikoje
R. Paksas: — Dreba.
lankausi jau trečią kartą. Pir
Ačiū! Linkime sėkmingai
mą kartą lankiausi privačiais atlikti Jums pavestas pa
reikalais, kada turėjau savo reigas Vašingtone.
statybos bendrovę Lietuvoje.
P. Palys
Čia rūpėjo pasižvalgyti į Ame
rikos statybinius reikalus, pa
* Statistikos departa
simokyti ir gal ką nors pritai mento duomenimis, per me
kyti pas mus. Antrą kartą bu tus nuo praėjusių metų sausio
vau atvykęs į Oklahomoje vy gyventojų išaidos maistui su
kusias akrobatinio skraidymo mažėjo 2.7 proc. ir sausį suda
čempionato varžybas. Ten bu rė 37.6 proc. visų vartojimo iš
vau vienas tų varžybų teisėju, laidų.
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Tai — Jūsų laikraštis!

Ir vėl galima užsiprenumeruoti
„DRAUGĄ" .
papiginta kaina: tik ui 65 dol. metams,
tik gyvenantiems JAV-se.
JAV naujiems skaitytojams — pirmas
mėnuo siunčiamas nemokamai.
Mecenatas prašo „DRAUGO"
skaitytojus užprenumeruoti savo
vaikams, vaikaičiams,
naujai atvykusiems tautiečiams iš
Lietuvos.
Papiginimas tęsis iki liepos 1 d.

„Lietuvos Vaiku viltis"
Los Angeles skyriaus aukos nuo
1999 m. liepos iki 1999 m. gruodžio mėn.
$2600 M. V. Gedgaudai; $600 Ch. D. Simmons; $450 A. L Šėkai,
$400 Z. Brinkis; $250 Los Angeles lietuvių pensininkų klubas; $200
I. Raulinaitiene, A. B. Griciai; $164 S. Šakienė; $100 Daumanto
Šaulių kuopa, K. A. Reivydai, Z. Rudvalienė, Wm. A. Talonai, St.
Pūkštys, A. Strazdas, V. Bruožienė, S. Abelkienė; $75 Č. O. Norkai;
$60 R. Vizgirdaitė, J. Ridley, V. Vidugiris, J. Šepikas, M Kristovich,
J. R. Joga; $40 A. E. Daukantai, Th. VVeber, B. Lembergas; $35 R.
Novak; $30 L A. Butkiai; $20 B. R Jocas, B. Butkus & J. Roush,
K »Tn«1nnA««, J. Starr, L. Szumley, S. Balesh, K. Makauskas, V.
Ruigys, St. Kungys, L. Žukienė, L. Barcousky, VI. Ceika; $15 L.
Izokaitis. M. Currier, $11 A. Kudirka; $10 D. Karvelis, R. Kasputis,
L. Getaon, B. Larson, M. Bauras, E. Dovydaitis, L Kvantaitė, R.
Giersukaitė, J. Baškauskaitė, G. Mockus, J. Marcinkus, J. M.
Benedict, T. Kulbis, P. Suarez, B. Caltacci, J. Norkus, M. Ruseli;
$8 Ch. A. Grigas; $5 D. Norkus, T. Fiechtner, A. Mattis, A. Urbietis,
J. Maukus, V. J. Petrusis; $4 ses. Johanna Marie.
Danutės Mitkienės gimtadienio proga: $100 M.
Lembertienė, V. Lembertas.
A. a. Viktoro Trumpio atminimui: $75 RA. Lesniauskai;
$60 J. A Žmuidzinai.
Aa. Richardo Schukstos atminimui: $50 A O. Vaišniai, V.
R. Saliamonai, J. Žmuidzinas; $20 VI. Ceika, A Vilčinskienė.
Aa. Birutės Eidukonytės atminimui: $100 Aid. Katilius.
Aa. Prano Gusto atminimui (papildomai): $200 E. J. Wayne.
Aa. Izabelės Pabilonis atminimui: $50 R. Buendia.
Aa. Jurgio Kliorikaicio atminimui: $100 A. Mikalauskas.
Aa. Juliaus Raulinaičio atminimui (papildomai): $100 B.
Butkienė; $80 A V. Mikuckiai.
Aa. Juoso Dienkaičio atminimui: $60 B. Dženkaitienė, I.
J. Jodelėa, A Reclite & V. Hale, I. Gureinas; $45 B. B. Kerys; $30
J. E. Pažėros, A D. Polikaiciai, K St. Griciai, I. Bazienė; $25 J.
Rukiėnienė, B. A Senukai, R. Švainauskas; $20 M. Uksienė, M.
R. Banioniai, B. Venckienė, S. Zigmantienė, D. Mitkienė, J.
Donnelly, B. Tompauskienė, A Vilčinskienė, L. Stadalninkienė,
A Saskus, J. Siaienė, S. Juškaitienė; $15 V. Kazlauskienė; $10 J.
Katilius; $6 E. Mikalonienė.
A a. Česlovo Norkaus atminimui: $100 A V. Bruožiai, Alb.
Markevičius, A B. Griciai; $75 A Reclite & V. Hale; $50 D.
Norkienė, L. R. Polikaiciai, B. M. Stančikai, Pr. S. Pakalniai, J. I.
Jodelėa, A D. Polikaiciai, A Arroyo, L. D. Cleveland, I. Gureinas,
E. L Vilkai, J. L. Meloch, J. Rukiėnienė, J. D. Navickai, I. Žukas,
R. Švainauskas; $40 B. Diaakaitienė; $30 G. Plukienė, AI. Šėkai,
J. E. Pažėros, S. Šakienė; $26 Ruslys, I. E. Bandžiuliai, T. J.
Stančikai, L. Ruigienė, T. Avizienienė, J. C. Katiliai, D. AugusScola, K. S. Griciai, K. B. Nabutaitiai, J. J. Petroniai, H. E. Dan
Shasteen k Mary, J. D. Sodeikos, L. H. Winklenbauer, J. C.
GrėbliOnai; $20 E. Šepikienė, S. Juškaitienė, A. B. Jocai, J.
Radvenienė, L. Stadalninkienė, VI. Tuminienė; $10 E. Dambra,
N. Mitkevičienė, M. Banionis, A A Vosyliai, V Kazlauskienė, B.
Tompauskienė, E. Mikalonienė.
A a. Jono Valukonio atminimui: $100 Alb. D. Vaičiūnai, A
Katilienė; $50 M I Petokai, V. Štokas, G. R. Vitkai, J. A Čingos,
A Moiinskienė, A A Žemaitaičiai, A D. Polikaiciai; $30 A
Audronienė; $26 J. C. Katiliai, K. E. Priimantai, R. Anelauskienė,
R. švainauskas; $20 L. Stadalninkienė, T. Avitienienė, B.
Dženkaitienė; $10 E. Mikalonienė, Ch. Nomura, P. Matsumoto, B.
Venckienė, V. Kazlauskienė, O. Sumantienė, B. Tompauskienė,
A A Vosyliai.
Aa. Juoso Pasėros atminimui: $100 A B. Griciai; $55 V. E.
Vidugiriai; $60 A A Raulinaitiai, L. A Venckai, A A Žemaitaičiai,
R. S. Pakalniai, M. V. Gedgaudai, Z. B. Viskantos, J. D. Navickai,
A D. Polikaiciai, R. Švainauskas, R. L. Stockai, A A Kudirkos;
$40 St. A Paplauskai; $30 A I. Šėkai? $25 K A Reivydai, R. L.
Ringiai, A D. Basiuliai, A V. Mikuckiai, L. Ruigienė, J. C. Katiliai,
B. E Arai, F. Masaitis, R. Šakienė, J. Rukiėnienė, K S. Griciai, D.
R. Hopkins, R. Anelauskienė; $20 E. Šepikienė, B. Prasauskienė,
V. Tuminienė, G. Plukienė, B. M. Stancikai, J. Radvenienė, A. B.
Jocai, B. Dženkaitienė, V. St. Fledzinskai, L. Stadalninkienė; $15
L. D. Wallace, D. Jasiukonienė, K. E. Priimantai, O. Sumantienė;
$10 Ig. Medžiukas, V. Kazlauskienė, A. A. Vosyliai, B.
Tompauskienė, E. Mikalonienė, S. Juškaitienė.
Mirusiųjų šeimoms ir. artimiesiems reiSkiame užuojautą ir
nuoširdžiai dėkojame visiems aukotojams.
„Lietuvos Vaikų viltis"
Los Angeles, CA

PADĖKA
2000 m.sausio 13 d., sulaukės 78 metų amžiaus,
Floridoje staiga mirė Tėtis ir Senelis

A.tA.
LEONAS EDUARDAS
NOREIKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie šiuo skaudžiu
momentu mums suteikė draugišką paramą, dalyvavo
atsisveikinimo šv. Mišiose, užjautė mus žodžiu ir
raštu.Esame giliai dėkingi už aukas, maldas ir
užprašytas šv. Mišias.
Ilsėkis ramybėje, brangus Tėte ir Tėtukai — mūsų
širdyse Tu liksi gyvas amžinai.
D u k t ė R ū t a , <miik»a Andrius ir J o n a s s u
Ariana.

J

Juk aš visa širdim
Myliu
Tą kietą žemės grumstą,
Kurin priglusiu poilsiui
Po žemiškos audros.
Balys Auginąs

Dr. DALIAI MARIJAI
KUČĖNIENEI NOREIKAITEI
Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai užjaučiame vyrą
JONĄ, dukrą SILVIJĄ, sūnų RIMĄ ir jų šeimas,
motiną ANTANINĄ NOREIKIENĘ, krikšto motiną
tetą ANTANINĄ NOREIKAITĘ MISIŪNIENĘ bei
kitus gimines Amerikoje ir Lietuvoje.
'

Magdalena Birutė Stankūnienė
Halina Laviskaitė

Moliejienė

A.tA.
JUOZUI BACEVIČIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame j o žmonai
STASEI, dukrai BIRUTEI, sūnums ALGIUI ir RIMUI
su šeimomis ir liūdime kartu.
Irena ir Albertas

Kereliai

Mielam Draugui

A.tA.
JUOZUI BACEVIČIUI
mirus, jo žmonai STASEI ir visai jo šeimai reiškiame
gilią užuojautą.
Ina ir Osvaldas Nakai

DRAUC.A
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DRAUGAS, 2000 m. vasario 10 d., ketvirtadienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE]
Vasario 16 d. minėjimas,
rengiamas lietuviškų Lake
County Indiana organizacijų,
įvyks vasario 13 d. 12:30 vai.
p.p. VFW salėje 16880 Hendricks. Merrillville). Progra
moje - vaišės, paskaita, me
ninė dalis ir šokiai. Maloniai
kviečiame apylinkės lietuvius
dalvvauti.
•

Lemonto LB valdybos ruo
šiamas Vasario 16-osios minė
jimas vyks vasario 13 d., sek
madienį, Lemonte. Programo
je: 11 vai. r. šv. Mišios Palai
mintojo J. Matulaičio misijoje;
12 vai. — iškilmingi pietūs
Lietuvių fondo salėje; 1:30 v.
p.p. akademinė ir meninė da
lis.

Vytas V. Miceika, Hickory
Hills, IL, „Draugo" sukakties
proga atsiuntė 100 dol. auką.
Dėkojame'
Išvyką į Chicago Shakespeare theater vaidinimą „A
midsummer nights dream"
organizuoja LB Lemonto apy
linkės socialinių reikalų skvrius. Išvykstama šeštadienį,
kovo 25 d.. 2 vai. p.p. iš Pasau
lio lietuvių centro. Grįžtame
apie 7:30 vai. vakaro. Vietas
užsisakykite tel. 708-346-0756
ir 630-243-0791.

Jaunimo centro ruosianas Tradicuig Lietuvos
Nepriklausomybės paskel
bimo — Vasario 16-tos mi
nėjimas trečiadienį, vasario
16 d., 7 v.v. vyks JC kavinėje.
Paskaitą skaitys Jūratė Bud
rienė, JAV LB Krašto valdy
bos vicepirmininkė informaci
jos reikalams, programą at
liks vaikų ansamblis „Lakštu
te", vadovaujamas mok. Da
lios Gedvilienės ir Akademinio §
Skautų sambūrio Čikagos sky
riaus nariai. Visi kviečiami
dalyvauti ir kartu švęsti šią
mums brangią šventę.
Kai žodis ir melodija suei
na draugėn, poezijos ir muzi
kos poveikis dvigubėja, - tuo
met klausytojams įduodamas
raktas sielos paslaptims skai
tyti. Poezija ir muzika susilies
šį penktadienį, vasario 11 d.,
7:30 val.v. dainų ir arijų apie
meilę koncerte. Sopranas Angel Petro ir pianistas Rokas
Zubovas atliks Mozart, Handel, Brahms, Faure, Quilter ir
kitų kompozitorių kūrinius, o
eilėraščius skaitys aktorė
Audrė Budrytė. Muzikos ir
poezijos šventė vyks Lietuvių
dailės muziejuje, Lemonte.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTEI
SKIRTA PARODA

Vasario 8 d. \ „Draugo" redakciją
buvo užsukęs Ramūnas Astraus
kas, Lietuvos Respublikos generali
nio konsulato atašė komercijos ir
administracijos reikalams. R. Ast
rauskas į Čikagą atvyko iš Vašing
tono prejusių metų birželio mėnesį.

Lietuvos Respublikos ge
neralinis konsulatas taip
pat primena, kad lankytojus
priima: antradieniais ir ket
virtadieniais nuo 9 vai. r. iki
12 vai. konsulato patalpose,
esančiose Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Rd., Suite 219, Chica
go, IL 60629, tel. 773-5825478); antradieniais, trečia
dieniais ir ketvirtadieniais
nuo 9 vai. r. iki 4 vai. p.p. pag
rindinėse konsulato patalpose
(211 E. Ontario Street, Suite
1500, Chicago, IL 60611, tel.
312-397-0382).
Itin skubiais atvejais ir iš
anksto susitarus telefonu 312397-0382 pagrindinėse konsu
lato patalpose lankytojus pri
ima darbo valandomis, t.y.
nuo pirmadienio iki ketvirta
dienio — nuo 8 vai. r. iki 4 vai.
p.p., o penktadienį — nuo 8
vai. r. iki 2:45 vai. p.p.

Jau įsisenėjusi tradicija Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės proga Čikagos Čiurlionio
galerijoje, esančioje Jaunimo
centro rūmuose, surengti dai
lės parodą. Šiemet ji yra skir
ta žinomo fotografijos meni
ninko iš Vilniaus, Žino Kazėno
fotoplakatams.
Z. Kazėnas Čikagos lietu
viams gerai pažįstamas, nes
jis čia jau ne kartą viešėjęs.
Reikia pažymėti, jog jis ne
vien tik fotografuoja, bet reiš
kiasi ir dailėje. Taigi čikagiečiai yra matę ir jo dailės
darbų.
Vilnietis jau eilę metų bend
radarbiauja su mūsiškiu Algi
mantu Keziu, todėl jų bendrų
parodų yra buvę Čikagoje, o
taip pat ir Lietuvoje.
Vasario 11 d., 7:30 vai. vak.,
bus atidaryta Z. Kazėno fotoplakatų paroda, kadangi ir
šioje srityje jis yra pirmau
jančiųjų tarpe. Z. Kazėnas yra
fotoplakato pradininkas Lietu
voje. Pradžioje jis kurdavo es
tradinius ir liaudies ansamb
lius, šventes, kino filmus, dai
nininkus, aktorius vaizduo
jančius plakatus. Tačiau, kuo
met prasidėjo atgimimo laiko

tarpis, pajudino ir kitą: politi
nę, visuomeninę tematiką. Z.
Kazėnas yra pasižymėjęs spal
votos fotografijos meistras, ku
riam ir šiandien mažai kas
gali prilygti. Jo įnašas į Lietu
vos fotografijos aruodus yra
didžiulis. Šiandien jis nepasi
tenkina vien fotografija: nese
niai pradėjo leisti puošnų, tu
rizmui skirtą žurnalą, kuris
yra vienas iš gražiausiųjų lei
dinių Lietuvoje.
Parodoje Čiurlionio galeri
joje pamatysime ne tik me
ninės, bet ir istorinės vertes
turinčių darbų — fotoplakatų.
Jų dėka bus galima atgaivinti
vaizdus, buvusius prieš dau
giau negu dešimt metų, kuo
met Lietuva žengė lemtingą
žingsnį, siekdama išsilaisvinti
iš okupantų. Čia matysime ir
„Baltijos kelio", „dainuojančios
revoliucijos" bei kitus politinio-visuomeninio gyvenimo
momentus.
Kaip minėta, parodos atida
rymas bus šį penktadienį, va
sario 11 d:, 7:30 vai. vak. Ati
darymo metu kalbės Algiman
tas Kezys, gros muzikas iš
Klaipėdos Algis Zaboras.
E.Šulaitis

„Saulutės", Lietuvos vaikų
globos būrelio, susirinkimas
bus šeštadienį, vasario 12 d.
„Dainavos" vyru oktetas, kuriame dainuoja Marius, Audrius ir Darius Polikaičiai. Kastytis Šouūnas, Marius 10 vai. ryto Pasaulio lietuvių
VAIZDAJUOSTĖ APIE PUŠALOTĄ
Tijūnėlis. Tadas Stropus ir Liudas Landsbergis, koncertavo Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. Dainininkams centre, Lemonte, didžiosios
akompanavo Liudas Landsbergis.
Vasario 2 d. trečiadienio vy sarskis, karaliaus Vladislovo
salės baro pusėje. Narės ir no
resniųjų
lietuvių popietėje Vazos remiamas, bažnyčią ap
rintys padėti vargingai gyve
„Seklyčioje"
renginių vadovė rūpino brangiais liturginiais
ČIKAGOS JAUNIMAS nantiems Lietuvos vaikams
Elena
Sirutienė
parodė susi drabužiais ir kitais reikmeni
aštuntas
okteto
narys,
tačiau
kviečiame dalyvauti.
OKTETO ŠVENTĖJE
rinkusiems vaizdajuostę (iš mis. Parapiją vizituojant vys
dėl tarnybinių įsipareigojimų
Rašinių ir piešinių kon
Š.m. sausio 21 d. Čikagos ku vynu, bealkoholiniu gėri oktete laikinai nedainuojantis.
lietuviškos „Mūsų miesteliai" kupui M. Valančiui, čia klebo
lietuvių Jaunimo sąjungos mu ir „Vilijana" kava. Austra
serijos) apie Pušalotą, kurią navo kun. A Juška. Vysku
Po koncertėlio dalyviai turė kursas vaikams dar tęsiasi!
valdyba vakaronės sukvietė liškas vynas — nes ateinantis jo progą įsigyti naują okteto Savo rašinius ir piešinius
vaizdžiai apibūdino kaip „ke pas, susipažinęs su jo rank
save narius ir lietuvių visuo Pasaulio lietuvių jaunimo kon įrašytą _CD" arba kasetę, ku siųskite JAV LB Švietimo ta
lionę į Pušalotą". Sužinojome, raščiais, paragino nedelsiant
menę. Nors (iki tos datos) bu gresas 2000 m. gruodžio 23 - rias okteto nariai mielai pasi rybai iki kovo 31 d. Jei turite
kad Pušalotas yra miestelis išleisti lietuvių kalbos žodyną.
vo šalčiausia šios žiemos die 2001 m. sausio 13 d. vyks rašė jų autografų prašan klausimų, kreipkitės į Švieti
Panevėžio apskrityje, išsista Po kun. A. Juškos klebonu bu
na, apie 80 asmenų susirinko į Australijoje. rVilijana" — tai tiems.
mo tarybos pirmininkę Reginą
tęs netoli Atmatos ir Mieklos vo kun. A. Opulskis, kurį 1864
Pasaulio lietuvių centro dailės mūsų nario Audriaus Remeiupelių, 24 km į šiaurę nuo Pa m. ištrėmė į Sibirą už tai, kad
Lietuvybės išlaikymas, o Kučienę tel. 708-301-6410.
muziejų pasiklausyti, kaip aš kio bendrovės kava. A. Šoliū- taip pat ir gyvenamo krašto
nevėžio, prie Panevėžio — jis ir žmonių procesija pasitiko
Lemonto LB Socialiniu
tuonetas šaunių vyrų sugeba nienei ir A. Underienei. pri gyventojų supažindinimas su reikalų skyrius vasario 15 d.,
Joan A, Stoškienė, Palos Joniškėlio siaurojo geležinke sukilėlių būrį bei pašventino
užtraukti dainą. Tai „Daina sidėjusioms prie užkandžių lietuviška kultūra bei tarpu antradieni, 2 vai. p.p. ruošia Park, IL, kartu su atnaujina lio linijos. Seniausios rašyti jų vėliavą. Tuoj po nepriklau
vos" vyną oktetas: Liudas paruošimo — nuoširdi visų pa savio draugystė, tai svarbiausi įdomią, linksmą popietę PLC ma prenumerata, atsiuntė nės žinios apie Pušalotą siekia somybes atgavimo suorgani
Landsbergis, Marius Tijūnė dėka.
Jaunimo sąjungos vaidmenys, Bočių menėje. Išgirsime įdo „Draugo" leidybai paremti XVII amžių. 1644 m. Pušalo- zuota pavasarininkų kuopa,
lis, Kastytis Šoliūnas, Tadas
Visiems suėjus galerijon, kuriuos „Dainavos" vyrų okte mią paskaitą, pasikalbėsime 100 dol. auką. Sakome jai tui suteiktos prekybinės pri kuri iki sovietinės okupacijos
Stropus. Audrius,. Marius ir būgnams mušant JDabilutėli, tas ir ši vakaronė puikiai api mums rūpimais klausimais, ačiū!
vilegijos. Upytės teismo kny 1940 m. pasižymėjo gyva veik
Darius Polikaičiai. Jiems pia dabile", tą vakarą pirmą kartą būdina. Dėkojame visiems at padainuosime, o po to pasivai
gose įrašyta 1653 m. 1.10 puo la. Kunigų paraginti, parapi
Vasario 16 d. proga First
ninu akompanavo Vidas Ne- pasirodė oktetas. Šalia dainų silankiusiems ir kviečiame to šinsime ir pabendrausime.
džiaus Juozapo Kasperaičio jiečiai 1933 m. įvairiose para
Personai Banke vyksta a.a.
verauskas.
iš naujo įrašo, oktetas padai liau bendradarbiauti bei kitus Kviečiame atvykti ir smagiai dailininkės Antaninos Jony- priesaika lietuviškai, kuri su pijos vietose pastatė 33 kry
teikia žinių ir apie Pušalotą, žius, o miestelyje pavasarinin
Jaunimas ir vyresnieji pra navo ir dvi dainas angliškai.
raginti prisidėti prie Jaunimo praleisti popietę.
nienės darbų paroda — pa
(ta priesaika yra vienas se kų pastatytame kryžiuje iš
Programą baigiant. Aras sąjungos veiklos.
dėjo rinktis maždaug 7:30 v.v.
veikslai iš šiaudinukų ir gin
mūsų rašto pamink pjaustyta Pušaloto įkūrimo le
Prieš programą visi bendravo, Norvilas buvo pakviestas pri
5 **rtl ir toli"taro. Šeštadienį, vasario 12 d., niausių
lų). Iš šio dokumento sužino gendos scena.
Nida Bichnevičiūtė
džiaugėsi meno kūriniais, vai sidėti prie paskutinės dainos
PREMJERAS SVEIKINO nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p. p. me, kad 1653 m. Pušalotas jau
šinosi užkandžiais, australiš JŽemaičių polka". Aras yra
Čikagos LJS pirmininkė
Labai daug nusipelnė čia
galėsite pasivaišinti kava ir
AMERIKOS LIETUVĮ
buvo miestelis su turgaus 1896-1921 m. klebonavęs kun.
lietuviškomis bandelėmis su
Ministras pirmininkas And lašinukais. Visi nuoširdžiai aikšte, kur vykdavo turgūs. Jaskevicius: įkūrė kelias mo
rius Kubilius išsiuntė sveiki kviečiami atsilankyti. First 1775 m. parapijoje buvo 16 ba kyklas ir visaip gynė gyvento
nimo telegramą Jungtinėse Personai Bankas yra Orland jorų šeimų.
jus nuo vokiečių ir bolševikų
Amerikos Valstijose gimusiam Greens prekybos centre Or
Pasakojama, kad vietovė ga teroro per Pirmąjį pasaulinį
ir ten gyvenančiam operos dai land Parke, 151-os gatvės ir vusi vardą nuo „pušies" ir kad karą.
nininkui, solistui baritonui Al LaGrange Road sankryžoje, čia buvusios senosios lietuvių
Antrosios bolševikų okupaci
girdui Braziui, sveikindamas netoli Dominick's maisto par tikybos kapinės.
jos metu — nuo 1944 m. Pu
jį su 85 metų jubiliejumi.
Apie bažnyčios atsiradimą šaloto apylinkėse gyvai veikė
duotuvės. Norėdami platesnės
„Visais laikais mes didžiavo- informacijos, skambinkite Rū pušalotiškiai yra išlaikę tokią partizanai — miško broliai,
mės neeiline iškilia Jūsų as tai Staniulienei arba Editai legendą. Vieną vasarą per ru kurie ypač aktyviai kovojo su
menybe, sužibusia Amerikos Žiurinskienei: 708-226-2727
giapjūtę mergaitė pjautuvu okupantais ir jiems parsidavu
padangėje, užkariavusia Met
pjovė rugius, o ją užpuolė gy siais vietiniais pareigūnais.
ropolitan operos ir Olandijos
Augustinas Varikys, Chi vatė ir apsivyniojo apie ranką.
Taip pat girdėjome iš Sibiro
operos klausytojus. Ačiū jums cago, IL, padovanojo „Drau Mergaitė pamačiusi pušyje ap grįžusios pušalotiškės trem
už tai, kad savo talentu pra gui" 100 dol., kad sumažėtų jo sireiškusią Dievo Motiną Ma tinės eilėraščius, dainas bei
turtinote ir išeivijos lietuvių leidybos išlaidos. Širdingas riją, belaikančių ant kelių sa prisiminimus, kurių besiklau
kultūrinį gyvenimą. Linkiu ačiū!
vo mirusį Sūnų. Mergaitė šau sydami buvom giliai sujaudin
jums stiprios sveikatos ir lai
JAV LB Krašto valdyba kėsi pagalbos ir buvo nuo gy ti. Ir taip baigėsi įdomi „kelio
mingų ilgų metų", — sakoma džiaugiasi Vidurio vakarų LB vatės išgelbėta. Paskui ji pa nė į Pušalotą". Ačiū renginių
premjero sveikinimo telegra apygarda, kuri pirmoji pri klausė, kodėl Marija čia sė vadovei E. Sirutienei už tokią
moje.
statė XVI LB Tarybos ir X Pa dinti. Ši atsakė: noriu kad šio ' įdomią vaizdajuostę.
Algirdas Brazis studijavo saulio Lietuvių Bendruomenės je vietoje botų pastatyta bažOkteto koncerto klausytojai pasiruošė sveikinti savo draugus
Emilija J. Valantinienė
teisę, mokėsi groti smuiku. Seimo atstovų rinkimų komi nyčia.Vėliau Dievo Motinos
Nuo 1936 metų atsidavė dai siją. Vidurio vakarų LB apy pasirodymas pasikartojęs. To
navimo menui, pas garsius pe gardos rinkimų komisiją suda je vietoje buvo pastatyta kop S K E L B I M A I
dagogus ruošėsi operai. Anksti ro pirmininkas Algis Kazlaus lyčia, vėliau" bažnyčia — prie
• Namams pirkti i
pradėjo koncertuoti, dainavo kas ir nariai: Vytenis Milūnas, kurios ir išaugęs Pušaloto
los
duodamos matais mėnesi
svarbiausias baritono partijas Vytenis Lietuvninkas, Romas miestelis. Vykdant Atmatos
niais
įmokėjimais ir prieina
slėnio
melioraciją
(1930-1932
įvairiuose operų pastatymuo Senkevičius ir Kęstutis Suse. JAV vidurio ir vakarinių šinskas. Rinkimai vyks š.m. m.) buvo rastas mamuto dan mais nuošimčiais. Kreipkitės į
tis, VII amžiaus sagė, seno Mutual Federal Savinga,
valstijų geriausio dainininko gegužės 13-14 ir 20-21 d.
viškų lietuviškų pinigų lobis. 2212 West Cermak Road.
konkurse Čikagoje laimėjo
(*.)
antrą vietą. Sėkmė lydėjo ir
Brighton Parko LB apylin Pinigų rasta ir pačiame mies Tel. (773) 847-7747.
kituose konkursuose. 1951 kės Vasario 16-osios minėji telyje, kasant smėlį netoli baž
• Š. m. sausio 20 d. Los
metais Algirdo Brazio koncer mas rengiamas vasario 20 d., nyčios. Miliūnų ir Eimuliškių Angeles mieste ii privačios
tas buvo surengtas New Yor- sekmadienį, Švč. M. Marijos kaimų apylinkėse yra išliku kolekcijos buvo pavogtas
ke, garsiojoje „Carnegie Hali". Nekalto Prasidėjimo parapijos sių senkapių. Paliesės dvare lietuvių kultūrai reikšmingas
Po koncerto gavo pakvietimą į mokyklos salėje, tuoj po 10:30 buvo numizmatikos ir kitų dsil. Vlados Stančiksitės pa
Metropolitan operą dainuoti val.r. lietuviškų šv. Mišių. Mi senienų rinkinys, sudarytas veikslas „Vaidila". Ką nors
baritono partijas, taip pat bu nėjime kalbės „Draugo" vy dvaro savininko Jasinskio.
žinančius ar girdėjusius, kur eis
vo pakviestas dirbti nuolati riausioji redaktorė Danutė
Pirmoji katalikų medinė paveikslas gali boti, prašome
niu solistu Olandijos operoje.
Bindokienė, meninę programą bažnyčia pastatyta 1639 m. pranešti tai. 818-780401.1123
Algirdas Brazis dainavo be atliks „Spindulio" šokėjai, va 1853 m. perstatyta ir 1879 m. arba 818-73IMM0. Ui •ateis
veik visuose Čikagos lietuvių dovaujami Rasos Poskočimie- padidinta. Parapijos korėjas ir tą vertingą informaciją bus
operos pastatymuose. (Elta) nės.
bažnyčios fundatorius J. Ko- dosniai atsilyginta.
Dainininkai su draugais.

<

