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L~J Tėvynėje pasižvalgius

Vilnius, vasario 24 d. šalių atžvilgiu. Aš, bent šiuo
(BNS) — Prezidentas Valdas metu, tiems pareiškimams per
Adamkus mano, kad, artėjant daug didelės reikšmės ne
Rusijos prezidento rinkimams, teikčiau", kalbėjo V. Adam
daugės šios valstybės politikų kus.
pareiškimų, nukreiptų prieš
Laikinai Rusijos prezi
Baltuos valstybes.
dento pareigas einantis Vladi.Nepamirškime, kad Rusi mir Putin neseniai griežtai
joje prasidėjo arši prezidento kritikavo Latvijos sprendimą
rinkimų kova. Manau, kad pripažinti kaltu Latvijos gy
galėsime išgirsti ir daugiau ventoją Vasilijų Kononovą.
panašių pasisakymų ar net Sausio 21 dieną Rygos apygar
grasinimų", spaudos konferen dos teismas nuteisė 77-erių
cijoje ketvirtadieni sakė Lietu metų V. Kononovą šešerius
metus kalėti už Malyje Batų
vos vadovas.
žudynes
Jis komentavo pastarųjų kaimo gyventojų
dienų RUSUOS politikų pa 1944 metų gegužės °7 dieną,
reiškimus dėl Baltijos valsty kai jo partizanų būrys nušovė
bių. .Jie (pareiškimai — BNS) ir sudegino gyvus devynis gy
ateina ne iš oficialų vyriau ventojus. Šis nuosprendis kol
sybės sluoksnių, o atskirų par kas neįsigaliojo, nes jis ap
lamentarų, kurie ir praeityje skųstas. Rusija V. Kononovą
nebuvo labai santūrus Baltijos laiko antifašistu.

* Vyriausybė .dar kartą
* Lietuvoje veikiančios
politinės organizacijos vie nusprendė atidėti Gyvena
nija 115,000 gyventojų, arba 3 mosios vietos deklaravimo
proc. visų piliečių, teigia „Res įstatymo įsigaliojimą. Tai reiš
publika" (02.24). Pasak jos, kia, kad ir toliau galios iš so
toks skaičius susidaro sudėjus vietinių laikų išlikęs gyvena
visų 27 partijų, kurios daly mosios vietos žymėjimas pi
vaus savivaldybių rinkimuose, liečio pase. Trečiadienį mi
Vyriausiajai rinkimų komisi nistrų kabinetas nusprendė
jai <VRK) pateiktuose duome Seimui pasiūlyti, kad įstaty
nyse apie save. Absoliučiai mas įsigaliotų 2003 m. pra
tarp Lietuvos politinių partijų džioje, nors turėjo įsigalioti
pirmauja Lietuvos politinių šių metų balandžio 1 dieną.
kalinių ir tremtinių sąjunga Toks sprendimas priimtas
LPKTS), vienijant, net 46,500 todėl, kad trūksta lėšų gyve
narių. Seime daugumą turinti namosios vietos deklaravimo
Tėvynės sąjunga pagal narių sistemai sukurti. Įstatymui
skaičių nuo LPKTS atsilieka įgyvendinti reikia kompiute
beveik tris kartus — organiza rizuotų darbo vietų, sujungtų
cija vienija 16,419 narių. Po išskirtinomis ryšio linijomis
puliariausios šiuo metu poli su centrine gyventojų duo
tinės partijos — Lietuvos libe menų baze, ryšio linijų su
Nuotc: Vaidotų geležinkelio stotyje riogso nuo bėgių nuvirtę keturi talpintuvai, gelbėjimo tarnybas renka išsiliejusį
ralų sąjunga (LLS) bei Lietu technine aparatūra, specialio
mazutą, stengiasi sumažinti žalą gamtai.
Gedimino Zilin*ko (Elta) nuotr
vos centro sąjunga (LCS) — sios programinės įrangos.
yra tarp mažiausiai narių tu
Didžioji Britanija
* Vokietijos federalinės
rinčių politinių organizacijų.
spaustuvės
„Bundesdruckegriežtina migracijos LLS teturi 2,000 narių, LCS
rei" atstovai Vidaus reikalų
— 2,305 narius.
'Eitai
taisykles
Vilnius, vasario 24 d. kuro.
ministerijos atstovams prista
Vilnius, vasario 24 d. nėra jokios perspektyvos. Vil* Generalinė prokura tė sutarties dėl naujos asmens
Tačiau „Lietuvos geležinke
(Elta) — Ketvirtadienio popie
(Elta) — Ministras pirminin- tys, kad surengus kokį protesVilnius, vasario 23 d. (Elta) t ū r a perdavė Vilniaus apy
tę Vaidotų geležinkelio stotyje lių" vyriausiasis saugos ins
dokumentų sistemos Lietuvos
kas Andrius Kubilius kreipėsi to renginį pavyks iš vyriaupradėjo dirbti „Lietuvos gele pektorius Vytautas Ramonas — Siekdama sumažinti nele gardos prokuratūrai tirti bu Respublikoje pirminį projektą.
į vidaus reikalų ministrą Čes- sybės išsireikalauti papildomų
žinkelių" specialistų komisija, sakė, kad išsiliejusio kuro tu-, galiai valstybėje gyvenančių, vusio premjero Adolfo Šleže Buvo aptarti naujos asmens
lovą Blažį, prašydamas kartu pinigų, yra bergždžios. Ši vykuri aiškinasi krovininio trau retų būti mažiau. Be to, geros dirbančių ar politinio prie vičiaus ir buvusio Lietuvos ak dokumentų sistemos sukūri
su Generaline prokuratūra iš- riausybė vykdo tikrąją poligamtinės sąlygos leidžia spar globsčio besiprašančiųjų as cinio inovacinio banko (LAIB) mo ir įgyvendinimo tarpsniai,
kinio nelaimės priežastis.
nagrinėti ir įstatymų numaty tiką ir tuščių, tegu ir gražiai
Vaidotų geležinkelio stotyje čiai jį semti. įvykio vietoje dir menų skaičių, Didžioji Brita valdytojo Artūro Balkevičiaus terminai, kitos problemos ir jų
ta tvarka įvertinti asmenų, skambančių, pažadų nei žemprie Juodšilių apvirto keturi ba geležinkelio tarnybos gel nija griežtina migracijos kont baudžiamąją bylą. Taip nu sprendimai, kuriuos siūlo Vo
vasario 23 dieną užtverusių dirbiams, nei kitiems nedalija.
sprendė generalinis prokuro
traukinio sąstato talpintuvai, bėjimo traukinys ir kita pagal rolę.
„VIa Baltica" kelią Panevėžio
Metų pradžioje premjero su- gabenę dyzelinį kurą. Šilum binė technika nelaimės pada
Pasak Lietuvos pasienio ras Kazys Pėdnyčia, išanaliza kietijos atstovai. Naujoji siste
rajone, veiksmų teisėtumą bei sitikime su žemdirbių savi vežis važiavo iš Aukštųjų Pa riniams naikin^..
policijos departamento prane vęs ir įvertinęs priežastis, ko ma, be kita ko, garantuoja as
mens tapatybės plastikinės
galimus įstatymų pažeidimus. valdos organizacijų vadovais nerių Baltarusijos link.
Talpose likusio kuro nute šimo, politinio prieglobsčio ieš dėl byla buvo tiriama ydingai, kortelės įdiegimą. Užsienyje
Pasak ministro pirmininko buvo sutarta, kad kasdien iš
Mašinisto teigimu, šilum kėjimą netrukus po nelaimės kantys užsieniečiai dabar ap nepateisinamai ilgai, pažei
atstovo spaudai Audriaus Ba- valstybės biudžeto ir Privatiz vežis tapo nevaldomas ir nu pristabdė ugniagesiai. Nelai gyvendinami ne Londone, bet džiant Baudžiamojo proceso galiotų tik užsienio pasas, pa
čiulio, taip premjeras reagavo avimo fondo į Kaimo rėmimo važiavo nuo bėgių. Nelaimės mės vietoje budi du gaisriniai atokesniuose Didžiosios Brita kodekso reikalavimus. Gene našus į dabartinį, tik su mo
į Panevėžio rajono ūkininkų fondą bus pervedama po 2-3 metu žuvo elektromechanikas ir gelbėjimo automobiliai — nijos rajonuose. Be to, Migra ralinė prokuratūra įpareigojo dernesnėmis apsaugos prie
monėmis. Jei žmogus neketi
sąjungos surengtą nesankcio mln. litų, taip sumokant pra Slavomiras Bogden.
ugniagesiai pasiruošę tramdy cijos tarnybos pareigūnams Vilniaus apygardos proku na niekur važiuoti, jam tokio
nuotą renginį, kuriame reika ėjusių metų vasarą vyriau
suteikti didesni įgaliojimai — ratūrą kuo greičiau išnagrinė
Pirminiais duomenimis, iš ti galimą gaisrą.
lauta išmokėti pernai paža sybės pažadėtas, tačiau nesu
jie
gali suimti įtartinus asme ti šios bylos medžiagą ir įvyk paso gali ir visai neprireikti.
V. Ramonas teigė kol kas
trijų apvirtusių talpintuvų pro
Naujieji asmens dokumentai
mokėtas lėšas.
dėtas lėšas žemdirbiams.
dyti ankstesnius teismo įpa atitiktų Europos Sąjungos rei
pramuštas kiaurymes bei įpy negalįs nurodyti nelaimės nis, atlikti asmens kratas.
Premjeras pabrėžia, jog mi Vykdant šį susitarimą, iki
Ateityje už nelegalų užsie reigojimus.
(BNSl kalavimus.
limo angas į aplinką galėjo iš priežasčių ir t'4 aplinkybių,
<BNS>
tingai, demonstracijos ar pike vasario 23 d. už parduotą
niečių
atvežimą
vietoj
galio
tekėti apie 100 tonų dyzelinio dėl kurių žuvo žmogus.
* Lietuvos i r Japonijos
tai yra teisėta žmonių nuo žemės ūkio produkciją bei ki
jančios 7 metų laisvės atėmi diplomatai ketvirtadienį Vil
* Visuotinis neeilinis
monės reiškimo forma tik tuo toms žemės ūkio programoms
mo bausmės D. Britanijoje bus niuje apsikeitė notomis dėl pi
„Kauno
energijos" akcinin
atveju, kai jie rengiami įsta finansuoti jau išmokėta 50
nustatyta laisvės atėmimo liečių bevizių kelionių tvarkos
kų
susirinkimas
pritarė, kad
tymais numatyta tvarka. Tuo mln. litų. Iš viso iki sėjos
bausmė iki 10 metų, taip pat įvedimo nuo balandžio 1 die
miesto
šilumos
tinklai
būtų
tarpu šiam renginiui surengti pradžios, t.y. kovo 15 dienos,
griežtės atsakomybė vežė nos. Ilgiausia buvimo Lietu
išnuomoti
švedų
valstybiniam
Panevėžio rajono savivaldybė vyriausybė sumokės žemdir
jams.
voje ir Japonijoje be vizos susivienijimui
„Vattenfall",
biams 90 mln. litų pernai
leidimo nedavė.
Ženeva, vasario 24 d.
Komitetas pareiškė „didelį
Šiemet D. Britanija jau iš trukmė — 90 dienų be per kuriam tinklai būtų išnuomoti
žadėtų
pinigų,
o
likusi
suma
(BNS) — Tarpparlamentinės susirūpinimą", kad A. But siuntė 154 Lietuvos piliečius, traukos. Lietuvos vyriausybė
Premjeras dar kartą pri
mena, jog'su šia vyriausybe bus išmokėta iki liepos 1 die sąjungos Parlamentarų žmo kevičius jau dvejus metus ne nelegaliai gyvenusius ar dir dar 1994 m. panaikino vizų 15-kai metų. Per tą laiką jų
gaus teisių komitetas pareiškė gali naudotis parlamentaro busius šioje valstybėje. Beje, režimą Japonijos piliečiams, modernizavimui planuojama
kalbėtis ultimatumų kalba nos.
„didelį susirūpinimą", kad ka įgaliojimu, ir jo "inkėjai dėl to vyrų išsiunčiama dukart dau tačiau į Japoniją vykstan skirti per 81 mln. dol.
* Vilnių užplūdo padirb
lintis Lietuvos Seimo narys „neteko teisės dalyvauti vi giau nei moterų. Beveik pusė tiems Lietuvos piliečiams iki
ti 50 litu banknotai, rašo
Audrius Butkevičius negali at suomeninių rekalų tvarky (48 proc.) visų išsiųstųjų Ang šiol vizų reikėjo.
„Respublika" (02.24), į kurios
likti parlamentaro pareigų, ir me".
Komitetas
pareiškė lijoje gyveno ne ilgiau kaip 6
redakciją
šią savaitę jau krei
*
„Elektros
tinklams"
Vilnius, vasario 24 d. »š žydų kultūrinio ir religinio pareiškė viltį, kad jam bus su „stiprią parama" A. Butke mėnesius, 25 proc. — iki 1 me
pėsi
keturi
žmonės, kuriems
Vilniaus
savivaldybė
perve
vičiaus pateiktam malonės tų, iki 2 metų — 16 proc., o 11
(BNS) — Nacionalinėje Marty- konteksto, žydų suvokiamas teikta malonė.
sukčiai
įbruko
50 litų vertės
dė
600,000
litų,
todėl
elektri
no Mažvydo bibliotekoje sau- kaip įžeidžiantis", sakė Ž.
Komitetas taip pat paprašė prašymui Lietu/os preziden proc. — daugiau kaip 2 metus.
netikras
kupiūras.
Tačiau pa
kai
atsisakė
grasinimų
iš
gomos vertingos žydų toros Jackūnas. Anot jo, priėmus Tarpparlamentinės sąjungos tui ir „nuoširdžiai tikisi", kad
Šiemet iš Vakarų Europos
dirbti
pinigai
padaryti
iš tik
jungti
energiją
troleibusų
par
tas
prašymas
bus
apsvarsty
gali atgyti naujam gyvenimui įstatymo pataisas, dalis torų generalinio sekretoriaus at
ir Skandinavijos valstybių jau
rų:
perskėlus
pusiau
ir
sukli
kams.
tas
ir
teigiamai
išspręstas,
užsienio sinagogose.
bus palikta saugoti Naciona- naujinti ryšius su Lietuvos
grąžinti 335, per 1999 metus
javus
1
ir
50
lito
vertės
ku
*
Sėkmingai
išlaikiusiu
kad
A.
Butkevič
us
galėtų
tęs
Seimo švietimo, mokslo ir Hnėje bibliotekoje, o kitą dalį vadovybe, kad galėtų atvykti į
- 1,928 Lietuvos piliečiai.
2000 metų problemos (Y2K) piūras. Taip sukčiai iš 51 pa
kultūros komitetas (ŠMKK) butų galima perduoti kitų reli- Vilnių ir surinkti informaciją, ti parlamentinę veiklą.
Apie šį Tarpparlamentinės
svarsto Kilnojamųjų kultūros ginėms bendruomenėms. Pa- susijusią su A Butkevičiaus
* Seimas antradieni egzaminą pasaulio kompiute daro 100 suklastotų litų. Pa
sąjungos Parlaraentaro žmo vienbalsiai patvirtino Lie rių šiemet laukia dar vienas laikius banknotą porą minu
vertybių apsaugos įstatymo sak Ž. Jackūno, taip, nedarant byla.
pakeitimo ir papildymo pro- didesnės žalos kultūros pavelKomiteto teigimu, tokią gaus teisių komiteto nuta tuvos ir Rusijos vyriausybių išbandymas — vasario 29-oji. čių po tekančio vandens srove,
jektą, kuriuo siūloma leisti dui, botų parodyta Lietuvos užduotį jau mėginta surengti, rimą, priimtą komiteto 88-je susitarimą dėl pensinio aprū 2000 metai yra keliamieji, ir popierius suminkštėja. Atsar
perduoti žydų šventąjį raštą gera valia, pagerinti santykiai bet Lietuvos valdžios atstovai sesijoje sausio 23-27 dienomis, pinimo. 71 Seimo narys visuo visuose kalendoriuose, įskai giai tempiant jau prieš tai per
BNS pranešė Lietuvos Žmo tiniame posėdyje pritarė 1999 tant ir elektroninius, vasaris skeltą banknoto kampą, jis
toras — ranka perrašytus ri- su valstybėmis, kur veikia „neatsakė į šį prašymą".
m. birželį Maskvoje pasirašyto šiemet privalo turėti 29 die greitai pasidalija pusiau, pa
tinėlius — žydų religinėms . didelės ir įtakingos žydų reliKomiteto nuomone, genera gaus teisių asociacija.
Specialistai būgštauja, sakoja apie redakcijoje vykdy
Tarpparlamentinė
sąjunga,
susitarimo tvirtinimui. Šiuo nas.
linis sekretorius turėtų susi
bendruomenėms.
ginės bendruomenės.
kad
kai
kurie kompiuteriai ga tą eksperimentą „Respubli
kurios
būstinė
įsikūrusi
Že
susitarimu tikimasi išspręsti
Kaip sakė projekto teikėjas,
ŠMKK pirmininko teigimu, tikti su kompetentingais par
ka". Tuo tarpu Lietuvos banko
ŠMKK pirmininkas Žibartas tokių pageidavimų jau yra lamento, vyriausybės, teisin nevoje, vienija viso pasaulio tarp abiejų valstybių migruo li nepripažinti 2000 metų ke Pinigų ekspertizės skyriaus
Jackūnas, Bacionalinėje bib nemažai gauta iš įvairių val gumo įstaigų vadovais, taip parlamentus, ir Lietuvos Sei jančių asmenų pensinio aprū liamaisiais.
* Ketvirtadienį Kauno vyriausioji žinovė kategoriškai
pinimo reikalus. Iki šiol asme
liotekoje saugoma ir restau stybių, be kita ko, Jungtinių pat su pačiu A. Butkevičiumi mas yra jos narys.
A. Butkevičius 1998 m. buvo nų, kurie iš Lietuvos persike miesto taryba p r i t a r ė mies paneigė, jog galimybė perskel
be liudininkų, jo advokatais ir
ruojama maždaug 270 torų. Valstijų ir Izraelio.
nuteistas kalėti pusšeštų me lia gyventi į Rusiją arba at to suskirstymui į dešimt se ti 1 ir 50 litų vertės kupiūras
Kai kurios jų yra gerai iš
Iki šiol įstatymas numatė, artimaisiais.
tų už pasikėsinimą sukčiauti virkščiai, pensijų skyrimas ir niūnijų. Kaunas bus suskirs byloja jų netinkamą kokybę.
saugotos, kai kurių liko tik kad kilnojamoji kultūros ver
stambiu mastu Šiemet teis mokėjimas tarptautiniais do tytas į Centro, Žaliakalnio, „Tereikia turėti įrankius, šiek
atskiros dalys.
tybė, sutikus Valstybinei pa teisėtai išvežta, atveju.
tiek žinių bei įgūdžių ir gali
Siūloma papildyti įstatymą mas dvejais metais sutrumpi kumentais nereguliuojamas. Šančių. Dainavos, Petrašiūnų, ma perskelti bet kokį popie
Pagal judėjų tikybą pagrin minklosaugos komisijai, gali
dinė torų paskirtis yra apei būti negrąžinamai išvežta iš nuostata, jog vertybes bus no jo bausmes laiką. Ne Pensijos jiems skiriamos pagal Panemunės, Aleksoto, Romai rių", teigė ji.
<Elta>
ginė religinė. Jų, kaip muzie Lietuvos tik mainais, kai ži leidžiama negrąžintinai išvež laisvėje jis jau praleido 28 kiekvienos valstybės vidaus nių, Vilijampolės ir Šilainių
įstatymus. Lietuvos ir Rusijos seniūnijas, kurioms bus per
jaus parodinių ar bibliotekos novai nustato, kad mainais ti, „pripažįstant, kad ypatingi mėnesius.
Pernai Seimo dešinioji dau vyriausybių susitarimas grin duota dalis miesto savivaldy
fondų dokumentų, laikymas gaunama vertybe-neabejotinai rankraštiniai religiniai teks
KALENDORIUS
guma
mėgino panaikinti A džiamas teritoriniu principu, bės užduočių. Seniūnijos ad
gali žeisti tikinčiųjų jausmus. reikšmingesnė Lietuvos kul tai, perrašinėti išimtinai apei
Vasario 25 d.: Alma. Margiris,
parlamentaro kurio esmė — pensijas pagal ministruos viešųjų paslaugų Rasa, Regimantas. Terzijus. Valdove,
Toros turi būti naudojamos tūrai negu atiduodama ver ginei paskirčiai ir su ja iden Butkevičiaus
įgaliojimą,
tačiau
šis bandy savo įstatymus skiria ir moka teikimą, socialinę globą, są Viktoras, Vygintas.
tifikuojami,
bus
naudojami
pa
apeigoms arba laidojamos že tybė, bei kilnojamosios kul
mėje.
tūros vertybės grąžinimo val gal paskirtį tik užsienio ša mas nesurinko pakankamai valstybė, kurios teritorijoje as vartynų tvarkymą, viešuosius
Vasario 26 d.: Aleksandras. Au
muo gyvena.
<BNSI darbus, kapinių priežiūrą. EitaSeimo narių balsų.
„Torų laikymas, išėmus jas stybei, iš kurios buvo ne- lyje, į kurią išvežami".
rime. Izabele, Jogintas. Jonine.

Premjeras žemdirbių
veiksmuose įžvelgia įstatymų
pažeidimus

Traukinio nelaimė padarė
daug nuostolių

Tarpparlamentinė sąjunga
ragina sugrąžinti į Seimą
nuteistąjį

Lietuvoje saugomos toros gali
būti grąžintos žydams
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pavardes ir adreso, nuariami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata
galioja.
issaksto.
DRAUGO prenumerata yra mok
1/2 metu
3men.
MV
_
_
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $115.00
$66.00
$45.00
Tik HstadisBio laida;
JAV
$60.00
$46.00
$33.00
Kanadoje ir kitur (U 8.) .
$66.00
$60.00
$38.00
Utaakant į Lietuvą:
Oro pasta
_ .
$600.00
$260.00
Bspilisriu paštu
$100.00
$66.00
Tik asstsdienio laida oro pastų
$160.00
$86.00
Tik iattadianio laida reguliariu pastai $66.00
Vyriausia redaktore - Danutė BiadoUsaė

PASIRENGIMAS OLIMPIADAI IR
FINANSINIAI IŠTEKLIAI
Lietuvos olimpiečių pasiren
gimo finansinis planas 2000
metų Sidnėjaus olimpinėms
žaidynėms sudarytas, maksi
maliai ribojant visas išlaidas,
tačiau ir jam įgyvendinti
trūksta lėšų. Apie tai vasario
17 d. Lietuvos tautinio olimpi
nio komiteto (LTOK) Vykdo
mojo komiteto posėdyje pa
reiškė programos „Sidnėjus2000" vadovas ir olimpinės
misijos vadovas Algirdas Ras
lanas.
Negavus reikalingų lėšų mo
komosioms treniruočių stovyk
loms, jau sausio ir vasario
mėnesiais susidarė 700 tukst.
litų deficitas. Olimpinės rink
tinės kandidatai gavo lėšas tik
maitinimuisi. A. Raslanas tei
gė gavės valdžios pažadų, kad
padėtis pagerės tik kovo mė
nesį, kai bus pervesta didesnė
suma j Kultūros ir sporto rė
mimo fondą.
Šiuo metu labiausiai pinigai
reikalingi baidarių ir kanojų
irkluotojams stovyklai Izrae
lyje, buriuotojams, irkluoto
jams bei penkiakovininkams.
Visi kiti olimpiniai kandidatai
treniruojasi namuose, išsky
rus dviratininkus, kurie ren
giasi užsienio klubuose jų lė
šomis.
VK komitetui buvo pateik
tas detalus planas, kaip bus fi
nansuojamas olimpiečių pasi
rengimas kooperuotomis lėšo
mis.
Trūkstant pinigų, jau anks
čiau buvo priimtas principinis
sprendimas maksimaliai fi
nansuoti tik pirmąją 34 sporti
ninkų grupe. Jai per Lietuvos
olimpini sporto centrą bus
skirta 2,92 mln. litų.
Kitai 16 sportininkų grupei
numatyta lėių tik maitinimui
— 168 tukst. litų bei 300
tukst. litų per sporto sakų fe
deracijos pasirengimui varžy
boms ir tikimasi apie 100
tukst. litų gauti iš miestų biu
džetų.
LTOK visiems šiems sporti
ninkams kaip olimpinės rink
tinės nariams dar skirs 558
tukst. litų.
13 olimpines rinktinės kan
didatų, kurie dar turi iškovoti
kelialapius į Sidnėjų, LOSC
numatyta 92 tukst. litų, taip
pat 300 takšt, litų per federarijos ir 100 takšt, per miestų
biudžetą bei 53,6 takšt, iš
LTOK.
26 jauniems olimpinės rink
tinės kandidatams, kad jie ne
liktų visiškai „už borto" ir
rengtųsi Atėnų olimpiadai,
numatyta 178 tukst. litų.
Vyrų krepšinio rinktinei pa
sirengimui numatyta lygiai 2
mln. litų.
Olimpinės rinktinės narių
atlyginimas, socialiniam drau
dimui ir eksploatacinėms iš
laidoms bus skirta 3,151 mln.
litų.
Kitos LOSC išlaidos —
mokslinis aptarnavimas (90
tokst.), farmakologinis aprū
pinimas (54 tokst.), skola už
1999 metus (220 tokst.) ir žie
mos sporto šakų finansavimas
(120 tokst.).
Bendra olimpinės progra
mos sąmata — 9,118 mln. litų,
ii kurių 6,815 mln. litų bus
skirta per LOSC, 2,6 mln. —
per federacijas, o 0,661 mln.
duos LTOK.
Didžiausia problema — me
dicinines įrangos ir botino in

ventoriaus dviračių sportui,
baidarių ir kanojų irklavimui
įsigijimas. Tam reikia 792
tūkst. litų, kurių kol kas nėra
iš kur paimti.
A. Raslanas sakė, kad ak
tuali lieka ir atrankos į olim
piadą problema. Mat kai ku
rios federacijos nori žinoti, ar
joms verta siekti olimpinių ke
lialapių, eikvoti lėšas, jei vė
liau olimpinės durys vis tiek
bus užvertos. Tačiau klausi
mas tebelieka atviras, nes fe
deracijos pačios randa būtinų
išteklių atrankos varžyboms.
Programos JSidnėjus-2000"
darbo grupė parengė kriteri
jus, kurie lems bilietą į Sid
nėjų. Pagal juos vietos olim
pinėse žaidynėse jau užsitik
rino tik 27 sportininkai, kurie
įveikė atrankos barjerą ir
1997-1999 metais pasaulio
čempionatuose užėmė 1-16
vietas, o Europos pirmenybėse
pateko į šešetukus. Sidnėjuje
jie turi patekti į pagrindinius
arba B finalus.
Dėl likusių sportininkų ga
lutinį sprendimą turės priimti
LTOK VK birželio mėnesį.
Pirmenybė bus teikiama jau
niems atletams — pasaulio ir
Europos jaunimo čempionatų
nugalėtojams bei prizinin
kams.
(Elta)

„ŽVAIGŽDŽIŲ"
RUNGTYNĖS KAUNE
Vasario 19 d., šeštadienį,
Kauno Sporto halėje vyku
siose Lietuvos krepšinio lygos
(LKL) „Žvaigždžių dienos"
rungtynėse „Lietuvių" rink
tinė be vargo sutriuškino „Le
gionierių" komandą 137:97
(68:51).
Naudingiausiu
rungtynių
žaidėju pripažintas Kauno
žalgirietis Mindaugas Timinskas.
Jono Kazlausko ir Šarūno
Sakalausko
vadovaujama
„Lietuvių" rinktinė, kurios
starto penketą išrinko krep-

Tokią sportine aprangą 2(MKj rrift
olimpiadoj*- deves Lietuvo* ^ Į ^ . r t . i . i

Praėjusių metų Lietuvių fondo golfo žaidynių antra vietos laimėtojai. U k.: Vytas ir Aldona Vaitkai, Rita ir Ar
vydas Karai nekantriai laukia pavasario ir *ugrį|imo prie pamėgto sporto.

GEROS ŽINIOS IŠ HAVAJŲ
Vėl gavome iškarpų apie
mūsų jaunuosius krepšinin
kus, žaidžiančius Honolulu
universiteto rinktinėje. Tai
Dainora ir Nerijus Puidai, ku
rie nuo praėjusio rudens pir
mą kartą tos tolimosios JAV
valstijos istorijoje garsina lie
tuvių ir Lietuvos vardą.
Iš Šiaulių kilusi Dainora,
Havajų universiteto moterų
krepšinio komandos centro
puolėja, dažnai būna geriausia
taškų medžiotoja savo komandoje. Jos rinktinė dalyvauja
JAV VVestern Athletic Cbnference pirmenybėse. Šį sezoną
Dain6ros talka, kaip rašo
spauda rinktinei gali pavykti
iškovoti nugalėtojų titulą. •
šinio mėgėjai, jau nuo pirmųjų
minučių įgijo persvarą ir ją vis
didino. Nugalėtojų komandoje
žaidė šeši „Žalgirio" krepši
ninkai.
Prieš rungtynes vykusį tri
taškių konkursą laimėjo Vil
niaus „Lietuvos ryto" gynėjas
Arvydas Macijauskas, finale
19-16 įveikęs Vilniaus „Saka
lų" žaidėją Virginijų Sirvydį,
kuris pirmajame etape pasie
kė naują Lietuvos rekordą,
pelnęs 24 taškus.
„Oro karaliaus" konkursą
laimėjo taip pat „Lietuvos ry
to" krepšininkas Robertas
Javtokas, o favoritas žalgirie
tis Eurelijus Žukauskas liko
tik trečias. Jį aplenkė ir Dai
nius Miliūnas, kuris vienu iš
savo mėginimų sulaužė krep
šio lentą.

vyksiančioje

Neseniai Dainoros nuotrau
ką išspausdino Honolulu
„Star-Bulletin" dienraštis, pa
minėdamas neeilinius jos pa
sižymėjimus.
Gal kiek daugiau Havajų
spauda rašo apie Nerijų Puidą, žaidžiantį to paties Havajų
universiteto vyrų rinktinėje:
Honolulu „Midvveek" laikraš
tis sausio 12 d. laidoje iš
spausdino' ir visą puslapį
užimantį rašinį apie "Nerijų.ir
jo komandas draugą iš Jugoslavijos ~iFredrag Savovič; jie
yra vieni-> geriausių pagrindtniame penketuke
Čia raiertia, kad Puida, 23
metų amžiaus, kilęs iš Šakių
rajono, yra labai subrendęs, ir
atletiškas: Teigiama, jog jis
anksčiau''yra buvęs bėgiku,
taigi ir dabar krepšinio aikš
telėje jis ' gali bėgioti geriau
negu kiti taidėjai. Taip pat jis
sugeba perduoti kamuolį, nes
jo instinktas yra labai puikus.
Nerijus tokiu būdu komandai
padėjo laimėti rungtynes prieš
Bradley universitetą, kada-jis
pagavo „paklydusį" kitam ko
mandos draugui skirtą ka
muolį ir paskutinėje žaidimo
sekundėje pelnė du taškus.
Straipsnyje yra ir daugiau
gražių žodžių Nerijui. Išspaus
dinta ir nuotrauka, kurioje
Nerijus matomas rungtynių
metu prieš Colorado universi
tetą. Po nuotrauka paminėta,
kad lietuvis yra ir lengvosios
atletikos žvaigždė.
Kiek mažiau vietos tame ra
šinyje skirta kitam užsienie
čiui Havajų universiteto rink
tinės nariui jugoslavui P. Sa
vovič, kuris į Havajus yra per
sikėles iš Alabamos — Birminghamo kolegijos. Ir jis,
kaip skelbiama, yra geras taš
kų medžiotojas.
Beje, medžiagą iš Havajų,
kaip ir anksčiau, mums at
siuntė buvusi Cicero gyvento
ja Bronė Jameikienė, kuri pa
laiko ryši su šia krepšininkų
pora ir „serga" už juos.
E. Šulaitis
ATOSTOGOS
FLORIDOJE
LFK „Lituanicos" pirminin
kas ir pirmosios vyrų koman
dos viena9 iš vadovų Alberto
Glavinskas savaitę laiko pra
leido Floridoje, St. Petersburgo mieste, kur gyvena jo sū
nus ir vaikaičiai. Tuomet Či
kagoje buvo dar gana šaltoka,
tad džiaugėsi malonia šiluma
bei saule tame krašte. Grįžęs į
namus vėl stojo prie darbų ir
nuolatines veiklos futboio klu
be, kuriame jis reiškiasi jau
ne viena dešimtmetį.
Floridoje kiek anksčiau savo
atostogas praleido ir kitas
„Lituanicos" klubo valdybos
veikėjas bei komandos antra
sis vadovas Gediminas Bielskus. Ir jis buvo patenkintas
ten rastu maloniu klimatu ir
kitais Čikagoje neuttinkamais
privalumais.
EA

A. ŠOCIKAS —
POPULIARIAUSIAS
ŠIMTMEČIO
BOKSININKAS
Populiariausiu
šimtmečio
Lietuvos boksininku šalies
bokso federacija išrinko 1953
ir 1956 metų Europos -čem
pioną Algirdą Šociką.
„Ringo džentelmenu" vadi
namas boksininkas šešis kar
tus tapo TSRS čempionu
(1950-1954, 1956), du kartus
pasaulio studentų žaidynių
nugalėtoju (1949, 1953), pen
kis kartus iškovojo Lietuvos
čempiono titulą. 1946-1956
metais A. Šocikas dalyvavo
128 kovose, iš kurių laimėjo
118.
Antrąją vietą šiuose rinki
muose užėmė 1968 metų olim
pinis ir triskart Europos
čempionas Danas Pozniakas,
trečiąją — triskart Senojo
žemyno čempionas ir Tokijo
olimpinių žaidynių vicečem
pionas Ričardas Tamulis, ket
virtąją — Mechiko olimpiados
vicečempionas Jonas Čepulis,
penktąją — 1993 metų Euro
pos čempionas bei pasaulio
čempionatų prizininkas Vita
lijus Karpačiauskas.
Toliau boksininkai išsirikia
vo tokia tvarka: 6. Romualdas
Murauskas; 7. Juozas Juocevičius; 8. Nikolajus Jerofejevas; 9. Algimantas Zurza; 10.
Vytautas Bingelis; 11. Ričar
das Juškėnas; 12. Vidas Bičiulaitis; 13. Algirdas Jančiaus
kas; 14. Rimvydas Bilius; 15.
Ivanas Stapovičius.
(Elta)

ŠVEDIJOS, SUOMIJOS,
BALTIJOS ŠALIŲ
VARŽYBOSE
Suomijoje vykusiose Švedi
jos - Suomijos - Baltijos šalių
lengvosios atletikos varžybose
Lietuvos atstovai iškovojo tris
pirmąsias vietas, tačiau Balti
jos šalių komanda neprilygo
švedams ir suomiams.
Moterų įskaitoje Švedija su
rinko 100 taškų, Suomija —
99, Baltijos šalių rinktinė —
73. Vyrų varžybose komandos
išsirikiavo tokia pat tvarka,
surinkusios atitinkamai 108.5
tšk., 93.5 tšk. ir 69 tšk.
iŠ lietuvių pirmąsias vietas
užėmė Rasa Drazdauskaitė
(1,500 m — 4 min. 17.96 sek.),
Vida Bytautienė (800 m —
2:07.93) ir Mindaugas Pūkš
tąs (3,000 m — 8:09.75).
Antrąją vietą iškovojo Vilija
Birbalaitė (3,000 — 9:29.71), o
trečiąsias — Austrą Skujytė
(šuolis į aukštį — 1.77 m) bei
Audrius Raizgys (trišuolis —
15.41 m).
Asmeninius rekordus page
rino penki jauni trumpų nuo
tolių bėgikai Edita Lingytė
(200 m — 24.96 sek), Linas
Navickas (200 m — 22.24
sek.), Inesa Kliukaitytė (400
m — 56.41 sek.), Raimondas

Moderatorius - kun. Viktoras Biamsstts
• Administracija dirbs kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, hSlsilMiiiieil nedirba.
• Redakcija dirbs kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, isstsilisnisis nedirbs.
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VALDEMARAS
CHOMIČIUS PERMĖS
KLUBE
Permės „Ural-Greit" klubo
vadovai Rusijos vyrų krepši
nio superiygos čempionate įre
gistravo keturis naujus žai
dėjus, įskaitant antruoju tre
neriu šį sezoną Permėje dir
bantį Valdemarą Chomičių.
Pasak vieno Permės klubo
vadovų Sergiej Kuščenko, V.
Chomičius į aikštelę išbėgs
tik kraštutiniu atveju.
„Komandoje prasidėjo trau
mų epidemija, o V. Chomičius,
būdamas 39-erių, yra puikios
formos. Neatmetu galimybės,
jog reikalui esant, jis išbėgs į
aikštelę", — S. Kuščenko žo
džius cituoja dienraštis „Sporto-ekspress".
Be to, „Ural-Greit* komanda
išpirko Kijevo CSKA klubo
vidurio puolėjo Igor Molčianov kontraktą bei laukiama
atvykstant dviejų amerikiečių
— Shawn Higgins ir Thomas
Donnell.
30-mečiams Sh. Higgins ir
Th. Donnell Permės klube bus
skirtas bandomasis laikas, po
kurio sutartys su krepšinin
kais gali būti nutrauktos.
„Ural-Greit" krepšininkai,
kurių gretose šį sezoną žaidžia
Tomas Pačėsa , Rusijos super
iygos antrojo etapo A grupėje
tarp 8 komandų užima antrą
vietą — 5 pergalės ir 3 pra
laimėjimai.
(BNS)
wL^^JANICOS

EUGBYEC Ū6CKB* DOS, P.C.
4e47W.103St.OssLLsTwn.IL
Pirmas apyl. su Northwetacn un-to
ciptomu, tetuvtamt sutvarkys dano*
už pkĖmmą kainą. PacssnUš
primaną absoiufiai purfctuaiat
Susitarimui (kalbėti angbskai)
Tai. 70*422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
'
962SS.7WtAva.,Hs*oryrat.lL i
Tat (708) 588-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kodzie-Ave.

Chicago.lL 60662
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETRBKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055S.RobertsRd,HickoryHlB 1 IL
1 mylia į vakarus nuo.Harlem Ave.

Tat, (708) 566-4055
Valandos pagal susitarimą
BJMUNDASV&NĄS,kLD^S.C.
Specialybė- Vidaus igų gydytojas
Kanams MuvUksj
6S18W.ArchsfAvs.Sts.51r6
CIM
5B&s8aaaa
Vsssndcsps^sussBrirna

ARAS2LIOBA,M.D.
INDRĖ RUDAITIS, OJ).
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Surte 310
Naperville, IL 60563
Tat (830) 527-0080
3825 Hkjhland Ave.,
Tower1,Suite3C
Downers Grove, IL 60515
Tel. (630)435-0120
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FUTBOLININKAMS
NESISEKĖ

Tik dvi savaitės beliko iki
salės futbolo (Jndoor Soccer")
pirmenybių pabaigos. Praėju
sį sekmadienį, vasario 20 d.,
buvo žaidžiamas septintasis
Šių pirmenybių ratas. Deja, jis
„Lituanicos" vyrams nebuvo
sėkmingas. Pralaimėta „Uni
ted Serbs" 2-5. Tačiau ši pa
sekmė nelabai atitinka tikrąjį
komandų pajėgumą.
Pirmame kėlinyje lietuviai
žaidė kovingai ir nė kiek ne
nusileido savo varžovams. To
dėl jis baigėsi taikiai — 2-2.
Tik vėliau prasidėjo nesusip
ratimai, kuriuos iššaukė labai
prastas teisėjavimas. Teisėjas
visai be reikalo sušvilpė mū
siškiui Rolandui Siniakovui
dviejų minučių baudą. Na ir
tada buvo išprovokuoti ginčai,
kurie baigėsi dar didesniu lie
tuvių komandos nubaudimu.
Lietuviams 6 minutes žai
džiant su vienu žaidėju ma
žiau, varžovai pelnė tris įvar
čius ir iškovojo neužtarnautą

pergalę. Tai pripažino ir
„United Serbs" komandos tre
neris, sakydamas, jog lietu
viai buvo lygiavertis varžovas.
Tačiau ir po pralaimėjimo
„Lituanica" pirmenybių lente
lėje liko toje pačioje — 5-oje
vietoje, nes taškus prarado ir
daugumas kitų žemesnėse vie
tose buvusių komandų. Dabar
pirmoje vietoje stovi „Maroons" su 15 taškų .(su šia ko
manda „Lituanica" susikibs
ateinantį sekmadienį, vasario
27 d.). Antroje vietoje „Pega
sus" (14); „United Serbs" (13)
ir „Kickers" (12 taikų). Mū
siškiai, kaip minėjome, stovi
penktoje vietoje su dešimčia
taškų. Paskutinėse dvejose
vietose su penkiais taškais ir
trimis
taškais
pasiliko
„Wings" ir „Green-White".
Pralaimėjimas prieš „United
Serbs" atėmė „Lituanicai" ga
limybę varžytis dėl medalių.
Tačiau dar viena pergalė būtų
ne pro šalį, norint pirmenybes
baigti lentelės viduryje. Jeigu
šį sekmadienį prieš „Maroons"
yra sunku tikėtis pergalės,
Turla (400 m — 47.97 sek.) ir tačiau kitą sekmadienį žai
Mindaugas Norbutas (800 m džiant prieš jSchwaben", gali
—1:50.22).
ma iškovoti tris taškus.
(Elta)
fcst

KAIMYNŲ KIEME
BESIDAIRANT • • •
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ
• Dar ilgai „2000-jų m. lietu knygynuose. Kaip žinome iŠ
vio kalendorius" būtų gulėjęs spaudos, apie tai pranešė il
knygynuose ar spaudos kios gametis „Viliųjos" draugijos
kuose ir ne per daug domintų pirmininkas,
habilituotas
išrankius Lietuvos pirkėjus, mokslų daktaras K Garšva,
jei mūsų kaimynai lenkai ne nurodydamas neseniai Lenki
būtų sukėlę triukšmo, dėl joje leistą kalendorių, ku
kelių, gal netiksliai suformuo riame įdėtas prieškarinės
tų, teiginių apie mūsų valsty Lenkijos žemėlapis su Vilniu
bės praeitį ir jos istorinį pali mi ir visu Vilniaus kraštu.
kimą. Kol valdžios vyrai ėmė Tokių netikslumų, tenden
si griežtų priemonių kaltinin cingų istorijos vertinimų ar
kams nubausti, kalendoriaus net sąmoningų klaidų, sura
paklausa kaipmat padidėjo. sime ne vien tik vietinio po
Tačiau netrukus pirkėjų susi būdžio lenkiškuose žurna
domėjimą nutraukė pernelyg luose, laikraščiuose ar trum
rūstus teisėsaugos pareigūnų palaikio naudojimo leidiniuo
sprendimas, iki teismą už se, kaip kalendoriai. Jų gausu
draudęs platinti
netikėtai ir rimtuose leidiniuose, mok
išpopuliarėjusi
kalendorių. slo knygose, vadovėliuose, net
Gerai, kad nors taip kaimynai meno ir dailės kataloguose.
lenkai skatina kiek apkiautu- Juose net ir patyrę Lenkijos
sius lietuvaičius sugrįžti prie istorijos žinovai, pripažinti
savo krašto istorijos bei jos mokslininkai bei tyrinėtojai,
palikimo.
nevengia tendencingų formu
Ką bekalbėti, bet mūsų tau luočių ir net iškreiptai vaiz
tos tūkstantmetėje istorijoje duoja Lietuvos istorinę pra
pasiliko dar daug neatsakytų eitį, klaidingai aprašo ir pa
klausimų, neišaiškintų faktų, teikia istorinius įvykius. Kad
neužfiksuotų ir neįvertintų t u 0 įsitikintume, užtenka papraeities įvykių, neužrašytų sivaikščioti po Lenkijos užatsiminimų ir neišleistų isto- sienio ar „Polonijos" knygyrijos knygų ar vadovėlių. Ga- n u 8 i r bibliotekas, pavartyti
lime sakyti, kad mūsų istori- l e n k u istorinę literatūrą, knykai tik dabar pradeda rašyti fc*38' vadovėlius bei kitus leididžiąją
Lietuvos istorijos dinius. Ne itin objektyviai
knyga, ja papildydami vis lietuvių istoriją nušviečia ir
naujais
duomenimis, svar kai kurios JAV lenkų radijo
biais faktais bei įvykiais. Pri laidos. Verta tik pasiklausyti
simenant, kad Lietuva ilgą istorinių pokalbių šeštadienio
laiką buvo užrakinta istorinės ir sekmadienio rytais per ra
nebūties karceryje, o jos var dijo stotį AM 1030, kad su
das trintas iš visų istorijos va žinotume, jog lietuvių, kaip
dovėlių ir pasaulio žemėlapių, tokių, iš viso nėra buvę. Dar
suprantama, kad dabar ne 1999 m. rugsėjo mėnesį vie
taip lengva įsiterpti į pusšim nas lenkas, atrodytų išmanan
tį metų, ne mūsų pačių rašy tis istorijos mokslą, gal gerą
tą, Europos ir pasaulio tautų valandą įrodinėjo, kad neprik
istoriją. Ne taip lengva pasi lausomos Lietuvos valstybės
vyti ir prarastąjį laiką, naujai įkūrimą 18-19 a. sugalvojo
įrašant atgimusios Lietuvos Rusija, norėdama galutinai
vardą istorijoje," ir pataisyti sunaikinti stiprią ir didelę
užsisenėjusias klaidas, ten Žečpospolitos valstybę.
dencingus vertimus ar vis Tačiau ypač rimtą mūsų su
dažnokai pasitaikančius ne sirūpinimą turėtų sukelti į
tikslumus. Didieji Lietuvos is užsienio kalbas verčiami Len
torikai, net ir paraitytom ran kijos istoriniai, moksliniai lei
kovėm dirbdami, dar nespėja diniai, skirti platinti po pla
užpildyti visų baltų dėmių tųjį pasaulį, užsienio valsty
mūsų ilgametėje istorijoje, o bėse. Kiek daugiau su jais suatskubėję į talką istorijos my sipažinusieji patvirtins, kad
lėtojai vis dar suklumpa ant tokiuose leidiniuose gausu ne
praeities nelygumų ar staigių teisingų vertinimų, istorinių
istorijos vingių. Taip nutiko ir nesusipratimų ar iškraipytų
D. Balsytei, „2000-jų metų lie Lietuvos istorįjos faktų. Ne
tuvio kalendoriaus" sudaryto vengiama juose pabrėžti apie
jai. Jos išleistame kalendoriu lietuvių atsilikimą, nekultū
primityvumą
ir
je tik keli netiksliai suformuo ringumą,
ti žodžiai sukėlė kaimyninių pan..., o Lietuvos valstybingu
valstybių, ypač Lenkijos, poli mas ir savarankiškumas, ga
tikų nepasitenkinimą. Tačiau lime sakyti, visiškai nunei
netrukus paaiškėjo, kad ne giamas arba stipriai sumen
vien Lietuvoje kalendorių su kinamas, pristatant Lietuvą
darytojai ir jų leidėjai savaip tik kaip rytinę Lenkijos val
interpretuoja istorijos įvykius stybės sritį. Štai keletas pa
ar jos palikimą. Ne retenybė vyzdžių iš Čikagos 1999 m
tokie kalendoriai ir Lenkijos vasarą veikusios parodos ,Art

MIRTIS ATĖJO IŠ
MURAVOS
ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS
Nr.25
Mums sekasi neblo
gai, mamytė labai patenkinta, kad mes turime norą
siūti. Per pietus atėjo Stasė. Šliževičienė serga, turi
39* karščio. Stasė ėjo gydytojo šaukti. Su Vanda G.
nuėjau į pirtį. Gerai išsimaudėme. Vienai panelei pa
vogė kojines ir diržą. Yra bjaurių žmonių, šiandien
šalta, tikra žiema, nors jau kovo mėn. pabaiga.
I M I kovo 27, Ketvirtadienis (Rekolekcijos)
Dievas, siela, amžinybė. Tai turi boti mano gyve
nimo tikslas. Ai turiu siekti amžinosios laimės, aš tu
riu ieškoti Jo ir rasiu, aš turiu belstis ir bus man ati
daryta. Taip, aš rasiu ir bus man atidaryta. Viešpatie,
mano Dieve, pasigailėk manęs, gelbėk mane ir atleisk
man. Dieve, Mano Dieve, būk man kelrodžiu, būk
mano vadovu, neleisk man žūti. O Marija, Mano Moti
na, melsk man pasigailėjimo, saugok mane nuo viso
pikto, padėk man būti skaisčiai...
Kunigas per konferenciją kalbėjo, kad laimę galima
rasti tik Dievuje, nieks be jo laimes neturi ir neturės,
žmogaus laimė yra Jis, Dievas.

in Poland 1572-1764" katalo
go. Ją tikriausiai matė nema
tai išeivijos lietuvių. Apie
sparnuotųjų raitelių
šalies
meno parodą buvo plačiai
rašyta išeivijos spaudoje, ypač,
„Draugą".
Siame puikiai išleistame pa
rodos kataloge žinomas lenkų
istorikas Adamm Zamoyski p.
27 rašo: „The Lithuanin nation, pagan until then, was
Christianized and ląrgely
adopted polish language, culture, and law. This initially
loose confederation of two nations was formalied by the
Union of Liublin of 1569. The
State called the Polish Commonweath". Tuo tarpu žino
mesni istorikai pasaulyje,
kalbėdami apie šį lietuvių —
lenkų istorijos etapą, valstybę
vadina Polish — Lithuanian
Republic arba Polish — Lithaanian Commonealth bei kaip
nors panašiai.
Tame pačiame kataloge, kal
bant apie Lenkijos architek
tūros vystymąsi, kaip lenkų
architektūros
meno pavyz
džiai minimos Šv. Petro ir Po
vilo bei Šv. Teresės bažnyčios
Vilniuje, protestantų bažny
čia Kelmėje. Minima, kad
Lenkijos valstybės rytiniuose
rajonuose (in the eastera re
gioną of Polish Commonealth)
buvo statomos didelės me
dinės sinagogos, o totorių
mečetės ir minaretai buvę Slo
nime, Lukiškėse netoli.;.Vil
niaus ir Kružinėnuose (Kruszyniany). Taigi iš to amerikie
čiai turėtų susidaryti vaizdą,
kad Vilnius ir jo apylinkės,
netgi Žemaitijoje esanti Kel
mė — nuo seno buvusi Lenki
jos valstybės teritorija. Su
kuo, žinoma, mes vargu-galė
tume sutikti.
Apžvelgiant lenkų baroki
nio meno vystymąsi ir kalbant
apie lenkų senuosius portre
tus, jų meniškumą, šiame ka
taloge pristatomos Sapiegų ir
Radvilų giminių portretų ga
lerijos. Sapiegų giminės por
tretų viršūnėje Lietuvos di
dieji kunigaikščiai Vytenis ir
Gediminas. Daug kalbama
apie meniškai statytas bažny
čias, pabrėžiant, kad ypatingu
puošnumu išsiskyrė katalikų
bažnyčios ir vienuolynai', pas
tatyti turtingų mecenatų ir
fundatorių lėšomis bei užsa
kymu. Čia ir vėl minima Šv.
Petro ir Povilo bažnyčia-Vil
niuje ir jos fundatorius My
kolas Kazimieras Pacas, pa
čiame bažnyčios
priekyje
įsiamžinęs ir savo šeimos var
dą („Regina paeis funda nos
in pace"). Kataloge plačiai
kalbama apie to meto lenkų
diduomenės kultūrą, jų dvarų
ir rūmų puošnumą, papročius
ir tradicijas, apsirengimą. Pa
minima, kad Radvilų rūmai
Nesvyžiuje turėjo savąjį or
kestrą, sudarytą iš žydų mu
zikantų, o Karolio Radvilos

Danutė

Birtdokienė

McCain traukinys
teberieda
Su šių metų pradžia vis la bernatorius* yrat S»spublikobiau įsisiūbuojant prezidento nas, o ši partija valstijoje turi
rinkimų kampanijai — tiesa, daug šalininkų, kuriems kaip
daugiau respublikonų fronte, tik priimtina gub. Bush, bet
nes jų kandidatai anksčiausiai ne hberali ar net centristinė
susiduria su pirminiais bal MeCa* pofctiss. -*-*•
savimais, daugelis tikėjo, kad
Žinoma, šis pralaimėjimas
neverta laukti didelių neti paskatins Bushįtalkininkus ir
kėtumų. Respublikonų parti jj pati labiau pasistengti, pa
jos simpatijos — ir viltys — siekti tuos, kurie linkę remti
buvo nukreiptos į Texas vals naujas, net kontroversines,
tijos gubernatorių George McCain idėjas. Antra vertus, •
Bush, tad jam, vos pasiskel New York valstijoje.Jkur kovo
bus kandidatu, pavyko ir dau 7 d. vyks artimiausi ^pirminiai
giausia pinigų surinkti. Atsto balsavimai, sąlygos _šiek tiek
vaudamas kone kraštutinei palankesnės „tikraliirespublikrikščioniškajai dešiniajai pu konui", kuriuo saye laiko
sei, pasižymėjęs konservaty Bush. Mat, Michigane balsavi
vumu, gub. Bush tikėjosi ne mus nulėmė tai, kati už Mc
sunkiai laimėti didžiąją dalį Cain balsavo daug demokratų
pirminių balsavimų daugelyje ir neapsisprendusuį',"kuri par
Vasario 16-osios šventėje, vykusioje Cleveland, OH, Dievo Motinos para valstijų, o po to — visišką savo
tija jiems priimtinesnė. Res
pijos salėje pagrindinis kalbėtojas buvo Lietuvos gen. konsulas New Yorke partijos užnugarį didžiajame
publikonai mano, kad šių pro
dr. Rimantas Morkvėnas. Čia jį matome su garbės konsule Clevelande
suvažiavime. Atrodė, kad vis ginių balsuotojų tikslas yra
Ingrida Bubliene. Nuotr. Lino Johansono
kas klostosi sklandžiai, tik pirminiuose rinkimuose iš
privati kariuomenė 1750 m. perdavimą Lenkijai iš Rusijos, galbūt Amerikos žiniasklaida mušti iš žaidimų, aikštės
susidėjo iš 6,000 reguliarių drįstu tvirtai teigti, iki paro buvo nusivylusi: kai rinkiminė George W. Bush, o visuoti
karių. Visgi kyla klausimas, dos Čikagoje 1999 m., niekas kampanija per daug rami, niuose prezidento rinkimuose
ar lenkai neturi Lenkijoje sta Lietuvoje taip ir nebuvo gir žmonės ja nesidomi, nėra savo balsą atiduoti už demo
žurnalistams už ko užsika kratų kandidatą, prieš kurį
tytų bažnyčių, kurias galėtų dėjęs.
pasauliui aprašyti ir pristaty
Visgi būtų įdomu sužinoti, binti. Visi juk supranta, kad McCain tikrai neatsilaikys.
ti? O gal įr didikų Lenkijoje ar kataloge minėti netikslu geriausias ginklas prieš bal
New York valstijos balsa
nebuvo, jei lenkų istorikai mai, iškraipyti istorijos faktai suotojų apatiją — sensacijos.
vimuose kandidatai vaidina
garsina tik lietuvių didikų — — tik asmeniška parodos ren
Po New Hempshire valsti antrinį vaidmenį, neš renkami
Sapiegų, Radvilų, Pacų — gėjų, katalogo sudarytojų, joje vykę pirminiai balsavimai
šeši delegatai, kurie valstijai
nuopelnus bei palikimą?
straipsnių autorių, ar ir Len padėtį pasuko įdomesne link atstovaus partijos suvažiavi
Šioje lenkų meno parodoje kijos valstybės nuomonė? Juk me: juos laimėjo ne treorge VV. me. Valstijos gubernatorius
galėjome apžiūrėti ne vieną kataloge spausdinamas Lenki Bush, o sen. John McCain. George E. Pataki (kaip ir
istorinę ir/neno vertybę, prik jos prezidento A. Kvašnevskio Tiesa, jis jau anksčiau buvo Michigan gub. Engler) yra pa
lausiusią -.Lietuvos Didžiajai sveikinimo žodis, o į parodos metęs Texas gubernatoriui lankus George W. Bush kandi
Kunigaikštystei, jos didikams garbės komitetą įrašytas ir iššūkį, bet tą juk darė dar keli datūrai, tad nesunkiai surado
ar jų rūmų ir dvarų kolekci Lenkijos Užsienio reikalų mi kandidatai — vieni su dau nemažą būrį kandidatų, iš
joms bei rinkiniams. Daugelį nistras Bronislovas Gereme- giau galimybių (ir pinigų), kiti kurių balsuotojai galės pasi
jų dar ne taip seniai, tik prieš kas, Lenkijos Kultūros mi beveik be jokių. Taip ir turėtų rinkti. Sen. McCain žmonėms
Antrąjį pasaulinį karą, lenkai nistrė Joana-Nazarova ir kt. būti demokratiniame krašte. čia sunkiau sekėsi, tad ir pir
išsigabenoj t Lenkiją. Labai atsakingi šios valstybės parei Į Amerika — ne sovietų imperi minius rinkimus New York
galimas daiktas, kad tarp tų gūnai. Nejaugi niekas ir ne ja, kur balsuotojai vienbalsiai valstijoje kumeti jam mažai
daiktų buvo ir Vilniaus ka paklaus, kaip čia taip atsitiko, išrenka (dabar ta sistema . gąiimybių. '" . ^
ZZJ
tedros lobyno vertybių. Apie kad Lietuva tapo tik „Polish atgaivinta Rusijoje) vienintelį
Tačiau,
nepaisant
respubli
tai atsargiai užsimenama pa Commomvealth" rytine pro pateiktą kandidatą. McCain
konų
nepasitikėjimo
Michigan
rodos kataloge, apie tai daug vincija?
atvejis daugelio buvo laikomas
yra rašę mūsų išeivijos istori
netikėtu
meteoro blykstelėji demokratais ar neapsispren
Na, gal jau užteks to nelai
kai. Bevartant katalogą, pa mingo lietuviško nuolaidumo, mu. Kad ilgiau ta šviesa iš dusiais, balsavusiais už John
aiškėja, kad 1924, 1925, 1928 turėkime šiek tiek savigarbos liktų, netikėjo nei gub. Bush, McCain. galima šiuo atveju
m., o gal ir vėliau, Lenkija iš ir pasijuskime valstybe, o ne nei respublikonų partijos šu įžvelgti ir pozityvų ženklą:
sovietinės Rusijos atsiėmė ne svetimos valstybės rytine pro lai. Tačiau patikėjo pats sen. sen. MfcCain parodė, kad suge
mažą Lietuvos Didžiosios ku vincija. Siekiant geros kaimy McCain. Kartą „įkišęs koją į ba peržengti partines užtva
nigaikštystės didikų palikimą, nystės ir tarpusavio bendra pravertas duris", jis ir jo talki ras, o tai labai svarbu prezi
kurį įvairiais laikais iš Lietu darbiavimo, nepakenktų ge ninkai pradėjo dėti vis dau dentui, kuris kartais susidu
vos buvo: užgrobusi ir pasi ranoriškumą ir objektyvumą giau pastangų, kad laimėji ria su griežtai pagal partines
savinusi carinė Rusija. Apie rodyti ne tik lietuviams, bet ir mas pasikartotų ir kitose vals linijas pasidalinusįuJSenatu ir
Atstovų rūmais. Tas buvo
tai minima daugelyje katalogo lenkams. Gal ir kaimyninės tijose.
ypač ryšku dabartinio prezi
vietų. Kuo gi remiantis sovie Lenkijos politikams, mėgstan
Netrukus South Carolina dento kadencijos metu: keletą
tinė Rusija perdavė Lenkijai tiems dėl smulkmenų dažnai balsavimai atnešė nusivylimą,
kultūrinį, istorinį ir meninį patriukšmauti prieš besidai bet McCain atsigriebė Arizo kartų net geriausi projektai
palikimą? Juk dar nuo 1918- rant į kaimynų lietuvių kie noje ir Michigan valstijoje. Dėl atmesti, nes juos pasiūlė opo
jų Lietuvos vyriausybė ir ats mą, vertėtų nors akies kam Arizonos mažai kas abejojo — zicinė partija.
kiri jos kultūros darbuotojai, pučiu žvilgtelėti ir į savąjį...
Kadangi prezidentiniai rin
juk senatorius jai atstovauja
ypač Pauiius Galaunė, rūpi
kiniai
vyks tik rudenį, o kol
Vašingtone, o Michigan... Res
nosi carinės Rusijos laikais
kas
demokratų
kandidatai lai
* Per tėjus metus Lietu publikonai, ypač George Bush
išvežtų vertybių grąžinimu vos biudžeto lėšos, skiria rėmėjai, dar ir dabar, kelioms kosi nuošaliau, tarytum leis
Lietuvai, tačiau daugeliu at mos būstui įsigyti ir gyvena dienoms po pirminių balsaimų dami ..respublikonams tarpu
vejų pastangos nedavė rezul majai statybai remti, sumažė praėjus, kraipo galvas, mėgin savyje parungtyniauti", iki
tatų. Kaip matome, tuo sėk- jo maždaug 52 mln. litų, o pa dami suvokti, kas atsitiko. rinkimų galime tikėtis ilgos,
min 6 ai pasirūpino kaimyninė ramos laukiančiųjų eilės vis Juo labiau, kad populiarus il karšta retorika persunktos,
Lenkija. Deja, apie vertybių ilgėja.
(Eita) gametis Michigan valstijos gu vasaros.

Namo grįžau su Vanda G. Sutikome Narcizą, ji sakė,
kad buvo mokinių bažnyčioje.
Mama išėjo į Muravą. Aš nutariau pakeisti savo
gyvenimą. Nutariau ieškoti laimėsTHevuje...
O, mano Dieve, padėk man!
i"
1941 kovo SI. Pirmadienis
•

Atostogos pasibaigė. Klasėje vėl linksma, juokas,
išdaigos. Grąžino lietuvių rašomuosius — 4. Man šie
met lietuvių k. sekasi. Už mokslą man nereikės mo
kėti. Mokėti turės liaudies priešai ir buvusieji kapita
listai.
Grįžusi ruošiau pamokas. Aš patenkinta, kad atli
kau rekolekcijas ir Dievas padės man gyventi ma
lonėje. Noriu mokytis lenkų kalbos.
O, mano Dieve, gelbėk mane!
1941 balandžio 4. Penktadienis
Jau penktadienis. Kaip greitai bėga tos dienos! Neto
li šv. Velykos. Pirmai švenčių dienai esu pakviesta su
tėveliais ir Stase pas Viktorįją. Ten bus puikus balius,
linksma, pašoksiu.
Jau pavasaris, bet šalta ir dažnai sninga.
Bolševikiška tvarka, bolševikiškas ir oras.
Dabar labai aptingau, nežinau, jeigu taip toliau bus,
tai neišlaikysiu egzaminų. Pareinu namo, sėdžiu, sė
džiu, vaikštau, vaikštau, ir nieko nedarau. Ii tikrųjų
per mažai save lavinu, neinu nei į teatrą, nei niekur.

Skauda ausis. Vis laukiame vakarėlių, jau nusibodo!
Sabutė serga vėjo raupais, neina į mokyklą. Česiukas
išdykęs, nenori valgyti.. Turiu knygą „Vargdieniai".
Sutinku Narcizą. Ji sakė ryt ateis.
Angele Sarge, saugok, šviesk man!
1941 balandžio 13. Sekmadienis. Velykos
Su mama buvau rekolekcijoje ir prie komunijos. Šie
met šventės brangesnės. Antrą dieną neleis švęsti. Iš
kilmingai papusryčiavome. Česiukas truputį susirgo.
Nuėjau į vaistinę.
Vakar nuėjau su tėveliais ir Stase pas Vikcę. Tru
putį pašokom, nors nebuvo su kuo. Pas juos gyvena
lenkas. Jis man patiko, nes simpatiškas ir malonus.
Padainavom.
Aš patenkinta, tik nepatenkinta, kad nemoku gra
žiai elgtis.
1941 balandžio 16. Trečiadienis
Oras linksmesnis. Buvo rusų rašomasis ir darbeliai.
Šiandien egzaminavo iš kūno kultūros, gavau 10 taš
kų, ko niekad nesitikėjau. Dovydaitytės nepašalino, pa
dėjo visų mūsų prašymas ją palikti. Mano troškimai —
būti sąžininga, gera. Dieve, padėk man. Buvo Stasė. Ji
sakė, kad Vanda jau pradeda žengti blogu keliu. Ji
sako, jei turėtų kūdikį, tai pašalintų jį iš savo kūno.
Jai dabar jau ne gėda. Dieve mano, padėk jai išbristi
iš tos klaikumos!
Kas myli Jėzų, to Jėzus neapleis!

1941 balandžio 21. Pirmadienis
Pavasaris. Purvynas, mano sieloj neramumas, aš no
riu būti gera, bet be Jėzaus negaliu Gerasis Dieve,
padėk man, aš tikrai būsiu gera!
".""
Šeštadienį su Vandute buvome vakarėlyje. Aš apsi
rengiau su juodu sijonuku ir melsva bliuskūte. Vaka
ras nekoks. Galėjau neiti. Tingiu ruošt'i pamokas. Jei
toliau taip bus, paliksiu antriems metams.
Gaila man Vandos P. Vargšas rusas, jis net verkia,
kad paėmė netikusią žmoną. Jis sako, kad tokių kvai
lių nematė. Įkrito į bėdą. Jis gali ją mesti. .
Pavasaris mane veikia, oras švelnus, gaivina, ati
traukia nuo mokslo, bet aš noriu būti tyra,.nepaliesta
gėlė... O Marija. Motina mano. padėk man būti skais
čiai...
JDieve. su Tavim aš laiminga".
1941 balandžio 23. Trečiadienis
Oras rudeniškas, nors jau pavasaris. Mano sielos
būvis neramu^ Man kažkaip neramu, liūdna, baisu,
tuščia. Dieve, aš pasitaisysiu, aš mokysiuos, padėk
man. Be Tavęs aš geidulių ir tuštybių vergė. Bet aš no
riu būti kilnesne ir siekti aukštesniu tikslu. Baigiu
skaityti „Vargdienius", puiki knyga.
Mama buvo mieste, pirko „lelijų pieno" kūno grožiui.
Šiandien esu pasiryžusi paruošti pamokas, gana tin
giniauti.
Sninga, net nemalonu.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, 2000 m. vasario 25 d., penktadienis

LIETUVIU
DETROIT, MI
KOVO 11-OSIOS
DEŠIMTMETIS
Prieš greit prabėgusių de
šimtį metų mes visi stovėjome
ant vieno taško ir nepailsę
laukėme Lietuvos Seimo bal
savimo — laukėme paskelbi
mo Lietuvos nepriklausomy
bes atstatymo. Kai 1990-ais
metais Kovo 11-tą dieną apie
3 vai. p.p. sulaukėme tos ži
nios, mūsų širdys vienu taktu
plake, giedojome Tautos him
ną, kalbėjome „Sveika Mari
ja", putojo sklidinos šampano
taures, net ašaros riedėjo ai
dint JLietuva brangi", taip,
kaip d a r niekada supratome
tų žodžių prasme.
Šį mūsų tautos istorijoje
svarbų Įvykį pažymėti, Detroi
to apylinkių lietuviai kviečia
mi į Kovo 11-osios dešimtme
čio Akademiją — koncertą,
kovo 15 d. 6 v.v. Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre. Prieš pro
gramą bus atidaryta dail. Vytaugo Ogilvio meno paroda. Po
vakarienes, oficialioje dalyje
Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų
ministro
patarėjas
Kęstutis Jankauskas įteiks
Lietuvos Respublikos Gedimi
no ordiną buvusiam JAV LB
pirmininkui
inž.
Vytautui
Kutkui, ir adv. Povilas Žumbakis kalbės Kovo 11-tosios
proga. Meninę dalį atliks iš
kilus Lietuvos solistai Vladi
miras Prudnikovas ir Judita
Leitaitė. Solistams akompa
nuos Nijolė Ralytė.
Sekmadienį, kovo 19 d., 12
vai., taip pat Kultūros centre,
adv. Povilas Žumbakis skaitys
išsamų pranešimą: JLietuvos
istorija, užmirštant sovietų ge
nocidą".
Šiuo patiksliname anksty
vesnį kalbos temos paskelbi
mą, kuris buvo netikslus.
JAV LB Detroito'apylinkės
valdyba maloniai kviečia vi
suomenę dalyvauti abejuose
renginiuose. Šeštadienio Akademijos-koncerto ir vakarie
nės bilietai — 20 dol. Stalus
galima užsisakyti po pamaldų
Kultūros centre. Bilietai bus
gaunami ir prie įėjimo. Sek
madienio paskaita — laisva
auka.
Organizacijos
prašomos
sveikinimus inž. Vytautui Ku
kui ordino įteikimo proga
įteikti iki kovo 11 d. Mykolui
Abariui, 38601 Tuscany Ct.,
Livonia, MI 48154. Tel. 4622457.
R a m u t ė Petrulienė
JAV LB Detroito
apylinkės pirmininkė
PIRMINIAI RINKIMAI
MICHIGAN V A L S T I J O J E
Š.m. vasario mėn. 22 dieną,
vyko Respublikonų partijos
pirminiai rinkimai nustaty
mui, kurio prezidentinio kan
didato atstovai turės progą
dalyvauti ir rinkti respubli
koną kandidatą Philadelphijoje vyksiančiame visuotinia
me suvažiavime. Michigan tu
ri 58 atstovus: 4 8 atstovai pa
rinkti iš 16 kongresinių apy
gardų, o dešimt narių iš visos
valstijos. Vasario 2 iki 8 vai.
vakaro, visi Michigano regist
ruoti balsuotojai, kurių yra
arti 7 milijonai, turi teisę da
lyvauti balsavime. Respubli
konu sąraše ambasadorius Allan Keys, Arizonos senatorius
John McCain ir Texas valsti
jos gubernatorius George W.
Bush. Praėjusi šeštadienį, gu
bernatoriui George W. Bush
laimėjus rinkimus South Caroiina. visos JAV žiniasklaidos
dėmesys buvo nukreiptas į
sniego pasipuošusią Michigan
valstiją, kur dabar laukiama
.950.000 balsuotojų pasisaky
mo. Dieną prieš balsavimą
apklausa rodė, kad abu kandi

TELKINIAI

S K E L B I M A I
ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDUUS PUMPUTIS

GREIT PARDUODA

datai gali laimėti, priklauso
mai nuo rinkėjų skaičiaus.
Texas valstijos gubernatorių
RE/MAX
remia Michigan valstijos gu
REALTORS
bernatorius vokiečių kilmės
0m.(773l SM • SMi
IMMKt7M)42» 7Mt
John Engler, Libano kilmės
senatorius Spencer Abraham
7ū?5355C5735!irsvSKATO§r
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
ir visi kiti respublikonų kandi
RIMAS L.STANKUS
Agentas Frank Zapoks ir Ott. Mgr Aukse
datai.
Arizonos
senatorių
S. Kane kalba lietuviškai.
John McCain remia Michigan
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
FRANK ZAPOLIS
3206 1/2 Weat 95th Street
Senato senatorius Svvartz. Vi
> Nuosavybių įkainavimas veltui
Tel. (708) 424-8654
si trys kandidatai naudojo te
»Perkame ir parduodame namus
(773)581-8654
lefoną, skambino rinkėjams,
> Pensininkams nuolaida
Dėmesio laitp) plovėjai!
televizijos ekranuose matėsi
Reikia 200 akmenų Galima ujdirbu viii
jų reklamos ir skambėjo radijo
KMECK REALTORS
$1000 i savaitę. Darbas pirrod -ieitd.
7922 S.PuleaM Rd.
Sdund. dirbti neprivaloma. Patirtu nebūtina.
laidose. „Amerikos Lietuvių
4365 S-Archar Ava.
Reikia: mokėti Siek tiek angliškai, turėti savo
balso" ir l i e t u v i š k ų melodijų"
auto Dirbama grupėmis po 2-3 asm Tik
radijo valandėlės laidose pats
gyvenamuose namuose, ne dangoraižiuose.
Atvykite šiandien ir pradėkite darbą kovo 1
DANUTĖMAYER
gubernatorius John Engler
d Tel. 63«-724-»7e«, 19W University
prašė lietuvių balsų. Michigan Vasario 16-tos minėjime Detroite. Iš k.: Lietuvos Respublik.* ambasadoriaus Vašingtone žmona J ū r a t e S a k a 
773-284-1900
Lane, Unit F, Lisle Ogden iki Yackiey;
važiuot i pietus iki Ohio; tada j rytu* iki
lietuvių Respublikonų sąjunga lauskienė, Lietuvos Vyčių padalinio „Pagalba U e t u v a i - pimminkė, „Draugo" korespondente Regina .Ju.4aitėJei norite parduoti ar pirkti namus
Academy; kairėn iki Unrrernty
aktyviai reiškiasi .Bush rinki Svobiene ir ateitininkiškoje veikloje pasižyminti visuomenin :ike Birute Bubliene
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji
minės kompanijos veikloje.
Reikalingas angliškai kalbantis
profesionaliai, sąžiningai ir asme
Sekmadien, vykusiame kandi nų" stovyklos ateitis bei prie jaunimas. Daugiau informa pirmininką, aviacijos pik. Do
vairuotojas, turintis CDL teises
niškai patarnaus. Įkainavimas
Įm cijų telefonu suteiks dr. Vida natą Skučą. Gėrėjomės svečio
datų susitikime su savo šali žiūra.
bei mažiausiai 6 mėn. vilkiko
veltui.
Švarcienė arba dr. Marius turiningu gyvenimu, jo veikla,
ninkais Lawrence Technologi
vairavimo patirtį. Skambinti
Window YVashers Needed!
Audriui, tel.708-205-3323.
Laniauskas.
jos universitete, Southfielde,
atliktais darbais ir dalyvavi
4 0 ^ 0 0 per year. We need 100 crews.
D E T R O I T O SKAUTŲ
kalbėjo gubernatorius Bush.
m u Lietuvoje, Krašto A p s a u 
Noaexp. necessary. Will train. Mušt
KAZIUKO MUGĖ
have valid driver's license and trans
gos
ministro
patarėju.
Vasario 22 d. įvykusiuose
Housekeeper needed!
TARPTAUTINIS ŠOKIŲ
portą tion Mušt be fluent in Engiish
Detroito „Gabijos" skaučių
Pik.
Donatas
Skučas
padė
Michigan pirminiuose rinki
L.A. McMahoo Window rVasMng.
FESTIVALIS
Full time; c o m e and go or
kojo Birutei Kožicienei ir LB
Tel. 8M-826-6155.
muose
senatorius
John ir „Baltijos" skautų tuntų tra
live in. Lake Shore Dr.
McCain, demokratų ir neprik dicinė Kaziuko mugė š.m. ko
Š.m. tradicinis tautinių šo valdybai už pakvietimą, pa
location.
Mušt have good
Vyrų ir moterų kirpėja.
vo
5
d.,
sekmadienį,
ruošiama
lausomų balsuotojų remiamas,
kių festivalis vyks kovo 5 d., sidžiaugė šio telkinio lietuvių
Dievo
Apvaizdos
parapijos
references.
Mušt
ansver
in
15
metų patyrimas. Greitas,
laimėjo pirminius
rinkimus.
sekmadienį, 3 vai. p.p. „Pala- nuoširdumu.
Kultūros
centre.
Kviečiame
malonus patarnavimas.
Svečias, įdomus kalbėtojas,
Šiuo laimėjimu McCain surin
English. T e l . 312-255-1919
ce" teatre. J a m e dalyvaus 16
Skambinti Vandai,
ko 46 delegatus iš 58. Iš 97 plačiąją Detroito ir apylinkių tautybių šokėjai. Lietuviams neremiąs Lietuvoje nei vienos
o r 312-255-1197.
proc. rinkiminių punktų rin lietuvių visuomenę atsilankyti atstovaus „Grandinėlės" šokė partijos, vaizdžiai, s u komen
tel. 708-422-6558.
į šį metinį skautų ir skaučių
kimų duomenys rodo:
jai. Rengėjas — jnternational tarais, išsakė dabartinį Lietu S E A T T L E , W A Bush — 6 delegatai, 535,917 renginį. Turėsite progą įsigyti Service Center, k,urio gen. di vos gyvenimą, valdžios parei
SE, Bellevue, kamb. L215.
KNYGOS LIETUVAI
įvairių rankdarbių, išbandyti
balsai, 43 proc.;
rektorius yra Algįa Rukšėnas. gūnus, didelį t a u t o s susi
Nors apie kelionę į Lietuvą
Theo ir Olga Ruys, gyvenan
Keys — 0 del.; 65,048 bals., laimę velykinio stalo laimėji Bilietų kaina 10. dol. asme priešinimą. J i s turėjo progos
galima pasiskaityti knygose,
tys
Bainbridge saloje netoli
muose,
pažaisti
įvairius
žaidi
5 proc.:
niui. Bilietus galima užsisa bendrauti su ministrais, a u k š 
naudingiau yra išgirsti vėliau
metais
McCain — 52 del., 626,422 mus, net parodyti savo suge kyti ir skambinant tel. 216- tais* pareigūnais ir v a r g o žmo Seattle, praėjusiais
sias žinias iš neseniai sugrį
bėjimus golfe. Valgykloje bus
nėmis. Dabartiniams Lietuvos Lietuvos bibliotekoms išsiuntė žusių keleivių. Laukiame J ū 
bals., 50 proc.;
781-4560.
.„.,
politikams, labiau r ū p i savo daugiau kaip 120,000 svarų sų atvykstant. Ruošia Valerija
Nepriklausomi 0 del., 8,822 lietuviško maisto patiekalų,
gardžių
namie
keptų
tortų
ir
nauda, trūksta patriotizmo. knygų. J i e neseniai grįžo iš Sparkytė.
bals. 1 proc.
'? "
pyragų. Bus ir visų, ypač vai
1
Praeis daug metų, kol t a u t a Kauno, k u r svečiavosi 10 mė
Iš 2,066 visuotinio suvažia
PILIEČIŲ KLUBO
Ataskaitinis Bendruome
kų ir jaunimo mėgstami gau
pajus žmonių p a s t a n g a s siekti nesių ir vadovavo knygų skirs n ė s s u s i r i n k i m a s šeštadienį,
vimo delegatų, tapti Respubli
SUKAKTIS
sių laimikių laimėjimai. Atsi
Lietuvai geresnio gyvenimo. tymui. Šių metų kovo mėn. jie balandžio 8 d. vyks Ingos ir
konų partijos kandidatu reika
žada grįžti į Lietuvą dalinti
lankykite. Smagiai praleisite
linga turėti 1,034 delegatus,
Amerikos lietuvių piliečių Baigdamas svečias išreiškė
Gaurių
namuose,
daugiau
knygų;
vėliausią Arūno
sekmadienio popietę, susitik
remiančius
kandidatą.
Iki
klubas balandžio 29 d. minės viltį, kad Lietuvai ateis lai
22216-66th
Ave.
West
Mountsiuntą
sudaro
apytikriai
site su draugais ir pažįsta
š.m.
vasario
22
dienos,
savo 80 metų įsikūrimo su- mingesnis gyvenimas, išaugs
lake
Terrace.
Numatoma,
kad
mais ir tuo pačiu paremsite
naujos, patriotinės
k a r t o s , 20,000 knygų. Ruys šeima j a u dalyvaus Julius Sakas. (Julius
McCain turi 72 delegatus,
išleido t ū k s t a n č i u s dolerių sa
lietuviško skautiško jaunimo * * *
V J L nors tas ir užtruksią.
Bush 61 ir Keys 4. Nepasisa
vo santaupų siunčiant knygas yra 747 lėktuvo lakūnas). Jis
veiklą. Daiktai laimikių len
Po paskaitos Kazimieras Ba
kiusių yra 12. Kovo 7 dieną
į užsienį. J i e norėtų surinkti papasakos apie „Lituanicos"
tynai visą vasario mėnesį sa
rimas paskaitė poeto B e r n a r 
13-koje valstijų vyks rinkimai
D
A
Y
T
O
N
A
B
E
A
C
H
,
F
L
10,000 dol. padengti išlaidas dvynio lėktuvo atstatymą ir
vaitgaliais bus renkami Dievo
do Brazdžionio patriotinės kū
ar suvažiavimai, kurie išrinks
ryšium su knygų siuntomis į savo planus j u o nuskristi į
Apvaizdos parapijoje. Jei Ka
rybos, o choras „Sietynas" ir
613 delegatų. Michigano Lie
PAMINĖJOME
Lietuvą. Su Ruys galima su Lietuvą. Visi lietuviai malo
ziuko mugės reikalu turėtu
minėjimo dalyviai i n t a r p u o s e
tuvių Respublik nų federacija
NEPRIKLAUSOMYBĖS
sisiekti elektroniniu
paštu: niai kviečiami atvykti. Bus su
mėte klausimų, skambinkite
dainavo patriotines, Tėvynę
buvo aktyviai įsijungusi į gub.
ŠVENTE
theolga@aol.com. Theo ir Olga neštinė vakarienė.
Rasai Karvelienei, tel. 248primenančias dainas. Minėji
George W. Bush rinkimo ak
Lietuvos Dukterys ir jų
siekia p r a n e š t i įvairioms or
380-1363. Visi susitikime Ka
mas baigtas choro „Sietyno"
ciją. Michigano gubernatorius
Tenka
"
pasidžiaugti
mūsų
s
v
e č i a i k v i e č i a m i atvykti į
ganizacijoms apie savo veiklą.
ziuko mugėje.
asmeniškai per abi lietuviškų
telkinio lietuviškosios šeimos padainuotomis „Lietuva b r a n 
Lietuvos Dukterų draugijos
radijo laidų programas kvietė
gražia veikla. Čia veikiantis gi", „Lietuviais e s a m e mes
metinę margučių dažymo pa
RENGINIAI
lietuvius balsuoti už gub. C L E V E L A N D , O H
Lietuvių klubas, vadovauja gimę" ir „Žemėj Lietuvos".
moką, balandžio 16 d. (Verbų
Bush. Dalyvavo ir tautinių
Minėjimas paliko malonų
mas Jono Daugėlo? ir Lietuvių
L i e t u v o s O p e r o s s o l i s t ų sekmadienį) 2 vai. p.p. Vieta
grupių atstovai. Šią sueigą fil
RELIGINĖS ŠALPOS
Bendruomenės apylinkės val įspūdį. Jis skyrėsi nuo įpras k o n c e r t a s vyks penktadienį, d a r nenustatyta. Pasižymėki
mavo ir rodė C-SPan II kabe
VAJUS
dyba, gražiai sutardami kas tinių. LB pirmininkas Stasys kovo 10 d., J ū r a t ė s Audėjaitie- te kalendoriuje; kvietimai bus
lio televizijos stotis. Aiškiai
met ruošia valstybinių švenčių Ušackas padėkojo svečiui už nės muzikos studijoje, 4221 siunčiami vėliau.
Metinis LRK Šalpos vajus
matėsi tautiniais drabužiais
puikią paskaitą, Birutei Koži South Hudson, Seattle. Dai
gražius minėjimus
Visos l i e t u v ė s k v i e č i a m o s
pasipuošusi Nijolė Zelwinder. vyks kovo 24 ir 25 d. Šv. Jur
cienei už talką, chorui „Sie nuos bosas-baritonas Vladimi jungtis į Lietuvos Dukterų
Š.m.
vasario
13
d.
LB
apy
gio
parapijoje
ir
kovo
25
d.
kurią gub. Bush pasveikino.
linkė suruošė Vasario 16-to- tynui" ir vadovui už giesmes ras Prudnikovas ir lyrinis draugiją. Tai galima atlikti
Matėsi Arūnas Stašaitis, Bi Dievo Motinos parapijoje. Va sios išskirtinai įdomų minėji bažnyčioje, už dainas salėje ir
mezzosopranas J u d i t a Leitai- metiniame susirinkime, š.m.
rute ir dr. Algis Barauskai. Jo jaus globėjai, lietuvių parapijų mą. Pradžioje lietuviškos šv. visiems prisidėjusiems prie šio
tė.
Pradžia 7:30 vai. vak.
gegužės 7 d., 2 vai. p.p. Vieta
nas Urbonas įteikė gubernato klebonai: kun. Gediminas Ki- Mišios Prince of Peace, Or- gražaus minėjimo rengimo.
S e a t t l e m e n o m u z i e j u j e d a r nenustatyta. Daugiau ga
riui laišką, prašantį į jo užsie jauskas, SJ, ir kun. Juozas mond Beach bažnyčioje. Šv. Pakvietė prie paruoštų vaišių.
Bacevičius.
Religinės
šalpos
veikiančioje
parodoje, „Šiaurės lės pranešti LD pirmininkė
nio
reikalų
užsibrėžimus
Mišias už Lietuvą, jos žuvu Bažnyčioje ir minėjime daly Vakarai septynių
valdyba:
Zenonas
Obelenis,
fotografų Marytė Pareigytė, tel. 360įtraukti paramą Lietuvai, jai
sius laisvės kovotojus aukojo vavo daugiau 80 asmenų.
Antanas
Styra,
Irena
Sušinsnuotraukose",
išstatytos
And 491-1382.
siekiant NATO narystės. Jo
kun. Ričardas Grasso, pa
LB valdyba rinko JAV LB riaus Mikšio fotografijos. Pa
R u o š k i m ė s „ L a n k o " Sei
kienė,
Regina
Šilgalienė,
Auš
nas Urbonas padovanojo ir
moksle j a u t r i a i išsakydamas Krašto valdybai ir Pasaulio roda baigiasi š.m. kovo 12 d.
m
ų s t o v y k l a i , kuri, kaip ir
ra
Babickienė.
Lietuvos vaizdų knygą bei
lietuvių tautos sunkų kelią į Lietuvių Bendruomenei a u k a s
kiekvieneriais
metais, vyks
D
e
v
i
n
t
o
j
i
m
e
t
i
n
ė
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M
a
n
o
„Dainavos" Vyrų okteto kom
nepriklausomybę.
bei
solidarumo
mokestį.
„Kursą"
]
tvių
stovyklavietėje,
k
e
l
i
o
n
ė
į
L
i
e
t
u
v
ą
"
žinių
pa
„TAUPOS"
a
paktinį diską. Bush lėšų telki
Choras, „Sietynas", vado
Buvo surinkta: LB Krašto sikeitimo popietė vyks sekma netoli
Shelton
miestelio,
KOOPERATYVAS
mo vadovas Heinz Practor Al
vaujamas muz. Antano Skri valdybai 250 dol.; P L B valdy dienį, kovo 12d., nuo 1-4 vai. Olympic pusiasalyje. Šiais me
giui Zaparackui prižadėjo įta
Jau penkiolika metų sėk dulio, Mišių iškilmingumą kė bai 575 dol.
p.p. Bellevue Comniunity Col- tais stovykla vyks rugpjūčio
koti gubernatorių remti Lietu
lietuviškomis
mingai veikiantis kredito koo lė gražiomis
J
u
r
g
i
s
J
a
n
u
l
a
i
t
i
s
lege, Landerholm Circle/148th 21-27 d.
vos siekiams įsijungti į NATO.
peratyvas savo narių metinį giesmėmis. Šv. Mišių ska^yAndrius Anužis, 6-os apygar
susirinkimą ir pranešimą tu mųg atliko nuolatinis skaito
dos Respublikonų pirminin
rės vasario 27 d., 11:30 vai. vas Kazimieras Baronas. Pa
kas, turėtų būti atstovu visuo
ryto Dievo Motinos parapijos maldose dalyvavo JAV ir Lie
tiniame suvažiavime ir sekti
didžiojoje salėje. Bankas-koo- tuvos vėliavos, atlydėtos tau
Lietuvos reikalus. Rinkiminiai
peratyvas, turįs nuosavus na tiniais drabužiais pasipuošu
metai įpareigoja lietuvių vi
mus E. 185 St., sekmadie sių moterų — Monkienės ir
suomenę reaguoti savo bal
niais, narių patogumui turi Kreivėnienės.
sais, o Amerikos Lietuvių ta
savo skyrių DMP parapijoje
Po Mišių salėje vyko akade
ryba ir LB Visuomeninių rei
įsirengęs atskiras patalpas, minė minėjimo dalis. LB apyl.
kalų taryba teikti patarimus
kur nariai gali atlikti visus naujasis pirmininkas Stasys
ir nurodymus.
bankinius reikalus po lietu J. Ušackas pasveikino daly
viškųjų pamaldų.
vius. I salę buvo įneštos JAV
ir Lietuvos vėliavos, sugiedoti
„ŠVYTURIO" KUOPOS
JAV ir Lietuvos himnai, susi
SUSIRINKIMAS
REKOLEKCIJOS
kaupimo minute pagerbti tau
JAUNIMUI
tos sūnūs ir dukros laiko są
Šių metų vasario 27.dieną,
vartoje
žuvę už Lietuvos lais
12:15 vai. p.p. šaukiamas
Balandžio 8 ir 9 d. Camp
„Švyturio" j ū r ų šaulių kuopos Corde stovyklavietėje vyks vę.
metinis susirinkimas Šv. An gimnazijos amžiaus jaunimui
Buv. LB pirmininkė B i r u t ė .
Clevelande suruoštame Vasario 16-osios paminėjime svarbi „programos dalis" buvo ir pietūs, kuriuos š v e d a m s
tano parapijos patalpose. Susi rekolekcijos, kurias praves Kožicienė vaizdžiai pristatė paruodė (i* kaires): Kazimiera Perednė, Ingrida .Janušauskaitė. Vida l.abutienė ir Hiena Janušauskienė. Kai
rinkimas svarbus — bus svar kun. Sigitas Žilys. Prašomas šventės svečią, kalbėtoją, JAV salėje publika gėrėjosi m e n i n e proprama. jos darbavosi Dievo Motinos Nuolatines Pagalbos parapijos svetainės
stoma kuopos veikla ir „Pilė- dalyvauti visas to amžiaus LB KV Tarybos prezidiumo virtuvėje, besiruosdamos v i s u s pavaisinti Nuotr L i n o J o h a n s o n o

!
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS
GYVENTOJŲ APKLAUSA,
AR JA TIKĖTI?
Amerikos žurnalistika vėl
prašovė pro šalį. New Hampshire valstijos pirminius res
publikonų rinkimus laimėjo
McCain, nugalėjęs G. W. Bush
trečdalio balsų persvara. Pagal žiniasklaida, žurnalistinės
apklausos tyrimai rodė, kad
McCain turėjo pralaimėti,
Prieš keletą metų girdėdavom
tik apie Gallup apklausą, dabar didieji laikraščiai ir žinių
agentūros apklausas praveda
patys. Dažnai čia prasikiša
žiniasklaidos galia ir stengimasis rinkimų rezultatus jų
norima kryptimi paveikti. Tokia jau yra žmogaus psichologįja, maloniau jaustis, kad esi
laimėtojo pusėj. Prieš kiekvienus rinkimus dalis piliečių net
iki paskutinės dienos nėra apsisprendę, už ką jie balsuos,
Idant juos paveikti, yra išleidžiami milijonai reklamoms,
partijos kviečia už juos balsuoti, kviečia rėkiančiai ir atvirai,
Kviečia ir žiniasklaida, tik
žymiai subtiliau, pranašaudama laimėjimą šiam ar kitam
kandidatui, tačiau palaikydama nešališkumo vaizdą. Ar ne
dėl to Amerikos įstatymas
draudžia skelbti rinkimų rezultatus' rytiniame Amerikos
pakraštyje tol, kol dar nėra
užsidariusios Kalifornijos rin
kimų stotys.
riet ne visuomet liberalų
laikraštininkams
pavyksta
prastumti savo kandidatą.
1980 m. rinkimuose rungėsi
Reagan ir Carter. Pagal spaudą iš pradžių vyravo Reagan,
bet daugybė apklausų rodė,
jog jo populiarumas vis mažėjo
ikį. .prieš pat rinkimus didieji
laikraščiai pareiškė, jog abiejų
kandidatų rėmėjai yra pasi
skirstę taip lygiai, kad rezul
tato numatyti neįmanoma.
Rinkimų dieną šališkų apk
lausų pūstas burbulas supliuško į jų veidus. Už Carter
balsavo 2 valstijos, už Reagan
48.
O kaip yra Lietuvoje? Ap
klausos Lietuvoje irgi vyksta,
jų duomenys skelbiami ypač
dažnai „Lietuvos ryte" ir jo sa
telite „Veidas", bei „Respub
likoje". Gaila, kad šie laikraš
čiai vieton lietuviško žodžio
vartoja bjaurų barbarizmą
„reitingas". Apklausas prave
da Didžiosios Britanijos orga
nizacija vardu „Baltijos tyri
mai".
Vertinant Lietuvos apklau
sų patikimumą, pravartu pri
siminti jų istoriją-. 1997 m.,
dar metai prieš rinkimus, pa
gal laikraščių skelbiamus apk
lausų duomenis, pats svariau
sias kandidatas buvo E. Bič
kauskas, tuo metu buvęs kon
sulu Maskvoje. Rodėsi keista,
kad politikoje niekad nepirma
vęs, Maskvoje gyvenantis, Bič
kauskas turėjo netgi 40 proc.
lietuvių pasitikėjimą. Tačiau
šios vadinamos apklausos pa
sekmės kartojosi keletą mėne
sių. Bet štai, vieną dieną
staigmena: lietuviai Bičkaus
ko jau nebemėgsta, apklausoje
jis lygus nuliui. Ir kas dabar
staiga pasidarė lietuvių pa
tikėtinis? Ogi Artūras Pau
lauskas ir iš karto su 40 proc.
įvertinimu! Ir tai nuo vienos
savaitės į kitą. „Kažkas ne
taip Lietuvoje", — turbūt pa
sakytų Hamletas.

Namams

Jei tikėti žiniasklaida, Lie
tuvos gyventojų
apklausa
vyksta ir dabar. Paslaptingieji
vedėjai vadina save „Baltijos
tyrimai/Gallup" ir skelbiasi
per 4 dienas apklause 1,000
gyventojų 101 Lietuvos vietovių. Pagal jų duomenis, viešoji
nuomonė po truputį keičiasi į
vieną ar kitą puse, nesikeičia
tik vienas faktas — Tėvynės
sąjunga, o ypač V. Landsbergis. visuomet lieka paskutinėj
vietoj. Prie šitos juodinimo
veiklos lietuviai jau pripratę,
J> vyksta nuo pat Sovietų Sąjungos sugriuvimo. Peršasi
mintis, kad yra speciali nevieša įstaiga vien tik šiam
darbui skirta. 1991-1992 m.
buvo leidžiamas laikraštėlis
„Opozicija", kuris nuo pirmo
iki paskutinio puslapio skirtas
šmeižti ir užgaulioti Tėvynės
sąjungą bei prof. V. Landsbergį. Dabar tą uždavinį, bent jau
iš dalies, perėmė „Respublika". Prieš Naujus metus jie
skelbė „Tūkstantmečio sukčiaus konkursą". Pagal „Respubliką", didžiausias sukčius,
aišku, tapo V. Landsbergis,
Vagnorius antras, o prezidentas V. Adamkus buvo paskirtas į vienuoliktą vietą.
Ko tad yra verta Lietuvos
visuomenės apklausa? Ar tai
yra visuomenės veidrodis, ar
tik subtili priemonė visuome
nę demoralizuoti? Nes yra ap
klausų su skirtingais duome
nimis. Prieš Naujuosius metus
laikraštis „Ekstra" paprašė
skaitytojų pareikšti, kokie, jų
nuomone, Lietuvos žmonės
daugiausia pasitarnavo Lietuvai per paskutinį šimtmetį,
Duomenys: pirmoje vietoje at
sistojo J. Basanavičius, ant
roje A. Smetona, trečioje V.
Landsbergis!
Kaip paaiškinti tokią prie
šingybę „Respublikoje" ir „Vei
de" skelbiamiems duomenims?
Skirtumas tas, kad „Ekstra"
anketoje nuomones pateikė
patys skaitytojai, o ne kažko
kia
paslaptinga organizacija
prisidengusi „Baltijos tyrimai"
vardu.
Rimvydas Sidrys, M.D.
Streator, IL
KAS GIEDA DIEVO
APVAIZDOS PARAPIJOS
BAŽNYČIOJE?
Skaitydami korespondenciją
apie Detroito
priemiesčio
Soutfield Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapiją ir jos bažnyčią,
galite susidaryti nuomonę,
kad joje gieda tik Pranas Za
ranka ir dar keli vyrukai...
Kas groja vargonais, atrodo,

A. t A.
ZELMA PODERIENĖ
KUMFERTAITĖ

Šv. Kazimiero lit. mokyklos mokiniai, „Exultate" chorą.- ir, be abejo, visa publika, gieda Lietuvos himną Vasario
16-osios paminėjimo pradžioje Dievo Motinos parapijos salėje, Cleveland, OH, vasario 13 d
Nuotr. L i n o J o h a n s o n o

nelabai svarbu.
Jau nuo 1970 metų, paklusus II Vatikano Suvažiavimo
patarimams, buvo įvestas
bendruomeninis giedojimas.
Dr. Justino Pikūno ir Onos rūpėsčiu, pradėtas įsegamų lapų
giesmynas. Giedojimui vadovavo Rapolas Valatka. Nuo
1973 m. giesmes vesti ėmėsi
Edvardas Skiotys, praturtindamas giesmyną naujomis
giesmėmis, kurioms išrašė ir
atspaude gaidas bei tekstus.
1978 m. jam į talką atėjo Al
fonsas Kasputis, o 1979 m. —
Pranas Zaranka, sudaręs ir
apipavidalinęs knygelės for
mos giesmyną
„Giedokim
Viešpačiui". Giesmynas buvo
praplėstas Lietuvos krikšto
sukakties metais ir praėjusią
vasarą, ruošiantis Kristaus
Gimimo dutūkstantajam jubi
liejui. Giedama daugiau kaip
šimtas giesmių, psalmės ir
priegiesmiai. Giedoti naujas
giesmes mokyti padėjo ir var
gonininkai: Garry Graha, R.
Valatka, Elena Mykolaitienė
ir Vidas Neverauskas, vargo
navęs nuo 1976 iki 1996 m.
1998 m. pradžioje A. K&3put i s suor ganizavo vyrų chorą
Velykų apeigoms praturtinti
Chorui
vadovavo muzikos
mokytojas Rimantas Kaspu
tis. Rudenį suorganizuotas
mišrus ir mergaičių choras.
Choras
giedodavo didžiųjų
švenčių metu, turėjo ir dainų
repertuarą, dalyvavo VI dainų
šventėje. Bet, ir chorui gie
dant, visada dalį giesmių,
„Gloria" ir „Tėve mūsų" giedojo visi žmonės. 1986 m. jaunimui rvainai išvažinėjant, į
chorą pakviesta vyresnio am
žiaus balsingų moterų. Dvi
dešimties asmenų chorą, gie
dojusį iki 1988 Velykų, vedė
V. Neverauskas. Po to giesmes
pravesti buvo įtraukta ir jau-

nesnių giedorių: Kristina ir
Regina Butkūnaitės (dabar
Zubrickienė ir Puškorienė),
Vida Duobaite-Pekorienė, Rita
Neverauskaitė - Giedraitienė,
Asta Jurgutytė, Rimantas
Kasputis, jie iki dabar pasi
keisdami giesmes bažnyčioj
veda. Parapijos archyve sura
dę Carlo Rossini „Canticum
Novum" lygiems balsams
knygą, Zaranka su Skiočiu
pradėjo retkarčiais pagiedoti
duetus lotyniškai. Kai kuriuos
išsivertėm į lietuvių kalbą, ga
vom naujų giesmių iš muziko
Fausto Strohos, Liongino Aba
riaus. Kurį feiką duetą pastip
rino Alfonsas Kasputis, miręs
1996 m. Nuo tų metų vasaros
iki 1997 m. kovo mėn. vargo
navo ir giesmes vedė Irena
Vizgirdaitė. Kun. Viktorui
Kriščiūnevičiui sugrįžus administruoti parapiją, buvau pak
viestas rūpintis giedojimu per
lietuviškas mišias. I. Vizgir
daitė liko atsakinga už giedoji
mus anglų "kalba. Per lietu
viškas sekmadienio mišias
vargonais groti sutiko Rita
Giedraitienė, Rimantas Kas
putis ir Adą Mikštienė. Man
tenka sudaryti jų ir giesmių
pravedėjų kalendorių, pateikti
kiekvieno sekmadienio gies
mių reperti«rą. Aleliuja prie
giesmių, per didesnes šventes
— Psalmę,. Komunijos prie
giesmių ir kitas giesmes. Per
Kalėdas ir Velykas mielai var
gonais groja buvęs vargoninin
kas Vidas., Per didžiąsias
šventes kieoonas kun. Aloyzas
Volskis aukoja giedotines gies
mes, per kurias visas giesmes
vedu su Skočiu, o naujas kan
torius Linas Mikulionis su
Vitu Underiu jau treji metai
padeda giedoti antriems bal
sams. Daugiabalses giesmes
vyrų kvartetas pagieda per
Aukojimą ir po Komunijos.
Taigi, korespondentai turėtų
rašyti:
..Bendruomeniniam
giedojimui Dievo Apvaizdos
bažnyčioje vadovavo X vyrai...
jie pagiedojo pora giesmių ir
vieni. Vargonais grojo Y".
Pvz., šįmet švenčiant Lietuvos
nepriklausomybes šventę, pa
giedojo F. Strolios duetą „O
Didis Dieve", o keturiais bal
sais — Molitor „Sanctus" ir
Liongino Abariaus „Garbės
himną", kurio žodžius pernai
poetas Bernardas Brazdžionis
mūsų kvartetui specialiai su
dabartino).

Kai kas Įa\ sakys, kad čia
parapijini? reikalas... Argi
mes tik tada turim skaityti
apie
parapijas, lietuvišką li
Edita Apuokienė ir Lietuvos gpn konsulas Giedrius Apuokas sveikina dr.
turginį gyvenimą, kai jos ne
Petrą Kisielių, atvykusį Į konsulato ruošta Vasnrio 16-osios .švente.
Nuotr Ramūno Astrausko tenka lietuvio kunigo, lietu
viškų mišių, bažnyčios?
Pranas Zaranka
Paskolos Apdraustos Sąskaitos
Redford. MI

Mutual Federal Savings and Loan
Associatlon of Chicago
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Caiunir G. Okam, Presidett
Patunnjam Čikaga ir ApyUnkių lietuviams Dtugtau Kaip 91 Metus

NE TIK MEAIŠKI, BET IR
ĮTARTINA ASMENYBĖ
Šioje šalyje lanlsėsi buv.
premjeras Rolandas Paksas.
Jo pasikalbėjimas yra „Drau
go" Nr. 29 Šis pasikalbėjimas

ne vienam „Draugo" skaityto
jui sukėlė įvairių minčių ir
abejonių. Paksas tvirtina, kad:
„Vizitą organizavo Lietuvos
prezidentūra, bendradarbiau
jant su ambasadomis". O to
paties „Draugo" pirmajame
puslapyje prezidentas Adam
kus tvirtina, kad „Mes jo į
JAV nesiuntėme, kelionės ne
finansavome ir neorganiza
vome".
Kaip žinome, Paksas gana
sunkiu mūsų valstybinio gyve
nimo laikotarpiu, prezidento
kviečiamas, sutiko sudaryti
vyriausybę ir jai vadovauti. Jo
sudaryta vyriausybė gavo ir
Seimo pirmininko bei Seimo
daugumos pasitikėjimą. O
pats Paksas staiga tapo pačiu
populiariausiu politiku Lietu
voje. Jo populiarumas viršijo
net prezidento Adamkaus po
puliarumą. Jo asmenybė tada
žavėjo ir mus, viso pasaulio
lietuvius. Tada Paksui ir buvo
puikiausia proga išnaudoti šį
populiarumą ir „Pastatyti Lie
tuvą ant tokių bėgių, nuo ku
rių ji jau nebenušoktų".
Galima suprasti, kad jis abe
jojo „Williams" bendrovės su
tartimi. Tačiau jai pritarė pre
zidentas, Seimo pirm. ir
Seimo dauguma. Tad Paksui,
kaip ministrui pirm., beliko
tik dėti visas pastangas, kad
šios sutarties vykdymas būtų
kiek galima naudingesnis Lie
tuvos ekonominiam gyveni
mui. Bet jis ne tik nedarė jo
kių pastangų, bet trenkė duri
mis ir išėjo iš vyriausybės!
Žinoma, joks politikas demok
ratinėje santvarkoje taip ne
pasielgtų. Jeigu panašiai elg
tųsi Anglijos ar Kanados min.
pirm., tai šios šalys dešimt
mečiais gyventų be jokios vy
riausybės.
Bet dar blogiau, kad Paksas,
pasitraukęs iš vyriausybes,
pasitraukė ne tik iš valdan
čiosios partijos pirmininko pa
reigų, bet išėjo ir iš pačios par
tijos, tuojau susidėjo su labai
neaiškios ir įtartinos paskir
ties pelitine grupuote, kuri
yra pasivadinusi liberalų var
du. Iki šiol dar nei tos gru
puotės vadovai, nei pats Pak
sas nėra išaiškinę, kas iš tikro
slepiasi po šia „liberalizmo"
skraiste. Tad ir belieka tikėti,
kad mūsų buv. min. pirm. ir
buv. konservatorių pirm. yra
įsijungęs į politinių avantiū
ristų gaują.
Pasikalbėjime Paksas sako,
kad jo kelionės pagrindinis
tikslas, „tai plačiau susipa
žinti su Amerikos valdymo
struktūromis". Jo ligšiolinė
veikla Lietuvos politiniame
gyvenime tikrai liudija, kad
jam ne tik Amerikos, bet ir
Vakarų demokratinio pasaulio
valdymo struktūros yra visai
svetimos. Tik tenka abejoti, ar
jo politinis mentalitetas yra
pakankamai stiprus, kad per
tris dienas jis bent šiek tiek
šias struktūras perprastų.
J o n a s Daugėla
Ormond Beach. FL

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Mirė
2000 m. vasario 24 d., 7:15 vai. ryto, sulaukusi 78 metų.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 49 metus.
Nuliūdę liko: sūnus Arvydas, marti Simone, anūkai
Alex ir Andrea; sesuo Irena Šernas su šeima; svainė
Gražina Poderytė Lietuvoje; sūnėnas Henrikas
Kumfertas su žmona Eva ir šeima Vokietijoje.
Velionė Zelma buvo žmona a.a. Vytauto Petro ir
motina a.a. Liucijos Poderytės.
A.a. Zelma pašarvota penktadienį, vasario 25 d. nuo
2 iki 9 v.v. Brady Gili laidojimo namuose, 2929 W. 87
St., Evergreen Park, IL.
Laidotuvės šeštadienį, vasario 26 d. Iš laidojimo namų
9 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos
šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių Velionė bus palaidota
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti American Cancer
Society arba Misericordia
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnus, anūkai, sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600
arba 708-636-2600.

A.tA
PETRAS PETRUŠAITIS
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2000 m. vasario 23 d.,
sulaukęs 82 metų. Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje,
Linkuvos valsčiuje, Gailionių kaime. JAV išgyveno 50
metų.
Nuliūdusi liko žmona Stasė. Vedę Petrušaičiai
išgyveno 55 metus. Lietuvoje liko broliai: Stasys,
Vytautas, Antanas su šeimomis bei kiti tolimesni
giminės JAV ir Lietuvoje.
Velionis priklausė Tėvynės Mylėtojų draugijai,
Lietuvių fondui, ALTui, LB Wisconsin apylinkei,
Tautinei sąjungai, Šaulių sąjungai tremtyje, DLK
Kęstučio Wisconsin kuopai; taip pat buvo Šaulių
sąjungos garbės narys ir ilgametis „Trimito"
redaktorius.
A. a. Petras pašarvotas vasario 26 d., šeštadienį St.
Richard bažnyčioje, 1100 Grant Ave., Racine, WI.
Atsisveikinimas 9 vai. ryto iki 10 vai. ryto. Šv. Mišios
už Velionį 10 vai. ryto. Po Mišių a.a. Petras Petrušaitis
bus palaidotas Holy Cross kapinėse, Racine, WI. Vietoje
gėlių prašoma aukoti Lietuvos našlaičiams.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdusi žmona ir giminės.

A.tA.
JULIUI JODELEI
iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame žmoną
INGRIDĄ, vaikus RLMĄ, JULIŲ, VIDĄ, MILDĄ,
AUDRĘ, DAIVĄ, SIGITĄ ir jų šeimas, visus gimines
ir artimuosius JAV ir Lietuvoje. Liūdime kartu su
jumis.
„Lietuvos Vaikų viltis", Los Angeles skyrius

DRAUGAS"
kitelis išeivijos dienraštis.
'*r

Aukojo L i e t u v o s partizanų šalpai:
$600 Algis Kazlauskas (iš viso $1,500).
$200 Aušra Zerr (iš viso $400); Clement Kučėnas (iš
viso $600); Adolfas, Sofija Jelioniai (iš viso $500).
$100 Apol. Varnelis (iš viso $500 ); Vytautas
Graužinis prisiminimui a.a. Broniaus Kanaukos
(iš viso $400); Juozas, Angelą Leščinskai (iš
viso $450 ); Tauragės klubas (iš viso $300 ).
$60 Irena Rimkūnas, Armanda, Algirdas Mulioliai;
Mykolas Hercmonas; Walter Butrimas; Stasio
Butkaus šaulių kuopa, Detroit.
$30 Al. Žolynas, Marija Graužinienė, Antanas Osteika
prisiminimui a.a. Stasio Šimoliūno.
$26 Danutė Krivickas
$20 Richardas A. Šlepetys, Elina Šulskis (iš viso $300).
Lietuvos Partizanų Globos fondo valdyba ir
sušelptieji partizanai reiškia nuoširdžią padėką
aukotojams. Taip pat širdinga užuojauta asmenims,
netekusiems mielu artimųjų. Aukas siųsti: L.P.G.
Fund, 2711 West 71 St., Chicago, IL 60629.
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ČIKAGOJE

IR APYLINKĖSE

„Židinio'* pamaldos įvyks
Šv. Kazimiero šventėje šešta
dienį, kovo 4 d., 4 val.p.p. jė
zuitų koplyčioje, Čikagoje. Per
šio Lietuvos globėjo užtarimą
prašysime Dievo palaimos tė
vynei ir jaunimui.
Močiutės slapyvardžiu pa
sirašytam 318 puslapių kūri
niui Akmenuotas patrioto ke
lias" vertinimo komisija, pasi
baigus „Lietuvių balso" skelb
tam bet kokio literatūrinio
žanro kūrinių konkursui, pa
skyrė antrąją premiją. Jos me
cenatas — dr. Jonas Adoma
vičius. Kas laimėjo šią premi
ją, sužinosite atvykę į Jauni
mo, centrą minint Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo de
šimtmetį ir kartu keturiems
laureatams premijų įteikimo
šventę kovo 11-osios 6 vai.
vak. Iš anksto bilietus į šią
šventę galima įsigyti arba ir
užsisakyti „Lietuvių balso"
raštinėje: 2624 W. 71st St.;
Tel. 773-776-3399.

BOČIŲ MENĖS POPIETĖS

i

G r e g o r y Peck, žymus ame
rikiečių aktorius, dalyvaus
airių muzikinėje premjeroje
„The Shepherd Boy", kurią at
liks Metropolis Symphony Or
chestra ir 01d St. Patrick's
bažnyčios choras. Spektaklis
bus rodomas penktadienį, ko
vo 17 d., 8 val.p.p. Symphony
Center (220 S. Michigan Ave.;
tei. 312-294-3000).

Jonas Jasaitis, „Dirvos"
laikraščio redaktorius ir neuž
mirštamų Kovo 11-osios įvy
kių dalyvis, skaitys paskaitą
Lietuvos
nepriklausomybės
atstatymo dešimtmečio minė
jime Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte. Minėjimas prasidės
kovo 12 d. šv. Mišiomis, ku
rias aukos kun. Algirdas Pa
liokas. Po paskaitos - meninė
programa ir vaišės. Amerikos
Lietuvių tautinė sąjunga ma
loniai kviečia visus dalyvauti.
Kasmetinė darbo konfe
rencija, kurią rengia JAV LB
Švietimo taryba, vyks vasario
27 d., sekmadienį, Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte, Bo
čių menėje. Konferencija pra
sidės 9 val.r. šv. Mišiomis Pal.
J. Matulaičio misijoje už gy
vus ir mirusius mokytojus.
Informacija tel. 708-301-6410.
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Kompozitorius
Richard
W a g n e r žinojo, kaip patrauk
ti publikos dėmesį. Jo opera
„Tristanas ir Izolda", kurią
pastatė Čikagos Lyric Opera,
tęsiasi šešias valandas, joje
nėra įtampos, nei charakterių
išvystymo, nėra nei humoristi
nių detalių. Dainininkai pa
prasčiausiai stovi ir valandų
valandas dainuoja, kartais nė
nemostelėję ranka. Ir kaip į
tai reaguoja žiūrovai? Jie tie
siog sužavėti! Taip apie dabar
tinį Lyric Opera pastatymą
rašo Čikagos spauda. „Trista
nas ir Izolda" bus rodomi Ly
ric Opera (20 N. Wacker Dr.)
vasario 26 d. 6 val.v., kovo 1 d.
1:30 val.p.p. ir kovo 4 d. 6
val.p.p. Informacija tel. 312332-2244.

LB Lemonto apylinkės so
cialinių reikalų skyrius š.m.
birželio 30 d. - liepos 1 ir 2 d.
organizuoja
kelionę auto
busu į XI Lietuvių tautinių šo
kių šventę Toronte. Išvyksta
me liepos 1 d. anksti rytą. I
PLC grįžtame liepos 3 d. apie
6 vai. v. Galima užsisakyti: a)
tiktai autobuso bilietus; b) au
tobuso ir nakvynės bilietus; c)
autobuso, nakvynės, šventės
ir pokylio bilietus. Užsisakant
visus bilietus, bilietų kaina —
350 dol. Informacija apie ke
lionę teikiama šiais tel. 630243-0791 arba 708-346-0756.
Telšių vyskupas Antanas
Vaičius ir Platelių parapijos
klebonas Antanas Gylys prašo
aukų Platelių ir Beržoro baž
nyčių atnaujinimui. Plateliš
kiai, atsiliepkite, siųsdami
man auką šiuo adresu: Dr.
Antanas Razma, 15W345 81st
St., Burr Ridge, IL 60521. Au
kas persiusiu į Platelius.

VASARIO 16-TOJI JAUNIMO CENTRE

šytas eiles, pritaikytas šios
šventės paminėjimui.
Tolimesnę meninę programą
atliko muzikės Dalios Gedvi
lienės vadovaujami mažieji
choristai, pasivadinę „Lakštutėmis". Tai — naujų ateivių
gražiabalsiai vaikučiai. Jie pa
dainavo keletą dainų: „Tė
vynė", „Du gaideliai", „Lietuvo6 šalelė", „Vytis ir trispal
vė", „Saulelė rieda" ir kitas.
Solo dainavo Vaiva Lagunavičiūtė, Kristina Budajeva,
Laima Lapkauskaitė, Agnutė
ir Karolis Gedvilai, pritariant
net 15 jaunųjų „lakštučių".
Marytė Utz, Jaunimo centro
direktorė, dėkojo dalyviams,
kalbėtojai ir programos at
likėjams. Paminėjimas už
baigtas daina „Lietuva bran
gi". Rengėjai yra dėkingi And
riui Utz už garsiakalbių pri
jungimą „Lakštutės" choreliui.
Reikia pasidžiaugti, kad į šį
Vasario 16-osios minėjimą at
silankė nemažas skaičius tau
tiečių, ypač naujai atvykusių
lietuvių iš tėvynės bei skautai
akademikai ir vyresnio am
žiaus asmenys. Didžiai dėko
jame Jaunimo centro moterų
vienetui už vaišes, kuriomis
buvo vaišintasi iškilmingam
Vasario 16-osios minėjimui
pasibaigus.
Antanas Paužuolis

Jaunimo centras jau nuo se Matytė Utz pakvietė kun, fi
nų laikų vasario 16-ąją, Lie listerį, vyresnį skautininką
tuvos Nepriklausomybės pa Juozą Vaišnį, SJ, palaiminimo
skelbimo šventę mini, pasi- maldai ir pristatė šio minėji
kviesdaaias kalbėtojus ir me mo kalbėtoją, Lietuvių Bend
ninės dalies vedėjus. Reikia ruomenės veikėją Jūratę Bud
pažymėti, kad minėjimą vi rienę.
suomet rengia tik vasario 16Jūratė Budriene pažymėjo,
ąją, nepaisant, kokia savaitės kad nekalbės apie visiems ži
diena pasitaiko. Yra galvojan nomus įvykius ir negraudins
čių, kad taip mažinami dides išgyventų kančių pasakoji
nio masto minėjimai, į kuriuos mais, nes dabartis ir ateitis
yra pakviečiami įtakingi Ame yra svarbiausi tautos gyveni
rikos valdžios žmonės.
mo įvykiai. Praeities nepakei
Reikia atsižvelgti į tai, kad sime, todėl reikia žiūrėti į da
mūsų visuomenės žmonės ne bartį ir ruoštis ateities veiks
beturi tiek daug jėgų, kad nu mams. J. Budrienė kvietė
vyktų į tolimesnes vietoves klausytojus siekti bendradar
minėjimams. Į rengiamus vie biavimo tarp seniai atvykusių,
tos minėjimus jie mieliau apsi naujai atvykusių iš Liel'ivos ir
lanko, nes daugelis pažįsta Lietuvoje gyvenančių lietuvių.
vienas kitą —jaučiasi esą vie Ji pabrėžė, kad tik dirbant su
nos šeimos nariais. Jaunimo tartinai, pajėgsime išlaikyti
centras, būdamas lietuvybės atgautą Nepriklausomybę.
švyturiu Čikagos ir jos apylin
Po Jūratės Budrienės kal
kių lietuviams, suruošė šios bos, Marytė Utz pažymėjo,
garbingos šventės paminėjimą kad Jaunimo centro taryba ir
vasario 16-osios, trečiadienio, vadovybė siekia gražaus sugy
vakarą.
venimo su visais lietuviais,
Minėjimą ruošė Jaunimo ypač pasidžiaugė naujai atvy
centro valdyba, talkinant Aka kusiais lietuviais, kurie noriai
deminio Skautų sąjūdžio na naudojasi Jaunimo centro pa
riams, Čikagos filisterių sky talpomis. M. Utz pakvietė
skautę akademike, filisterę
riui.
Žavioji Cannen - Lyrifc Opera de
Viliją
Vakaryte pratęsti vaka
Sugiedojus Lietuvos himną
biutante Denyce Graves.
ro
programą.
V Vakaryte pas
ir pagerbus atsistojimu žuvu
„ C a n n e n " buvo praėjusių sius, Jaunimo centro direktorė kaitė kelias, jos' pačios parametų Lietuvių operos spektak
lis, o šį koncertinį sezoną
George Bizet operą pastatė ir
Čikagos Lyric Opera (20 N.
Wacker Dr.). Carmen vaidina
Denyce Graves, Don Jose Richard Leech. Opera bus ro
doma vasario 27 d. 2 val.p.p.,
vasario 29 d. 7:30 val.v., kovo
3, 6 d. 7:30 val.v., kovo 8 d. 2
val.p.p., kovo 10, 13, 15 ir 18
d. - 7:30 val.p.p. Informacija
tel. 312-332-2244.
Šį sezoną dar galite išvysti
Gaetano
Donizetti
operą
„Meilės eliksyras", kuri bus
rodoma kovo 7, 11, 17 d. 7:30
val.v. ir kovo 19 d. 2 val.p.p.
Pagrindinių vaidmenų atlikė
jai - Vincenzo La Scola ir Pagrindinė minėjimo kalbėtoja buvo JAV LB KraSto valdybos vicepirmininkė informaciniams reikalams Jarate
Budrienė.
Nuotr. Jono Tamulaičio
Ruth Ann Svenson.

CICERO ŠV. ANTANO PARAPIJOS
LIETUVIŲ BĖDOS
Cicero lietuvių susirinkime,
įvykusiame vasario 13 d. Šv.
Antano parapijos pastate, vėl
buvo kalbėta apie problemas,
iškilusias tarp lietuvių tikin
čiųjų ir klebono kun. Jim Kastigar dėl lietuviškų Mišių lai
ko pakeitimo. Gaila, kad šį
kartą susirinkusieji vėl turėjo
spaustis mažame kambarė
lyje, į kurį ne visi galėjo pa
tekti.
Susirinkimo vedėjas dr. Pet
ras Kisielius perskaitė kle
bono naujo „pamokslėlio" iš
spausdinto tos pačios dienos
biuletenyje, ištraukas, kuriose
yra kalbama apie Kristaus
mistinį kūną. Štai citatos:
,,Kai vieno kūno daliai ko
trūksta, kitos dalys turi prisi
taikyti. Kai kas skauda, visam
kūnui negerai. Kai kūnas

Vasario 16-osios šventės metu dainavo „Lakstutės* chorelio, vadovaujamas Dalios Gedvilienės.
Nuotr. J o n o Tamulaičio

sveikas, jis džiaugiasi ir jud
rus. Man pasirodė, kąd pa
keitimas sekmadienio Mišių
laiko buvo neteisingai supras
tas vienos kūno dalies. Tai ne
buvo karas, bet buvo ieškoma
kompromiso. Visi tikintieji
yra laukiami — čia nėra sve
čių, ar svetimų, neprašoma,
kad kas išeitų",— rašė klebo
nas.
Dr. P. Kisielius pažymėjo,
kad kaip tik klebonas su lietu
viais nenorėjo eiti į jokius
kompromisus, kai iš pradžių
buvo siekta geranoriško susi
tarimo. Dr. P. Kisielius pažy
mėjo, jog net bandyta klebo
nui nusileisti ir vietoje 11
vai. priimti 9 vai. laiką lietu
viškoms pamaldoms. Tačiau
klebonas buvęs nepajudina
mas

Taip pat buvo pareikšta,
kad ne kas kitas, o klebonas
per vienas sausio mėnesį įvy
kusias pamaldas, kai buvo at
vykę labai daug lietuvių ti
kinčiųjų, į juos kreipėsi kaip į
,,svečius". Dr. P. Kisielius tei
gė, kad bažnyčiose nėra ir ne
gali būti „svečių" ir kad kle
bonas savo išsišokimui patei
sinti ieško filosofinių išvedžio
jimų.
Laiškas vyskupui
Dr. P. Kisielius šiame susi
rinkime taip pat supažindino
ir su išsiųsto, vyskupui Thad
J. Jakubowski laiško turiniu.
Šis dviejų puslapių laiškas,
datuotas 2000 m. vasario 2 d.
data ir pasirašytas St. Anthony Lithuanian Parish Comittee prezidento dr. Petro Kisie
liaus, išsamiai apžvelgė Cice
ro lietuvių tikinčiųjų bedas,
atsiradusias jų pačių įsteig
toje parapijoje.

Kaip žinome, vysk. Thad J.
Jakubovvski Čikagos arkivys
kupijoje prižiūri į vakarus
nuo Čikagos esančias katalikų
parapijas. Laiške išdėstytos
nuomonės dėl nusistovėjusio
lietuviškų pamaldų laiko kei
timo ir nurodytos problemos,
kurios ištiktų, jeigu laikas bū
tų pakeistas. Taip pat pabrėž
ta, kad Šv. Antano parapija
yra vienintele Čikagos šiaurės
ir vakarų rajonų parapija, ap
tarnaujanti ir naujai iš Lietu
vos atvykstančius lietuvius,
kurių skaičius vis didėja ir
ateityje, numatoma, dar di
dės. Laiške atkreiptas vysku
po dėmesys ir į tai, jog nepai
sant, kad parapijai priklauso
trimis kalbomis kalbantys
parapijiečiai, lietuvių kalbos
nėra pirmajame parapijos biu
letenio puslapyje. Rašoma,
kad parapijos raštinėje nėra
žmogaus, kuris mokėtų lietu
vių kalbą. Re to, nurodoma,

Įdomus ir įvairus mūsų gy
venimas Pasaulio lietuvių cen
tre. Čia vyksta įvairūs minėji
mai, veikia mokyklos, organi
zacijos, įvairūs šalpos darbai
ir t.t. Tam daug laiko ir darbo
aukoja savanoriai-talkininkai.
Ir kaip malonu stebėti, kai visi su noru, tiek koldūnus gaminant, tiek „Saulutės" rūbus
skirstant, tiek „Bingo" žaidžiant, subėga talkon. Net ir
tie, kuriuos negalės ar metų
našta slegia... Visur talkinin
kauja. Juk ir sakoma, kur du
stos, visados daugiau padarys.
Be talkos ir darbo, mes tu
rime ir malonių poilsio va
landėlių. Tai - mūsų antradie
nių Bočių menės popietės. Jų
buvome surengę jau kelias.
Pirmąją vedė muz. Faustas
Strolia, kitą — Stasė Jagminienė, vėliau — Titas Anta
naitis. O šį kartą, vasario 15
d., kai gausiai susirinkome,
jau radome gražiai sustatytus
stalus, ant bufeto gardžiai
kvepėjo kavutė.
Susirinkimą pradėjo popie
čių vadovai Irena Kazlaus
kienė ir Gediminas Kazėnas.
Labai gaila, pasigedom mūsų
mielos Bronės Nainienės, kuri
šį kartą negalėjo dalyvauti.
Pirma programos dalis buvo
paskaita. Irena Kazlauskienė
kalbėjo apie trejopą medicinos
gydymą: 1) vaistai, 2) operaci-

ja ir 3) malda — dvasingumas.
Čia buvo nagrinėjamas trečia
sis bodas — malda dvasingu
mas, meditacija. Paskaita: bu
vo labai įdomi, labai aiškiai,
dalykiškai išreikšta. Intensy
viai su įdomumu klausėmės ir
daug ką sau galime prisitaiky
ti. Dėkojame Irenai Kazlauskienei.
Po to Irena Kriaučeliūnienė
pasakė humoristini eilėraštį,
Vanda Gvildienė jautriai pa
skaitė kun. K. Ambraso eiles
apie Lietuvą. Dar buvo keli
anekdotai — nuotaikai pakel
ti. Zita Dapkienė ir kitos šei
mininkės vaišino sumušti
niais, kava ir pyragais (mūsų
Seimininkės išradingos, pra
ėjusį kartą net ir gardžios
sriubos gavome).
Pasistiprinę, Stasės Jagminienės akordeonui pritariant,
pradėjome dainas, kurias ji
buvo surašiusi paruoštuose la
peliuose. O tos dainos! Mums
jos nuo lopšinės įprastos. Dai
nuojam linksmi, dainuojam
raudant... Juk nuo amžių Lie
tuva — dainų šalis.
G. Kazėnas ir I. Kazlauskie
nė kviečia visus lankytis ir
prisidėti savo kūryba, savo
idėjom. Tikrai yra malonu
drauge pabuvoti, padainuoti,
pasidalinti įspūdžiais. Lau
kiame!
R. Sabaliūnienė

KRAŠTO VALDYBOS VEIKLA
Dar neišblėsus visai lietuvių
tautai svarbios šventės — Vasario 16-osios įspūdžiams,
JAV LB Krašto valdyba rinko
si į eilinį savo posėdį. Jis buvo
pradėtas pareiškiant nuošir
džią užuojautą Kultūros tary
bos pirmininkei Marijai Re
inienei ir Religinių reikalų ta
rybos pirmininkei seselei Mar
garitai Bareikaitei jų brangiai
Mamytei į Amžinuosius Vieš
paties namus iškeliavus.
Gražiai buvo prisiminti Va
sario 16-osios minėjimai ir pri
menama, kad aukų rinkimo
vajus tęsiasi ir laukiama para
mos numatytiems šių metų
Krašto valdybos darbams.
Buvo aptartos Krašto valdy
bos tarybų veiklos programos
šiems metams. Daugeliui dar
bų reikia lėšų, tad bus pra
šoma iš Lietuvių fondo finan
sinės paramos.
Džiugu, kad gauname gra
žių atsiliepimų apie išleistą
Jubiliejinį kalendorių ir pri
mename, kad jį galima nusi
pirkti „Drauge".
Kaip žinia, Krašto valdyba
planuoja išleisti „Dainų" va
dovėlį, kurio redaktoriumi yra
A. Polikaitis. Per pusmetį
skaitytojai turėtų išvysti šį lei
dinį, o lėšų ir paramos tikima
si sulaukti iš Lietuvių fondo.
Dėkojame Lietuvių fondui, jau
parėmusiam LB istorijos leidi-

kad lietuviai turėtų turėti ga
limybę plačiau naudoti para
pijos pastatais savo susirinki
mams bei kitoms savo ben
druomenės programoms.
Čia reikia pažymėti, kad
vysk. Thad J. Jakubowski iki
vasario 14 d. dar nebuvo da
vęs atsakymo. O klebonas da
bar jau kiekviename biulete
nio numeryje skelbia naują
lietuviškų Mišių laiką (9 vai.
ryto), kuris turės įsigalioti
nuo kovo 12 d. Taigi laiko iki
šios datos nėra daug ir lietu
vių parapijos komitetas da
bar jau, atrodo, pradeda neri
mauti dėl ilgo vyskupo delsi
mo.
Tuo tarpu visi Čikagos ir
apylinkių lietuviai kviečiami
dalyvauti lietuviškose pamal
dose Šv. Antano parapijos
bažnyčioje Cicero (prie 15-tos
ir 50 Ave.) sekmadieniais 11
vai.
Edvardas Šulaiti*
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• Amerikos l i e t u v i ų mdtfaa,vad.AnatoUjua S i u t a s kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
per WCSV 14.50 AM. Tel.
773-847-4903, adresas: 4459
S.Pranciaco, Chieago, IL 60832.
• Algimanto Kezio fotografUų parodos atidarymas
boa penktadieni, vasario 25
d., 7:30 vaL vak. Čiurlionio
galerijoje Jaunimo centre. Ati
darymo metu dainuos naujai
įsikūręs Jūratės Lukminienės
vadovaujamas dainų vienetas
„Govya". Bus vyno ragavimas
ir meno darbų varžytines.
• Akcijų, bonų b e i kitų
vertybių p i r k i m e ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, teL
311-870-7750 arba jo sūnus
Andrius Kurkulis, teL SU*
870-7751, dirbą su First Albany Corp. Čikagoje. Ii JAV
ir Kanados skambinkite veltui:
tel 1-888-879-7730

nio leidybą. Greitu laiku bus
kreipiamasi į apylinkes pra
šant informacijos šiai svarbiai
knygai.
. .. ....
Krašto valdyba
pritarė
Great Neck apylinkės pavadi
nimo pakeitimui. Nuo šiol ši
apylinkė vadinasi Long Island.
Buvo aptartas Mafrųuette
Parko apylinkės tęstinumas.
Ši apylinkė planuoja jungtis į
Oak Lawn apylinkę ir bendrai
tęsti savo veiklą.
Krašto valdybos pirmininkė
R. Narušienė informavo, jog
iškilo
uždarymo
pavojus
„Amerikos balso" radijo lai
doms. Šios laidos darbuotojai
prašo paramos. Krašto valdy
ba kreipsis į Amerikos valdžią
ir rūpinsis, kad Lietuvos val
džia kreiptųsi į JAV valdžią,
prašydama šią laidą išsaugoti.
Laida reikalinga, ji turi ne
mažai klausytojų, tai lyg
atsvara kartais pasitaikančiai
netiksliai informarijai, sklin
dančiai iš Lietuvos žiniasklaidos priemonių.
Posėdis baigtas, nutarus ki
tam posėdžiui susirinkti ba
landžio 10 d.
Krašto valdyba linki visiems
tautiečiams gražiai atšvęsti ir
kitą mums brangią šventę —
Kovo ll-osi08 metines.
Dalia Badarieeė
• Dėdė Donata* staiga
atvyksta iš Detroito... Ką daryti? Kreipkitės į Racine Bakery,
kai Jums reikia paruošto lietu
vilko maisto. Maistas tinkamas
šeimai bei svečiams. Ir Jums...
Racine B a k e r y * Delicstessen, teL 773-681-8600.
• Ieškomas išaugus, gerai
mokantis anglų ir lietuvių kal
bas, parašyti Sv. Petro bainycios Bostone istoriją. Rei
kia perskaityti archyvine mediiagą ir ii jos anglų kalba ap
rašyti paskutiniųjų 50 metų pa
rapijos gyvenimą. Del infbrmaojos apie užmokestį ir kitas de
tales skambinti klebonui
Stephen Žukas, teL 617-:
MarottaWay,8.Bostou,MA
03127,1
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