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Vasario 16-oji —
Lietuvos Nepriklausomybės diena

Nr.33
Kaina 50 c.

Jungtinės Valstijos — ištikimas
Lietuvos draugas
Vilnius, vasario 15 d.
(BNS) — JAV prezidentas Bill
Clinton, sveikindamas Lie
tuvą, pareiškė, kad visą praei
nantį šimtmetį Jungtinės Val
stijos liko ištikimu Lietuvos
draugu, o JAV ir Baltijos val
stybių chartijos dėka dvišaliai
santykiai dar sustiprėjo.
„Mes vertiname Lietuvos
nuolatines pastangas prisidėti
prie regiono saugumo bei pa
vyzdinę gerų kaimyninių san
tykių politiką. Mes skatiname
visus lietuvius nenuilstamai
žengti klestėjimo keliu", ra
šoma telegramoje, kurią Va
sario 16-osios proga JAV pre
zidentas atsiuntė Lietuvos
prezidentui Valdui Adamkui.
Sveikinime pabrėžiama, kad
Lietuvos saugumas, pastovu-

mas ir klestėjimas neatsieja
mai susijęs su Europos sėkme
naujajame šimtmetyje, bei
reiškiama JAV parama Lietu
vos siekiams tapti visų euroatlantinių institucijų, taip pat
NATO, nare.
Laikinai Rusijos prezidento
pareigas einantis Vladimir
Putin savo sveikinime užtikri
no, kad principinis Rusijos už
davinys — palaikyti gerus-kai
myninius santykius ir abipu
siai naudingą draugystę su
Lietuva — nepakitęs.
Prezidentas V. Adamkus
taip pat gavo popiežiaus Jono
Pauliaus II ir Prancūzijos va
dovo Jacąues Chirac sveikini
mus valstybės atkūrimo die
nos proga.

* Antradieni preziden
tui Valdui Adamkui pa
skambino Latvijos prezidentė
Vairą Vykė Freiberga ir pas
veikino Lietuvos vadovą bei
visus gyventojus Vasario le
sios, Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo dienos, proga bei
palinkėjo gerovės ir klestėjimo
Lietuvai.
* Čekijos prezidentas
Midas
,/Drūugt",
Vaclav Havel Vasario 16osios proga Lietuvos prezi
- Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga
dentui Valdui Adamkui at
siųstoje sveikinimo telegramo
siunčiu nuoširdžiausius sveikinimus
je išreiškė įsitikinimą, jog dvi
ir hnkėjimus visiems Amerikos ir pasaulio lietuviams.
šaliai Lietuvos bei Čekijos
santykiai ir ateityje bus plėto
šios šventės minėjimas tesujunaia Jus su Lietuva
jami draugiškumo dvasia, o
bendradarbiavimas su Lietu
taip fįfap prie/ aštuoniasdešimt dvejus metus suvienijo
va, kuri neseniai buvo pa
Vasario 16-osios aktas.
kviesta pradėti derybas su Eu
ropos Sąjunga, bus abipusiai
naudingi.
Vilnius, vasario 15 d. nai mano, kad gali būti panai
* Nepriklausomybės die
(BNS) — Jei nesumažės Lietu kintas dabar galiojantis bevi
nos proga sveikinimo tele
vos piliečių, prašančių politi zis režimas.
gramas Lietuvos prezidentui
Pasitarime buvo aptaria
nio prieglobsčio Didžiojoje Bri
atsiuntė Didžiosios Britanijos
tanijoje, Lietuvos piliečiams mos politinio prieglobsčio pra
karalienė Elizabeth II, Japoni
Valaus Adamkus
gali būti panaikintas bevizis šančiųjų padaugėjimo priežas
jos imperatorius Akihito, Ma
tys, susipažinta su Didžiosios
režimas.
roko
karalius
Mohamed
VI,
Lietuvos %fspu6tikps Prezidentas
Omano sultonas Qaboos Bin
Antradienį Vidaus reikalų Britanijos atitinkamų institu
Said, Islandijos prezidentas
ministerijoje (VRM), vadovau cijų nuostata bei nuo 2000 me
Olafur Regnar Grimsson, Iz
jant viceministrui Juozui Gal- tų sausio 1 d. kur kas griež
raelio prezidentas Ezer Weizginaičiui, vyko koordinacinis tesne baudžiamąja atsakomy
man, Graikijos prezidentas
pasitarimas dėl Lietuvos pi be ir bausmėmis, numatyto
Constantinos Stephanopoulos, Nuotr.: Laisvės statula Katine (atstatyta 1989 metais).
liečių, prašančių politinio prie mis naujuose Didžiosios Brita
Slovakijos prezidentas Rudolf
globsčio Didžiojoje Britanijoje. nijos teisės aktuose.
Scbuster,
kitų
valstybių
vado
Pasitarime dalyvavo Policijos,
Pasitarime numatytos prie
Vilnius, vasario 14 d. (BNS) nauskas ir Vitas Tomkus, Vil
vai.
(BNS)
Migracijos,
Pasienio
policijos
monės,
kuriomis tikimasi su
— Prezidentas Valdas Adam kaviškio vyskupas Juozas Že
departamentų,
Užsienio
reika
mažinti
prašančiųjų politinio
kus pasirašė potvarkius dėl maitis.
Monsinjoras
lų
ministerijos
Konsulinio
de
prieglobsčio
iš Lietuvos skai
Briuselis,
vasario
15
d.
Didžiojo Lietuvos kuni
reinamųjų laikotarpių, išlygų
Lietuvos ir užsienio politikų,
partamento
atsakingi
parei
čių,
ketinama
aktyviau bend
(BNS)
—
Lietuva
antradienį
gaikščio
Gedimino
D7
laipsnio
ar
išimčių.
žurnalistų, kultūros -ir visuo
K. Vasiliauskas —
gūnai.
radarbiauti
su
britų pareigū
oficialiai
pradėjo
derybas
del
ordinai
buvo
įteikti
dailinin
Lietuva
yra
užsibrėžusi
tiks
menės veikėjų apdovanojimo
Vilniaus
Vasarą Didžiojoje Britani nais.
narystės Europos Sąjungoje.
lą iki 2004 metų sausio 1 die
Vasario 16-osios ir Kovo 11- kams Stasiui Eidrigevičiui,
„Šiandien pradedamos dery nos būti pasirengusi prisiimti joje per mėnesį politinio prie
Petrui Repšiui, Kaziui Mor
Garbės pilietis
O8ioe progomis.
globsčio pasiprašydavo viduti
bos
yra išskirtinis Lietuvos ir narystės ES įsipareigojimus.
Vyriausybė leido
Valstybės apdovanojimai kūnui, poetui Vytautui Bložei,
Vilnius, vasario 15 d. (Elta)
Pradėdama derybas, kurias niškai apie 30 Lietuvos gyven
jiems buvo įteikti trečiadienį, kalbininkui Broniui Savuky — Vilniaus miesto tarybos Europos Sąjungos santykių
įdarbinti Lietuvoje
minint Lietuvos valstybės at nui, bokso sporto veteranui sprendimu monsinjorui Kazi įvykis", pareiškė derybų dėl tikisi baigti iki 2002 metų pa tojų, tačiau gruodį tokių pra
1,300 užsieniečių
Danui Pozniakui, radijo stočių mierui Vasiliauskui suteiktas narystės ES delegacijos vado baigos, Lietuva taip pat pri šytojų jau buvo daugiau nei
kūrimo dieną.
100.
Kaip
pranešė
VRM,
jei
vas,
užsienio
reikalų
ministras
„Laisvoji
Europa"
ir
„Ameri
mena
pernai
Europos
viršūnių
Didžiojo Lietuvos kuni
Vilnius, vasario 9 d. (BNS)
Vilniaus miesto Garbės pilie
gaikščio Gedimino II laipsnio kos balsas" žurnalistams Kęs čio vardas, pranešė sostinės Algirdas Saudargas Briuselyje tarybos susitikime Helsinkyje šis skaičius artimiausiu metu — Vyriausybė posėdyje tre
ordinai skirti Vilniaus arki tučiui Girniui ir Romualdui savivaldybės atstovė spaudai. surengtame pirmajame Stoji priimtą sprendimą per dery nesumažės, Lietuvos pareigū- čiadienį patvirtino užsieniečių
vyskupui Audriui Juozui Bač- Sakadolskiui, iš viso 14 visuo
Monsinjoras K. Vasiliaus mo konferencijos susitikime, bas visoms šalims kandida eismas. Spėjama, kad keliu, įdarbinimo Lietuvoje 2000
kiui, Kovo 11-sios akto signa menės ir meno veikėjų.
kas — aktyvus Vilniaus mies kuriame dalyvavo ES šalių tėms užtikrinti lygias galimy kuris bus vadinamas „Via metų kvotą — 1,300 asmenų.
V laipsnio ordinai skirti to visuomeninių kultūrinių užsienio reikalų ministrai ir bes ir remtis individualiais jų
tarams Bronislovui Kuzmic
Tokią kvotą pasiūlė Socia
Baltica", 2005 metais per parą
kui, Kazimierui Motiekai, žurnalistams Valei Čeplevi- renginių dalyvis. Iškilus dva už plėtrą atsakingi Europos nuopelnais. Kartu Lietuva ti pravažiuos tik apie 2,400 au linės apsaugos ir darbo mini
kisi, kad 2000 metų Tarp
Romualdui Ozolui, Kazimierai čiūtei, Ritai Miliutei, Audriui sininkas nuoširdžiai talkina Komisijos pareigūnai.
tomobilių, o norint tiesti grei- sterija, išanalizavusi padėtį
vyriausybinės
konferencijos
Prunskienei
bei
Česlovui Siaurusevičiui, Linai Pečeliū organizacijoms, rengiančioms
Lietuvai susitikime Briuse
kelį, būtina, kad per parą juo Lietuvos darbo rinkoje bei
nienei, Loretai Stukienei, žymių asmenybių pristatymus lyje taip pat atstovavo Lietu sprendimai dėl ES institucijų
Stankevičiui.
pravažiuotų ne mažiau 20.000 spėjamą darbo paklausą.
Šiuo ordinu taip pat apdo Skirmantui Valiuliui, lakūnui visuomenei, visada kupinas vos vyriausiasis derybininkas reformos užtikrins sėkmingą automobilių ir tik tokiu atveju
Pasak ministerijos, kvotos
vanoti keturi JAV senatoriai Jurgiui Kairiui, tautodailinin naujų vertingų idėjų, sumany su ES užsienio rtikalų vice ES plėtrą, kuri apims ir Lie investicija bus pelninga.
nustatymas
neprieštarauja
.— Jesse Helms, Richard G. kui Ipolitui Užkurniui bei dar mų, pats padeda juos įgyven ministras Vygaudss Ušackas, tuvą.
vyriausybės
programos
ir Eu
* Tarptautinis valiutos
Lugar, Mitch McConnell ir 8 asmenims, iš kurių du Vo dinti.
Lietuva mano, kad ES in fondas (TVF) ragina Lietuvos ropos Sąjungos teisės nuosta
kiti derybų delegac jos nariai.
kietijos ir Belgijos atstovai.
William Roth, Jr.
Pasak A. Saudargo, .Lietuvą stitucijos turi būti reformuo vyriausybę paskelbti visuome toms. Tokia pat 1,300 asmenų
Mons. Kazimieras Vasi
Gedimino ordino I laipsnio liauskas — viena ryškiausių, ir Europą sieja bendros ver tos taip, kad veiktų naudin nei daugiau informacijos apie kvota buvo nustatyta ir per
m laipsnio ordinais apdo
vanoti pirmosios Lietuvos vy medaliu apdovanoti 7 lietuviai autoritetingiausių
dvasinės tybės, bendra istorija, bendras gai, būtų pagrįstos demo „Mažeikių naftos" pardavimo nai.
riausybės ministrai Kostas Bi bei 9 užsieniečiai.
Darbo birža iki 1999 m.
kultūros puoselėtojų tiek sos gerovės, stabilumo r saugumo kratijos ir skaidrumo princi sandorį. Tai yra viena pasku
Vasario 16-sios proga Vyčio tinėje, tiek visoje Lietuvoje, siekis savo piliečiams". Todėl pais.
rulis ir Marijonas Misiukonis,
gruodžio
22 d. išdavė 1,194 lei
tinių TVF sąlygų pasirašyti 15
„Visos ES valstybės turi būti mėnesių užkardymo susita dimus dirbti, 68 leidimai pra
signatarai Ceslavas Okinčicas, Kryžiaus D7 laipsnio ordinai teigiama atstovės spaudai Lietuvos narystė ES „yra
lygiateisės ir tinkamai atsto rimą.TVF atstovas Lietuvoje tęsti. Atsižvelgiant į padėtį
^Rimvydas Valatka ir Emanue įteikti 9 ginkluoto pasiprie pranešime.
logiška šių siekių išraiška".
vaujamos",
pažymima Lietu
lis Zingeris, dienraščių „Lie šinimo (rezistencijos) daly
darbo rinkoje, 28 leidimai
Antradienį iškilmingame
Kaip pažymėta A Saudargo vos derybų pradžios pareiš Mark Horton sakė, jog su vy
tuvos rytas" ir „Respublika" viams, iš kurių 6 ordinai skirti Vilniaus miesto tarybos posė
dirbti užsieniečiams neišduoti.
riausybe
dar
tariamasi,
kokia
perskaitytame Lietavos dery kime.
redaktoriai Gedvydas Vai- po mirties.
Daugiausiai leidimų dirbti
konkreti
informacija,
kokia
dyje, surengtame Vilniaus ro bų pradžios pareiškime, „na
Lietuva, pasak ministro, su forma ir kur turėtų būti pa pernai gavo specialistai iš
tušėje, mons. K. Vasiliauskui rystė Europos Sąjungoje yra
įteiktos miesto Garbės piliečių esminė Lietuvos ekonomikos vokia, kad sėkminga narystė skelbta. TVF siūlymu, ji galė Ukrainos (337), Rusijos (257),
ES įmanoma tik užtikrinant ir
regalijos.
bei visuomenės modernizaci išlaikant ES valstybių bei Lie tų būti skelbiama Internet'e. Baltarusijos (81), JAV (66),
Pranešimą, skirtą Vasario jos, jos pilnaverči< dalyvavi
* Lietuvos prezidento Kinijos (62), Didžiosios Brita
Vilnius, vasario 15 d. viešųjų ir privačių interesų
tuvos
žmonių
palankumą.
„To
16-ajai —Valstybės atkūrimo mo tarptautiniam* gyvenime
konsultantas Ceslavas Okin nijos (54), Vokietijos (40),
(BNS) — Prezidentas Valdas sankirtos, bendrovę privati
dėl
suprantama,
kad
siekiame
dienai — iškilmingame tary prielaida".
čicas Lenkijos spaudoje sukri Švedijos (39), Suomijos (33) ir
Adamkus paprašė ūkio minis zuojant.
derinti
ir
atsižvelgti
į
įvairių
kitų valstybių.
bos posėdyje miesto Rotušėje
Pareiškime taip pat pa grupių interesus tiek Lietu tikavo Lietuvos generalinę
tro paaiškinti, kokiais princi
Po antradienį vykusio susi perskaitė Vilniaus meras Juo
Tokių leidimų daugiau
brėžta, kad, stodama į ES, voje, tiek ES", sakė Lietuvos prokuratūrą, tiriančią genoci
pais vadovaujantis buvo pa tikimo su prezidentu V.
siai
išduota laivų surinkėjams
zas Imbrasas.
Lietuva siekia prisidėti prie derybų delegacijos vadovas A. do baudžiamąją bylą dėl civi
skirtas bendrovės „Lietuvos Adamkumi ūkio ministras Va
(231),
laivų suvirintojams
lių gyventojų žudynių Rytų
energįja" generalinis direkto lentinas Milaknis žurnalis
* Lietuvos b a n k o užsie Europos ekonomines politinės Saudargas.
(187),
inžinieriams
(143), pe
Lietuvoje
1943-1944
metais.
rius ir suformuota įmonės val tams A. Keserausko politinę nio t u r t a s sausi sumažėjo 5 ir socialinės pažą: gos, daly
Darbiniai dvišaliai narystės Dienraščiui „Gazeta Wyborc- dagogams (116), taip pat vi
dyba.
priklausomybę pavadino „at proc., ir praėjusio mėnesio pa vauti puoselėjant kultūros derybų susitikimai prasidės
za" jis sakė, jog „Generalinės rėjams, vadybininkams, eko
Naujasis „Lietuvos energi sitiktinumu". „Aš rinkausi, baigoje sudarė 4 milijardus įvairovę bei plėtojant europie- kovo 28 dieną. Kovo pradžioje prokuratūros akcija yra nerei nomistams.
jos" vadovas Arūnas Kese- ieškodamas profesionalo", pa 728.6 mln. litų. Visas Lietuvos tiškas vertybes.
Lietuva sužinos, pagal kelis ir
Pasak A. Saudargo, narystės kokius skyrius pradės derėtis. kalinga ir netelpa į sveiko pro
rauskas dalyvauja savivaldy žymėjo ministras. Jis sakė banko turtas sausio pabaigoje
KALENDORIUS""
to rėmus". Pasak jo, „byla yra
bių tarybų rinkimuose konser pats norįs išvengti interesų siekė 5 milijardus 9.1 mln. li ES Lietuva siekia s.ivokdama,
Vasario 16 d.: Julija, Julijona, Ju
* Lenkijos pasienyje su politinio pobūdžio" ir .Antrojo
vatorių partįjos sąraše, o dalis konflikto.
tų — tai 4.9 proc. mažiau nei kad turi pilnai oriimti ir
pasaulinio karo įvertinimą lijonas. Laisvė, Tutis, Tautvyde, Va
Lietuva
esantis
Suvalkų
įgyvendinti
ES
teisės
visumą.
valdybos narių dirba priva
Pirmadienį „Lietuvos ener buvo prieš mėnesį.
IEIU>
Užsienio reikalų ministras kraštas greitkelių neturės, in reikia palikti istorikams, o saris. Lietuvos nepriklausomybės die
čiose struktūrose.
gijos" vadovu paskirtasis A.
lenkų
laikraštis abiejų valstybių politikai turi na.
Pasak, prezidento atstovės Keserauskas šiame poste pa V. Milaknis taip p a t apsvarstė A. Saudargas atkre pė dėmesį formuoja
sutelkti dėmesį bendradarbia
Vasario 17 d.: Septyni Servitų
spaudai Violetos Gaižauskai keitė truputį daugiau ^įei pus „Lietuvos dujų" pertvarkymą į tai, kad perimant ES teises „Gazeta Wyborcza". Taip nu vimui kelyje į Europos Sąjun
steigėjai;
Donata. Dontas, Vaišvilas,
ir
įsipareigojimus,
kai
ku
spręsta
todėl,
kad
Suvalkų
tės, valstybės vadovas teiravo metį išdirbusį Bronių Cicėną. bei elektros energijos linįjos į
gą",
i BNS) Viltė.
riose
srityse
gali
prireikti
pe
krašte
per
mažas
automobilių
si, kaip bus siekiama išvengti
Susitikime V. Adamkus ir Vakarus statybą.

D. Britanija gali panaikinti
bevizį režimą su Lietuva

Prezidentas apdovanojo
nepriklausomybei
nusipelniusius žmones

V. Adamkus susirūpino
pokyčiais „Lietuvos energijoje"

Lietuva oficialiai p r a d ė j o
derybas su Europos Sąjunga
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FIL. JUOZUI MILVYDUI VYČIO
KRYŽIAUS ORDINAS

Fil. Juozas Milvydas

Apie a.a. fil. Juozą Milvydą
rašoma gana kukliai. Jo nepa
kartojamas pavyzdys turi
šviesti kelrodžiu jaunesnei
kartai . Todėl džiugu, kad 48
metams praslinkus nuo jo žū
ties, Lietuvos Respublikos pre
zidentas apdovanojo Vyčio
Kryžiaus ordinu. Ordinas teko
kovotojui, kuris savo gyveni
mo tikslus nusakė žmonai:
„Man, M ar ija, pirma pareiga
Dievui, tėvynei, o paskui šei
mai". Skautams šis šūkis yra
privalomas, bet ar visi jį vyk
dome?
Kai 1941 metų birželyje
prašvito tėvynės išsilaisvini
mo saulė, nusikratyti vergovės
pančius pakilo geriausi tėvy
nės sūnūs. Pirmosiose gretose
buvo fil. Juozas Milvydas, dip
lomuotas inžinierius, Vytauto
Didžiojo universiteto lekto
rius, pavyzdingas skautas ir
buvęs Korp! VYTIS valdybos
pirmininkas, paskautininkas.
Kovotojams pradėjus išsi
laisvinimo kovas. fil. Juozas
Milvydas su kitais kovos drau
gais apgynė Kauno radijo
siųstuvą Ąžuolyno vietovėje.
Radijo ryšio netektis būtų di
delis nuostolis Lietuvos žmo
nėms. Jam buvo pavesta pa
rengti tariamą siųstuvą, pana
šų į tikrąjį. Visas brangias
lempas ir kitas svarbias dalis
išmontuoti, pakeisti senomis
dalimis, kad naujosios išliktų
Lietuvos reikalams. Rusai be
sitraukdami stotį apšaudė, bet
uždavinys su studentų pagal
ba buvo sėkmingai įvykdytas.
Kitą dieną kovotojai jau galėjo
prabilti į Lietuvos valstybės
gyventojus ir paskelbti nepri
klausomybės atstatymą, tai
galėjo atlikti fil. Juozo dėka.
Kauno apylinkėse dar siau
tėjo pasilikę rusų kareiviai ir
terorizavo gyventojus Norei
kiškių dvaro aplinkoje. Juos
sutvarkyti pakilo fil. Juozas
Milvydas su būriu bendražy
gių. Reikėjo pulti įsitvirtinu
sius rusų teroristus. Puolimą
teko vykdyti per rugių lauką.
Jo metu per krūtinės kairę
pusę perėjo kulka, kuri buvo
a.a. Juozui mirtina. Sužeista
sis buvo perkeltas per Nemu
ną laiveliu, nes Nemuno tiltas
jau buvo išsprogdintas. Nuvežus į universiteto klinikas bu
vo mėginta operuoti, bet ligo
nis mirė ant operacinio stalo.
Kai dar turėjo jėgų, mėgino
kalbėti. Paskutinieji žodžiai
buvo: „Aš žūstu dėl tėvynės, o
dar taip noriu gyventi". Taip
užgeso daug žadanti širdis,
palikdama žmoną, šešių sa
vaičių dukrelę Dalytę, kovos
draugus ir skautišką šeimą.
Fil. Juozas Milvydas buvo

•

gimęs 1914.04.11 Žemaitijoje.
Besimokydamas Telšių gim
nazijoje įstojo į skautų orga
nizaciją, vadovavo „Elnių"
skilčiai ir „Algimanto" draugo
vei. 1932 m. pradėjo studijuoti
Vytauto Didžiojo universiteto
technikos fakultete. 1937 me
tais baigė studijas ir buvo pa
kviestas asistentu į statybos
katedrą; velįau pakeltas ad
junktu, vyr. dėstytoju, staty
bos kabineto vedėju. 19341937 m. išrenkamas studentų
skautų Korp! VYTIS valdybos
pirmininku. 1935 m. pakelia
mas į paskautininko laipsnį.
Greta studijų, sekė naująją
literatūrą, mokėsi svetimų
kalbų, i Skautų eilėse visą lai
ką buvo aktyvus narys, vado
vas. Uoliai mokėsi lietuviškų
liaudies dainų, organizavo
pramogas neturtingiems Kau
no vaikučiams, pagalbą nu
kentėjusiems nuo potvynio,
ruošė ekskursijas
gimtojo
krašto pažinimui, dalyvavo
garsiose baidarių kelionėse
Lietuvos upėmis.
Jautrus, linksmas ir parei
gingas buvo fil. Juozas Milvy
das. Pareigą tėvynei atliko ir
liko neužmirštamu pavyzdžiu
ateinančioms kartoms. Vyčio
Kryžiaus ordinas tegul puošia
jo kilnų prisiminimą.
FU. Vyt. Mikūnaa

Tik srirtariinnin lairlą-

133.00
JAV
$60.00
$45.00
$38.00
Kanadoje ir kitur (ILS.)
$66.00
$50.00
UisakMt į Lietuvą:
Oro pafttu
$600.00
$260.00
Reguliariu pastų
_
_ $100.00
$66.00
Tik šeštadienio laida oro pašto
' $160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu pašto $55.00
Vyriausia redaktore - Danute Bindokieae
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kna, Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, ssitilMinisii nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, hitsilMinisis nedirba.
• Redakcija už skelbimų turui neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
Kovoje dėl Lietuvos Laisvės 1941 m. birželio men. Kaune žuvusiam fil. Juozui Milvydui skirtą Vyčio Kryžiaus
ordiną Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus įteikė didvyrio žmonai Marijai Milvydienei ir duk
rai Daliai.

RAŠINIŲ KONKURSAS STUDENTAMS
Vydūno fondas Vasario 16osios proga skelbia studen
tams (18-25 m.) prel. ps. Juozo
Prunskio vardo
Rašiniu konkursą
Temos:
1. Reikšmingas Lietuvos is
torinis paminklas — aprašyti
vieną iš trijų:
a. bažnytinį,
b. archeologinį ar
c. architektūrinį.
2. ASS išeivijoje ir Lietuvoje
— kas mus jungia, kas mus
skiria.
3. Ką išmokau iš tėvų apie
Dievą.

KAZIUKO MUGE

AMS2UOBA.IID.
INDRĖ RUDAITIS, O J).
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

1020 E.Ogdan Av*.. Sutts 310
Čikagos skautų ir skau
Nąpecrtse, IL 60563
čių tradicinė Kaziuko mugė
T « i (630) 687-0090
Prenujos:
„Sietuvos" skautininkių ir Jaunimo centre vyks sekma
3825 Hkjhbmd Av*.,
1 vieta —' 150 dol.
dienį
kovo
5
d.
Towef 1.Sutti3C
vyr.
skaučių
draugovės
sueiga
2 vieta — 125 dol.
Dc*msrsGrova,IL 60515
šeštadienį,
vasario
19
d.
vyks
3 vieta—100 dol.
Tat (630)4360120
Clevelando skautijos Ka
Ateitininkų namuose, Lemon4 vieta — 75 dol.
te. Pradžia 1 vai. p.p. Paskaitą ziuko mugė Dievo Motinos
D R PETRAS KISIELIUS
5 vieta — 50 dol.
parapijos
patalpose
kovo
19
d.
„Čiurlionio
muzika"
skaitys
INKSTU. POSLĖS. PROSTATOS
6 vieta — 25 dol.
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Gintra
Narienė.
Kviečiamos
ir
Rašinio apimtis turi boti
^sntsrforllialti,
Detroito
„Baltijos"
ir
laukiamos
visos
sesės
ir
vieš
bent trijų mašinėle rašytų
1200 S. York, Bmhurtt, IL 60126
„Gabijos
tuntų
Kaziuko
mu
nios.
puslapių. Rašiniai pasirašomi
630-941-2600
gė Dievo Apvaizdos parapijos
STOVYKLOS
slapyvardžiu, įdedamas atski
Kultūros centre ruošiama ko BIRUTĖ LPUMPŲTIS, M.D.
ras vokelis su vardu, pavarde,
vo
5 d.
FeHow: American Academy of
Liepos
15-26
d.
—
Čikagos
adresu, kur rašantis studijuo
FamiyPmctbt
skautų
ir
skaučių
stovykla
Ra
ja, kurie studijų metai. Viską
Š E I M O S GYDYTOJA
Hartford.
CT,
skautiškoji
ko
stovyklavietėje,
Custer,
MI.
siųsti: Vidai Brazaitytei, 12
$47-627$
Kaziuko mugė kovo 5 d. vyks 320W.61StAv*.
St. Moritz Dr. Unit 201, Palos
HQb*»1.sM 46343 P—
947-639$
Švč.
Trejybės
lietuvių
parapi
Rugpjūčio 13-20 d. — LSS
Park, IL 60464
jos salėję, tuoj po 9 vai. šv. NIJOLĖ STANKEVIČIŪTĖ, KLD.
Rašinius atsiųsti ne vėliau Atlanto rajono stovykla vyks Mišių.
Board Certified, Intemal Medeine
BoHon, MA, Resolute Boy
2000 m. geg'ižės 15 d.
Valandos jūsų patogumui
Scouts Camp.
rKNy
OfOOT rfQt9ĘĘmXwt rBVnOfl
Ramiojo vandenyno ra
31l.8ou6i
jono Kaziuko mugė Los An
A S S FILISTERIŲ SUEIGA I R G I M T A D I E N I O
{MmrtmntnCtmomefmfm.
geles Šv. Kazimiero parapijos
ŠVENTĖ
TeL773471-7*79
kieme ir salėje vyks kovo 5 d.
Beveik kiekvieną kartą, kai Angeles rengiamam koncertui Atidarymas 12 vai. Unifor
mūsų gerbiamas ir mylimas pakviesti „Dainavos" ansamb muoti skautai ir skautės ren TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
v.8.fil. K! Vytis Garbės narys lio vyrų oktetą iš Čikagos.
kasi 10 vai. r. ir dalyvauja Šv. 900 Ravinia PI., Oriand Park, IL
Jonas Damauskas atskrenda
Daina pagerbę sukaktuvi Mišiose.
T I ntmtmįč
iš Čikagos, pas dukrą Jūratę ninką, paprašėme su mumis
Priklauso Palos ir Christ igoninėmi.
ir žentą Juozą, mes, Los An pasidalyti savo prisiminimais.
Toronto skautų ir skau
Nuolaida naujai atvykusiems.
geles AS filisteriai, esame 96-erių metų jubiliatas, iš visų čių Kaziuko mugė Prisikėlimo
kviečiami pabendrauti su sve akademikų skautų steigėjų parapijos salėse ruošiama ko HJGGNEC DECKm 008, P.C
čiu. Tąja proga surengiame (1924 m.) ir filisterių organi vo 5 d.
4 6 4 7 W . 1 0 3 8 L , Otk. Lamn, R.
sueigą, išklausome svečio pri zatorių vienintelis tebegyve
Pirma* apyt. su Nor1mvwt«rn un-to
siminimų. Šiais metais sausio na.
ds>omu, setuviams sutvarkys dantis
Washington, DC, lietuvių
už prieinamą kainą. Pedantai
22 d. sueiga buvo dar įdomes
Šį kartą su mumis pasidalijo skautijos Kaziuko mugė ba
prtmarroabsflllu6aipur*tualal
nė, — šventėme Jono 96-ąjį prisiminimais iš Klaipėdos landžio 9 d. vyks St ElizaSussfcrlmui (kabėti sngMkai)
gimtadienį. Suvažiavo arti 40 krašto atvadavimo (1923 m. beth's School, 917 Montrose
T«l. 703422-8280
filisterių, jų tarpe fil. K! Vytis sausio 15 d.) kovų. Jis išėjo iš Rd., Rockwell, MD. Pradžia 1
Garbės narys Mykolas Naujo gimnazijos 19-kos metų (7-tos val.p.p.
DR. JOVITA KERBUS
kaitis su dukra Maryte (Dū klasės) ir prisijungė prie Di
DANTŲ GYDYTOJA
šia) iš San Diego.
džiosios Lietuvos savanorių
Worcesterio skaučių ir 962SS.79mAva,rfckoryH6»,IL
Trumpos sueigos metu: dr. padėti Mažosios Lietuvos su skautų „Neringos"-„Nevėžio"
Tai 008) 5966101
fil. Leonas Trečiokas atsisakė kilėliams. Dabar, praėjus 77 tunto Kaziuko mugė Verbų
Valandos pagal susitarimą
iš Filisterių skyriaus pirmi metams, Klaipėdos krašto at sekmadienį - balandžio 16 d.
ninko pareigų. Po kelių pra vadavimo kovų atpasakojimas vyks Maironio Parke, Shrewsnešimų, diskusijų, pasiūlymų pilnas detalių, faktų. Su dide bury, MA.
VIDASJ.NBiiHCKAS.MJ).
— nauju pirmininku išrinktas liu dėmesiu klausėmės ir ste
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS
v.s.fil. Gediminas Leškys. Mū bėjomės jo nuostabia atmin
7722 S. K a d * Ant).
į Lietuvos Skautų Brolijos vasų ASS skyriaus pirmininkės timi. Tai — vaikštanti Encik
Chicago. IL 60662
diją, kurioje dirbo arti 10 me
fil. Vilija Žemaitaitytė ir fil. lopedija!
Kab.
tel. 77*471-3300
tų. Mes džiaugiamės, kad bro
Teresė Giedraitytė pranešė
Fi. Jonas Dainauskas, žur lis Jonas Dainauskas toks li
malonią žinią, kad susitarė su nalistas nuo Prancūzijos lai ko, kokį mes jį pažinome prieš
DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
ateitininkais ir Los Angeles kų, rašytojas, „Mūsų Vytis" re 40 metų!
9055S.RobsmRd,Hictoryr«B,IL
Vyrų kvartetu kovo 18 d. Los daktorius, skautybė8 puoselė
Gyvuok, broli Jonai, dar 1 mylia l vakarus nuo Hartem Ava.
tojas, skautavimo istorijos šal daug metų!
T«i (703) 506-4066
Valandos pagal •usttarirną
Ad Meliorem!
švente. Naujoji valdyba nori tinis nuo Kauno laikų. Atvy
Brolis fil. Eugenijus
ruošti vakarones su paskaito kęs į Ameriką tuojau įsijungė
EDHMJNDA8VaHA8,UJX,8XX
mis ar bendras vakarienes, ir
Specialybė - Vidaus ką gydytojas
toliau puoselėti veiklą. Lau
kiame naujų minčių, pasiūly
6918 W. Arensr Ava. 8ts. 5 Ir 6
CNesflO.IL 60696
mų ir pasisakymų — visi bus
Tal77»22B-9966
išklausyti.
Dėkojame fil. Mačiulienei,
ASYA8EGALENE.M.D.
sušaukusiai Šį susirinkimą,
Ruah Untvaraty Conautantt m
kuriame buvo proga pabend
ARargy and Immunotogy
rauti, susipažinti, suderinti ir
Konsultacijos suaugusioms ir
sukoordinuoti metų veiklą. Ti
vaikams, sergantiems astma,
kimės, kad visos trys valdybos
sinusitu, kvėpavimo takų ir
imunologinėmis ligomis,
dirbs kartu, viena kitą parems
alergiškiems maistui, vaistams,
ir dalyvaus įvairiuose rengi
vabzdžių įkandimui bei (Vairioms
niuose. O kaip matote — veik
aplinkos sukertoms alergijoms.
los netrūksta. Trūksta tik
Dr. Segalene sėkmingai suderina
medicinini išsilavinimą JAV su
gausesnio dalyvių skaičiaus.
dideliu patyrimu Europoje ir JAV.
Tad iki kito mūsų susitikimo.
Kalba lietuviškai, rusiikai ir lenkiškai.
Ad Meliorem!
l725W.r+afrtaon8t-207
FU. Rita Likanderyte Gera turėti prisiminimui nuotrauką ASS Lo« Angele* skyriaus dalis
Chicago, IL 60612
Raiymienė narių po įdomios sueigos sustoję „įsiamžinti* nuotraukoje
Tai 312-042-6296.

„SIETUVOS" SUEIGA
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ASS ČIKAGOS SKYRIAUS ŠIŲ METŲ
VEIKLOS PLANAI
Akademinio Skautų sąjūdžio
Čikagos skyriaus valdybų pa
sitarimas š.m. sausio 9 d. vyko
po A.S.S. suruoštų „koldūnų"
pietų. Susirinkimą sušaukė ir
jį pravedė A.S.S. Čikagos sky
riaus pir.nininkė fil. Gina Ma
čiulienė. Susirinkimą pradėjo
me — susipažinimu ir naujų
valdybų pristatymu. 19992000 metų valdybas sudaro:
ASD — pirmininkė t.n. Rima
Žukauskaitė, vicepirm. t.n.
Nida Januškytė, sekretorė ir
iždininkė fil. Monika Gylytė ir
kandidačių globėja fil. Vilija
Januškytė; Korp! Vytis — pir
mininkas senj. Moacir de Sa
Pereira, vicepirm. senj. Rimas
Radzevičius, iždininkas senj.
Linas Gierštikas, renginių va
dovas senj. Mikas Jesevritz ir
junjorų tėvūnas fil. Vytenis
Kirvelaitis. Kadangi šios dvi
valdybos buvo išrinktos per
metinę šventę, tai jos jau pra
dėjo savo veiklą ir artimai
bendradarbiauja. Šios valdy
bos jau yra numačiusios bend
rą slidinėjimo iškylą, naujų
narių priėmimą ir „blynų
balių". Dar planuojama pava
sarinė gegužinė su draugiš
komis „softballs" rngtynėmis
ir laužu. Taip pat ASD ir
Korp! Vytis
suorganizavo
šiuos „koldūnų" pietus Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje
salėje; patys darė „koldūnus"
ir patys prie stalų patarnavo.
Meninę programą atliko muz.
Dariaus Polikaičio vadovauja
mas „Dainavos" ansamblio Vy
rų oktetas; tai jo nariai parda
vinėjo ne tik okteto kasetes ir
kompaktinius diskus, bet ir
naujai sukurtus ASS marški
nėlius. Žmonių susidomėjimas
buvo didelis ir pietūs buvo
sėkmingi.
Šiame susirinkime naujausi
dalyviai buvo FSS Čikagos
skyriaus nariai. FSS valdyba
buvo sudaryta tik prieš porą
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dienų, tai valdyba dar nespėjo
kojų sušlapti ir patys susi
pažinti, kai jau reikia eiti prie
darbo. Susipažinimo susirin
kime dalyvavo FSS Čikagos
skyriaus pirmininkė fil. Ramo
ną Kaveckaitė, vicepirm. fil.
Rita Rašymienė ir valdybos
narė fil. Halina Plaušinaitienė. Valdybai priklauso dar
fil. Andrius Tamulis (iždinin
kas) ir fil. Antanas Paužuolis
(sekretorius). Čia reikia padė
koti ieškos komiteto nariams
(fil. Alvidai Baukutei, fil. Ri
čardui Chiapettai ir fil. Danu
tei Ankutei), kurie nepasidavė
kol surado naują FSS valdybą.
Ačiū jiems už jų rūpestį ir
vargą!
Filisterių valdyba jau numa
to kelis tradicinius renginius
apie kuriuos noriu pateikti
šiek tiek žinių. Pirmas daly
kas — dalyvavimas Jaunimo
centro Vasario 16-tosios minė
jime, kuris vyks vasario 16 d.
Programoje dalyvauja fil. Vili
ja Vakarytė su savo poezija.
Visi ASS nariai kviečiami da
lyvauti uniformuoti. Toliau —
tradicinė Kaziuko mugė Jau
nimo centre kovo 5 d. Reikės
pagalbos šeštadienį, kovo 4 d.,
sustatyti knygyną, išdėstyti
prekes ir suvarstyti riestai
nius. Kviečiame visus filiste
rius į talką ir, žinoma, daly
vauti pačioje mugėje ir padėti
ASS knygyne.
Kartu su ateitininkais vėl
ruošime ir dalyvausime vely
kinėse rekolekcijose. Rekolek
cijos bus šeštadienį, kovo 18
d., Ateitininkų namuose, Lemonte. Pradžia 8:30 vai. ryto.
Jas praves kun. Sigitas Žilys
iš Lietuvos. Visi ASS nariai
kviečiami šiose rekolekcijose
dalyvauti. Tolimesnę informa
ciją teikia ir registraciją pri
ima pirm. Ramoną Kaveckai
tė, tel. 708-499-0687. Netru
kus reikės rūpintis metine
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* I Klaipėdą atplukdy
tas Lietuvos pasieniečiams
Didžiojoje Britanijoje pastaty
tas laivas ant oro pagalvės
„Christine". Pasieniečių laivo
statybą finansavo Švedijos ir
Lietuvos vyriausybės, skyru
sios tam po 1.5 mln. litų. Nau
jasis pasieniečių laivas budės
Kuršių mariose, ties siena su
Karaliaučiaus sritimi, atliks
gelbėjimo darbus, teiks pagal
bą potvynių metu. Pasak Pa
krančių apsaugos pasienio po
licijos, „Christine" oro pagal
ves pagalba galės įveikti 50-70
cm aukščio kliūtis sausumoje
ir vandenyje. Laivo „Christi
n e " įgulą sudarys trys žmonės.
Darbui šiame laive iki kovo
pabaigos Kuršių mariose bus
apmokyti 7 žmonės. Pakran
čių apsaugos pasienio policijos
rinktinė dar turi laivus „Medeleine", „Liilian", „Kinu" ir
katerį „Vytis 2".
<BNS>

Danutė

Bindokienė

Gyvuok laisva per
amžius!

Lietuvos Nepriklausomybes čiau ir to pakako, kadTtauta
šventes proga sveikiname Lie išsiugdytų patriotų-šviesuolių
tuvą, 1918 metų vasario 16 d. gretas, kad žmonės, paragavę
drįsusią pareikšti visam pa laisvės svaigulio, jau niekuo
sauliui, kad ji nei vienam sve met be jo nenurimtų. Jeigu ne
timajam nebevergaus, kad 1918 m. vasario 16-oji ir jos
šimtmečių vergijos jai labiau drąsus Aktas, o po to tie 22
tautoje
negu gana! Sveikiname ir laisvės metai, vargiai
ztas
būtų
išaugęs
ry
>
ilgainiui
nuoširdžiai linkime: gyvuok
nuvedęs į 1990 m. kovo vie
laisva per amžius!
nuoliktąją.
Sveikiname
visus
lietuvius,
1938 m. Charbine (Kinijoje) gyvenančių lietuvių surengto Lietuvos nepriklausomybes paskelbimo 20 metų su
Dar savo tarpe turime žmo
kurių širdyje dar tebežioruoja
kakties paminėjimo dalyviai. Nuotr iš P. Petručio archyvo.
bent maža meilės savo kilmės nių, kurie prisimena tą~svaigikraštui — Lietuvai — žarijėlė! nantį džiaugsmą, kai pasklido
Sveikiname visą lietuvių Tautą švenčiant 82 metųsukąktį
Sveikiname visus, kurių są žinia, kad Nepriklausomybės
Mieli ,J)raugo"
skaitytojai,
monėje
dega šviesus ir karštas paskelbimo aktu Lietuva ri
Lietuvos valstybes nepriklausomybės paskelbimo ir
kiuojasi \ laisvų Europos val
tėvynės meilės laužas!
10 metų nuo jas atstatymo.
Sveikiname visus — po pla stybių gretas, su tomis pa
Ldskįįtt jus pasveilcįnti su Lietuvos nepriklausomybės
'Kyiečiame visus geros vados lietuvius jungti* į bendrą talka,
tųjį pasaulį išsiblaškiusius ir čiomis teisėmis ir su tais pa
atkūrimo 82-omis metinėmis. 'Kjtk.daugiau nei prieš mėnesį
tėvynėje tebegyvenančius; į čiais reikalavimais, kad jos
stiprinant taip sunkįai iškovotą nepriklausoma
pasaulis įžengė į trečiąjį tūkstantmetį, o kįekjnaiiau. nei po
užsienį išklydusius prieš Pir pasirinkimas žengti savaran
vienybės ryšius tarpusavyje ir su brokais bei seserimis
mąjį pasaulinį karą, kai kalėsi kišku keliu būtų gerbiamas.
mėnesio Lietuva pradės antrąjį atstatytos
Lietuvoje, statant Tautos valstybingumą ant doros,
l i žmonės laisvai gali lan tik pirmieji Tautinio atgimimo Jaunesnėms kartoms_jau gi
neprikįausomybes dešimtmetį. Ir pasaulyje ir, kas mums
daigeliai; laimės ieškoti iške musioms po 1918 m, "vasario
kyti bažnyčias ir tikėti;
sąžiningumo ir didžiadvasiškas aukos pamatų.
ypač rūpi, Lietuvėje toli gražu ne viskas džiugina. (Dar yra
15. žiniasklaida gali laisvai liavusius vėlesniais dešimtme 16-osios, arba net po sJžėtimu
čiais; karo audrų ir raudonojo dangum, laimė lėmė panašų
daug dalyku, kariuos norėtume pakeisti ir pagerinti, tačiau,
rašyti bei kalbėti.
Uatuvią Taryba
Pasidžiaukime ir savimi. teroro iš savo gimtosios žemės džiaugsmą išgyventi - prieš
atsigręždami į praeiti, pamatytume dar daugiau vargo,
Saulius V. Kuprys
Mes daug prisidėjome prie išblokštuosius Antrojo pasau dešimtmetį, kai 1990-mį kove
pirmininkas
sunkumų ir nevilties, o ateitis, visų pirma, Lietuvos ateitis,
Lietuvos atstatymo. Amerikos linio karo metu; gimusius ir 11-ąją, po pusšimčio metų ne
lietuviai ne vien tik giminėms augusius toli nuo savo kilmės laisvės, Lietuva staiga pasi
prikįauso nuo kiekvieno lietuvio. Nepaisant sunkumų,
Lietuvoje padėjo, bet ir patei krašto; dabar į mūsų tarpą at puošė trispalvių mišku ir šim
negalime nepripažinti, kad Lietuva vis labiau tampa
kė Lietuvai daug labdaros. vykstančius ir besikuriančius tatūkstantinės minios himne
pripažinta demokratinės tarptautinės bendruomenės nare.
Mūsų žmonės įsijungė į patį tautiečius. Juk esame viena žodžiais linkėjo: „Vardan tos
atstatymo darbą, užimdami tauta, vieno ir to paties ka Lietuvos vienybė težydi!"
jį pavasarį pradedame derybas dėl narystės 'Europos
Žinoma, vienas dalykas yn
atsakingas pareigas, prade mieno, Lietuvos, atžalos, tad
sąjungoje, vis tvirtesnės ir aiškesnės narystės 9&TO
dant prezidentu Valdu Adam kiekvienas lietuvis yra brolis- linkėti, kitas — linkėjimu;
perspektyvos. Lietuvos siekių integruotis į Vakarų
kum, kariuomenės vadu Jonu sesuo, kiekvienas vienodai įvykdyti. Kol kas „vienybė
REGINA NARUŠIENĖ
dar gan reta viešnia ir Lietu
Kronkaičiu, Apsaugos vicemi brangus!
demokratinių valstybių politines, ekonomines ir saugumo
Šiandieną
mes
turime nistru R. Kilikausku. LR ka
Šiemet švenčiame 82 metus
Pusšimtį metų gyvendami voje. deja, ir užsienio lietuvi,
struktūras įgyvendinimas padėtų tvirtus valstybės
nuo Lietuvos nepriklausomy džiaugtis, nės Lietuva per pa riuomenės inspektorium A. V. svetimuose kraštuose, kai mū tarpe. Galbūt, kol jos „neį
pamatus, įgaunančius susikaupti kūrybiniam darbui
bės paskelbimo ir dešimtus lyginti trumpą laiką yra daug Garsiu, švietimo viceministre sų tėvynė buvo okupanto sidukrinsime", nepakviesime
vardan mūsų šalies klestėjimo. Tvirtai tikiu, kad kiekvieno nuo Lietuvos nepriklausomy pasiekusi. Pažvelkime į tuos Vaiva Vėbraite ir daug kitų. spaudžiama, kasmet iškilmin pasilikti visam laikui, kol visi
bės atstatymo. Per tuos 50 pasiekimus:
Mes čia išlikome gyvi ir veik gai ir graudžiai paminėda neįsisąmonsime, kad vienybė
iš mūsų indėlis bus reikšmingas šiame darbe, pagrindas šiam metų mes, Amerikos lietuviai,
1. Lietuva nustatė savo sie lūs. Išlaikėme savo lietuvišką vome Nepriklausomybės šven ateina ne tuščiomis rankomis,
tikėjimui Amerikos lietuvių ištikimybė lietuvybei ir per
minėjome Vasario 16-tą su nas. Atgavo Vilnių ir Klaipė tapatybę.
tę, galbūt slaptai pavydėdami o atneša nepalaužiamą nuos
liūdesiu,
bet
ir
su
viltim,
sva
dos
kraštą;
..
Dabar, kaip ir anksčiau, amerikiečiams, kurie savo Lie tatą: „dirbti tautos naudai ir
ilgus dešimtmečius Lietuvos labui nuveikti darbai.
žmonių gerybei" (kaip prime
jodami, kad kada nors Lietuva
2. tauta 1992 m. spalio 25 d. mes turime dėti pastangas iš pos 4-ąją švęsdavo linksmai,
vėl bus laisva.
priėmė naują konstituciją;
likti lietuviais šiame krašte, triukšmingai ir, daugelio nuo na mums Lietuvos himnas dr.
Giedrius
Apuokas
Mūsų viltis tapo „Sąjūdis",
3. Lietuva sukūrė parlamen toli nuo savo tėvynės. Tą ga mone, kažkaip nepagarbiai. Vinco Kudirkos eilutėmis), tol
H
Generalinis konsulas su kuriuo visa Lietuva jungėsi tinę demokratiją;
lime įvykdyti, tik dirbdami Kadangi Lietuva nebuvo lais giedosime Lietuvos irimną ne
ir per kurį Lietuva vėl atkūrė
4. Lietuva demokratišku ir kartu. Todėl mūsų dalyvavi va, linksmybės net jos didžiojo širdimi, o vien lūpomis.
įsisenėję papročiai sunkiai
nepriklausomybę. Tik dešimt teisingu būdu išrinko, ir ren mas bei veikimas Bendruo triumfo — Nepriklausomybės
pakeičiami.
Mūsų liaudis sa
paskelbimo
—
šventės
proga
metų
buvo
sunkūs
Lietuvai.
ka,
savo
Seimo
atstovus.
menėje yra svarbus ir reika
LIETUVOS AMBASADORIUS IR
Nepamirškime, kad, nors Lie
5. tuo pačiu būdu Lietuva lingas. JAV LB kultūros tary būtų netinkamos, buvusios ko ko: pripratimas — antras pri
LOS ANGELES ŽURNALISTAI
tuva atstatė nepriklausomybę išrinko jau antrą prezidentą;
ba negali suruošti aukšto lygio ne šventvagiškos. Su ta pagar gimimas. Galbūt ilgainiui ir
1990 m. kovo 11-tą rusų ka
6.
Lietuva
sukūrė
naują
teis
programų be visų dalyvavimo biai liūdna nuotaika buvo mes. užsienio lietuviai, išmok
Ambasadorius Sakalauskas
- Lietuvos Respublikos am
riuomenė nepasitraukė iš Lie mų sistemą." Nors teisėtvarka ir finansinės šalpos. Mūsų li užaugintos ir mūsų jaunosios sime švęsti Vasario 16-sios
basadorius Stasys Sakalaus susilaukė daug klausimų iŠ tuvos iki 1993 metų rugsėjo 31
dar silpna, bet veikia procesas tuanistinės mokyklos neegzis kartos, kurioms nuo lituanis šventę linksmai ir nerūpes
kas Vasario 16-sios proga vie specialistų, kurie susipažinę dienos.
ją įgyvendinti;
tuos be mūsų vaikų lankymo, tinės mokyklos suolo ir dar tingai, galbūt jau ir laikas
tinės Lietuvių Bendruomenės ne tik su Europos, bet ir Balti
anksčiau — tiesiog nuo lopšio pradėti. Tačiau lietuvis atsar
Komunizmas padarė didelę
buvo pakviestas į Los Angeles, jos kraštų reikalais. Žurna žalą mūsų tautai, kur žmogus . 7. žmogaus teisės yra ger tėvų bei visuomenės rėmimo. — buvo diegiami patriotiš gus: kažkaip dar vengiama
CA, ruoštą Nepriklausomybės listai teiravosi apie Lietuvos negalėjo kitu žmogumi pasi biamos, nėra nusistatymo Socialinių reikalų taryba ne kumo idealai: „tegul meilė sudėti į atminimų skrynias vi
galės niekam padėti be sava
Šventę, kuri įvyko vasario 13 vyriausybę, jos pastovumą, de tikėti, negalėjo laisvai tikėti prieš kitataučius;
sas, pusšimtį metų veikusias,
norių ir finansinės paramos. Lietuvos dega jūsų širdyse!"
8.
ekonominės
reformos
eina
mokratijos
procesus,
santy
d.. Ta proga vasario 14 d. jis
Nepriklausomybės šventės pa
Neseniai
į
mūsų,
t.y.
už
ar
išsireikšti,
atsiliko
nuo
mo
t
Nei
vienos
Krašto
valdybos
susitiko su „Los Angeles kius su Rusija ir kitais kaimy dernios laisvo pasaulio pažan pirmyn. Nekilnojamas turtas
minėjimų formules, nes de
sienyje
jau
ilgokai
gyvenančių
programos
negalėsime
įvykdy
grąžinamas į privačias ran
Times" dienraščio vedamųjų nais. Buvo paminėtas Lietu gos.
šimtmetis po nepriklausomy
lietuvių,
tarpą
įsijungę
naujie
ti
be
Jūsų
rėmimo,
pasiauko
kas. Užsienio investavimas vis
skyriaus žurnalistais ir pa vos kelias į Europos Sąjungą,
ji emigrantai iš Lietuvos kiek bės atkūrimo, atnešė daugiau
auga. Litas yra pastovus ir jimo ir dosnumo.
teikė informacijų apie Lietu NATO, užsienio investavimai į
pašaipiai nusistebi, kad Ne klausimų ir abejonių, kaip at
Mes prašome Jus visus daly
vos pasiekimus per 10 metų Lietuvos ūkį ir pan.
kėtis Amerikos paramos ir op tvirtas;
sakymų ir nuraminimo.
9. kariuomenė yra perorga vauti savo apylinkės Vasario priklausomybės šventė čia
nuo nepriklausomybės atkūri
Buvo malonu klausytis, timistiškai žiūrėti į ateitį.
pernelyg
rimtai
švenčiama.
Šiandien susitelkime tik
16 minėjimuose, pasididžiuoti
mo bei ateities planus.
Kadangi Lietuva negali pa nizuota Vakarų modeliu;
kaip amb. Sakalauskas tiks
Juk Vasario 16-oji skirta pa ties vienu šviesiu tašku — Ne
10.
Lietuva
yra
Jungtinių
ir per savo apylinkes dosniai
„Los Angeles Times" yra liai ir trumpai atsakė į klausi samdyti brangiai kainuojančių
minėti didį laimėjimą — vi priklausomybės
paskelbimo
remti savo aukom JAV LB ir
vienas įtakingiausių dien mus, pristatė Lietuvos pozi „lobistinių" bendrovių, diplo Tautų narė;
sišką išsivadavimą iš sveti aktu. Tai milžiniškas pasieki
jos
Krašto
valdybą,
kad
ji
ga
11.
pradėjo
derybas
įstoti
į
raščių JAV-se, turintis milijo ciją. Jo gera — „bostoniška" matų susitikimai su spaudos
mųjų vergijos ar bet kokios mas tautai, kurios ir vardas
lėtų pateikti tokias progra
ninį tiražą. Jį skaito daug — anglų kalbos tarsena ir atstovais yra labai svarbūs Europos Sąjungą;
globos. Lietuva pasiskelbė buvo kone ištrintas iš užsienio
12. ruošiasi ir laukia pakvie mas, kokių pageidaujate.
Kongreso narių ir vyriausybės amerikiečių psichologijos su Lietuvos Respublikai ir JAV
laisva ir nepriklausoma, tad
timo
įstoti į MATO. Ji yra vie
JAV LB Krašto valdyba dėl ko tie atsidūsėjimai, valstybių atminties. Vienu
atstovų VaSingtone, nes jo pratimas stebino žurnalistus. lietuviams. Kartu su amba
plunksnos brūkštelėjimu 1918
skaitytojams atstovauja apie Ambasadorius paliko profesio sadoriumi susitikime dalyvavo na geriausiai pasiruošusių sveikina Jus šia Lietuvos Ne skausmingoji rimtis?
m. vasario 16 d. Vilniuje am
priklausomybės šventės pro
35 Kongreso narių. Dienraščio nalaus, gerai patyrusio diplo Žibutė Brinkienė ir Zigmas kandidačių;
žiams
buvo pakeista Lietuvos
Tiesa,
jai
neilgai
teko
laisve
13. atkuria tautiškas mo ga. Džiaukimės Lietuvos lais
vedamųjų skyriuje dirba 75 mato įspūdį. Turėdama tokius Viskanta.
istorija.
džiaugtis:
vos
22
metus,
ta
ve ir savo atliktais darbais.
diplomatus, Lietuva gali tižurnalistai.
Zigmas Viskanta kyklas;
butė labai norėjo saldainių, tai pradėjo tėvelį prašyti,
sutiksime Naujus metus. Pas juos valgiau vakarienę...
1940 gruodžio 22. Sekmadienis
kad atneštų. Mama supyko ant jos: „Ar tėvelis tau pie
„Viešpatie, būk su manim ir su mano dvasia".
muo?"
11 vai. nuėjau šv. Mišių, bet buvau kaip akmenine.
Aš irgi blogai pasielgiau. Tėvelis apsirengė eiti tų
Mano siela buvo tuščia, pavargusi, be meilės Jėzui ir
1940 gruodžio 23. Pirmadienis
saldainių, o mama neleido. Aš sakiau: „Jei nori tegul
Marijai. AS buvau nerami, nesimeldžiau, nes kažkodėl
ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS
eina". Tėvelis išėjo. Mes viską sudėjome ant stalo ir
nenorėjau.
Buvau Mišioms ir Komunijos. Jau pradėjau Kalėdų
laukiame. Net nusibodo laukti. Mama pradėjo pykti,
Pirmadienį
nutariau
eiti
išpažinties
ir
susitaikyti
su
Nr.18
atostogas. AS labai apsidžiaugiau, sužinojusi, kad per
norėjo eiti gulti, bet aš perkalbėjau. Tėvelis grįžo. Visi
Jėzumi.
Kokia
laiminga
bučiau,
kad
galėčiau
prie
Šv.
(Tęsinys)
šventes visi nedirbs. Mama kepė šližikus ir bulkas, aš
buvome patenkinti, kad į mūsų šeimą vėl atėjo ramy
Komunijos eiti kas diena «" turėti širdyje džiaugsmą
laksčiau po krautuves. „Paramoj" dabar sunku ką gau
bė.
Uždegėm žvakutes. Eglutė gražiai atrodė. Ant sta
tyrą,
skaistų.
1940 gruodžio 21. Šeštadienis
ti, nes reikia ilgai stovėti eilėje. Šiandien man sueina
lo turėjome visko, tik trūko kompoto. Visi valgėme
Po pusryčių, kuriuos valgiau pietų metu, nuėjau į
16 metų. Jėzui aš padėkojau ir paprašiau malonių toli
daug ir su apetitu, nes mama puikiai paruošė. Tėvelis
Šiandien išėjau be pusryčių, nes vėlai atnešė pieną. Muravą nunešti Renytei dovanėle.
mesniam gyvenimui.
pavaišino mus saldainiais. Po Kūčių nuėjom pas tetą
Oras
šaltokas,
bet
vėjo
nebuvo.
Pievose
mačiau
rusą
Prašėm, kad nešauktų, nes paskutinė diena prieš atoeS. su Sabute. Jie jau irgi buvo po Kūčių. Mes kvietėm
su
pašliūžomis.
Steponas
ir
jo
žmona
buvo
patenkinti,
' togas. Namo parėjau po 4 painokų. Mamytei padėjau
1940 gruodžio 24. Antradienis. Kūčios
juos
į bažnyčią, bet jie nėjo. Grįžtant Sabutė mūsų
kad
mes
rūpinamės
Renyte.
Vargias
kūdikis;
labai
virti pietus. Vakare mamytė siuvo Renytei suknelę,
kieme
nugriuvo ir smarkiai susimušė koją. Aš maniau,
persisaldžiusi,
galvutė
šašuota
ir
akytes
pūliuoja.
Užė
batelius ir kt.
Šiandien ypatingas vakaras, taikos ir meilės vaka
kad
ji
vaidina, todėl pradėjau juoktis. Bet menki juo
jau
pas
Zose.
Levukas
pataisė
man
batą,
turbūt,
už
Tuo tarpu atėjo Stasė, kviesdama mane į kiną „Muras. AS tvarkiau, o mamytė virė, kepė. Česiukas ir Sa- kai, mergaitė ant laiptų negalėjo užlipti.
tai,
kad
mama
Stefulkai
pasiuvo
kelnaites.
Steponas
sikof istorija" .Aušroje". Mieste sutikom Viktutė ir
butė labai laukė eglutės, nerimavo. Eglutė mūsų nedi
Aš, mamytė ir tėvelis išsiruošėme į bažnyčią. Bažny
Pole. Visos nuėjom į kiną. Sėdėjom antroje eilėje. Fil ir Levukas nutarė daryti dirbtines eglaites, nes na delė, bet daili. Mamytė su Cesiuku parnešė iš Mučioje buvo labai gražu, daug žmonių. Aš buvau laimin
tūralių negalima kirsti. Prisinešė eglišakių, lazdą ir
mas man patiko, nes daug muzikos, įdomus turinys.
ravos. Mes linksmi laukėm tėvelio, kuris išėjo pas kir
ga ir ašaros man tekėjo per skruostus. Buvau prie Šv.
Einant namo prie kareivinių prisikabino rusai — jie pradėjo darbą...
pėją,
todėl
grįš
vėliau,
česiukas
tikėjosi
dovanų
nuo
Komunijos. Kunigas Želvys pasakė gražų pamokslą.
Stefulka visuomet su manimi sutinka.
važiavo su taksi. Privažiavo prie mūsų ir sustojo, pra
tėvelio,
bet
apsivylė
—
tėvelis
nieko
neatnešė.
Mama
Aš buvau patenkinta, nes tėveliai išklausė Šv. Mišias.
Namuose sužinojau, kad buvo Vanda G. ir manės il
irdami sėsti kartu. Paskui pradėjo skųstis, kad deg
pradėjo bartis, kodėl jis nieko neatnešė vaikui. „Tokia
Naktis labai graži, nešalta, tikra Jėzaus gimimo
tukų neturi. Viktutė jiems paskolino, bet su jais elgėsi gai laukė.
Šventė, galėjai ką nors nupirkti už porą centų". Tru
naktis.
rimtai Jie mus paliko ir nuvažiavo kita gatve. Tėvelio
Mama leido man nueiti pas ją. Ji buvo labai paten
putį pasibarė. Man pasidarė liūdna ir nebemiela. SaAntrą valandą nuėjau miegoti.
(B.d.)
namie dar nebuvo. Mamytė siuvo. Aš grįžau 11.30 vai.
kinta. AS su Vanda gerai sugyvenu. Kalbėjome, kur
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Kun. V. Rimšelis, MIC
Pašaukimas į kunigus
Kiekvieną šventę ir sekma
dieniais buvo mokinių Mišios.
Vieno sekmadienio Mišių nie
kad nepamiršiu. Tai buvo
1932 m. pavasaris. Aš buvau
penktoj klasėj. Visi berniukai
buvome suklaupė, pagal mūsų
paprotį, ant vieno kelio, apa
čioj pasidėję kepuraitę. Mano
dėmesys buvo nukreiptas į
klausyklą, kur sėdėjo dekanas
D. Gailiušis. Jis garsiai, su
pirštu rodydamas į langelį,
mokė moterį kalbėti jam į au
sį. Pagalvojau, kad ta moteris
turbūt nusigandus, kunigas to
nežino ir dar jis nekantrus.
Tik staiga kaip žaibas trenkė
man į galvą mintis, kad aš tu
riu būti kunigas. Apie tai nie
kas namie nekalbėjo. Tik kai
vaikai mane pradėjo pravar
džiuoti, sakydami „kunigėlis",
aš sau vienas pagalvodavau,
kad nebūsiu kunigas, nes bi
jau numirėlių, kuriuos kuni
gai laidoja. Mano supratimu,
turėtų numirėlius laidoti zak
ristijonai. Tada gal ir galėčiau
būti kunigu.
Patėvis vis primindavo, kad
man reikėtų būti inžinierium,
nes kažkur reikia tiltą pasta
tyti. Mama nieko man nesakė.
Tik vieną kartą, surinkus iš
mano maldaknygės visus pa
veiksliukus, man rodė, aiš
kindama, kad tie paveiksliu
kai tai jau ne kortos apgau
dinėt žmones. Paveiksliukai
geriau rodo, kas su manimi
gali būti. Pirmos Komunijos
paveiksliukas buvo kielikas su
ostija, apjuosti stula. Kitas iš
kažkur gautas buvo šv. Povi
las, o visi kiti dešimt paveiks
liukų buvo su Švč. Mergele
Marija. Taigi jie sako, kad aš
skirtas Marijos globai. Mano
brolio Stanislovo, kurį aš vadi
nau Ninyku, visi paveiksliu
kai buvo įvairių šventųjų, ku
rie turėjo įvairius darbo įran
kius.
Nieko nežinojau apie vie
nuolynus ir niekur nebuvau
matęs vienuolio ar vienuolės.
Vieną dieną po tos mintie3,
kad aš turiu tapti kunigu,
pamačiau jauną moterį, ap
sirėdžiusią, kaip man atrodė,
iš matytų paveiksliukų, šven
tųjų drabužiais. Ji kažkur ėjo
per gatves. Aš labai nustebau,
kad ji man atrodė kaip šven
toji, paimta iš paveiksliuko.
Nuo tada, kai aš vis daugiau
ir daugiau buvau susirūpinęs
kunigyste, atėjo mintis apie
vienuolyną. Apie marijonus
žinojau tik tiek, kad pas juos
Marijampolėje yra Juozas Juo
dagalvis, mūsų buvęs draugi
ninkas.
Kai Šeštadieniais pareida
vau namo, man vis atrodyda
vo, kad Marija iš paveikslo
žiūri į mane ir mane vis seka
akimis. Jos paveikslas kabojo
pačiame kitų paveikslų vidu
ryje. Kai niekas nemato, tai aš
atsiklaupęs prieš tą paveikslą
prašydavau Marijos, kad ji
man padėtų vienaip ar kitaip,
nes ta mintis būti kunigu ir
vienuoliu man nedavė ramy
bės. Reikėjo apsispręsti, nes
semestras netrukus turėjo
baigtis. Žinoma, buvo galima
viską atidėti iki gimnazijos
baigimo. Bet mums visiems
buvo netikra, ar laimingai
praeisime eksternų matūros
egzaminus. Mus lietuvius len
kai labai smaugė. Todėl mūsų
gimnazija neturėjo valstybinių
teisių Bet po maldų į Mariją
man atrodė, kad dar labiau
mintis ir noras tapti kunigu
auga.
Niekam dar nesisakiau, kad
aš beveik jau esu pasiryžęs

tapti kunigu vienuoliu ir grei
čiausiai marijonu. Vieną tre
čiadienį atvažiavo į turgų ma
ma su patėviu. Nutariau jiems
viską pasakyti. Mama ir pa
tėvis apsiverkė. Mama nieko
nesakė, bet patėvis, šluosty
damas ašaras, tarė:
— Jeigu tokia Dievo valia,
tai čia mes nieko nepadary
sime. Tegul Dievas tave laimi
na ir tau padeda. Mes jau savo
gyvenimą pragyvensime su vi
sais vargais.
Nuėjau pasitarti pas kun.
Joną Skruodį, lietuvių kalbos
ir literatūros mokytoją. Jis
man tik tiek pasakė, kad min
tis būti kunigu vienuoliu yra
labai gera, bet tai reikalauja
didelės ištvermės. Jis man
nieko nepatarė ir nedavė jo
kios informacijos. Taip ir pali
kau be apsisprendimo. Vis
dėlto nutariau gauti penkių
klasių baigimo atestatą. Bai
gėsi mokslo metai birželio 29
d. Pas mus vasaros atostogos
buvo iki rugsėjo pirmos die
nos.
Atostogos ūkio darbams
Namie man prasidėjo ūkiški
darbai. Mamai pasakiau, kad
man reikėtų turėti daugiau
laiko skaitymui. Kitą metą
tikrai negalėsiu per atostogas
dirbti. Mama tik nusijuokė ir
pasakė: „Kas nedirba, mielas
vaike, tam ir duonos duot ne
reikia". Dar pasiskundžiau,
kad man visą metą buvus ap
siavus su batais, čia kai basas
vaikščioju, tai kojos patvinksta. Ji pažadėjo man tuojau
pasiūti vyžiukus, daug gražes
nius ir lengvesnius už mūsų
bočių karnines vyžas. Taigi
šią vasarą aš jau nekentėjau
nuo patvinkusių kojų.
Tik saulei patekėjus, mes ei
davom šienauti, kol dar didelė
rasa. Vilkažolę gali nušienauti
tik kai ji yra drėgna. Vilkažolę
vadindavom žolę, kuri yra pa
naši į vilko kailį. Šienavimo
darbas atstoja visus sportus.
Mama vis atnešdavo priešpie
čiams skanių blynų. O po pie
tų namie prie stalo užpuola
mieguistumas. Labai smagu
išsitiesti ir nugrimzti į neži
nią. Po pietų jau su grebliais
einame į laukus. Vakare, kai
saulė pradeda raudonuoti, vi
so kaimo jaunimas grįžta na
mo su dainomis. Visi stebi
mės, kad saulė tokia didelė,
taip ir nuslysta už Kretuonų
kaimo.
Nors man atostogos, bet nie
kad nepraleisdavau naktigo
nės. Jodavom arkliais į pamiš
kę prie raisto. Sukurdavom
didelį laužą apsisaugoti nuo
vilkų. Skautų naktiniai laužai
turbūt atsirado iš mūsų nakti
gonės laužų. Nakties ugnis vi
sus žavi. Taip ir bėgo dienos ir
naktys, linksmos ir laimingos.
Dabar atrodo, kad tai buvo
kaimo idilija, dainomis apdai
nuota.
Taip greitai ir, atrodo, neti
kėtai atėjo liepos mėnuo. Pra
sidėjo rugiapjūtės darbai. Mes
pjautuvais pjovėm rugius dvi
savaites. Mama buvo priešin
ga tokiam darbui. Ji vis pri
kaišiojo vyrams, kad per tris
dienas su dalgiais galima vi
sus rugius nukirsti ir į gubas
sustatyti, o dabar tiek sun
kaus darbo visai be reikalo.
Visas kaimas taip rugius pjo
vė, nes tokių rugių šiaudų rei
kia stogams dengti. Kai pasi
baigia didžiausias rugių dar
bas, prasideda vasarojaus nu
ėmimas. Grikius reikėdavo
nurauti. Miežius ir avižas jau
dalgiais nupjaudavom.
(Bus daugiau)

BALFo centro valdybos pirm. Maria Rudienė (sėdi) ir ciceriet* Sigutė
Žemaitienė Cicero BALFo skyriaus narių susirinkime š.m. sausio 30 d.
Šv. Antano parapijos salėje Cicero, IL. Nuotr. Ed. Šulaicio

ŠVENTA BALFO VEIKLA
BALFo 5-to Čikagos sky
riaus veikėjai, talkininkai,
tęsdami seną tradiciją, kas
met prieš Kalėdų šventes susi
renka pabendrauti, giesmes
išgiedoti,
pasikalbėti
apie
daug idealizmo bei pasiaukoji
mo reikalaujantį darbą, šako
tą veiklą. Susumuoja praėju
sių metų veiklą, kur reikia,
minusus ir pliusus prideda, o
kai prieina prie dienų skai
čiaus, taip, rodos, ir pasigirsta
senųjų laikų jaunų ūkininkai
čių dainos žodžiai: „Mes išei
nam į darbą didį — mums ir

darbo dienų per mažai". Kun.
Kijauskas, SJ, vieno BALFo
suvažiavimo metu, išklausęs
BALFo vicepirmininko Albino
Dzirvono pranešimą, kaip šal
pa surenkama, paruošiama iš
siuntimui, detales paryškin
damas skaičiais, kitos dienos
invokacijoje tuos idealistus
balfininkus pavadino šventai
siais.
Kitais metais tokie susibū
rimai, muzikui Faustui Stroliai vadovaujant, giesmėmis
apvainikuojami, išgiedant vi
sas kalėdines giesmes, nuo

Kūčių vakarui skirtų, keliau
jant Trijų Karalių keliais. Šį
kartą Fausto Strolios nebuvi
mas sukėlė visiems rūpesčio,
nes jis buvo pasižadėjęs, ir
taurus iš tauriausių, laikėsi
žodžio. Ieškodami tuščiai ne
suradome. Pasirodo, jis atliko
kitą artimo meilės darbą —
rūpinosi staiga mirusio drau
go laidotuvėmis.
Giesmes išgiedojo šypsena.
O tų šypsančių veidų buvo
daug, gal apie šimtinę, gal ir
daugiau. Tai lyg didelė šeima,
didelio būrio šeimų tarpe.
Visus susirinkusius sveikino
ir dėkojo BALFo centro pirmi
ninkė Maria Rudienė — pati
su vyru inž. Antanu, idealiz
mo tvirtovės statytoja... Jos
gražias, patriotines ir pras
mingas mintis išsakant, įgim
tą sidabrinį balsą temdė at
sivežtas iš Lietuvos gripas ir
užkimimas. Visus stebino, kad
Maria ir Antanas Rudžiai,
kun. Jonas Kuzinskas, darga
notu rudens metu skrido į Lie
tuvą BALFo reikalais. Bet
jiems, Vaižganto žodžiais ta
riant: „Nors tu juoda ir purvi
na, bet tu mano mylimiausia
Lietuvėlė!.."
Pobūvio pradžioje ir gale
prasmingas invokacijas išsakė
kunigai — Jonas Kuzinskas,
Jonas Juozupaitis. Duok Die
ve, kad kilniais darbais nu
šluotame ir 2000 metais skir
tas 365 dienas.
Vyt. Kasniūnas

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI

rų ir institucijų skaičius su
mažėjęs, jų įtaka lietuvių gy
venime labai didelė. Tiek Jau
nimo centras, tiek Pasaulio
lietuvių centras yra mūsų
kultūrinio gyvenimo ašys.
Abiejų centrų tikslas — lietu
vybės išlaikymas kultūringoje
atmosferoje. Čjįa vietą randa
lituanistinės mokyklos, archy
vai, organizacijos, fondai ir t.t.
Šių centrų išlaikymas reika
lauja didelių finansų ir dauge
lio pasišventusių žmonių dar
bo. Malonu, kad mūsų visuo
menėje tokių žmonių dar atsi
randa, kurie tikrai daug va
landų, dirbdami be užmokes
čio, atiduoda šioms instituci
joms. Jeigu šiems asmenims
būtų mokamos j ų profesinės
algos, mūsų institucijos vargu
išsilaikytų Dėl to skaudu ir
nesuprantama, kai šie centrai
puolami. Nuomos per didelės!
Skelbimai laikraščiuose per
brangūs! Fondai per mažai pi
nigų duoda! Susidaro vaizdas,
kad mes nežinome, arba pa
mirštame, kaip šie centrai ir
visos lietuviškos institucijos
išsilaiko.
Amerikos lietuvių centrai,
laikraščiai, žurnalai, bažny
čios, fondai nėra remiami nei
Lietuvos, nei Amerikos val
džios. Jų išlaikymas yra Ame
rikos lietuvių rankose. Pavyz
džiui, Jaunimo centrą išlaikyti
kainuoja bent 150,000 dol. į

GREIT PARDUODA

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

ORCJTTal M • M
MKPMMa-TlaV

rmaummma
IR GYVYBES DRAUOMAB.
Agentas Frank Zapoks ir O * Mgr Auka*
S. Kana kafca aetuviakai.
FRANKZAPOUS
32081/2 Wsat96th Street

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

Tei. (706) 4244664
(773)581-6664
ATTENTIONIMMIGRANTS!
Canada is accepting applicants for
Pwminwit Rrirttkpci*
For free information call:
1-773-282-9500.
GTS concentrating in imnugration to
Canada
www.redeusa.com
SFA<>Y<>

vynsun
7M-9tl-f343 aaj.
GEDIMINAS
PRANSKEVIČIUS
užpildo pajamų mokesčių
formas. (Accounting Tax
Services). Pageidaujant,
atvyksta j namus.

CONSIRUC1ION

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir
virtuvių įrengimas; priestatai:
keramikos plyteles; 'skfngs*,
"soffits", •decks". "gutters*. plokšti
ir "shingle" stogai; cementas,
dažymas. Turiu darbo draudimą.
• S.Benetb. M 630441-1912..

Štai keletas greitai pagaminamų
valgių receptų ii senosios
Lietuvėlės!
30 receptų — už 10 dolerių!
Siųsti adresu: Rima Jlros

Išnuomojamas
kambarys šeimai
Brookfield, IL.
Tel. 708-485-8276.

201P.O.Box

Plaao.IL 60545
Reikalingi vairuotojai UveUed
stanttnsas ir laiškas. Gali uždirbti
iki $800 j sav. Darbas dienos metu
miesto centre. Reikia mokėti
angliškai. Tel. 7687.594-1472.
Palikti žinute lietuviškai.

B»ik«ttng«« t j a j į l f c i kalhanrt«

metus (jeigu nesugesta pečius
arba neprakiūra stogas). Vien
šildymas, elektra, apdrauda
kainuoja apie 90,000 dol. Pas
tatai jau per 40 metų ir re
monto kainos yra milžiniškos.
Šias dideles sumas įsiparei
goja sutelkti centrų tarybos ir
valdybos nariai. Lėšos yra
kaupiamos įvairiais būdais —
nario mokestis, aukos, loteri
jos, nuomos, renginiai. Daug
padeda Lietuvių fondo dosni
kišenė. Jaunimo centrui įsikū
rus, metinis pokylis buvo didy
sis pelno nešėjas. Tais laikais
25 dol. asmeniui, daug kam
buvo poros dienų alga — o sa
lė buvo pripildyta. Daug maty
ti dar tų pačių veidų ir tų
pačių dosnių rankų. Pokylio
kaina dabar 30 dol. Ar organi
zacijom, nuolat naudojančiom
centrą, tai per didelis užmo
kestis sudaryti narių stalą ir
pasidžiaugti puikiu centru?
Kur dingo daugelis tų, kurių
visas gyvenimas sukosi apie
JC? Būtų džiugu matyti ir
daugiau naujųjų imigrantų,
kurie dažnai naudojasi centru.
Nors šypsomės iš dešrų ir ko
pūstų pokyliuose, bet, jeigu,
tai padeda kitiems būti ne tik
gerais lietuviais, bet ir geres
niais žmonėmis, ištiesia pagal
bos ranką artimui, tai tais po
kyliais reikia tik pasidžiaugti.
Per 40 metų nedaug pakilę
ir nuomos. Miesto centre už
komercinę vietą nuoma yra
tarp 20 - 50 dol. už kvadratinę
pėdą. Kitose vietovėse nuomos

LIETUVIŠKOS INSTITUCIJOS IR
FINANSAI
Amerikos lietuviai visada
buvo žmonės tarp dviejų kul
tūrų. Vieni šią dviejų kultūrų
įtaką skaitė negatyvia, kiti
jautė, kad abidvi kultūros pra
turtina jų gyvenimą. Nuo pir
mųjų imigrantų dienų kūrėsi
lietuviški centrai. Augo puoš
nios lietuviškos bažnyčios, vie
nuolynai, mokyklos, spaustu
vės, organizacijų namai. Sun
ku nesistebėti tų neturtin
giausių žmonių Amerikoje
dosnumu.
Ypatinga buvo ir Antrojo pa
saulinio karo imigrantų karta.
Daug kam nebuvo pinigų ma
šinoms, dideliems namams,
bet visada buvo pinigų ir dar
bo rankų lietuviškai spaudai,
lietuviškai kultūrinei, moksli
nei bei politinei veiklai, vaikų
mokslui ir kenčiantiems bro
liams Lietuvoje bei Sibire.
Gyvenimas buvo smagus ir
įdomus. Šokom tautinius šo
kius, dainavom, sportavom,
smagiai stovyklavom ir, tik
nuėjus į universitetą, sužino
jau, kad mes esame neturtingi
ir gyvename žemiau neturto
lygio. Mus visus jungė lietu
viška siela. Nesvarbu, kur su
tikdavai lietuvį, jautei artimu
mą. Daug ypatingų žmonių
praturtino mūsų gyvenimą,
kurie, atsisakydami asmeni
nių maionumų, mums visiems
sukūrė įdomų pasaulį.
Nors dabar lietuviškų cent

S K E L B I M A I

vairuotojas, turintis CDL teises
bei mažiausiai 6 mėn. vilkiko
vairavimo patirtį. Skambinti
Audriui, tel.708-205-3323.
irgi siekia kelis tūkstančius
dolerių į mėnesį. 25 dol. mė
nesinė nuoma už kelių kamba
rių naudojimą tikrai yra mini
mali. Organizacijoms, kurios
neturi išlaikyti pastatų, daž
nai lengviau sukaupti pinigus,
kaip centram ir institucijoms.1
Paprastai jų išlaidos yra daug
mažesnės ir lengviau kontro
liuojamos. Mokėdami nuomą,
tik prisidedame prie centro
išlaikymo.
Atkreipkime dėmesį, kad
mūsų lietuviškos institucijos,
centrai, fondai veikia pagal
Amerikos valdžios nuostatus,
reikalaujančius atsakomybės.
Fondai negali skirti pinigų,
negavę finansinės atskaito
mybės. Visi fondai turi išsa
mius reguliaminus, pagal ku
riuos skirstomos lėšos.
Jeigu norime, kad mūsų
bažnyčios gyvuotų ir nebūtų
uždarytos, jas lankykime ir fi
nansiškai remkime. Dažnai

„NAUJOJO ŽIDINIO — AIDŲ* GRUODŽIO
NUMERIS

Malonu pastebėti, kad žurnalas vėl lankė mus visus me
tus. Jo lauksime ir 2000-taisiais.
Laiškuose redaktoriui Pau
lius Subačius rašo apie „balvonus ir baletą". Jis kalba
apie senuosius ir naujuosius
paminklus, ypač apie kasdien
akis badantį gyvąjį sovietizmo
paveldą. Rašo apie Grūto par
ką. Trečiam tūkstantmečiui
įpusėjus, paaiškės, kas liko iš
mūsų dienų kultūros pastan
gų: balvonai ar knygos.
Gerai Čečėniją pažįstąs Al
girdas Patackas rašo, kad jau
prieš du šimtu metų rusų poe
tas karininkas nusako ir šiuo
laikinės Rusijos propagandos
kryptį — Čečėnija yra grėsmė
Rusijos vientisumui, tai yra
teroristų ir banditų lizdas. A
Patackas bando rasti atsa
kymą, kodėl karas Čečėnijoje,
santykiai su Rusija, čečėnų istorija, kalba, religija ir tamsio
ji jų pusė, taip pat ir lietuvių
santykiai su čečėnais.
Krikščioniškos klasikos sky
riuje išverstas Antonio Valeriano straipsnis „Gėlė ir gies
mė iš Tepejako (Nipan Mopohua) — Svč. Maruos apsireiš
kimų Guadelupėje istorya".
Nuo Sv£ M. Marijos — Škaplierinė* (liepos 16 d.) iki šv. Onos atlaidų (liepos 26 d ) Lieturoje, pagal tradiciją, Regina Laukaitytė rašo apie
Lietuvos šventųjų vietų likvivykata rugiapjūte. Nuotr. Viktoro Kapočiaus
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Mišių metu surinktos aukos
nepadengia net šilumos kai
nos. Nei centrai, nei bažnyčios
nebus mūsų, jeigu mes jų ne
išlaikysime,
y
Skaitykime ir remkime lie
tuvišką spaudą. Tie, kurie sa
ko neskaitą lietuviškos spau
dos, nes jiems ji neįdomi, pri
pažįsta, kad spaudos neskaito.
Pradėję naują tūkstantmetį,
ir toliau tęskime seną lietu
višką
dosnumo
tradiciją.
Džiaukimės savo lietuvišku
mu, praturtinusiu mūsų gyve
nimą. Remkime savo instituci
jas ir pozityviai vertinkime
tuos, kurie joms sąžiningai
darbuojasi.
Dalyvaukime Jaunimo cent
ro narių susirinkime!
Jaunimo centro metinis na
rių susirinkimas įvyks vasario
20 d., sekmadienį, 11 v.r. Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje. Visus narius ir norinčius
įstoti į Jaunimo centro narių
eiles, kviečiame dalyvauti.
RL
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davimą sovietiniu laikotarpiu.
Vaida Kamuntavičienė patei
kia straipsnį — „Jonušas Rad
vila: išdavikas ar tėvynės
mylėtojas?" Kristina Mitalaitė
— viduramžių meno tema
„Meno objektas Sugerio rai
tuose ir dieviškoji Teofanija".
In Memoriam — apie tėvą,
Antaną Bučmį, OFM —
„Skausmo žmogus".
Religijos skyriuje plačiai ap
rašytos „Lauktuvės iš amžino
jo miesto". Kultūros skyriuje
iškeltas klausimas: „Kas yra
Kainas?" Visuomenės skyriuje
— amžinai nesibaigianti pro
blema su „Williams". Kęstutis
Girnius gvildena klausimą:
„Ar yra pilietinė visuomenė
Lietuvoje?" Kultūros ir žurna
lų kertelėje — Vilma šepetienė recenzuoja H. A. Čigriejaus novelių knygą „Vieškeliukas pro dobilus". Naglis Kar
delis aptaria T. Aleknienės
„Sielos dermės — filosofinės
graikų etikos apybraiža" („Ai
dų" leidinys). Irena Skurdenienė nagrinėja „R. Koteniauskienės „Retorika — * •
kalbos stilistika". Indrė 2ekevičiotė recenzuoja naują V.
Kubiliaus knygą „Jonas Ais
tis".
Henrikas Kudreikis
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tikėjo, kad Lietuva vėl atgaus
nepriklausomybę. Vienas ge
riausių to pavyzdžių aprašy
tas yra Gasparo Veličkos.
1959.IV.29 d. „Naujienose" iš
1911. VIIL 29— 1969. H. 2 .
spausdintame straipsnyje. Čia
pateikiu ištrauką iš jų pasi
atkurtame dainų ir šokių an kalbėjimo 1943 m. Kaune nuo
samblyje, kartu su Gasparu Žaliakalnio žvelgiant į pakal
Velička pastatė montažą „Šie nėje sruvenančią Nerį. Velička
napjūtė", gastroliavo Lietuvos šitaip prisimena: „Prie manęs
miestuose ir miesteliuose. prieina Leškys. Ilgai stebi I
1944 m. su šeima pasitraukė į nuostabų vaizdą, paskui sako:
Vokietiją. Gyvendamas Augs
— Tai matai, kokia mūsų
burge, karo išvietintųjų lietu žemė, kurią amžiais drasko
vių gimnazijoje mokytojavo ir rytai ir vakarai. Bet šį kartą
vadovavo chorui. JAV kariuo jie neištesės, neužteks jiems
menei suorganizavus išvie rankų, nes mus jau kitokius
tintųjų asmenų pagalbines rado. Šimtmečiai praeis, bet
darbo kuopas, Mečislovas jose jie neišknis iš šios žemės
dirbo sunkvežimio vairuotoju mūsų šaknų. Jie dabar susidu
Mečislovas LeftkeviCius— Laikys. ir vėliau — koncertmeisteriu ria su mūsų mokslininkais,
Jau keturiasdešimt metų su JAV karininkų klube, Nebras- menininkais, su muzikais ir
kako, kai pianistas, muzikas, kos valstijoje. Čia iki mirties poetais. Amžiais čia nenutils
mokytojas, vargonininkas ir vadovavo Omahos lietuvių poetų giesmės. Jie prarado
chorvedys Leškys — Leškevi- chorui „Rambynui" ir vargoni ginklą su tokia tauta kovoti.
čius, vos 47 metų iškeliavo ninkavo Šv. Antano lietuvių Plėšte jie dabar išplėštų tuos
amžinybėn. Jo tėvas Mykolas parapijos bažnyčioje. Su šiuo du laisvus dešimtmečius iš
Leškevičius buvo notaras, choru rengė koncertus, statė mūsų širdžių. Bet jau vėlu.
smuikininkas, pirmu smuiku muzikinius veikalus, dainavo Juos gąsdino mūsų Kudirka,
griežęs Lietuvos Valstybės Omahos miesto įkūrimo 100— Sasnauskas, Čiurlionis, o da
teatre, Kaune. Motina, Bronė mečio jubiliejinėse iškilmėse, bar juos nusiaubė visa mūsų
Leškevičienė — pianistė. Jie dalyvavo televizijos laidose ir kultūra. Rytprūsiams kėlė vil
buvo Mečislovo pirmieji muzi 1966 m. Pirmojoje JAV ir Ka tis Vydūnas, Jagmaistai ir
kos mokytojai ir daug prisi nados, lietuvių dainų šventėje Dovas Zaunius, atėjęs į mūsų
vyriausybę. Jie pamatė, kad
dėjo prie jo muzikinio išsilavi Čikagoje.
nimo.
Mečislovas Leškys 1934.- ten, po 700 metų dar tebėra
Mečislovas Kaune lankė VH.25.d. Šiauliuose susituokė gyva Herkaus Manto ir Nome
gimnaziją ir baigė Valstybinės su Stefanija Pranculyte. Jie dos dvasia. Su mūsų žeme jie
Konservatorijos
fortepijono susilaukė sūnų Gedimino ir savo alkio neužkiš. Jie nusi
klasę. Studijuodamas konser Algirdo. Mečislovas labai troš gando mūsų kilimo. Jie bijo,
vatorijoje
kino
teatruose ko pasidžiaugti savo sūnų uni kad į šią tautą neateitų an
skambindavo begarsių filmų versiteto baigimu. Deja, jis šį tras Vytautas Didysis. Tik pa
seansų metu. Grojo vargo pasaulį paliko vos ketvertą galvok, kokia jiems negarbė,
nais ir akordeonu. Turėjo la mėnesių prieš vyresnio sū kad šalia jų sienos sušvito
bai gerą muzikinę klausą ir naus universiteto baigimą ir kultūra ir klesti humanizmas,
atmintį. Baigęs konservatoriją kelis metus prieš jaunesnio. kuris patrauks grįžti atskir
mokytojavo Jėzaus Širdies Jo pastangos ir norai išsipildė, tuosius. Štai kodėl baugus
gimnazijoje Kaune, vėliau Ža deja, negalėjo jomis pasi mūsų žodis ir lyrikos pilna
daina. Patikėk, kad tų dviejų
garėje ir Kaišiadoryse. Jo va džiaugti.
dovaujamas Žagarės gimnazi
Mečislovas labai mylėjo savo dešimtmečių mums pavydi vi
jos choras mokyklų varžybose tėvynę Lietuvą ir dirbo jos la si mus apkabinę kraštai".
Ilsėkis ramybėje Mečislovai
laimėjo pirmąją vietą. Dirb bui. 1941 m. dalyvavo suki
damas Vilniaus filharmonijoje lime prieš sovietus. Jis giliai Lešky — Leškevičiau. MGL
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STASIUI VAŠKIUI
mirus, jo žmonai SOFIJAI, seseriai STASEI ir kitiems
artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.
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klasės auklėtojas, lankęsis jų DRAUGAS, 2000 m. vasario 16 d., trečiadienis
namuose.
Po gedulingų šv. Mišių ve
DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ
lionė buvo palydėta į Forest
MIRTIES SUKAKTIS
Lawn kapines, esančias netoli
lietuvių parapijos, ir palaidota
šalia savo prieš keletą metų
mirusio vyro inž. Juozo Truškausko. Mirusioji Elena Truškauskienė su savo vyru dali
nosi visais vargais ir pergyve
nimais. 1944 m. sovietų armi
Atėjai ir išėjai su meile ir šypsena
jai veržiantis prie Lietuvos,
Dabar, rodos, viskas buvo tik viena akimirka...
visa šeima pasitraukė j vaka
Jau suėjo dvidešimt penkeri metai, kai negailestinga
rus. Po karo pasiekė JAV. Čia
mirtis 1975 m. vasario 16 d. išskyrė iš mūsų tarpo Vyrą,
dukterys, patriotiškai išauklė
tos, sukūrė lietuviškas šei
Tėvą ir Tėtuką. Mes visur pasigendame Tavęs! Ilsėkis
mas: Irena ištekėjo už Algio
ramybėje!
Regio, gyvena Čikagoje, Elena
Minint šią skausmingą mirties sukaktį, šv. Mišios už
— už Igno Bandžiulio, gyvena
Velionį bus aukojamos vasatrio 20 d. 10 vai. ryto. Tėvų
Los Angeles.
Jėzuitų koplyčioje Čikagoje. Nuoširdžiausiai
Kun. St. Anužiui atlikus
kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti
prie kapo religines apeigas, vi
siems sugiedojus „Marija, Ma
a.a. Juozą savo maldose.
Elena Tružkauskiene brangino
sentimentalias atminimo dovanas. rija" ir Lietuvos himną, laido
Liūdesyje likusi žmona, dukterys su
tuvių dalyviai buvo pakviesti į
šeimomis;
Lietuvoje seserys s u šeimomis ir
Sausio 18 d. po ilgai truku parapijos salę. Kun. St. Anu
mirusių
broliu
šeimos bei kiti giminės.
sios negalios mirė Elena Truš- žiui sukalbėjus maldą, laido
kauskienė. Rožinis už velionės tuvių dalyviai sėdo prie vaišių
sielą buvo sukalbėtas sausio stalo. Čia mokyt. D. PolikaiMielam vyrui
23 d. Los Angeles Šv. Kazi tienė Ateitininkų Dukterų
vardu
pareiškė
užuojautą
mi
miero parapijos bažnyčioje,
vadovaujant klebonui prel. Al rusios dukterims, jų šeimoms
girdui Olšauskui, kuris pa ir kitiems artimiesiems. Pa
reiškė užuojautą mirusios ar geidavusieji šia proga galėjo
timiesiems. Kitą dieną gedu aukoti „Lietuvos Vaikų vil
mirus, jo žmonai, kolegei JULIJAI KRIKŠ
lingas šv. Mišias aukojo kun. čiai".
Stanislovas Anužis. Giedojo
ČIŪNAITEI, dukrai INGRIDAI, giminėms, arti
Velionei Dievas skyrė ilgą
solistas Antanas Polikaitis ir gyvenimą (buvo gimusi 1901
miesiems ir draugams reiškiame gilią užuojautą.
parapijos choras, vargonuo m.) Liko liūdinčios dukte
Buvę Pabaltijo universiteto kolegos
jant muzikui Viktorui Raliui. rys Elena Bandžiulienė ir
Per mišias lekcijas skaitė Irena Regienė su šeimomis, jų
Kristina Bandžiulienė, velio vaikai ir vaikaičiai. Nuoširdi
nės vaikaičio' žmona. Bažny užuojauta liūdintiems. Tegul
čioje apie velionę kalbėjo, dar gerasis Dievas mirusiai atly
Lietuvoje Truškauskų šeimą gina už patirtus šioje žemėje
pažinojęs, Juozas Kojelis, ku vargus ir už visa, ką ji gero
ris Kretingoje buvo gimnazijos yra padariusi.
mokytojas ir velionės dukterų
Ignas Medžiukas
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną JULUĄ,
dukterį ir žentą INGRIDĄ ir DAVJD SCHECKEL,
Mūsų mielam
jo seseris SEVERĄ JANČIENĘ ir DANUTĘ
GOGELIENĘ ir visus jų artimuosius.

A t A . ELENA
TRUŠKAUSKIENĖ

A. ir G. Armaliai

B. Andrejauskienė
A. Drukteinienė
K. Gaitauskienė

•

Sunhy Hills lietuviai.

A. t A.
STASIUI STRAVINSKUI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą mūsų mielai
sesei BRONEI ir jos šeimai.

J. Jarašienė

Washington'o

Židinietės

M. Miklienė
G. Modestienė
1

•sm

•

•

•

V. Palčiauskienė

MP

E. Purtulienė
S. Salienė

fjšįįįč*-

O. Šiaudikienė

Atidarę 13-kos mėnesių sertifikatą First Personai Banke,

Irena ir Julius Gelaiiai

K. Treimanienė
P. Vaškelienė

» Gausite aukštą nuošimtį, garantuotą 13-kai mėnesių — 6.20% AFY
*Jei bendrai palūkanų nuošimčiai kils, galėsite vieną kartą
padidinti
savo sertifikato
nuošimtį.

„LAIMINGASIS TRYLIKTASIS" užtikrins Jums
trylika pelningų mėnesių!

mirus, žmoną JULYTĘ, dukrą INGĄ ir jos šeimą
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

J. ir B. Taorai

Jūs laimėsite dvigubai!

«a

A. t A.
ANTANUI JANONIUI

St. Petersburg, FL

»

Mylimai Motinai

A. t A.
ANTANUI JANONIUI
mirus, žmoną JULIJĄ su Seimą, seserį KSAVERĄ
J ANČIENĘ su šeima ir seserį Lietuvoje su Seimą giliai
užjaučiame ir kartu liūdime.

Dėt platesnės informacijos skambinkite
Rūtai Staniulienei arba Editai Ziurinskienei.

A. t A.
BIRUTEI SKORUBSKIENEI
mirus, liūdesio prislėgtus grandiečius dukterį RIMĄ,
žentą ALGI, vaikaitį MATUKĄ užjaučiame ir kartu
liūdime.
Jaunimo tautinis ansamblis „Grandis"

Stefa ir Aleksas Jančiai
Brangiam

Prrct —Personai tiam
ButUhtg Personai Banking

RelatkmsMps'"

LOBBY;
15014 S. LaGrange Rd.
Oriand Park, I L ^

BRtt£IZfc
15255 S. 94th Ave.
Orland Park, IL

(in the Oriand Greeni Shopping Center)

(in the InTrust buildmg)

(708) 226-2727

A. t A.
ANTANUI JANONIUI
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iSėjus į Amžinuosius Tėviškės namus, skausmo ir
liūdesio prislėgtą žmoną JULUĄ, dukrą INGRIDĄ
su vyru, gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime.
Romas ir Algis Balčiūnai

A. t A.
VLADUI RACKUI
mirus, mano gili užuojauta liūdinčiai žmonai mielai
GENUTEI, sūnums EDVARDUI ir JONUI,
ALDONAI ir VYTAUTUI Š ARKAMS, gyv. N. Carolina, GENUTEI, tetai PETRONĖLEI ŽEMAITAITIENEI ir jos dukterims — dr. JULIJAI ir dr.
DANGUOLEI, ADAI ROCYTEI ir kitiems gimi
naičiams.

Albina ir Vytas Galinčiai
Zita ir Julius Širkai

Katarina Pečkaitienė
Lemom, IL

J
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ČIKAGOJE IR

Iliir.ois v a l s t y b ė s guber
n a t o r i u s G e o r g e H. R y a n
Vasario 16-ąja paskelbė Lietu
vos diena Illinois valstijoje.
Savo proklamacijoje pareigū
nas rašo. jog sveikindamas su
82-ąja nepriklausomybes su
kaktimi, džiaugiasi lietuvių
pasiekimais ir jų įnašu į vals
tijos gyvenimą ir kultūrą.

Kas naujo

APYLINKĖSE\

Draugo

knygynėlyje

Ne „ p r a v e s t i s u s i r i n k i 
mą", o „vesti s u s i r i n k i m ą " ,
- taip aiškinama kun. J. Vaišnio
paruoštoje
knygelėje
„Praktine lietuvių kalbos var
tosena". Nors knygelė išleista
1985 metais, tačiau beveik vi
sos būdingiausios kalbos klai
dos, minimos leidinyje, aktua
lios ir šiandien. 240 psl. kny
gelėje pateikiamas įvadas, ku
riame užsimenama apie lietu
vių kalbos rašybą, aiškinami
žodžių darybos, sakinių skyry
bos ypatumai, o taip pat abė
cėlės tvarka spausdinami ir
nevartotini žodžiai bei posa
kiai. Taigi - ne „tiesioginiai"
vadovauti darbui, o „tiesio
giai"; ne „fiziniai" stiprus
žmogus, o „fiziškai"; ne
„pramatyti ateitį", o „ n u m a 
t y t i " ir t.t. „Praktinė lietuvių
kalbos vartosena" kainuoja 8
dol., su persiuntimu - 11.95
dol.

B r i g h t o n P a r k o LB apylin
kes Vasario 16-osios minėji
mas rengiamas vasario 20 d.,
sekmadienį. Švč. M. Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos
mokyklos salėje, tuoj po 10:30
val.r. lietuviškų šv. Mišių. Mi
nėjime kalbės „Draugo" vy
riausioji redaktorė Danutė
Bindokienė, meninę programą
atliks „Spindulio" šokėjai, va
dovaujami Rasos Poskočimienės.
S o u t h w e s t S y m p h o n y or
c h e s t r a ieško trijų talentin
gų muzikantų, kurie grotų su
jų orkestru gegužės 20 d. kon
certe. Trys muzikantai bus at
rinkti kovo 25 d. Trinity
Christian College (6601 College Drive, Palos Heights).
Konkurse dalyvauti gali vai
kai ir jaunuoliai nuo 11 iki 18
metų amžiaus, gyvenantys į
pietus nuo Eisenhower greitke
C I e v e l a n d o Dievo Motinos
lio arba Roosevelt Road. Pra
parapijos choro kompaktinė
šymai priimami jau dabar ir
plokštelė - 15 dol., su persiun
ne vėliau kaip iki kovo 15 d.
timu - 1 8 . 9 5 dol.
Prašymus užsisakyti galima,
skambinant tel. 708-802-0686
ir paliekant žinutę. Informaci
ja tel. 708-423-3849.

XI L i e t u v i ų š o k i u š v e n t ė
vyks birželio 30 - liepos 2 d.
Mississaugoje. Kanadoje. Už
sisakyti bilietus ir viešbutį
galite:
javib.org/ssvente/
Naująją „ D a i n a v o s " o k t e 
„ K r e g ž d u t ė " - tai savait
D(>fault.htm>
t o kompaktinę plokštelę gali raštis, Lietuvos katalikų laik
raščio „XXI amžius" leidinys
Muzika
skambės
vai ma užsisakyti „Internete":
javlb.org/oktetas/
vaikams. Laikraštėlis - 8 psl.,
kams! Vasario 24 d., ketvirta
j a m e spausdinami vaikų eilė
dienį. Chicago Cultural Cen- order.html>
ter rengiama speciali popietė
iš armi Ir f o/# raštukai, laiškai, trumpi pa
sakojimai, kryžiažodžiai, juo
vaikams, kurios metu gros
KAZIUKO MUGĖ
kai ir net valgių receptai. Re
džiazo trio ir aiškins vaikams,
HARTFORDE
dakcijos adresas: J . Biliūno
kaip muzikuojama kartu. Ren
Hartfordo skautų ir skaučių 20-15, 4930 Anykščiai, Lietu
ginys vyksjnuo 10:30 val.r. iki
12 vai. Vietas užsisakykite, Kaziuko mugė š.m. kovo 5 d. va.
skambindami tel. 312-670- vyks Švč. Trejybės lietuvių
„ T e c h n i k o s ž o d i s " - Ame
6888. Chicago Cultural Center parapijos salėje, tuoj po 9 vai. rikos lietuvių inžinierių ir ar
įsikūręs miesto centre - 78 E. r. šv. Mišių. Mugėje bus lietu chitektų sąjungos ALIAS lei
Washington Street. Chicago, vių ir anglų kalbomis knygų dinys. 4-ajame 1999 m. žurna
IL 60602. Jėjimas - nemoka apie Lietuvą, lietuviškų lėlių, lo numeryje pasakojama apie
mas.
medžio drožinių, paveikslų iš Kauno Aukštesniąją technikos
gintaro ir šiaudelių, įvairiau mokyklą, rašoma apie YangP a l a i m i n t o j o J u r g i o Ma
tulaičio misijos bažnyčioje sių gintaro dirbinių, marški tze upės Kinijoje hidroelek
šv. Mišios pirmadieniais-šeš nėlių su lietuviškais įrašais ir trinės statybą, architekto E.
tadieniais vyksta 8 val.r., sek kt. Be abejo bus ir visų mė Arbo-Arbačiausko parodą Ši
traukimai, lutėje, Auksučių projekto įkur
madieniais - 9 ir 11 val.r. Gi giami laimikių
rankdarbių
įvairove
gausus tuvių šventę ir kt. Redakcijos
mus kūdikiui, parapijiečiai
prašomi kiek galima greičiau skaučių stalas ir kt. 11:30 v.r. adresas: 7980 W. I27th St.,
pranešti misijos kapelionui ir visi kviečiami papietauti na Palos Park, IL 60464.
susitarti dėl krikšto datos. mų gamybos lietuviško maisto
„ S k a u t u aidą", oficialųjį
Moterystės sakramentui ruo patiekalais, pasigardžiuoti py Lietuvių skautų sąjungos lei
šiantis, reikia pranešti misijos ragais ir tortais. Visi kvie dinį, leidžia LSS tarybos pirkapelionui ir bent prieš ketu čiami atsilankyti, maloniai mija, o spausdina „Draugo"
ris mėnesius pradėti doku praleisti keletą valandų drau spaustuvė. Žurnalo redaktorė
mentaciją. Artimieji taip pat gų ir pažįstamų tarpe ir tuo - Alė Namikienė. Žurnalo pre
yra įpareigoti pasirūpinti ligo pačiu paremti skautišką veik numerata metams - 10 dol.,
nių sakramentu. Išpažintys lą.
oro paštu į užsienį - 40 dol.
WASHINGTON, D C ,
klausomos šeštadieniais nuo
Norėdami užsisakyti žurnalą,
SKAUTAI KVIEČIA
4:30 iki 5:15 val.p.p. arba dėl
rašykite administratorei Albi
JAV sostinės ir apylinkių nai Ramanauskienei: 4613 W.
kito laiko susitariama su ka
pelionu. Pal. J. Matulaičio mi lietuviškoji skautija kviečia vi 106th Place, Oak Lawn, IL
sija įsikūrusi Pasaulio lietuvių sus lietuvius ir jų draugus at 60453-5246.
centre - 14911 127th St., Le- silankyti į š.m. balandžio 9 d.
mont. IL 60439; misijos kape jų - rengiamą Kaziuko mugę.
liono kun. Algirdo Palioko, SJ, Šis metinis renginys vyks
tel. 630-257-5613, prel. Igno Saint Elizabeth's School, 917
• S t a s e B a c e v i č i e n ė už
Urbono tel. 630-357-3698, Ma Montrose Rd., Rockwell, MD.
pildo
pajamų mokesčių (income
rijos Nekalto Prasidėjimo se Kviečiame ir visų lauksime 1
tax)
formas.
Susitarimui kreip
serų tel. 630-243-1070.
vai. p.p. Džiaugsitės atvykę.
tis: tel. 708-403-7334.

SKELBIMAI

Civilinės ir krrffiininnds bykis
6247 8JKaditoAi
Chicago, IL
TeL 77S-776-8700

ToOfreeMhr.l
Darbo Tai. nuo 9 «K iki 6 T.T.
Šefttad.ST.r.ikilr.p.p.
ADVOKATAS

GlHTAItAS P. ČEPtNAS
6*36 M H * na, Cmmm\ n.««»
TeL 773-582-4500
Valandos pagal

ADVOKATAS
Vytenis Liatamiiiikaa
4636W.68Stnat
Chicago, DL 60629
(Skaraai gatvai m » .Draugo")
TaL ro-tt+OlOO.
Tat, m-17-0900,1 aaanart, IL
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J. Pląčas. Medžiagą

ŽVAIGŽDUTE

Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus

siųsti: 3206 W. 65tb Place, Chicago, IL 60629
traukė trumpiausią šiaudą,
turėjo suplauti visus indus.
Po vakarienės einame į baž
nyčią. Ten gieda choras ir tri
mitai.
Grįžę iš pamaldų, mes išvyniojame dovanas, kurios yra
po gražia eglute.
Einame miegoti vėlai, bet
sapnuojame ilgai.
Rolandas Hauser,
Abu Bostono lit. m-los moki
niai.
GALVOSŪKIO N R 71
ATSAKYMAS

klasėje regėsi, kur per pamo
kas sėdėsi.... Pagalvoki, ne
skubėki ir visus vardus atspėki, o iš viso aš turiu net aštuo
netą vardų. Atsiuntė mokytoja
Violeta Pakalniškienė (5
taškai)
GALVOSŪKIS N R 92
Parašykite tokį lietuvišką
linksniuojamą žodį, kurio pas
kutinė raidė būtų i. (5 taškai)
GALVOSŪKIS N R 93

Šiame daugybos veiksme
dauginamasis ir sandauga tuo
ypatinga, kad nė vienas skait
muo nepasikartoja.
GALVOSŪKIO N R 72
ATSAKYMAS
Kalėdų žvaigždėje yra 70 tri
kampių.
GALVOSŪKIO N R 73
ATSAKYMAS
Trys — tris.
MANO VALSTYBĖ
Žodžius himno ai žinau,
Herbą saulėje matau,
O trispalvė vėliava —
Tai valstybė juk mana.
Lietuva garsi nuo seno,
Nes čia karžygiai gyveno.
Nenorėjo jie karų,
Troško laisvės ir darbų.
O kai priešai salį puolė —
Savo kraštą gynė uoliai,
Kad išliktų visados
Vardas mūsų Lietuvos.
Janina Barišauskaitė
MINTYS
PAGALVOJIMUI
Atsimenu savo motinos, mi
rusios ir palaidotos Sibiro plo
tų beribėj, įsakymą — nuro
dymą — patarimą:
„Jonuk, nusileisk jam. Tu
protingesnis ir vyresnis už jį".
Taip sakydavo motina susiki
virčijus man su jaunesniais
broliais, seserimis.
„Jonuk, jam padėk. Juk tu
stipresnis", — pridurdavo kitą
kartą.
Aš dvasioj protestuodavau:
kaip? aš, stipresnis, vyresnis
ir didesnis, turėčiau nusileis
ti jam, silpnam? Man tai buvo
nesuprantama. Tada. Šian
dien aš suprantu.
Šiandien aš suprantu mano
motinos knygomis ir raštais
nemokytos, filosofuos ir pe
dagogikos negirdėjusios, didį,
gražų ir išminties pilną pata
rimą — „nusileisk, pagelbėk".
Nes tu protingesnis ir stip
resnis!
Nusileisk! Pagelbėk! Padėk!
Šis patarimas ne knygose
rastas. Jis buvo perduodamas
kartų kartoms. Gal ii šimtų,
gal iš tūkstančių metų. Jis
neišmoktas. Jis gyventas lie
tuviškų giminių. Jis prakti
kuotas prie lietuviškų senųjų
židinių.
Jonas Matulionis,
Lietuvos ministras,
teisininkas,
visuomenininkas
LIETUVIU TAUTOS
ŠVENTĖ
Dvidešimtame šimtmetyje
Lietuva buvo ilgiau pavergta,
negu laisva. Nepaisant ilgo
pavergimo, lietuviai neprara
do vilties būti laisvais. Ne visa

<

tauta liko ištikima laisvės
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idealams. Tam tikra dalis dva
ATSAKYMAS
rininkų ir bajorų nuėjo tar
nauti svetimiesiems ir engė
savo tautiečius. Kaimo žmo
nės ir prispaustieji baudžiau
ninkai, neprarado savo kalbos,
papročių ir meilės savo žemei.
Jų širdyse ruseno laisvės troš
kimas. Tą laisvės kibirkštėlę
(Brėžinėlis). J tuščius ląngs?
kurstė žymūs šviesuoliai: Ba
liūs
reikia įrašyti gyvių ir- au
sanavičius, Kudirka, Smetona
galų
pavadinimus. Sudarė 6
ir daug kitų. Juos išaugino
klasės
mokinė Inga Vitkutė
Lietuvos kaimas ir jie nešė
iš
Telšių.
(5 taškai)
šviesą į tą kaimą. Atėjus tin
kamam laikui, ta laisvės ki
GALVOSŪKIS NR. M
Žiūrėkite piešinėlį.
birkštėlė tapo didžiuliu laužu,
kuris galingai suliepsnojo Lie
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tuvoje ir nustebino pasaulį.
ATSAKYMAI
Tauta ir valstybė išbraukta iš *
pasaulio žemėlapio, vėl atrado
savo vietą jame. Per trumpą
A. Šv. Rašte žodis balnas
savo žydėjimo laikotarpį pa yra minimas tik vieną kartą
siekė tokios pažangos, kur ki (Kun. 15:9), o apie asilų balnotom tautom reikėjo dešimtme jimą rašoma 12 kartų. R Lie
čių ar šimtmečių. Jei Lietuva tuvių pasakose pupa užaugo
nebūtų buvusi antrą kartą pa iki pat dangaus. C. Visatoje il
vergta, ji šiandien batų viena giausią uodegą turi kometos.
žymiausių pasaulio valstybių. D. Graikų žodis horoskopas
Lietuvis yra darbštus ir kū reiškia laiką stebinančią len
rybingas. Tam kūrybiškumui telę. Astrologų „mokslas", sek
pasireikšti reikia
laisvės. damas šviesulių išsidėstymą
Laisvėn patekę lietuviai už žmogaus gimimo metu, naudo
ėmė žymią vietą tautų encik jant horoskopo lentelę, spren
lopedijose. Kartu ir gaila, kad džia žmogaus likimą. Prieta
tam tikra dalis tautiečių pra ringi žmonės tiki, kad Zodia
rado savo tapatybę ir nuėjo ko gyvulių apskritimas ir ho
tarnauti dėl aukso ir gardaus roskopo lentelė atskleidžia
valgio šaukšto.
žmogaus ateitį. Rimti astro*
nomijos mokslininkai į ast
Redaktorius rologiją žvelgia kaip į nesą
monę! Tikėti į astrologijos
MANO KALĖDOS
burtus Dievas griežtai drau
džia.
E. Graikų žodis Zodiac,
Mano Kalėdos buvo geros ir
linksmos. Aš su šeima ėjau į lotynų Zodiacus, prancūzų
Perskaitykite
bažnyčią Kūčių vakarą. Po to Zodiaaue, reiškia „gyvulių (Piešinėlis).
rebuse
patarlę.
Sudarė
8 kla
mes valgėme Kūčių vakarienę. apskritimą". Jį sudaro įvairios
sės
mokinės
Justina
ir
Kristi
Tą vakarą mes atidarėme dvi figūros arba ženklai, kuriais
dovanas, o Kalėdų rytą ati astrologai dangaus skliautą na Zabielaitės iš Rokiškio (5
taškai)
darėme visas likusias dova dalo į 12 dalių.
nas. Didžiausia dovana buvo
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kelionė į Disney World, kurią
GALVOSŪKIS N R 91
mums dovanojo tėveliai.
Miestą Lietuvos suraski....
A. 1938 m. Vilniuje įvyko
Laima Manomaityt*
Vieną raidę jam numeski, šitą dvikova tarp lenkų karininko
Man labai patinka Kalėdos. žodį pasakysi, o pats pempę Chom-Chomskio ir lietuvio
Kalėdoms mes pradedame pamatysi.... Jeigu raidę dar Prano Žižmaro. Kokį ginklą jie
ruoštis Advento metu, sekma pakeisi, ant ugnies mane už- vartojo šioje dvikovoje? B. Ar
dieniais, uždegdami po vieną kaisi.... O kai raidę man mi yra kas patekęs į dangų nenu
žvakutę. Per Kūčias jau dega trinsi, tai manęs neatsiginsi. miręs? C. Ii kur metalinis pi*
keturios žvakutes.
Ai pavirsiu į vabzdelį, vasarą nigas gavo pavadinimą .mo
Kūčių vakarienę pradedame jis skaudžiai gelia... Jeigu rai neta"? D. Kada buvo įsteigtos
valgyti, kai danguje pasirodo dę prirašysi, spalvų tarpe pa Vilniaus Rasų kapinės? B. Ko
pirmoji žvaigždė. Ant balta matysi.... Dar nubrauki vieną dėl sovietų kariai Vokietijoje
staltiese uždengto stalo yra raidę ir vartoki susižeidęs.... O mėgo nešioti tris rankinius
sudėta dvylika valgių. Mes jei raidę pamainysi, mane žy laikrodžius? Už visus teisin
laužome plotkeles ir prisime dintį matysi, aš visas sodybas gus atsakymus skiriama 10
name šeimos mirusiuosius. Po puošiu ir skaniausių vaisių taškų, o ui dalinius — 5 tai
vakarienės mes iš po staltie duosiu... Jeigu raidę pamainy kai. Atsiuntė kun. dr. E. Ge
sės traukėme Šiaudus. Kas iš si ir dar vieną prirašysi, mane rulis.

