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„Juodvarniai" planavo ginkluotą
perversmą Lietuvoje

„Williams Lietuva" vadovas
pristatė „Mažeikių naftos"
planus
Vilnius, kovo 2 d. (Elta) —
Amerikiečių
susivienijimo
„rVilliams International" vaidoma Mažeikių naftos perdirbimo įmonė yra nusiteikusi
optimistiškai ir šiais metais
perdirbamos naftos kiekį planuoja padidinti iki 6.5-7 milijonų tonų. Pernai „Mažeikių
nafta" perdirbo beveik 4.6
mln. tonų žaliavos.
Apie šiuos ambicingus Ma
žeikių naftos perdirbimo ga
myklos planus ketvirtadienį
prezidentą Valdą Adamkų in
formavo „Williams Lietuva"
generalinis direktorius Randy
Majore.
Premjero Andriaus Kubi
liaus, kurio sumanymu šis su
sitikimas buvo surengtas, at
stovas spaudai Audrius Ba
čiulis sakė, kad jau kovą
„Mažeikių nafta" planuoja
perdirbti daugiau naftos nei
per pirmuosius du metų
mėnesius kartu sudėjus.
Didžiausia Rusijos naftos
firmos „LUKoil" dukterinė
įmonė „LUKoil Baltija" teigia

sausį-vasarį „Mažeikių naftai"
pardavusi 512,000 tonų žaliavos. Numatoma, kad kovą jos
bus parduota 300,000 tonų.
Po pokalbio su valstybės vadovu A. Bačiulis pažymėjo,
kad „Mažeikių naftos" bendrovės valdyme norėjusio dalyvauti „LUKoir nuostata
švelnėja, o naftos tiekimas —
didėja.
„LUKoil" „Mažeikių naftos"
susivienijimui naftą kol kas
tiekia pagal trumpalaikes su
tartis, tačiau ketinama derėtis
dėl 10 metų bendradarbiavi
mo sutarties.
„Williams Lietuva" generali
nis direktorius R. Majors V.
Adamkui taip pat papasakojo
apie „Mažeikių naftos" per
tvarkos planus ir juos ga
linčius apsunkinti galiojančius
teisės aktus. Manoma, kad
šiam projektui reikėtų apie
550 mln. dolerių, o atlikta
pertvarka įmonei leistų ga
minti aukštesnės kokybės pro
dukciją.

Europos Komitetas ir Lietuvos Žurnalistų sąjunga paskelbė prapju-m r:,etų konkurse nugalėjusius regioninės spau
dos žurnalistus, rašančius apie Lietuvos įsijungimą į Europos Sajoii^ • 1> Nuotr.: (I eil. iŠ kairės) Konkurso nugalėtojai — Akmenės laftrašfio ..Bičiulis" redaktorius Leopoldas Kozga, Skuo
do raj. laikraščio „Mūsų žodis" žurnalistė Dalia Markavičienė, Gargždi; ..Bangos" žurnaliste Virginija Lapienė ir Kel
mės rajono „Bičiulio" laikraščio žurnalistas Alvydas Gesta u tas II eil.: Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje Michel
Touraine, laikinai einantis Europos Komiteto direktoriaus pareikš Mindaugas Paunksnis, Lietuvos Žurnalistų sąjun
gos pirmininkas Rimgaudas Eilunavičius, Lietuvos vyr. derybininkas su Europos Sąjunga ir užsienio reikalų vicemi
nistras Vygaudas Ušackas bei Europos reikalų komiteto Seime pirmininkas Rimantas Dagys.

„Vagnorininkas" toliau erzina
konservatorių vadovybę
Vilnius, kovo 2 d. (BNS) —
Konservatorius „vagnorinin
kas" toliau mėgina savo parti
jos disciplinos struktūrų kan
trybę, primygtinai raginda
mas partijos - kolegas grįžti
prie, jo teigimu, tikrųjų konservatoriškųjų vertybių.
Spaudos - konferencijoje ke
tvirtadienį
Konservatorių
frakcijos Seime narys Alfonsas
Bartkus kritikavo konservato
rių partijos vadovybę „kratan
tis partinės atsakomybės" ir
verčiant kaltę buvusiajam
premjerui Gediminui Vagno
riui.
A Bartkus pritarė preziden
to . Valdo Adamkaus pirma
dienį išsakytoms mintims, jog
už valstybės žmonių likimą at
sakinga valdančioji partinė
vadovybė ir jos frakcija Seime.
Antradienį vienas konserva
torių vadovų, Tėvynės sąjun
gos vykdomasis sekretorius
Jurgis Razma teigė, kad poli
tinės atsakomybės pritrūkę
buvusiam premjerui G. Vag
noriui, ir tai sukėlė konserva
toriams problemų, kurias
spręsti prireikė nemažai laiko.
Tačiau, pasak A. Bartkaus,
„bandymas praėjusių metų vy
riausybės vadovavimo proble
mas suversti tik ant 19971998 metais dirbusios koali
cinės vyriausybės galvos rodo
tik nenuoseklumą".
Anot jo, 1999 m. „nuvertus
pirmąja koalicinę vyriausybę
* Utenoje surengtame
susitikime su vietos versli
ninkais Liberalų sąjungos va
das Rolandas Paksas pareiš
kė, kad savivaldybių rinkimai
jam atrodo nesvarbus. „Nėra
jokio skirtumo, kas užtaisys
duobėtą gatvę ar skylėtą sto
gą, — liberalas ar doras so
cialdemokratas", kalbėjo R.
Paksas. Jo nuomone, rinkimų
rezultatai labiau rūpi tik pa
čioms partijoms, kurios suži
nos savo populiarumą ir galės
ruoštis koalirijoms bosimaja
me Seime, Partįjos vadas už
simins, kad Liberalų sąjunga
artimiausiu metu pasirašys
sutartį su Laisvosios rinkos
institutu, užsakydama konk
rečius tyrimus, rašo „Lietuvos
rytas" (03.01).
SM
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ir išnaudojus paliktus finan
sinius rezervus, nesiimant
priemonių juos papildyti",
ūkio padėtis ėmė blogėti, o
vėliau „kilo noras versti atsa
komybę vienam sėkmingiau
siai dirbusios vyriausybės
premjerui".
A. Bartkus kaltino konser
vatorių partijos vadovybę, ku
ri „ėmėsi vykdyti nebe savo
ankstesnius pažadus, o iš
kreiptai liberalią programą,
kuri nebuvo žadėta rinkė
jams". „Tad šiandien viešai
klausiu savo kolegų konserva
torių, nuo apačios iki viršūnių
ir 'sklypininkų — ar nežlugdot partijos, dirbtinai menkin
dami pirmosios koalicinės vy
riausybės darbą?", retoriškai
klausė A. Bartkus.
Jis pareiškė „primygtinai"
siūląs „grįžti prie nuoseklios
konservatorių programos įgy
vendinimo, sustiprinti kovą su
nelegaliu verslu ir kontraban
da, o tada'laukti teigiamų
procesų".

Rinkimų komisija
„trumpina"
kandidatų sąrašus
Vilnius, kovo 1 d. (Elta) —
Vyriausioji rinkimų komisija
(VRK) toliau „sijoja" kandida
tus į savivaldybių tarybas. Už
tai, kad bandė slėpti savo
teistumą, iš partijų rinkimų
sąrašų jau išbraukta 18 kan
didatų. Dar maždaug 20-ties
kandidatų laukia toks pat liki
mas.
Pagal savivaldybių tarybų
įstatymą kandidatai, nuslėpę
savo teistumą baudžiamosiose
bylose, neįrašę šio fakto VRK
pateiktose anketose, yra iš
braukiami iš partįjos rinkimų
sąrašo. Tokia pat nuostata tai
koma ir asmenims, sąmonin
gai bendradarbiavusiems su
užsienio valstybių specialiosio
mis tarnybomis. Jei kandida
tai savo anketose nenuslepia
tokio pobodžio faktų, jų liki
mas paliekamas spręsti rin
kėjams, įrašant duomenis į
rinkimų plakatą.
Iš didelio būrio kandidatų į
savivaldybių tarybas — jų 27
partijų sąrašuose yra netoli

Vladimiro Gulevitiau* (Elta) nuolr

Žiniasklaida pateikia Rusijos
lojalumo Pabaltijui sąlygas
Maskva, kovo 2 d. (BNS) —
Atsisakyti reikalavimų pri
pažinti, kad SSRS okupavo
Baltijos valstybes, atsisakyti
stoti į NATO ir Europos Są
jungą bei pakeisti požiūrį į
Baltijos valstybėse gyvenan
čius rusus — tokios, kaip
praneša laikraštis „Nezavisimaja gazeta", svarbiausios
Kremliaus sąlygos, kad Rusija
būtų lojali Latvijai, Lietuvai ir
Estijai.
„Rusijos elito nuomone, visų
trijų Baltijos valstybių, ypač
Latvijos ir Estijos, valdžia vie
naip ar kitaip varžo rusakal
bių gyventojų teises", ketvirta
dienį rašo „Nezavisimaja ga
zeta".
„Antra, mano Kremlius, Bal
tijos valstybių gyventojai ne
turi teisės vadinti okupacija
trijų Baltijos respublikų prisi
jungimo prie SSRS 1940 me
tais ir juo labiau reikalauti,
kad Maskva prisipažintų kal
ta už tai, su kuo dabartinė Ru
sija (...) neturi nieko bendra",
teigia laikraštis.

„Maskva pareiškia, kad Ru
sijai
visiškai
r jpriimtina
NATO plėtra į Baltijos val
stybes, nes šis radonas yra
gyvybiškai svarbV Rusijos
tikslų zona", rasd laikraštis.
Laikraštis pabrėžia, kad Rusi
ja pasilieka teisę imtis „ade
kvačių priemonių", jeigu Balti
jos valstybės įstos į NATO.
„Ketvirta, nors Baltijos vai

Amžinajame mieste prasidėjo
Lietuvai skirtos iškilmės

Roma, kovo 2 d. (Elta) —
„Suteik, Viešpatie, mums dva
sios praskaidrėjimo ir tikėjimo
brandą, kad šią dovaną parvežturne į savo Lietuvą, į mū
sų šeimas ir visuomenę". To
kiais žodžiais meldė Aukš
čiausiąjį Lietuvos Vyskupų
Konferencijos generalinis se
kretorius, Vilniaus arkivysku
po augziliaras Jonas Boruta,
SJ, per pamokslą ŠV, Jono ba
zilikoje Laterane.
Sv. Mišiomis šioje švento
vėje trečiadienį Romoje pra-

Ignalinos jėgainės saugumo
didinimui iškilo grėsmė
Vilnius, kovo 2 d. (BNS) —
Visagino mokesčių inspekcija
dėl Ignalinos atominės elekt
rinės (IAE) nesumokėtų mo
kesčių „įšaldė" IAE sąskaitą
banke, ir visi į ją patenkantys
pinigai pervedami į biudžetą.
Ūkio viceministras Riman
tas Vaitkus agentūrai „Interfax" patvirtino, kad iškilo
grėsmė, jog gali būti nutraukti
tarptautiniai IAE saugumo di
dinimo projektai, nes Lietuvos
vyriausybė dėl lėšy trūkumo
šiems tikslams neperveda pi10,000 — buvę teisti prisi
pažino tik 4, ryšius su KGB
nurodė trys kandidatai.
Pasak VRK pirmininko pa
vaduotojo Viktoro Rinkevi
čiaus, 1997 m. savivaldybių
tarybų rinkimuose už bandy
mus nuslėpti teistumą bau
džiamosiose bylose iš rinkimų
sąrašų buvo išbraukti tik sep
tyni kandidatai.
Tarp jau išbrauktų 18 kan
didatų — daugiausiai ban
džiusių nuslėpti teistumą — 5
buvo „Socialdemokratįja 2000"
partijos sąraše.

stybių įsijungimą į Europos
Sąjungą Maskva vertina abe
jingai, bet jau šiandien joms
suartėjant su Vakarų val
stybėmis, katastrofiškai siau
rėja Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos ekonominiai santykiai su
RF, o tai neigiamai atsiliepia
politiniam dialogui".
Laikraščio „Nezavisimaja ga
zeta" nuomone, naudingiausia
Baltijos valstybėms būtų at
sisakyti išvardytų tendencijų
ir „tapti" ekonominiu tiltu
tarp Europos ir Rusijos".

nigų. Pasak R. Vaitkaus, tai
gali sukelti stiprią tarptauti
nių branduolinio sa igumo ins
titucijų, Švedijos vTiausybės,
kitų įstaigų, finarsiškai re
miančių projektus, eakciją.
Lietuva pagal sitartis pri
valo dalyvauti finansuojant
šiuos projektus.
Ignalinos AE tchnikos direktori us Genadij i 3" Negrivoda sakė, kad šiemec vyriausy
bė skyrė jėgainė:^ saugumo
projektams tik apie 3 mln. li
tų, o reikėtų daupau nei 20
mln. litų.
Dėl mažo elektros porei
kio dabar neveikiantį antrąjį
reaktorių numatoma pradėti
remontuoti balandžio 1 d. Po
mėnesio, jį paleidu-, planuoja
ma penkiems mėnesiams stab
dyti ir remontuoti pirmąjį re
aktorių.
IAE duomenimis, jėgainės
skola mokesčių inspekcijai su
delspinigiais yra apie 140
mln. litų, o bendra jėgainės
skola, įskaitant ir bankams,
vasario I-ją buvo 383 mln.
litų.

Vilnius, kovo 2 d. (BNS) — tarnybos ir Valstybės sauguDienraštis „Respublika" ket mo departamento darbuotojų
virtadienį rašo, kad per šias pavardės, jų adresai ir tele
dienas Lietuvos specialiųjų fonų numeriai.
tarnybų sukaupta informacija
„Juodvarnių" organizacija
leidžia spėti, jog su naciona ypač artimai bendravo su
linės organizacijos „Juodvar Kauno KASP karininkais, da
niai" ir SKAT vardais gali būti lyvaudavo bendruose moky
susijęs tilto per Bražuolės muose. Lietuvos spec. tarny
upelį sprogdinimas bei šį tero boms pavyko išsiaiškinti, kad
ro aktą tyrusio saugumo pa būtent kai kurie Kauno KASP
reigūno Juro Abromavičiaus karininkai
„Juodvarniams"
nužudymas.
duodavo užduotis sekti politi
Taip pat neatmetama prie kus bei teisėsaugos pareigū
laida, jog buvo rengiamasi nus ir teikti apie juos informa
bandyti įvykdyti ginkluot} ciją.
valstybinį perversmą.
Teisėsaugos pareigūnai jau
Dienraščiui pavyko sužinoti, šešta para ieško nacionalinės
kad valstybės specialiosios organizacijos „Juodvarniai" na
tarnybos turi operatyvinės in rio, 36 metų Eligijaus Šmidto,
formacijos, jog „Juodvarnių" įtariamo pasikėsinimu į polici
organizacija kėlė pagrindinį jos pareigūną.
tikslą — nuversti Lietuvos
Per kratas šią ir praėjusią
valdžią ir įkurti Jaunųjų de savaitę įtariamųjų butuose ir
mokratų" valdžią.
kitose vietose Vilniuje, Va
Pasak „Respublikos", atlikus rėnoje pareigūnai aptiko labai
kratas „Juodvarnių" vadų bu didelį kiekį sprogmenų, šaud
tuose, rasti dokumentai ir menų, dokumentų, kompiute
kompiuteriuose sukaupta in rių.
formacija teisėsaugos parei
Policijos pareigūnai aptiko
gūnus šokiravo. Ji leidžia naujas ginklų slaptavietes.
įtarti, jog Lietuvoje, aktyviai Mažiausiai trys ginklų slapta
remiama kariškių, gyvavo te vietės antradienį rastos Varė
roristinė organizacija, kurios nos rajone ir ypač didelis san
tikslas — ginklu paimti val dėlis aptiktas Alytaus rajone.
džią.
Mūriniame grūdų saugyklos
Per kratą rastuose užra pastate pareigūnai aptiko 25
šuose minima, kad „Juod dėžes prieštankinių minų, tro
varnių" organizacijai pri tilo, automato šovinių ir kitos
klausė ne tik savanoriai, bet ir amunicijos. Specialistai sako,
Valstybės saugumo departa jog perlydžius išeitų daugiau
mento, įvairių prokuratūrų ir kaip tona metalo, o sprogme
teismų pareigūnai. Viename iš nų užtektų visam Alytui nu
butų taip pat rastas žurnalas, šluoti nuo žemės paviršiaus.
kuriame nurodytos Krašto ap Kol kas nėra patvirtinta, ar
saugos savanoriškųjų pajėgų rasti ginklai susiję su .Juod
(KASP), Specialiųjų tyrimų varnių" veikla.

JAV ruošiasi deportuoti
naciu batalione tarnavusį lietuvį

sidėjo Lietuvai skirtos šven
tųjų jubiliejinių metų iškil
Vašingtonas-Vilnius,
mės, kuriose dalyvauja apie kovo 2 d. (BNS) — Iš Jungti
2,000 maldininkų iš Lietuvos, nių Valstijų gali būti depor
užsienio lietuvių grupės.
tuotas jau trečias lietuvis, tar
Mišias Šv. Jono bazilikoje navęs naciams pavaldžiame
Laterane aukojo visi į Romą batalione, kuriam priskiriama
atvykę Lietuvos vyskupai, kai atsakomybė už 19,000 žydų
kurie Romoje gyvenantys lie nužudymą II pasaulinio karo
tuvių dvasininkai, taip pat ku metais.
JAV Imigracijos apeliacijų
nigai, atlydėję maldininkus į
komisija
patvirtino Juozo
amžinąjį miestą. Mišių koncelebracijai vadovavo ir pa Naujalio deportaciją už tar
mokslą pasakė vyskupas Jo nybą 2-ajame Lietuvos apsau
nas Boruta, SJ. Jis pasi gos batalione. Apie šį sprendi
džiaugė, kad tiek daug žmonių mą, priimtą vasario 28 dieną,
iš Lietuvos dalyvauja maldin trečiadienį pranešė JAV Tei
goje kelionėje. „Atvykome į singumo departamento Spe
krikščionybės centrą, prie cialiųjų tyrimų skyrius, kuris
apaštalų ir kankinių kapų, jau yra pasiekęs, kad būtų de
kad galėtume šiais jubilieji portuoti kiti du buvę minėtojo
niais metais atlikti savo dvasi bataliono nariai.
80-metis pensininkas J.
nę apžvalgą, pasitikrinti, ar iš
tikrųjų gyvename pagal Kris Naujalis dabar gyvena Čika
taus evangeliją, už kurią savo goje. J. Naujalio advokatas
gyvybę atidavė ir apaštalai, ir Charles Nixon pareiškė, kad
kankiniai, — sakė vyskupas apskųs komisijos sprendimą,
per pamokslą. — Atvykome su pranešė agentūra AP.
Imigracijos apeliacijų komisavo problemomis — savo,
savo krašto, savo krašto Baž sįja palaikė 1997 m. priimtą
nyčios. Atvykome čia su teismo sprendimą deportuoti
50-ties persekiojimo metų pa J. Naujalį į Lietuvą dėl jo tar
tirtimi, kaip atstovai šių dienų nybos naciams pavaldaus ka
Lietuvos visuomenės, kuri rinio būrio vadu nuo 1941 m.
kažkiek apsvaigusi ir pasime rugpjūčio iki 1943 m. lapkri
tusi atgautoje laisvėje, savo čio. Indianos federalinis teis
svajonėse laimę ir išganymą mas, 1997 m. atimdamas JAV
siejanti tik su materialine ge pilietybę iš kito minėtojo 2-ojo
apsaugos bataliono buvusio
rove, turtais".
Trečiadienio vakarą Šv. Pe nario Kazio Čiurinsko, nusta
tro aikštėje vyko pamaldos, tė, kad šis junginys padėjo na
kurioms vadovavo Vilniaus ar ciams įvykdyti 10 baudžia
kivyskupas metropolitas Au mųjų žygių Lietuvoje ir Bal
drys Juozas Bačkis. Pamaldos tarusijoje, kurių metu 1941 m.
šioje Romos aikštėje vyks rudenį buvo nužudyta dau
kiekvieną Lietuvai skirtų iš giau nei 19,000 žydų vyrų,
kilmių vakarą. Didžiosiose Ro moterų ir vaikų. Tarp aukų
mos bazilikose kasdien auko buvo įtariamieji komunistai ir
jų šeimos bei sovietų karo bejamos šv. Mišios.

laisviai.
Netekęs JAV pilietybės, K.
Čiurinskas 1999 m. gegužę
nuolat apsigyveno Lietuvoje.
Dar vienas buvęs 2-ojo apsau
gos bataliono narys Antanas
Mineikis buvo deportuotas į
Lietuvą 1992 m. ir čia vėliau
mirė.
Lietuvos generalinės proku
ratūros Specialiųjų tyrimų
skyriaus vyriausiasis prokuro
ras Rimvydas Valentukevičius
sakė, kad yra prašęs Lietuvos
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro pateikti
medžiagos apie J. Naujalio
veiklą per II pasaulinį karą,
bet negavo jokių jo nusikalsta
mos veiklos įrodymų.
Panaši padėtis yra ir K.
Čiurinsko atveju. K. Čiurins
kas yra apklaustas vienoje ka
ro nusikaltimų byloje kaip liu
dytojas, bet jo nusikalstamos
veiklos įrodymų nėra.
Priimdama sprendimą J.
Naujalio byloje, JAV Imigraci
jos apeliacijų komisija pažy
mėjo, kad jis prisipažino tar
navęs 2-ajame apsaugos bata
lione ir neginčijo, kad batalio
nas dalyvavo žudynėse. Ko
misija atmetė J. Naujalio pasi
teisinimą, kad jo vienintelė
užduotis buvo saugoti geležin
kelį.
J. Naujalis imigravo į JAV
1949 metais, bet Amerikos pi
liečiu netapo.

KALENDORIUS
Kovo 3 d^ Pal. Kotryna Drexel;
Nonita (Nona), Kotryna. Kunigunda,
Ticijanas. Tulpė, Uosis.
Kovo 4 d^ Sv. Kazimieras; Alici
ja, Daina, Daugvydas, Ginutis, Ka
zys. Vaclovą (Vacė).
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JAV RYTŲ SPORTO
APYGARDOS KREPŠINIO
PIRMENYBĖS
J a u keletą metų kaip bando
ma atnaujinti atskiras krepši
nio pirmenybes Rytų sporto
apygardoje. Šiais metais jos
įvyko vasario 4 ir 5 d.. New
Yorke.
Šių pirmenybių tikslas yra
suteikti galimybe vietiniams
sporto klubams rungtyniauti
tarp lietuvių. Žinoma, yra vi
sada proga dalyvauti metinėse
ŠALFASS pirmenybėse, ta
čiau dėl didelių nuotolių ir
išlaidų mažesni Rytų sporto
apygardos klubai neįstengia
išsirengti į didesnes keliones.
Reikia pasidžiaugti, kad ma
tosi pažanga. Rimtai reiškiasi
Philadelphijos sporto klubas
„Aras". Atgijo
Vašingtono
„Vėjas". Kuriasi ir sporto klu
bas New Jersey. New Yorkas
dalyvavo gausia:. Baltimorės
vyrų krepšinio komanda turė
jo žaisti vietinės lygos rung
tynes, todėl negalėjo dalyvau
ti. Kitais metais šios pirme
nybės planuojamos vasario 24
ir 25 d., kad išvengti susikirti
mo su krepšinio sezonu. Pasi
gesta Bostono, kurie vis dar
neįstengia susiorganizuoti, ta
čiau turi labai daug jaunimo.
REZULTATAI:
Amžiaus klasė, komandos.
rezultatai
Jaunių E — 10 m. — Philadelphia vs Xew York — 8:10 ir
18:13.
Mergaičių C — 13 m. —
New York vs. Philadelphia —
28:13 ir 29:9
Jaunių B — 15 m. — NY C
vs Philadelphia — 36:18: NY
C vs NY B — 38:34: XY B vs
Philadelphia —44:18.
Senjorų — 35 m. — NY vs
Philadelphia — 36:30.
Vyrų — Finalai — NY 1 vs
NY 2 —54:39.
Pusfinaliai — NY 1 vs NY 3
— 44:41; NY 2 vd Va
šingtonas — 57:37.
Dėl vietos — NY 3 vs Va
šingtonas — 50:47.
Buvo numatyta ir Rytų spor
to apygardos stalo teniso pir
menybės. Suaugusių klasėje
jos neįvyko, nes. išskyrus New
Yorka, dalyvių iš kitų miestų
nebuvo. Jaunių meisterė tapo
J.-stina Ivaškaite. įveikusi To
mą Kaminską 21:17 ir 21:15.
Trečioj vietoj paliko Marta
Grosaitė. Stalo teniso pirme
nybes pravedė Petras Sevelkovas, Aukščiausios Lietuvos

stalo teniso lygos žaidėjas.
Xew Yorko jaunieji žada
važiuoti į Baltimore dalyvauti
ŠALFASS stalo teniso pirme
nybėse gegužės 6 d.
Kitos didesnės sporto varžy
bos bus ŠALFASS 50-ties me
tų Jubiliejinės žaidynės Baltimorėje, gegužės 5, 6 ir 7 d.
Tikimasi, kad Rytų sporto
apygardos klubai gausiai daly
vaus. Paskutinį kartą šios
sporto varžybos Rytų apygar
doje buvo 1993 metais, New
Yorke.
OLIMPIEČIAI PINIGUS
GAUS LAIKU
Lietuvos kūno kultūros ir
sporto departamento vadovai,
susitikę su finansų ministru
Vytautu Dudėnu ir vicemi
nistru Edmundu Žilevičiumi,
gavo pažadus, kad visos lėšos
reikalingos paskutiniajam pa
siruošimo Sidnėjaus olimpia
dai etapui, bus gautos laiku,
pagal iš anksto suderintą, ne
paisant šalies ekonomikos
s\ryravimų. grafiką.
Departamento generalinis
direktorius Rimas Kurtinaitis
po susitikimo su pasitenkini
mu pažymėjo, kad pokalbis
buvo geranoriškas, visiškai
suprantant olimpinių žaidy
nių svarbą šalies įvaizdžiui
pasaulyje.
Šį susitikimą Sporto depar
tamentas surengė, siekiant
išvengti 1999 metais susiklos
čiusios blogos padėties, kai lė
šos olimpiečių pasirengimui
buvo gaunamos smarkiai vė
luojant arba visiškai „nu
brauktos". Olimpiečių rengi
mą koordinuojančioms organi
zacijoms ne kartą teko skubos
tvarka spręsti iškilusias prob
lemas, kad nenutrūktų geriau
sių sportininkų pasirengimas.
Pernai po biudžeto patiksli
nimo Sporto departamentas iš
Finansų ministerijos turėjo
gauti 27 mln. 243 tūkst. litų,
tačiau realiai buvo gauta tik
22 mln. 746 tūkst. litų.
Šiemet sporto reikmėms pla
nuojama gauti 25 mln. 920,5
tūkst. litų. iš kurių pasirengi
mui Sidnėjaus olimpiadai bus
skirta iki 8 mln. litų — per
Lietuvos olimpinį sporto cent
rą ir sportų šakų federacijas.
Šis lėšų kiekis užtikrina
šimtaprocentinį finansavimą
34-iems olimpinės rinktinės
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JAV
Kanadoje ir kitur.„
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Ulaakaat i Uatinrą:
Oro pastų
_ __ $600.00
Reguliariu paktu
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Tik JaitadiaoJo laida oro pattu ^ $160.00
Tik šeštadienio laida reguliariu pasta . $56.00
Vyriausia redaktore - DanoU
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T i k aastadisoio l a i d a :

New Yorko Jaunių „C ir „B komanoe JAV Rytų .„orto apygardos krepšinio turnyre. I. k.: pirmoje eil. - Alyssa Torney, Joe Elrose, Ramūnas Bartulis, Pauliu. Vrfuti. ir A. Drulia. Antroje eil - Steven Miklas. treneris
Pat Torney, Loms Elrose, Tomas Mikalauskas, Manr.ydas Barkauskas, Justina Ivaskaitė ir Mantas Valiūnas

2000 M. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ
ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS
Š. A. Lietuvių individualines
šachmatų pirmenybes vykdo
Baltimorės Lietuvių „Atletų"
klubas, š.m. gegužės 6 ir 7 d.
Lietuvių namuose, 851 Hollins St., Baltimore, MD, tel.
410-685-5787. Šios varžybos
yra dalis 50-ųjų Š. Amerikos
Lietuvių
sporto
žaidynių,
vykstančių tą patį savaitgalį
Baltimorėje.
Bus žaidžiama šveicarų sis
tema. Ratų skaičius, laiko ri
ba, etc. bus nutarta vietoje,
atsižvelgiant į žaidėjų skaičių
ir pageidavimus.
P i r m a s ratas prasidės
šeštadienį, gegužės 6 d., 10
vai. ryto. Registracija — nuo
9 val.r. Kitų ratų tvarkaraštis
bus nuspręstas vietoje.
Laimėtojui teks dr. Algirdo
Nasvyčio Atminimo pereina
moji taurė, įsteigta 1982 m.
1999 metų laimėtojas buvo
Kęstutis Šalaviejus (Čikagos
„Krantas"). Be to, asmeniškus
apdovanojimus gaus pirmų 3jų vietų laimėtojai ir geriau
sias jaunis. Numatoma ir pini
ginės premijos už 3 vietas.
Jaunių amžius 17 m. ir jau
nesni.
Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės šachmatininkai.
Preliminarinė registraci
ja — iki 2000 m. balandžio
1 d. imtinai, šiuo adresu:
Viktoras Sajauskas, 9184
Windflower Dr., Ellicott City,
individualių sporto šakų atsto
vams bei vyrų krepšinio rink
tinei. Kitų olimpiečių pasiren
gimas vyks kooperuotomis lė
šomis.
Patį dalyvavimą (keliones,
pragyvenimą, paradinę apran
gą) olimpinėse žaidynėse iš
savo biudžeto finansuos Lietu
vos tautinis olimpinis komite
tas, kuris tam skirs 5 mln.
litų.
Elta

J a u n i e j i sl;il<> t • I I . - i / . n i l i ' j a i ĮH>-JAV Kvtu .-|K>rt(> .i py Kardos 2000 metų turnyro Iš k Evelina
n a I v a S k a i t c . v r r i : - M - 'cis»'in.« I V l r a s SevHknv,. .». Marta Grosaite ir Tomas Kaminskas

Ivaškaite, .lusti-

MD 21943; tel. 410-418-8344;
faksas 410-418-5525; E-mail:
rsajauskasQmsn.com
Papildomas ryšys: Jonas
(John) Pocius, šachmatų koor
dinatorius, tel. 301-286-7328;
E-mail:
jpocius@pop7C0.6sfc.nasa.gov
Galutinė registracija su
mokesčiais bus priimama vie
toje varžybų, diena.
Preliminarinę
registraciją
atlikę žaidėjai bus painfor
muoti apie tolimesnę žaidynių
eigą.
Pilnesnė informacija prane
šama sporto klubams ir pavieniamsiąchmitin inkams pagal
t.ti r i na us-fld rėtes.
' ŠALFASS Šachmatų
komitetas
ŠALFASS C e n t r o
valdyba

Š.AMERIKOS
LIETUVIŲ
KEGLIAVIMO
PIRMENYBĖS
š. A. Lietuvių kėgliavimo
(Bowling) pirmenybes rengia
Baltimorės Lietuvių „Atletų"
klubas, šeštadienį, gegužės 6
d., AMF Ritchie Lanes, 6608
Ritchie Hwy»- Glen Burnie,
MD. Tel. 410-761-3800. Šios
varžybos yra dalis 50-ųjų Š. A.
Lietuvių sporto
žaidynių,
vykstančių tą patį savaitgalį
Baltimorėje.
Dalyvių registracija — nuo
11 vai. ryto. Varžybų pradžia
12 vai.
Varžybos bus komandinės ir
individualines. Komandą su
daro 4 mišrios lyties žaidėjai,jos. Dalyvių amžius neapribo
tas. Dalyvauti kviečiami visi
lietuvių kilmės žaidėjai.
Preliminarinė
dalyvių
registracija — iki 2000 m.
balandžio 1 d. imtinai, šiuo
adresu: Viktoras Sajauskas,
9184 Windflower Dr., Ellicott
City MD 21943; tel. 410-4188344; faksas: 410-418-5525; Email: rsajauskas@msn.com
Galutinė dalyvių regist
racija su mokesčiais bus pri
imama varžybų dieną.
Papildomas ryšys: Neriman
tas Radžius, kėgliavimo koor
dinatorius, tel. 410-727-1935;
E-mail:
ned _d_ radzius®md.norhgrum .com
Visas informacijas gauna
sporto klubai ir kai kurie
anksčiau dalyvavę žaidėjai.
Dėl daugiau
informacijų,
kreipkitės Į N. Radžiu ar V.
Sajauską.
Visi preliminarinę registra
ciją atlikę žaidėjai bus pain
formuoti apie tolimesnę žai
dynių eigą, etc.
ŠALFASS Centro
valdyba

PRALAIMĖTA PRIEŠ
„MAROONS" 3-7
Aštuntame rate, kuris yra
jau priešpaskutinis salės fut
bolo pirmenybėse, įvykusiame
vasario 27 d. „Lituanicos" vy
rai vėl gavo skaudoką pamo
ką. Jie žaidė prieš vieną pajė
giausių „Metropolitan" futbolo
lygos „major" divizijos koman
dą „Maroons" vyrus ir pralai
mėjo 3-7.
Kaip jau ne pirmą kartą
mūsiškiams pasitaiko, lemtin
giausias buvo antrasis kėli
nys, kuriame, dėl gynimo kal
tės, įsileisti keturi įvarčiai.
Rungtynių pradžioje žaista
dar apgalvotai ir pirmas kėli
nys baigėsi taikiai 3-3. Čia vėl
savo galingą žodį tarė nauja
sis futbolininkas iš Lietuvos
— Laimonas Bytautas, kuris
buvo visų trijų įvarčių auto
riumi.
Gaila, kad po pertraukos
„Lituanicos" gynimas visiškai
praskydo ir vyrai pametė gal
vas. Už tą, žinoma, jie buvo
gana skaudžiai nubausti. Nors
prieš dabar pirmoje lentelės
vietoje esančią „Maroons" lai
mėti gal ir nebuvo didelių
vilčių, bet tačiau bent pra
laimėjimas galėjo būti žymiai
švelnesnis.
Tačiau lietuvių komanda,
nusiteikusi laimėti paskuti
niąsias rungtynes — prieš
„Schwaben" ateinantį sekma
dienį, kovo 5 d., 6 vai. vakaro
toje pačioje „Odeum" salėje,
Villa Park miestelyje. Šiuo
metu mūsiškiai rikiuojasi 6oje vietoje. O jeigu būtų pa
siektas dar vienas laimėjimas,
tai būtų galimybė užkopti ke
liais laipteliais aukščiau. Ži
noma, galvoti apie medalius
jau per vėlu, nes juos, kaip
atrodo, išsidalins „Maroons",
„Pegasus" ir „Kickers" koman
dų žaidėjai. Iškritimui į že
mesnę lygą yra pasmerkti
„Green-White" ir „Wings" fut
bolininkai, kurių sąskaitose
yra atitinkamai 4 ir 5 taškai.
„Lituanica" su 10 taškų šioje
srityje yra daugiau negu sau
gi-

$260.00
$66.00

$86.00

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, > * K f l taniąją nedirba.
• Redakoja dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, ąaitsilisnisią nedirba
• Redakqja u i skelbimu turinį aeitiakn. Skelbimų kainos ąąaaaaaaaaaaą
gavus prafyma, ką nors akelbti.
• Redakrija atraipsniua taiao «avo puotiOra. Nenaudotu straipsniu nesaugo.
Siunčiant pi atome pasilikti kopgą.

„LITUANICOS*' NARIU

m RĖMĖJU
SUSIRINKIMAS
„Lituanicos" klubo narių, rė
mėjų, bei šiaip klubo veikla
besidominčių sporto mėgėjų
susirinkimas vyks kovo 19 d.,
sekmadienį, 1 vai. p.p. Pasau
lio lietuvių centro posėdžių
kambaryje, Lemonte. Čia bus
aptarta klubo veikla, kalbama
apie klubo veiklos 50-mečio
minėjimą šį rudenį. Bus pra
nešimai, valdybos rinkimai ir
kt.
Kaip nariams išsiųstuose
pranešimuose rašo klubo iždi
ninkas Leonas Juraitis, susi
rinkimo metu bus galima susi
mokėti ir nario mokestį (jis
yra 20 dol:)l O tie, kurie gyve
na toliau ar dėl kitų nenuma
tytų priežasčių negalės susi
rinkime dalyvauti} gali mokes
tį siųsti paštu iždininko adre
su: L. Juraitis, 15242 Narcissus Ct, Orland Park, IL
60462.
Čia smagu pranešti, jog klu
bo narių-rėmėjų eilėse yra vi
sa eilė kituose miestuose gyve
nančiųjų sporto entuziastų,
kurie noriai remia šio vienin
telio Šiaurės Amerikos konti
nente gyvuojančio futbolą kultyvuojančio lietuvių klubo
veiklą. Tokių skaičius, aišku,
galėtų būti žymiai didesnis.
Jau šį rudenį sueina 50 me
tų nuo šio klubo įsisteigimo.
Taigi ir jį rengiamasi ga
lima gražiau ir įspūdingiau pa
minėti. Ir čia nebus galima ap
sieiti be lėšų ir didesnės tal
kos iš šalies. Klubo darbuotojų
nėra tiek daug, kad jie viską
galėtų vieni padaryti.
O šį pavasarį yra numatytas
irgi didelis užsimojimas. Yra
norima pakviesti futbolo ko
mandą iš tėvynės, kuri čia su
žaistų eilę rungtynių ne vien
tik Čikagoje. Ir šis projektas
nebus lengvas „Lituanicos"
klubui.
Todėl atvykus į kovo mėn.
19 d. Lemonte šaukiamą susi
rinkimą bus proga apie viską
išgirsti, apsvarstyti ir pasi
ruošti didiesiems šių metų
įvykiams. Laukiama kuo gau
sesnio narių, rėmėjų bei klubo

EUOBCa DECKBi DOS, P.C
4647 W. 103 St, Oak, UBMI, H.
Pirmas apyt su Norttmaatarn un-to
<*ptomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
primarni istiaofcifiai puattiaaliM
Suatarimui (katoeti angsSkai)

Tel. 706-422-8200

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
96i«8.7«hAv^HssfcotyHata,IL
Tel. (708) 5 0 6 * 1 0 1

Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMCKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzia Ave.
Chicago. IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR.L
DANTŲ GYDYTOJA
9055S.Roba^Rd,Hk*oryHis,IL
1 mylia į vakarus nuo Hartam Ave.

Tel. (708) 506-4066
Valandos pagal susitarimą
HXA*GASVQNĄS,HD..&C.
Specialybe-vldaualgų gydytoja*
I N s j T M M n s V aašMaJVVaamaV

6918 W. AreMr A M . S * 5 k 6
Crscaoo. IL 60638

TaL

ARASZUOBA.U.D
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Šute 310
NapervWe,IL 60563
TeT (630)527-0090
3825 Hignland Ave.,
Tower1,Surte3C
Downers Grove, IL 60515
Tel. (630)435-0120

VISOCKAITĖ LAIMĖJO
DVEJAS VARŽYBAS
Lietuvos bėgikė Agnė Visoc
kaitė, studijuojanti JAV, Nebraskos valstijoje vykusiose
varžybose „NAIA Women's Indoor" laimėjo dvejas rungtis.
55 m bėgimo rungtyje jos re
zultatas buvo 6.83 sek. (at
rankos bėgime — 6.75 sek.), o
200 m — 23.50 sek.
Žiemą ji tris kartus gerino
60 m bėgimo Lietuvos rekor
dus, nuotolį įveikusi atitinka
mai per 7.33 sek., 7.32 sek. ir
7.27 sek.
veiklai prijaučiančiųjų žmonių
atsilankymo.
E.Š.

Philadelphijos i r N # w Yorko J a u n i u . . E " komandos dalyvavusios J A V Rytu sporto apygardos i a i d y n e a e

KGB PALIKIMAS
BRONIUS NAINYS
Palikimas? O gal pats KGB veiklos tikslas, kai jau dešimt
dar tebėra gyvas, mirti net metis, kai šios organizacijos
nesirengia ir testamento ra darbdavys pakratė kojas?
šyti nežada? Bet tokiu atveju O gal dar ir nepakratė? Jei
— ką jis veikia?
gu nepakratė, tai jis turėtų
Sį, nuo Lietuvos nepriklau boti ten pat, kur ir buvo? Tik
somybės atkūrimo tebesitę vėl: ar ten pat ir toks pat bū
siantį, tai aprimstantį, tai vėl damas, šiuo laiku jis gali būti
pagyvėjantį, klausimą iš naujo vertingas? Kokia dabar gali
pajudino buvusių kagėbistų būti anksčiau turėta KGB
Marijono Misiukonio ir Kazi- jėga? Žinom, tikrai nereikia
mieros Prunskienės apdova spėlioti — Rusįja savo kėslų į
nojimas Gedimino ordinais. Baltįjos valstybes niekad ne
Už nuopelnus Lietuvos valsty atsisakys. Per pastaruosius du
šimtmečius net 170 metų šį
bei.
Pagal spaudos (JLietuvos ry Baltijos pakraštį valdžiusi,
tas" — 2000 m. vasario 26 d.) norės jį vėl prisijungti. Tiesiopranešimus, šiais apdovanoji gis jėgos panaudojimas gal ir
mais prezidentas Adamkus nebebūtų patogus, nes Vakarų
„siekęs paskatinti pilietinio pasaulio galiūnės dėl to taptų
susitaikymo procesą, stiprinti nelaimingos ir kaip nors atsi
visuomenės santarvės nuotai lieptų. Tad reikia ieškoti kitų
kas", bet visgi patyręs, kad to priemonių, nebe išorinių, bet
kiam susitaikymui „Lietuvos vidinių, galbūt panaudojant ir
1940 metų patirtį. Kokiais
žmonės dar nepribrendo".
nors
veiksmais Lietuvos vi
Iš tų prezidento pareiškimų
duje
nualinti
valstybę, sukelti
lyg ir ryškėtų, kad KGB veikla
joje
ekonominę,
politinę bei
jau praeitis ir tik kaip nors
tautinę
maišatį,
pakirsti
žmo
reikia dorotis su jo padari
nių
pasitikėjimą
valdžiomis,
niais. Tam tikslui siekti jis
neseniai pasirašė Seimo pri naudojantis ta pačia demokra
imtą KGB informatorių liust- tine sistema, susodinti į jas
racijos įstatymą. Tačiau „Lie Maskvai palankius žmones,
tuvos aide" (2000 m. vasario kurie nutartų Lietuvą prie
26 d.) išspausdintame BNS Rusįjos prijungti. O gal ir dar
pranešime ir taip pasakyta: gudriau — tai atlikti tautos
JŠią savaite Vilniuje įvykusia referendumu?
me pikete radikaliosios 'Jau Ar toks samprotavimas pais
nosios Lietuvos' lyderis, Seimo talas? Galbūt taip, o gal ir ne
narys Stanislovas Buškevičius visiškai? Ar ne panašiu keliu
teigė, kad prezidentūroje dir mėginama eiti Baltarusijoje?
ba buvęs KGB agentas Alfa". Ar ne dėl to Minske. į sostą
Taigi dirba, dabar. Gaila tik, įsodintas Lukašenka? O ką
kad Buškevičius nepasako, ko reiškia radikalių kairiųjų ver
dėl, ką ir kaip jis dirba? Ar jis žimasis į Lietuvoje kovo 19
ten dirba, kad pati preziden įvyksiančius savivaldybių rin
tūra prie tokio susitaikymo kimus? Nors žiauri, šantažui,
jau pribrendo, ar kitų tikslų prievartavimui, žudynėms pa
siekdamas? Ar tai tik šio sei- ruošta, daugiau išprusimo rei
mūno neatsakingas tauška kalaujančiai, „gyvatiškai" vidi
nei veiklai KGB ir netinka,
las'
Teisingai Adamkus pastebi bet daugiau išmokslinti pavie
„kad mėginimai organizuoti niai jos buvę pareigūnai kokiai
'gatvės teismus' teisinei ir de nors naujai sistemai gal ir
mokratinei valstybei nedera", tiktų. Tad čia KGB palikimas
tačiau, atrodo, — Lietuva nuo gal ir botų šiek tiek naudin
."j«,dar ilgai neatsikratys. Pra gas?
ėjusį rudenį Kauno ir Vilniaus Visos valstybės turi stropiai
gatvėse pradėjo skrajoti gan saugojamų paslapčių, bet taip
dai apie kur nors valdžios vir pat visos nori žinoti kitų vals
šūnėse plūduriuojantį antrą tybių paslaptis, todėl joms rei
Markulį (turbūt dar neužmir kia specialių tarnybų. Šį
šome į partizanų vadovybės uždavinį KGB mokėjo puikiai.
viršūnes įsiskverbusio ir juos Turėjo ir gersi paruoštų gausų
išdavusio „pirmojo" Markulio). specialistų būrį. Tik ar tokį
Kai kas priskaičiavo net ir ke uždavinį turėjo ir vykdė Lietu
lis tokius Markulius. Bet ne voje veikiantieji kagėbistai?
vien tik gatvės tokiomis pas Kokias savas valstybines pas
kalomis grįstos. Jos slidinėja laptis galėjo turėti Maskvos
ir ant aukštų valdžios įstaigų budriai prižiūrima LTSR? To
dailiai išvaškuotų grindų. Ne dėl ir Lietuvos kagėbistų pag
retai stipriau papriekaištau rindinis uždavinys buvo sekti
jantiems valdžiai, ypač deši ir naikinti partizaninį judėji
niųjų, dėl kai kurių jos nesėk mą, pogrindininkus ir tyrinėti
mingų veiksmų, aršesni jos žmonių ištikimybę Maskvai
gynėjai irgi KGB etiketę prise bei jos pakalikams. O kuriems
ga. Kur tokie įtarinėjimai gali galams tokio tyrinėjimo rei
nuvesti? Koks jų tikslas? Taip kėtų dabar? Žinoma, žinių
pat — koks gi būtų ir KGB apie Lietuvos valdžios viršū
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Gerai išmokau vokiečių ir meno istoriją, esu paten
kinta! Tuoj eisiu į gimnaziją. Mokomės po pietų. Vaka
rais mokau Sabute diktanto. Pas mus dirba kažkoks
keistas vargšas, buvęs kalinys. Ant jo rėkaudami šo
kinėja Sabakonienės vaikai.
1944 spalio 14, A n t r a d i e n i .
Ota* staigiai atsalo. Neduok Dieve, šaltos fiemos.
Dabar mokausi nuo 1 vaL Nesuspėju paruošti pamo
ku. Vakare diktuoju Sabutei diktantą. Iki pumos ji
•turi išmokti, nes kitaip paliks VI skyriuje.
• Dėl odos trūkumo batai bus su mediniais padais.
; Aš kažko taip ilgiuosi... Turiu baigti gimnaziją, stu
dijuoti. Nežinau, kaip man Dievas skirs... O kaip bus,
labai norėčiau žinoti. Sakomai, kad pirmoji meilė būna
"tik jaunystėje. Bet pagal mano tėvelius taip negalima,
nes reikia baigti gimnaziją. Darysiu taip, kaip nori
mano tėveliai, nežiūrėsiu savo asmeninės laimes.
Jei per žiemą niekur nebus galima pašokti, tai bus
liodna. Nors laikai ypatingai liūdni, bet visgi jauni
mas, karštas kraujas, energija... Gal Stasė suruoš porą
-vakarėlių. Viktė, ir bus gerai.

;

z:

nes Maskvai reikia, bet tai
gali atlikti ir visiškai nedidelis
gerai paruoštų žvalgybininkų
būrelis? Tad buvusių kagė
bistų gausa ir čia nereikalin
ga? Todėl ką tas palikimas iš
tikrųjų turėtų veikti? Įdomu,
ką apie tai pasakys vasario 1
d. pradėjusi veikti liustracijos
komisija ir kokias išvadas ji
pasidarys? Tad žodelis ir apie
MKGB informatorių liustraci
jos įstatymu (liustracijos? ne
jaugi įstatymo ruošėjai to lie
tuvių kalbos taršalo negalėjo
pakeisti lietuvišku žodžiu?)
siekiama išaiškinti Lietuvoje
veikusio KGB sąrangą, išryš
kinti jame dirbančius parei
gūnus, jų uždavinius bei stro
pumą, juos vykdant. Vasario 1
d. pradėjo veikti įstatymo vyk
dymo komisija. Sakoma, kad
kiekvienas buvęs kagėbistas
turės pats, savanoriškai, su ja
susisiekti ir užpildyti atitin
kamą anketą, atsakydamas į
įvairius klausimus: kaip, kur
ir kada buvo užverbuotas, ko
kioje pakopoje dirbo, kaip uo
liai savo užduotį vykdė, kokį
gavo atlyginimą ir t.t. Iki rug
pjūčio 1 d. prisipažinę, viešai
skelbiami nebus. Tačiau Lie
tuvos saugumui žinomų ir neprisipažinusių kagėbistų pa
vardės bus skelbiamos. Tačiau
kas su jais — ir prisipaži
nusiais, ir neprisipažinusiais
— vėliau atsitiks, klausimas
sudėtingas, daugiau teisinis ir
gerokai prieštaringas. Ar nepasigaus jų prezidento vadina
mieji „minios teismai"? Painio
sis čia visokiausi siekiai: vals
tybiniai, tautiniai, asmeniški,
net ir religiniai. Juk ir kata
likų kunigai buvo verbuojami
ir užverbuojami KGB tarny
bai. Lietuvos vyskupų konfe
rencija šį klausimą jau svars
tė. Pagal „XXI amžių" (2000
m. vasario 4, nr. 10), ją pasie
kusios žinios teigia, kad už
verbuotų kunigų buvo nema
žai. Tačiau jų uždaviniai labai
skyrėsi, ir atsakomybė bus
vertinama daugialypiai. Aišku
— skyrėsi ir užverbuotų pa
sauliečių uždaviniai, ypač
kadrinių kagėbistų pareigos
nuo informatorių
pareigų.
Nors KGB Lietuvoje yra pri
pažinta kaip nusikalstama or
ganizacija, tačiau jos atskirų
pareigūnų nusikaltimai nėra
vienodo laipsnio. Geras pavyz
dys yra ir ordinais apdovanoti
Prunskienė bei Misiukonis:
pirmoji vertintina gal tik kaip
informatorė, nes dėl jos kagė
bistinės veiklos lietuviai gal
mažai, o gal iš viso nenuken
tėjo, o antrasis — kadrinis,
kurio rankos galbūt ir lietuvių
krauju suteptos? Ar komisija
ir tokius dalykus išryškins?
Be to, ar ji tyrinės tik kagė
bistų praeitį, ar norės žinoti,
ką šios nusikalstamos organi
zacijos buvę pareigūnai veikia
dabar? Ar jie Lietuvoje turi

kokius nors iš kitur gaunamus
uždavinius? Jeigu turi, tai ko
kius ir iš kur juos gauna? Ar
dabartinė politinę-ekonominė
maišatis yr* KGB palikuonių
kokios nors veiklos pasekmė,
ar jie tik atpirkimo ožys pa
reigų nesuvokiantiems, nesu
gebantiems atlikti, tarpusavio
rietenomis užsiėmusiems, Lie
tuvos laisvės kovotojus patvorin numetusiems, jų kovų vai
siais besinaudojantiems biu
rokratams?
Tačiau uepaisant, ką KGB
informatorių liustracijos įsta
tymo vykdytojai išlukštens,
vargu ar tai padės prezidentui
„skatinti pilietinio susitaiky
mo procesą bei stiprinti visuo
menėje santarvės nuotaikas",
jeigu kalbama apie kagėbistų
bei jų aukų susitaikymą ir to
kiam siekiui ieškojimą „pribrendusio laiko". Vis gausiau
ir gausiau Lietuvoje nuo že
mės kyla paminklai dėl jos
laisvės žuvusiems kovotojams
— kagėbistų aukoms. Daug jų
stato žuvusiųjų šeimos savo
mis jėgomis, savomis lėšomis.
Stato nekaltai, žiauriai nužu
dytiems savo broliams, tė
vams, bendražygiams drau
gams — miestelių aikštėse,
gimtinių sodybose. Lenkia gal
vas žuvusiems, taip pat prisi
mindami ir juos nukankinu
sius okupanto pakalikus en
kavedistus, kagėbistus. Koks
čia gali boti susitaikymas —
matant tokį, tikrą ir nė kiek
neabejotiną, jų palikimą — ir
kada jam gali pribręsti laikas?
Šioje vietoje gal irgi vertėtų
klustelti, kada pribręs susitai
kymo laikas tarp Lileikio bei
Gimžausko ir jų galvų reika
laujančiųjų. Gal prezidento
pastangos ir šia kryptimi būtų
ne pro šalį?

* Turgavietėse j a u pra
sidėjo pavasarinis šurmu
lys — firmos, ūkininkai pra
dėjo prekiauti įvairių daržo
vių, javų, žolių sėklomis. Už centnerį miežių ar kviečių
prašoma po 27-28 litus, už
rugių — 26 Lt. Ūkininkai už
bulvių kilogramą nori 40-70
centų. Iš paukštynų atvežtų
10 kiaušinių kainuoja nuo
2.80 iki 3.40 Lt, naminių po 56 litus. Bitininkai už medaus
kilogramą prašo 14-15 litų.
Vilniaus Kalvarijų turgavie
tėje, veikiančioje šešis kartus
per savaite, kasdien parduo
dama apie 1.5 tonos įvairių
mėsos produktų. Pirkėjai sa
ko, kad mėsos produktai tur
gavietėse yra gerokai pigesni
negu parduotuvėse.
<EIU>

Danutė

Kodėl ne Andriuko
Magdutės?
Sakoma, kad pavasarį ame
rikiečių jaunų vyrų ir paaug
lių berniokų mintys nukrypsta
į beisbolą (bent taip būdavo
„senais gerais laikais"), o dau
gelio užsienio lietuvių — ne
paisant, kokio amžiaus jie yra
— kovo mėnuo dėmesį nukrei
pia į labai prasmingą ir tvirtai
per dešimtmečius įsišakniju
sią tradiciją: Kaziuko mugę.
Visų pirma verta prisiminti,
kad tai iš esmės skautiška
tradicija, kilusi daugiausia „iš
reikalo": skautų organizacijai
būtinai reikėjo lėšų stovyklos
reikmenims įsigyti, įvairioms
organizacinėms išlaidoms pa
dengti, tad Kaziuko mugės pa
jamos padėjo tas išlaidas ap
karpyti. Bet tai dar ne viskas!
Pasiruošimas mugei ir jos įgy
vendinimas
apjungė
visą
skautiją — nuo vyriausių, iki
pačių mažiausių (kurie tikrai
parodo keliskart daugiau en
tuziazmo ir įdeda širdies už
suaugusius). Visi galėjo pa
naudoti savo talentus, suge
bėjimus, darbo laiką ir rū
pestį, tuo būdu renginys pri
klausė nuo visų kartų, pa
sidarė savas. Nors kažkas vis
tik buvo „pagrindinis organi
zatorius", bet atsakomybe už
pasisekimą ar nesėkmę rei
kėjo dalintis visiems, o tai,
ypač jauniesiems, yra geriau
sia pamoka ateičiai.

* N o r i n t išvengti eilių pa
sienyje, sumažinti kontra
bandos apimtis ir pagerinti
mokesčių surinkimą, ruošia
masi sugriežtinti muitų reži
mą keleiviams, vykstantiems
per Lietuvos sieną. Suma
žinusi be muito įvežamų pre
kių normą, valstybė apribos
alkoholio ar degalų įvežimą,
tačiau nuskriaus daug keliau
jančius piliečius.
* Dėl nesumokėtų skolų
Kretingos rajono savivaldy
bėje ketvirtadienį pusvalan
džiui buvo nutrauktas elekt
ros energijos tiekimas. Kretin
gos elektros tinklai tris kartus
'siuntė įspėjamuosius raštus
dėl nesumokėtų skolų ir įspė
jimus, kad vasario 24 d. bus
išjungta elektra. Savivaldybė į
šiuos grasinimus nesureagavo
ir nepranešė, kada skolos bus
Mūsų tautiečiams mintis,
sumokėtos. Kretingos rajono
savivaldybė už praėjusių metų kad organizacija „nestovi at
gruodį ir šių metų sausį už kišusi ranką, prašydama pa
elektrą skolinga apie 200,000 ramos", o pati stengiasi lėšų
litų.
(BNS) užsidirbti, buvo labai priimti
na, tad ir mugės gausiai lan
komos. Metams slenkant, Ka
ziuko mugės vis labiau išsi
liejo iš grynai skautiško rengi
nio sąvokos ir tapo smagiu pa
vasario pradžios šurmuliu, pa
bendravimu, pasižmonėjimu, į
kurį atsilanko ir lietuviai, ir
nemažai kitataučių.
Kaziuko mugė Čikagoje šį
sekmadienį, kovo 5 d., ruo
šiama jau 42 kartą. Kai ku
riose kitose Amerikos vieto
vėse, kur veikia lietuvių skau
tų vienetai, tų kartų susidaro
dar ilgesnė eilė. Ir vargu mū
sų pavasario pradžia galėtų
būti paskelbta prasmingesnių
renginiu (kai kas net prieta
ringai tiki, kad be Kaziuko
mugės pavasaris galbūt neat
eitų).
Kai į mūsų tarpą pradėjo iš
tėvynės atvykti vis daugiau
tautiečių, šios skautų Kaziuko
mugės daugeliui buvo kiek
neįprastos. Tiesa, tuo vardu
pavadintos mugės
kasmet
vyksta Vilniuje, gal ir kitose
Lietuvos vietovėse, bet jas su
„Lituanicoe" nkautų tunto tuntininkas fil.ps Ričardas Chiapetta Kaziu
čionykštėmis jungia tik pava
ko mugėje tvirko tunto paviljoną. Čikagos skautų Kaziuko mugė sekma
dinimas. Net pati mintis, kad
dienį, kovo 5 1 vyks Jaunimo centre, Čikagoje. Atidarymas II vai. r.

1941 spalio 16. Ketvirtadienis
Man kažko liūdna. O, kaip aš norėčiau būti išmi>
tinga, protinga... Esu liodna, tyli, nekalbi, dėl to dra>
gių tarpe neturiu pasisekimo. Man keista, kitos mer
gaitės turi pasisekimą tarp klasės berniukų, p aš ne.
Tie berniukai man visiškai nerūpi. Ką ten, vaikai...
Nėra laiko pamokų ruošti. Bįjau, kad negaučiau dve
jetuko. Dabar niekur neinu... Dieve mano, jeigu bo
čiau linksmesnė, kalbesnė, gal mane labiau mėgti)
draugės.
Narcizą vaikščioja su puikia sidabrine lape ir t.t. Ai
noriu rengtis pagal savo amžių, kukliai. Į gimnaziją
dabar einu su juoda suknele ir balta apykakle...
0, Dieve, padėk man baigti gimnaziją. Zosė ir kitos
ateina į gimnaziją su laikrodžiais, lakuotais rausvais
nagais. Jos sako, kad nagai labai svarbu ir t.t.
Stasė ilgai neišteka. Kas tino, ar kada ištekės. Ar ji
neturi patrauklumo, ar negali išsirinkti, ar nenon?
Nežinia, gal jai lemta likti panele.
„Tik moterystėje lytinė meilė tėra tobula — sutin
kanti su Dievo valia".
1941 spalio 17. Penktadienis
Po pusryčių ruošiau pamokas. Mamutė išėjo į mies
tą. Kambariuose labai šalta. Apsirengiau chalatą. vl »
tiek Šalta.
Lauke baisus vėjas. Pašalo. Ankstyvas ruduo.
Kad nebotų taip šalta, šokom su Sabute polkutes.

Česiukas eina į darželį. Jis dabar protingesnis ir man
dagesnis.
Gimnazijoje šilta. Šaukė iš vokiečių kalbos. Vokiečių
dėsto maža mokytoja, panaši į peliukę. Tikybą dėsto
kun. Grauslys. Iš namų ruošos mokomės kepti, virti ir
t.t. Man tai įdomu. Ateity noriu boti gera šeimininkė.
Aš esu nuo pasaulio atsiskyrusi, nieko nepažįstu,
negyvenu kaip kitos nuotykiais... Visiškai atsiskirti
nuo pasaulio negalima. Aš įsitikinusi, kiek reiks, tiek
Dievas ir duos. Bet kiti sako, jeigu sėdėsiu rankas
sudėjusi ir lauksiu ką Dievulis duos, tai nieko neišeis.
Nežinau ko griebtis! Bet lauksiu dieviškosios valan
dos ir tada atiduosiu savo širdį!
•O, Viešpatie, bok man malonus.
1941 spalio 18. Šeštadienis
Esu labai patenkinta, kad nusipirkau Homero „Odi
sėją". Tušti romanai mane tik nervuoja. Vanda P., gir
dėjau, jau turi kūdikį — sūnų. Vargšas kūdikis, duok
Dieve, jam palaimos. Jau ji motina, tik kad garbingai
auklėtų. Girdėjau, kad nori atiduoti į prieglaudą, bet,
manau, jos motiniška širdis neleis to padaryti. Nelai
minga ji, vyro neturi, nežinia, gal grįš gyvas kada, o
gal jau jo nebėra šioje žemėje.
O, gerasis Viešpatie, padėk jai, atleisk jai, suteik jos
širdžiai kilnaus motiniškumo, meilės džiaugsmo ir vil
ties. Marįja, Motina Brangioji, užtark ją pas savo mieliausiąjį Jėzų, ir sergėk jos žingsnius.
Mamytė pjausto kopūstus, tėvelis taip pat padeda.

Bindokienė

ar

organizacija tokiu būdu susi
renka lėšų savo veiklai, atrodė
nauja. Tačiau mintis visiems
buvo patraukli, verta dėmesio,
o renginys — margas ir įdo
mus, tad dabar jau linksmoje
mugės kamšatyje vienodai
smagiai stumdosi ir žilagal
viai, bebaigia čia „amžių nu
gyventi", ir viduriniosios kar
tos, vedini mažais anūkėliais,
ir jaunos šeimos su būriais
vaikučių, ir neseniai į šį
kraštą atvykusieji lietuviai.
Galbūt kaip tik dėl to šilto
bendradarbiavimo mugėms ir
j ų ruošėjams skautams rei
kėtų užkabinti po ordiną —
arba bent po medauninkišką
muginuką — Kaziuko širdį su
užrašu „Valio!"
Tik įdomu ar visi Kaziuko
mugės lankytojai žino, kodėl
šis renginys turi tokį vardą?
Kodėl, pavyzdžiui, ne Andriu
ko, Marytės, Jonuko, ar dar
kuriuo kitu — net šmaikš
tesniu — vardu pavadinta?
Ne visi ir skautukai žino,
ypač patys mažiuliukai. Jiems
svarbus renginys, o ne vardis.
Ir — tikėkite — niekas nuo
širdžiau mugei
nesiruošia,
maloniau lankytojams nepa
tarnauja, kaip tie mažieji. Jų
akutės spindi džiaugsmu, kai.
pagaliau skaičiuoja „pelną" už
pravestus žaidimus, parduo
tus darbelius, o dar jeigu kas
geru žodžiu jų mažas širdeles
paglosto — visas vargas, besi
ruošiant tai didžiajai dienai,
bemat užmirštamas.
Taigi, kodėl Kaziuko? Kaip
mes galėtume su kovo 4-ąja
nesujungti šventojo Karalai
čio, lietuvių tautos pasidi
džiavimo, jaunimo globėjo Ka
zimiero, kuriam paskirta ta
diena! Galbūt kai kas. šiais
moderniais, egocentriškumo ir
„greito pasitenkinimo" laikais
net šyptelėtų iš šv. Kazimiero,
kad jis sava valia atsisakė ka
rališko dvaro prabangos, link
smybių, garbės, o pasirinko,
kaip Šv. Rašte pasakyta, „ge
riausiąją dalį". Antra vertus,
vargiai jis būtų taip plačiai ir
pagarbiai šiandien minimas,
jeigu būtų pasilikęs tik Lietu
vos-Lenkijos (ar kurio kito
krašto, kur dažnai būdavo
„nutekinamos" valdovų duk
ros ar pakviečiami sūnūs) ka
raliumi. Šv. Kazimiero dvasi
niai lobiai, net po kelių šimtų
metų. spindi skaisčiau už vi
sas žemiškas vertybes, nes jų
„nei rūdys nesugraužia, nei
dulkės neapneša". Tad skau
tų vadovybė, beplanuodama
Kaziuko mugę. visų pirma
turėtų dar kartą priminti ir
kieno vardu ji pavadinta.

Paskutiniuoju laiku tarp jų pasireiškia nesantaika.
Man dėl to liūdna.
Galvoju apie kilnią šeimą. Šeima — Dievo įstaiga. O,
mano Dieve, leisk man kada nors būti angelu sargu
savo vyro ir savo kūdikių. Aš taip trokštu tinkamai
prisirengti, noriu mokėti ruošos darbų, auklėjimo ir
t.t. Gal kažkas mane pamils? Aš visai nepatraukli!
Tyra meilė — laimė! Kaip yra jauku, kai šeimoje san
taika, dieviška palaima, meilė ir tvarka.
Bet dažnai tenka išgirsti, kad tokia šeima — tai tik
svajonė, kad moteriai ištekėjus prasideda vargai, ken
tėjimai, o laimės jokios, tai tik nervų gadinimas. Tai
išgirdusi aš labai nuliūsiu, mano siela blaškosi, neran
da išeities... Bet esu tvirtai įsitikinusi, kad nuo moters
daug kas priklauso. Moteris turi būti teisinga, kilni ir
švelni, ji turi paveikti vyrą ištikimybe ir meile. Vyras
iš savo pusės turi gerbti, mylėti savo gyvenimo drau
gę, duoti jai vyrišką prieglobstį, sužavėti drąsa ir kil
nybe. Taip, tai turi būti. Kokie būtų laimingi vaikai.
O, Jėzau, saugok mano širdį nuo piktos meilės, nuo
nedoro žmogaus, padėk man tinkamai prisirengti auk
lėjimui ir kilniai meilei.
Jaunystė, jaunystės svajonės ir troškimai, kada siela
ir širdis skaisti.
_
Aš tikiu, kad neapsivilsiu. supras mane koks nors
žmogus ir aš jį suprasiu!
1941 spalio 19. Sekmadienis
Gėda rašyti, kad nebuvau šv. Mišiose. Bet prisipa
žįstu, kad tuo laiku dirbau...
(Bu3 daugiau)
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nytė. Evangeliją lietuviškai davusi ir iškelta trispalvė. Tai
TeL 708-422-6963.
Minėjimą rengė LB NY apy vyko „Šangrila" vasarvietėje,
kurios norėtu grįžti į Maskvos
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suruošta
Lie
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šiltu žodžiu šios šventės proga būdavę išreiškiama švenčiant vėno kalbos, kuri susilaukė
lietuvių kalba.
katalikiškas šventes: Velykas, nemažo dėmesio :r buvo pa
susirinkusius pasveikino.
Kalėdas. Tiksliau — Kūčias, lydėta gausiais plojimais.
CLEVELAND, OH
Pamokslą pasakė vysk. P.
KELIAVO P O EUROPĄ
nes Kūčių vakaro niekas ne
Giedrei
Stankūnienei
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Baltakis, OFM. Iškėlęs Lietu
galėdavęs uždrausti.
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kuri
bus
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voje esančias juodąsias duo
Argentinos Katalikų univer
Prasidėjus atgimimo judėji pasiųsta JAV prezidentui ir
SUSIRINKIMAS
bes, kad jos kiek galima grei
siteto
prorektorius Ernestas
Kongreso
nariams,
ir
ją
pri
čiau būtų užlygintos ir pas mui, daug simbolinių pasireiš
„Taupos" kredito kooperaty Paršelis su žmona Irene, duk
ėmus,
vėliavas
išnešus,
buvo
tebėjo, kad suluošintas jos kimų suorganizavęs Sąjūdis.
vo vadovybė šaukia savo narių ra Marija Veronica ir s ū n u m
žmogus galėtų tautiškai ir 1989 m. Kūčių vakarą Sąjūdis pertrauka.
metinį susirinkimą vasario 27 _Martynir sausio mėnesį buvo
Meninę programos dalį atli
dvasiškai atgimti — ten mūsų buvo pakvietęs į langus įstaty
d., sekmadienį, iril:3X)
vai! išskridęs į Europą. Lankėsi
ti žibančias žvakutes. Tai bu ko Bostono vyrų kvintetas —
parama yra būtina.
priešpiet Dievo Motinos para Romoje, Vatikane ir kitur.
programoje parašyta — (seks
Aukas: kryžių, Lietuvos vė vęs nebylus, visuotinis pasi
pijos salėje. Praėjusių metų
tetas), kuriam vadovauja Dai
priešinimas.
Tuomet
neatrodė,
liavą? žiupsnelį" Lietuvos že
apyskaita ir kiti reikalai. Na
N A U J A LSA VALDYBA
va Navickienė. Buvo išgirstos
mės. Sibiro seselių parašytą kad laisvė jau taip arti, nes vi
riai kviečiami dalyvauti.
įvairių kompozitorių sukurtos,
sose
įstaigose,
organizacijose,
maldų knygelę, duoną ir vyną
Lietuvių susivienijimo Ar
lengvo turinio, linksmesnės ir
atnešė tautiniais rūbais pasi dieną ir naktį budėję vietiniai
A
T
E
I
T
I
E
S
K
L
U
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O
gentinoje
metinis susirinki
ne
taip
linksmos,
dainos.
Jų
puošusios moterys. Aukų pras komunistai, lyg ir nujausda
S
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N
K
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M
A
S
mas
įvyko
1999 m. gruodžio Šv. Kazimiero lit. mokyklos, Cleveland, OH, vaikų tautinių šokių grupė
tarpe
ir
J.
Strolios
„Kaip
grįž
mę apibūdino E. Matulionytė. mi, kad kažkas turi įvykti.
18
d.
Jo
metu
išrinkta nauja Vasario 16-osios minėjime, vykusiame Dievo Motinos Nuolatinės Pagal
tančius
namo
paukščius".
Tos
Mitinge, kuris įvykęs 1989
Gedimino Šukio sukurtas
Kovo 5 d., sekmadienį, ll.UO LSA valdyba 2000-2001 me bos parapijos salėje vasario 13 d. Nuotr. Lino Johansono
dainos
(kiti
ją
vadina
giesme)
lietuviškas mišias „Taikos ka m. Vingio parke ir sutraukęs
žodžių autorius Paulius Jur vai. priešpiet šaukiamas mėti tams. Ją sudaro: pirm. Arnalralienės garbei", bei kitas gies 30,000 žmonių masę, ten jau
kus buvo salėje. J a m nuošir nis ^Ateities" klubo susirinki do Vezbickas, vicepirm. Alber
mes, giedojo jungtinis choras. buvo viskas išsakyta: Molotomas.
to Stal.ioraitis, sekr. Alicia
džiai paplota.
Dirigavo Apreiškimo parapijos vo/Ribbentropo paktas, Sibiro
Mikučionytė, vicesekr. Adria
Kvinteto
vyrų:
Norberto
Lintrėmimai
ir
kita.
Po
to
viskas
vargonininkė Asta Barkaus
ATVYKSTA
na Linkevičius, ižd. Raul Stakienė. Prie vargonų — Viešpa vystęsi labai greit. „Aš manau gertaičio. Helmuto LingertaiGARBINGAS SVEČIAS
lioraitis, ižd. pavad. Jorge
ties Atsimainymo parapijos — kalbėjo dr. R. Morkvėnas, čio, Broniaus Banaičio, Vytau
Brazaitis ir kiti nariai — Anvargonininkas Virginijus Bar — kad tas greitis buvo išsi to Baziko ir Ginto Simonaičio
Kun.
Antanas
Saulaitis,
SJ,
tonio Mikučionis, Maximo Vo
vystęs tai dėka Vasario 16-tos padainuotos (iš viso 15) dai
kauskas.
Lietuvos
ir
Latvijos
provincijo
gei, Carlos Benitez, German
Mišias užbaigus, sugiedojus ir tų žmonių, kurie 1918 m. nos, buvo priimtos su dideliu las atvyksta į Clevelandą ir Petraitis.
Amerikos ir Lietuvos himnus, pasirašė drąsų Nepriklauso pasitenkinimu. Jie ir jų va kovo 26 d., sekmadienį, 10 vai.
besiskirstant iš bažnyčios, mybės aktą, bei tų, kurie tą dove Daiva Navickienė buvo ryto Dievo Motinos šventovėje
JAUNIMO SĄJUNGOS
apdovanoti gėlėmis 'taip buvo
choras išlydėjo, giedodamas J. aktą apgynė".
aukos šv. Mišias. 11:30 vai.
VALDYBA
apdovanoti
ir
muzikai
Asta
ir
Lietuvoje Vasario 16-tos mi
Naujalio „Lietuva brangi"'.
priešpiet parapijos konferen
Virginijus
Barkauskai).
Minė
Antroji minėjimo dalis buvo nėjimo tradicijos dar nėra, bet
Argentinos Lietuvių jauni
jimo dalyviams nepaliaujant cijų kambaryje kalbės tema:
tęsiama Kultūros židinio di bandoma ją kurd. Ten jau
„Lietuvos j a u n i m a s : dabartinė mo sąjungos valdybą 2000
plojus,
buvo
išreikalauti
net
vyksta paradai, apdovanoji
džiojoje salėje.
padėtis, žvilgsni- į ateitį". Po metams sudaro: pirm. Santiatrys „bisai".
LB NY apygardos pirminin mai, koncertai... Lietuvoje dar
vaizdajuostė
ir go Butkus, vicepirm. Dante
Minėjimas, i kurį atsilankė pranešimo
kui Kęstučiui Bileriui tarus per mažai džiaugsmo, o nusi
skaidrės.
Visus
kviečia:
L
i
e
 Semėnas, sekr. Diego Užku
glaustą įvadą ir pasveikinus minimą skiepijanti ir spauda. apie 300 žmonių, sklandžiai t u v o s J ė z u i t u š v i e t i m o p r o 
susirinkusius. į sceną atnešus Nesą žurnalisto, kuris su praėjo, jo ilgai neužtęsiant. g r a m o s r ė m i m o ' k o m i t e t a s ras, vicesekr. G. Murdauskas,
ižd. Erika Pilka.
vėliavas ir jas pagerbus, su gebėtų parodyti šviesiąją Lie Džiugu, kad renginiuose vis
Clevelande.
giedojus Lietuvos ir Amerikos tuvos gyvenimo ir pasiekimų daugiau ir daugiau atsilanko
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VYKSTAME { O P E R A
Pensininkų klubas organi
zuoja autobusu išvyką į Či
kagą, į Lietuvių operos spek
takli „Travjata" š.m. gegužės 7
d. Išsamią informaciją teikia
klubo pirmininkas* Henrikas
Pikturna, tel. *l6-944-3526 r
arba išvykds vadovas Alek
sandras P e t r a u s k a i tel. 440333-4978.
ŽYDRŪNAS ILGAUSKAS

V.iH.iri'-i lt: ošins mim-jnne Kulhiros židinyje, Brooklyn, NY, menine programos lalį atliko Bostono vyrų kvinteta.- H kaires Norix»rtas Lingertaitis, Helmutas Lingertaitis. vadove Daiva N. vickieiu-. Bromu.* Banaiti.*, Vyr.-ii.-f i.- B.izikas ir Ginta.- Simonaitis Nuotr. S. Narkeliūnaitės

„Cavaliers" krepšinio ko
mandos žaidėjas. 1999 metais
sausio mėn. pasirašęs 70.8
mln. dolerių sutartį Šį sezoną
negalės žaisti. Padaryta lūzusio kaulo-pėdos operacija. Nuo
1996 metų, kai jis' prjirotas j
šią profesionalų Isjrmandą, IIgauskas iš 263 rungtynių pra
leido 176.
VJL

PAMETĖTA VASARIO
ŠEŠIOLIKTOJI
Argentinos lietuviai Lietu
vos Nepriklausomybės šventę
paminėjo vasario 6 d., sekma
dienį. Avellanedos mieste,
Aušros Vartų parapijoje Mi
šias aukojo kun. Augustinas
Steigvilas, atvykęs iš Rosario
miesto, kartu su kun. Antanu
Lubicku, Mišių metu Garbės
sargyba ėjo Lietuvių susivieni
jimo jaunuoliai,
pasipuošę
tautiniais rūbai*. Jie nešė ir
Lietuvos bei Argentinos vė
liavas. "
MifiOms pasibaigus, buvo
giedamas Lietuvos himnas ir
po to žygiuojama prie lietu
viško kryžiaus parapijos sode
lyje, kur padėta gėlių puokštė,
pagerbiant Žuvusius ir miru
sius lietuvius veikėjus. Kal
bėjo Lietuvos garbės konsulas

Cleveland miesto taiybos prez. Michael Polensek ir „EmlUte" choristė
Kristina Kliorytė dainuoja ..Šėriau žirgelį", kartu »u publika, Vasario Įs
osios minėjime, 02.13 d. Nuotr. Lino Johansono

Algimantas Rastauskas
ir
ALOS tarybos pirm. Artūras
Kaminskas.
Minėjimas buvo tęsiamas
parapijos salėje, k u r dalyviai
pasivaišino, kun. A Stegvilas
perskaitė Lietuvos prez. Valdo
Adamkaus sveikinimą, choris
tai padainavo kelias liaudies
dainas.

(žinutės is „Laikas*, religinio
patriotinio
turinio
laikraščio,
leidžiamo t. marijonų Argentinoje)

• Lietuvos statistikos de
partamento duomenimis,
sausi geležinkeliu vežta 3.2,
upių transportu — 11.4, oro
transportu — 23.7 proc. krovi
nių mažiau negu gruodi. mu>
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AČIŪ, KAD PADĖJOTE
VAIKAMS

A.-1 A.

šiuo metu Jūsų atsiųsta
diagnostinė aparatūra, gydymp ir slaugos priemonės sėk
mingai tarnauja Alytaus apsk
rities mažiesiems pacientams.
Gydytoja Adelė Dimiienė
Alytaus apskrities S. Kudir
kos ligoninės vaikų ligų tarny
bos vadovė

Sveikas vaikas — didžiau
sias visų mūsų džiaugsmas.
Labai svarbu vaikų susirgimų
profilaktika, vaikų vystymosi
raidos sutrikimų ankstyvas
pagydymas, ligų savalaikė di
agnostika ir gydymas.
VARGAS VARTELIUOS
Šiuo metu Lietuvoje asmens
ŽYDI
sveikatos priežiūros ištaigoms
ne patys lengviausi laikai, or
ganizuojant gyventojų sveika
Besilankant Lietuvoje, išva
tos priežiūrą. Mūsų ligoninės žiavus iš Vilniaus ar Kauno
medicinos darbuotojai rūpina miesto ribų, patenki į skirtin
si vaikų sveikata, gerindami gą pasaulį. Pagal statistiką,
savo kvalifikaciją, tačiau gy dar trečdalis Lietuvos gyven
dymo sėkmė didele dalimi pri tojų gyvena kaime, o čia „var
klauso nuo materialinės ba gas varteliuos žydi", — žemės
zės, diagnostinės aparatūros, ūkis sužlugdytas, darbų nėra.
.gydymo ir slaugos priemonių. Nei Seimas, nei prezidentas,
Alytaus apskrities S. Kudir nei vyriausybė nenori nieko
kos ligoninėje 1999 m. birželio girdėti ar kalbėti apie kaimo
mėn. apsilankęs Lietuvos vai skurdą. Landsbergis ir Adam
kų globos būrelio atstovas Ro kus savo kilme yra miestie
bert Dūda turėjo progą arti čiai, tad kaimo problemos
miau susipažinti su pediatrine jiems yra svetimos, nesupran
tarnyba ir matyti nepritek tamos.
lius, materialinius sunkumus,
Pasižvalgius po visą kraštą,
apsirūpinant medicinine apa nematyti daug ko geriau.
ratūra ir slaugos bei gydymo „Sodra" ir vaistinės yra prie
priemonėmis. Mes buvome bankroto ribos. Gyventojai
maloniai nustebinti, kai 1999 skundžiasi, kad krašte nėra
m. spalio mėnesį iš „Saulutės" tvarkos. Išaugusi valdininkų
pirmininkės Indrės Tijūnėlie- armija žiūri į valstybę, kaip į
nės gavom žinią, kad Robert karvę ir laukia progos ją pa
Dūda yra suorganizavęs dide melžti, nors niekas nenori jos
lę Amerikos labdaringų orga šerti. Nereikia pamiršti, kad
nizacijų talką ir yra sukrovei nebuvimas tvarkos ir reikia
didelį talpintuvą medicininės mų įstatymų krašte yra la
įrangos mūsų ligoninei. Jau bai naudingu tam tikrom
1999 m. lapkričio mėn. ši di grupėm asmenų. Tai parodo
delė 65,000 doL vertės siunta krašte kylantis milijonierių
Sakaringai pasiekė mūsų įstai skaičius. Nereikia stebėtis,
gai
kad visuomenė yra nusivylusi
Esame giliai sujaudinti šių Seimu, valdžia ir visa santvar
žmonių nuoširdžiu darbu ir ka, nes tam yra rimtas pagrin
ištiesta pagalbos ranka gydy- das: per pirmąjį nepriklauso
mo į&taigai sunkiu visai Lietu* mybes dešimtmetį valstybė
buvo"apvogta — apiplėšta di
»f! ekonominiu laikotarpiu.
deliu
mastu tris kartus, —
Labai nuoširdžiai dėkojame:
Robert Dūdai už šios humani kolūkių technikos išgrobsty
tarinės pagalbos organizavi mas, lito įvedimas „lietuvišku
mą, IMEC, t.y. „International metodu" ir bankų išvogimas.
Medical Eųuipment Čolalbora- Didžiausias visų gyventojų ap
tjye* — Tom Keefe, Jenniffer vogimas mažos grupės aferis
Keefe, Paul Buamford, „Sau tų — spekuliantų naudai buvo
lutės" pirmininkei Indrei Tijū- atliktas lito įvedimo proga.
nėlienei, Asher Woods, Abby Kraštas ligi šiol kenčia ir dar
Woods, Michael Bamford iš ilgai jaus šio nevykusio veik
Stratham, Lawrence Ashman, smo pasekmes.
Emest Smith, Richard WhitPinigų reforma yra piliečių
taker, Lorraine Starr, talpin- ir valstybės turto pervertini
tuvo persiuntimą tvarkiusiai mas — perskaičiavimas nauja
„Litbuania Mercy Lift" orga valiuta ir jo paskirstymas pi
nizacijai, visiems geros valios liečiams, krašto ūkiui, vals
žmonėms, savo darbu prisi tybės iždui ir piliečių santau
dėjusiems prie mums labai pų bankuose kompensavimui.
reikalingos
humanitarinės Taip tai yra atliekama Vakarų
siuntos surinkimo ir persiunti pasaulyje. Deja, tokio paskirs
mo.
tymo Lietuvoje nebuvo padą-
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Tai — Jūsų laikraštis!

Mokytoja OLGA PACAITĖ
PAULIKIENĖ

Po Lietuvos Muzikos akademijos styginių magistrantų konkurso, „Saulutes" koncertuose JAV grojusios
(dešinėje) smuikininke Utija Reksiidte ir pianiste Lina Sidrabraitė Mockuvienė. Nuotr. L Tųūnėlienės
ryta ir visa suma buvo palikta
kartu, kas suteikė galimybę
mažai
aferistų-spekuliantų
grupei pasiglemžti naujos va
liutos „liūto dalį" ir tapti mili
jonieriais, kai tuo tarpu masė
paprastų piliečių gavo tuščią
maišą, tapo beturčiais. Pilie
čių santaupos bankuose buvo
visiškai ignoruojamos, lyg jos
iš viso nebūtų egzistavusios.
Negana to, krašto iždas buvo
paliktas tuščias, dėl to ūkinin
kai ir dabar už pristatytus
produktus turi laukti pusę
metų ar ilgiau, kol gauna atly
ginimą. Dėl lito įvedimo „lie
tuvišku metodu" išnyko vidu
rinė klasė, o visuomenė buvo
padalinta į turtuolius ir skur
džius. Keista, kad ši, didžiau
sia iš visų visuomenes apvo
gimų, ligi šiol liko visuomenės
nesuprasta, o už visas krašto
ūkio nesėkmes kaltę sėkmin
gai suverčiant Landsbergiui.
Jeronimas Tamkutonis
Chicago, IL
PUČIA MUILO
BURBULUS
Izraelio pareigūnai ir Ameri
kos žydų atstovai dažnai meta
kaltinimus Lietuvai dėl įvyku
sios žydų tragedijos, tarsi tuo
metu nacių okupuota Lietuva
turėjo galios tą tragediją su
stabdyti. 1999 m. gruodžio 27
d. tarptautinėje konferencijoje
Stokholme, kur buvo svarsto
ma apie žydų genocidą, Lietu
vos ministras pirmininkas
Andrius Kubilius labai teisin
gai pasakė, kad Lietuva tuo
met buvo tik geografinė są
voka ir neturėjo jokios val
džios ar galios. Sunku net pa
tikėti, kad prieš tokį A Kubi
liaus pareiškimą piestu stojo
ne koks nors Zuroff, bet dide
lis tautininkų šulas, teisių
daktaras Bronius Nemickas
(jo laiškas pavadintas „Gėda ir
Lietuvai", „Draugas" 2000.02.
18). Ten B. Nemickas nurodo
žinomą tiesą, kad valstybė su
sideda iš trįjų pagrindinių ele
mentų: teritorijos, žmonių ir
savos valdžios. Ji praranda sa

vo valstybingumą, jei nustoja
bent vieno šių elementų. Tie
sa, ir nacių okupacijos metu
Lietuva turėjo teritoriją ir gy
ventojus, bet neturėjo savos
valdžios. Kietu kumščiu, pri
reikus ir automatu, Lietuvą
valdė Hitlerio pastatyta val
džia. Tą visi puikiai žinom ir
nereikia jokių įrodinėjimų.
Bet čia B. Nemickas pradeda
pūsti muilo burbulus, įrodinė
damas, kad ir nacių okupaci
jos metu Lietuva turėjo savo
valdžią, nes, girdi, veikė įvai
rios pogrindžio organizacijos,
tai jos ir buvo Lietuvos- val
džia. Kaip žinoma, valdžia yra
toji institucija, kuri leidžia
įsakymus ir turi priemonių
priversti jų klausyti, patinka
kam ar nepatinka. Kas tuo
metu dalyvavo tose organiza
cijose puikiai žino, kad jų ga
lia leisti kokius nors įsakymus
ar atlikti valdžios funkcijas
buvo lygi niliui. Čia nekalbu
apie sovietmečiu veikusius
partizanus.
Bandymas įrodinėti, kad lie
tuviai anuo metu turėjo vals
tybe, yra teks pat absurdiš
kas, kaip ir teigimas, kad Tur
kuos valdomi kurdai turi savo
valstybe, nors ir jie turi terito
riją ir žmones, o jų pogrindis
nepalyginamai stipresnis ir
karingesnis.
Baigiant reikia pasakyti,
kad gėda ne Lietuvai ir jos
premjerui Andriui Kubiliui,
kaip, nežinia kokiais sumeti
mais, tvirtina Bronius Ne
mickas, bet jam pačiam.
Kazys Barimas
Onnond Beach, FL
KAS TAVO, TAI IR MANO
Perskaičiau š.m. „Draugo"
Nr. 24 (2000.02.04) paskelbtą
Lietuvių Bendruomenės buvu
sių ir esanč.ų vadovų pareiš
kimą, liečiantį Lietuvių fondą,
ir, prisipažinsiu, be galo nu
stebau. Citu nu dalį to pareiš
kimo: *JAV lietuvių Bendruo
menės KraštJ valdyba kreipia
si į visus Letuvių fondo au
kotojus ir rurius, kurie patys

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

nenumato dalyvauti š.m. Lie
tuvių fondo metiniame suva
žiavime Lietuvių centre, Lemont, Illinois, su kvietimu
įgalioti JAV Lietuvių Bend
ruomenę Jus atstovauti LF
metiniame suvažiavime. Įvar
diję Lietuvių Bendruomenę
(kaip nurodyta pavyzdinėje
kortelėje), malonėkite savo
įgaliojimų kortelę pasiųsti tie
siogiai į JAV Bendruomenės
būstinę Washington..)", toliau
— adresas.
Ar tai nesiūlymas pirkti ka
tės maiše? Gal tai noras keisti
dabartinę LF teisėtą vadovybę
tokiomis machinacijomis ir
įtakoti fondo finansinę veiklą?
Bet ar L. fondas pripažins tokį
„balsavimą?" Toks balsavi
mas būtų panašus į tarybinius
balsavimus. Nėra garantijos,
kad ir kitos organizacijos pa
našiai gali mėginti „balsuoti"
ir įtakoti fondą.
Su broliu a.a. Vaclovu esa
me stambesni LF aukotojai ir
nenoriu, kad mūsų aukas
tvarkytų iš šalies pritapusi or
ganizacija. Mūsų aukos — tik
Lietuvių fondui!
Lietuvių Bendruomenė, kaip
organizacija, reikalinga mūsų
visuomeniniam
gyvenimui,
bet ne jau egzistuojančių ins
titucijų griovimui. Reikia ne
pamiršti, kad, kurdami Lietu
vių fondą, steigėjai kreipėsi į
visuomenę ne kieno kito, tik
savo vardu, ir tik jų neprie
kaištingos reputacijos dėka
fondas suklestėjo ir tebeklesti.
Lietuvių fondas — mūsų
gerų širdžių kūrinys ir nė vie
na grupė, ypač ta, kuri tikisi
tik sau naudos, netiesia savo
Vytautas Valys
Detroit, MI

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Mirė
2000 m. vasario 29 d. 11:50 vai. vakaro, sulaukusi 92
metų.
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Lyduvėnuose.
Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko sūnūs: Algis, marti Joan, anūkė Nancy;
Arvydas, marti Eglė, anūkai: Marius, Jonas, Daina;
Šarūnas, marti Sharron, anūkės: Cheryl, Denise, Lizette;
taip pat mirusių seserų vaikai Lietuvoje, Vokietijoje,
Kanadoje ir JAV.
Aa. Olga buvo ilgametė mokytoja Kr. Donelaičio
lituanistinėje mokykloje; priklausė lietuvių evangelikų
liuteronų „Tėviškės" parapijai, buvo tos pat parapijos
moterų draugijos pirmininke, parapijoje vesdavo Biblijos
valandėles. Taisė lietuvių kalbą neseniai išleistam Šv.
Raštui.
Velionė Olga pašarvota penktadienį, kovo 3 d. nuo 3
iki 9 v.v. Becvar-Lack laidojimo namuose, 6541 S. Kedzie
Ave. Atsisveikinimas 7 vai. vakaro.
Laidotuvės šeštadienį, kovo 4 d. Religinės apeigos 10
vai. ryto „Tėviškės" bažnyčioje, 6641 S. Troy Ave. Po
apeigų Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse šalia sa'o vyro a.a. Jurgio.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: sūnus su šeimomis ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Lack & So.is.
Tel. 708-430-5700.

A." f A.
ALBINAS DZIRVONAS
Gyveno Čikagoje, West Lawn apylinkėje. Mirė 2000
m. vasario 29 d., sulaukęs 85 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: žmona Gabrielė, sesuo Adelė
Juškevičienė, dukterėčia Teresė Juškevičiūtė, sūnėnas
Tadas Juškevičius, dukros: Rasa Dilger, žentas Timothy, anūkai Andriukas, Karolina ir Petriukas; Dalia
Bartkienė, žentas Antanas, anūkės Lisa ir Larą;
Lietuvoje dukrerėčios dr. Irena Pivoriūnienė ir dr.
Gražina Jonušienė.
A a. Albinas buvo vienas iš pirmųjų „Dainavos"
ansamblio atkūrėjų Hanau, Vokietijoje; taip pat buvo
ilgametis narys Lietuvos Vyčių ir Vyčių choro. Čikagoje
priklausė Lietuvių Krikščionių demokratų federacijai
ir buvo jos valdyboje; 1959 m. įsijungė į BALFo veiklą
ir buvo vienas iš direktorių.
Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 3 d. nuo 3 iki
9 vai. vakaro Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028
S. Southwest Hwy, Palos Hills, IL.
Laidotuvės šeštadienį, kovo 4 d. Iš laidojimo namų
9:15 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis
Albinas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, sesuo, dukros su
šeimomis, dukterėčia ir sūnėnas ir kiti
giminės.
Laidotuvių direkt. Palos-Gaidas. Tel. 708-974-4410.

• Panevėžys. Sausio 2 d.
Panevėžio „Caritas" Vaikų ir
jaunuolių užimtumo centro
dramos studijos (vadovė R.
Žostautienė) vaikai miesto li
goninėje po šv. Mišių, kurias
aukojo vyskupijos „Caritas" di
rektorius kun. J. Kuodis, li
gonius pradžiugino spektak
liu. Šis spektaklis taip pat
buvo parodytas Vaikų globos
namų auklėtiniams, katali
kiškajame vaikų darželyje,
moterų kolonijoje. Panevėžio
vyskupijos „Caritas" valdyba
Vaikų ir jaunuolių užimtumo
centro keramikos, pynimo ir
dramos būrelių nariams su
rengė išvyką į Vilnių, kur vai
kai aplankė Gedimino pilį,
apžiūrėjo Arkikatedros pože
mius, susipažino su parodos
„Krikščionybė Lietuvos mene"
vertybėmis.

Mylimai Motinai

A t A.
ELEONORAI BAREIKIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą jos dukroms — MARIJAI
REMIENEI ir seselei MARGARITAI reiškia
Dr. Petras Kisielius ir šeima.
Brangiai Žmonai

A. t A.
Dr. DALIAI KUČĖNIENEI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui JONUI
KUČĖNUI ir šeimai.
Dr. Petras Kisielius ir šeima

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
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Už a.a. Antaninos Mickie
nės sielą ketvirtųjų metinių
proga šv. Mišios bus aukoja
mos Šv. Antano bažnyčioje,
Cicero, IL, sekmadienį, kovo 5
d., 11 vai. r. Gimines ir drau
gus prašome pasimelsti ir pri
siminti velionę.
Pateikiame šiek tiek dau
giau informacijos apie ata
kun. Kazimiero Pugevičiaus,
mirusio kovo 1 d., laidotuves.
Penktadienį, kovo 3 d., 1 vai.
p.p., velionio kūnas bus per
vežtas į Šv. Alfonso parapijos
bažnyčią Baltimorėje; daly
vaus arkivysk. Borders. Atsi
sveikinimas įvyks tą patį va
karą, 7 vai. bažnyčioje. Šešta
dienį, kovo 4 d., Šv. Kazimiero
šventėje, 11 vai. r. gedulingos
Mišias Šv. Alfonso bažnyčioje
aukos kardinolas Keeler, po
Mišių a+a kun. Pugevičiaus
palaikai bus palaidoti Holy
Redeemer kapinėse. Laidotu
Pasaulio lietuvių centro kultūrinių renginių komiteto pirmininkė Bronė vių pietūs bus Lietuvių salėje,
Nairier.e skaito veiklos pranešimą metiniame narių susirinkime, vyku- 851 Hollins Str., Baltimorėje.
DRAUGAS, 2000 m. kovo 3 d., penktadienis

siarse 2000 re vasario 27 d.

FU. Jonas Variakojis bus
sekmadienį, kovo 5 d., Jauni
uje centre vyksiančios Čikagos
skautu ir skaučių Kaziuko
muges komendantas. Mugės
metu jis prižiūrės tvarką Jau
numo centre ir padės iškylan
čiuose reikaluose ir problemo
se.
Nuotykių mėgėjas ir ke
liautojas Todd Little — te
beskrenda savo karšto oro ba
lionu, šio mėnesio 22 d., iš
Rockford, IL, išsiruošęs pats
vienas (pirmą kartą istorijoje)
apkeliauti visą Žemės rutulį.
Jo balionas skrenda maždaug
31,000 pėdų aukštyje ir kol
kas nesutiko ypatingų kliūčių
— sėkmingai nugalėjęs Atlan
to vandenyną ir nemažą dalį
Afrikos. Dar jo laukia kelionė
virš Raudonosios jūros, Saudi
Arabijos, Indijos, pietinės Ki
nijos, po to — per Ramųjį van
denyną ir namo, į Rockfordą.
Todd yra gavęs leidimą skristi
per visų tų valstybių terito
riją.
Kovo mėnesio iv. Mišios
vaikams. Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje bus aukojamos
sekmadienį, kovo 12 d., 9 vai.
ryto. Vaikai, jaunimas ir tėvai
kviečiami šiose Mišiose daly
vauti. Darni šeima kartu mel
džiasi ir dalinasi džiaugsmu,
laime, lengviau pergyvena pa
sitaikančias nesėkmes. Visi
dalyvaukime ir melskime Die
vą laiminti ir 3tiprinti mūsų
šeimas, jų narių tarpusavio
ryšius.
Amerikos Lietuvių tauti
nė sąjunga kviečia į Kovo 11osios - Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo minėjimą,
kuris vyks kovo 12 d., šešta
dienį, Lemonte. Šv. Mišias au
kos kun. Algirdas Paliokas,
SJ, po jų salėje paskaitą skai
tys Jonas Jasaitis, „Dirvos"
redaktorius,
neužmirštamų
nepriklausomybės atstatymo
įvykių liudininkas ir dalyvis.
Meninę programą atliks muz.
Ričardo Šoko vadovaujamas
moterų ansamblis.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijos kapelionas
kun. Algirdas Paliokas, SJ,
kun. dr. Kęstutis Trimakas,
kuris žinomas ir Lietuvoje,
kaip Vytauto Didžiojo univer
siteto dėstytojas, ir Čikagos,
ypač Cicero, lietuviams, ir
kun. Rimantas Gudelis, ku
ris šiuo metu darbuojasi Švč.
M. Marijos Gimimo parapijoje,
kartu su evangelikų liuteronų
ir evangelikų reformatų dvasi
ninkais dalyvaus ekumeni
nėse pamaldose kovo 12 d., 3
vai. p.p., švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje,
Marąuette Parke. Po pamaldų
parapijos salėje bus malonus
pabendravimas. Visi kviečia
mi pamaldose ir pobūvyje da
lyvauti.

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus
kviečia dalyvauti šv. Mišiose
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį šeš
tadienį, kovo 4 d., 9:30 vai. r.,
seselių motiniškajame name,
2601 West Marąuette Rd.,
Chicago. Mišias aukos kun.
Paul Burak, dalyvaus Šv. Ka
zimiero seselių rėmėjai. Ka
dangi ši seserų kongregacija
pavadinta šv. Kazimiero var
du, o šeštadienį yra šv. Kazi
miero šventė, būtų tikrai pras
minga kuo gausiau Mišiose
dalyvauti.

Užgavėnių
linksmybės
Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijoje Brighton
Parke kovo 4 d. vyks nuo 5:30
val.p.p. iki 11 val.v., o kovo 5
d. - nuo 10:30 val.r. iki 5 vai.
p.p.
Lietuvių visuomenė kvie
čiama pagerbti Lietuvos lais
vės iškovotojus, kurie bus pri
siminti Nepriklausomybės at
statymo dešimtmečio šventėje
Čikagoje literatūrinio konkur
so laureatams premijų įteiki
mo metu. Ši reta šventė įvyks
kovo 11d., - prieš 18 metų ta
pačia data buvo paskelbtas
Lietuvos
nepriklausomybės
atstatymas. Prašome atvykti į
Jaunimo centro salę, kurioje 6
val.vakaro prasidės iškilmin
goji šventė. Bilietai gaunami
„Seklyčioje".
Daumanto-Dielininkaičio
jaunųjų ateitininkų kuo
pos susirinkimas sekmadie
nį, kovo 12 d., vyks Ateiti
ninkų namuose. Rinksimės
tuoj po vaikams skirtų šv.
Mišių Pal. J. Matulaičio misi
joje. Visi dėvime sportiška
apranga. Tęsime šių metų te
mą „Visa atnaujinti Kristu
je". Susirinkimą baigsime žai
dimais lauke.

• Akcijų, bonų bei kitų
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel.
312-879-7750 arba jo sūnus
Andrius Kurkulis, tel. 312879-7751, dirbą su First Albany Corp. Čikagoje. Ii JAV
ir Kanados skambinkite veltui:
tel. 1-888-879-7730.
(ik.)
• Amerikos Lietuvių ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
per WCEV 14.50 AM. Tel.
773-847-4903, adresas. 4459
S Francisco, Chicago, IL 60632.
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Vasario 16-osins minėjimo U-monte
chalski. Komas Kronas ir O^Himinas

Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugija kviečia visus į
tradicinį Užgavėnių šiupi
nio vakarą šeštadienį, kovo 4
d., ruošiamą Balzeko Lietuvių
kultūros muziejaus „Gintaro"
salėje, 6500 S. Pulaski Rd.,
Čikagoje. Pradėsime 6 vai.
vak. pabendravimu ir atgaiva.
7 vai. meninė programa —
Ričardo Šoko vokalinis moterų
ansamblis. Vakarienė su tra
diciniu šiupiniu. O paskui —
šokiai, šokiai, šokiai Ričardo
Šoko estradiniam orkestrui
grojant. Laukiami visi. susi
domėjimas didelis, todėl pra
šoma spie dalyvavimą jau da
bar pranešti Ramūnui Buntinui, tel. 630-969-1316.
Kovo 1 d. įvyko Juditos Leitaitės ir Vladimiro Prudnikovo
koncertas. Pasisekimas - di
džiausias! Koncertas vyko St.
Petersburge, FL, miesto cent
re. Dalyvavo daugiau kaip 300
klausytojų. Nors programa
buvo pakeista, tačiau nuosta
biai atlikta. Publika tiesiog
nenorėjo dainininkų paleisti plojo ir plojo, kelis kartus sto
josi. Retai kada lietuviai taip
audringai sutinka solistus. Či
kagos klausytojai šį puikų
duetą išgirs kovo 26 d., sek
madienį, 3 val.p.p. Jaunimo
centre. Bilietus į koncertą pra
šoma įsigyti iš anksto „Sekly
čioje". Jaunimui bilietų kainos
- papigintos.

VASARIO 16-JI „TĖVIŠKĖS" PARAPIJOJE
.Tėviškės" parapijai nuo jos
įsisteigimo iaikų Vasario 16-ji
turi didelę reikšmę. Ji tą die
ną mini ne tik Lietuvos Ne
priklausomybės
paskelbimo
sukaktį, ji džiaugiasi ir visuo
tino susirinkimo metu išrink
tos arba perrinktos tarybos
narių įvedimu į jų pasirinktas
pareigas, kaip jau parapijos
steigėjų buvo šiai dienai nus
tatyta. Džiugu, kad praėjus
net 48 metams nuo šios vie
nintelės nepriklausomos lietu
vių evangelikų-liuteronų para
pijos įsteigimo Čikagoje, joje
atsiranda vyrų ir moterų, pasiryžtančių pasišventusiai tęs
ti parapijos veiklą Dievo gar
bei, parapijiečių gerovei.
Arti 67-tos ir South Troy
gatvių sankryžos stovintys
maldos namai — bažnyčia sa
vo išore nelabai į save atkreip
tų praeivio žvilgsnį, jei virš
pastato viršaus nesimatytų
architekto Muloko sukonst
ruotas kryžius ir prie pastato
pritvirtinta lenta neskelbtų jo
paskirties. Pastatą pirmai
siais dešimtmečiais po karo
įsigijo į Čikagą atvykę lietu
viai
evar.gelikai-liuteronai,
norėję jame ne tik garbinti
Dievą savo tėvų kalba, bet ir
veikti nepriklausomai nuo vie
tinių sinodų, prisilaikant tėvy
nėje turėtų papročių. Taip ji ir
šiandien prisideda savo dvasi
niu įnašu prie išeivijos lietu
vių bendrijos gyvenimo.
Šiais metais Lietuvos Ne
priklausomybės sukakties mi
nėjimas „Tėviškės" parapijos
bažnyčioje vyko vasario 13 d.
iškilmingomis ~ pamaldomis,
kurių metu buvo bendrai gie
damos Pau! Gerhard (16071676) ir Gerhard Terstegen
(1697-1769) bei kitos lietuvių
mėgiamos iaudies giesmės,
Arūnui Kaminskui pritariant
vargonais. Liturgiją atliko
išeivijos lietuvių evangelikųliuteronų bažnyčios vyskupas,
„Tėviškės" parapijos kunigas
Hansas Dumpys. Švento Raš
to skaitinius skaitė Valteris
Bendikas. Parapijos choras,
Jūratei Lukminienei palydint

Po pamokslo malda ir gies
me buvo prisimintas teisinin
kas ir Mažosios Lietuvos žy
mus veikėjas Martynas Brakas, miręs 2000 m. sausio 25
d. Sioux Falls, S.D., sulaukęs
92 metus. Jis buvo gimęs 1907
m. spalio 30 d. Jankaičiuose,
Klaipėdos apskrityje. Vysk.
Vasario 16-osios pamaldos
Hansas Dumpys perskaitė šio „Tėviškės" parapijos bažnyčio
žymaus veikėjo gyvenimo eigą je baigėsi bendra giesme, pra
ir apibūdino jo plačią veiklą. šymu Aukščiausiojo, kad Die

JAUNIMO CENTRO NAMŲ SUSIRINKIME

Jaunimo centro įstatai rei
kalauja, kad narių susirinki
mas įvyktų bent vieną sykį
per metus. Jaunimo centro ta
rybos pirmininkas Vaclovas
Momkus narių-rėmėjų susirin
kimą sušaukė š.m. vasario 20
d. 11 vai. r. šio centro Čiurlionio
galerijoje. Registraciją vedė
Antanas Valavičius ir Algis
Čepėnas, o kartoteką tvarkė
Kazys Rožanskas.
Susirinkimą pradėjo Vaclo
vas Momkus, kuris ir padėko
jo gausiam būriui atvykusių
rėmėjų. Susirinkimui sekre
toriavo Pranė Masilionienė, o
praėjusių metų susirinkimo
protokolą perskaitė Juozas
Masilionis.
Kitas pranešėjas buvo tėvų
jėzuitų atstovas kun. Juozas
Vaišnys, SJ. Jis pasidžiaugė
darniu sugyvenimu su Jauni
mo centro taryba ir valdyba.
Taip pat priminė, kad neklau
sytų gandų, jog Jaunimo cen
tras parduodamas ir kad čia
yra nesaugu. Kun. J. Vaišnys
pabrėžė, kad kur tik begyven
tume, reikia būti atsargiems,
blogų žmonių yra visur ir jų
niekada netruks. Kvietė apsi
lankyti į „Laiškų lietuviams"
50 metų jubiliejinę premijų
įteikimo Šventę, kuri įvyks ba
landžio 2 d. Jaunimo centre.Tarybos pirmininkas per
skaitė trumpą pranešimą apie
Jaunimo centro veiklą, dėkojo
tėvams jėzuitams, valdybai ir
rėmėjams, ypač lietuvių fon
dui už gausią paramą Jauni
mo centrui, kuris per daugelį
metų skiepijo meilę Lietuvai,
jos kalbai ir papročiams. Pir
1.4 kaires Rimas Dirvonis. Pat Mimininkas taip pat pažymėjo,
Kazėnas
kad JC direktorė Marytė Utz
Nuotr Baniutė* Kronien^n

pianinu, atliko Martyno Maž
vydo .Gyvenimą tas turės pa
šlovintą* iš jo giesmių rinkinio
„Giesmės krikščioniškos" ir
J. Sibelius ištraukų iš jo muzi
kinės poemos „Finnlandia".
Pamokslą pasakė kun. Sau
lius Juozaitis, Kauno evange
likų-liuteronų parapijos klebo
nas, teologines studijas tę
siantis Amerikoje. Pamoksli
ninkas užsiminė, kad Lietu
voje ir visame pasaulyje gyve
nantys lietuviai vienaip ar
kitaip paminės šią Vasario 16ąją. Laisvės laukimas jau iš
sipildęs prieš 10 metų su tau
tos sąjūdžiu ir Nepriklauso
mybės aktu. Liuteroniškos
bažnyčios mokykla niekada
nebuvusi politikos tribūna,
bet bažnyčios kova ui tikėjimo
išlaikymą nesibaigianti, pa
saulis nesiliausiąs niekada kė
sintis į jos išlikimą, sakė pa
mokslininkas.
Prisimenant
liuteroniškos bažnyčios isto
riją, galima neabejotinai teig
ti, kad pasaulis esąs paskelbęs
išnykimo nuosprendį liutero
nų bažnyčiai, galiojantį jau
500 metų! Liuteroniška baž
nyčia esanti pripratusi kovoti
su pasauliu. Konfesiniai prie
tarai vis dar iškylantys. Baž
nytinė vienybė nebūsianti pa
siekta, kol nebus ieškoma tie
sos. Viešpaties malda „tegu
bus visai viena" esanti tvirtai
susijusi su prašymu „pašven
tink juos tiesa". „Mes siekia
me tikrosios krikščioniškos
vienybės, — sakė kun. Saulius
Juozaitis, — bendradarbiau
jant kartu su kitomis bendruo
menėmis". O „Augsburgo Kon
fesija" pakankanti vienybės
įgyvendinimui.

Tada parapijiečiai su pasi
didžiavimu žvelgė į prie alto
riaus priesaikai besirikiuo
jančius naujosios sudėties ta
rybos narius, sutikusius tęsti
šios nepriklausomos parapijos
darbą: Kasparas Vaišvila —
pirmininkas, dr. Algimantas
Kelertas — vicepirmininkas,
Algirdas Jonušaitis — sekre
torius, Otto Schroeder — iždininkas, ūkvedė — Aldona
Buntinaitė, vyriausias kasi
ninkas dr. Martynas Buntinas
ir jo padėjėjai: Aleksandras
Dimas, Jurgis Lampsatis ir
Martynas Pauperas. Parapijos
kiebonas vysk. Hansas Dum
pys apibūdino jiems jų tarny
bos užduotį Dievo žodžiu. Kad
jų pareigos nelengvos, reika
laujančios ypatingos atsako
mybės, ne tik dvasiniuose, bet
ir kituose reikaluose, ypač
saugojant šios nepriklausomos
parapijos nuosavybę; tą žino ir
supranta kiekvienas parapijie
tis. Visi prisiekdami pasiža
dėjo patikimai vykdyti pri
siimtas pareigas, laikantis lie
tuvių
evangelikų-liuteronų
bažnyčios papročių ir taisyk
lių. Kad jie vykdys šias parei
gas, niekas neabejoja. Pirmi
ninkas Kasparas Vaišvila jau
daug metų sumaniai ir rū
pestingai prižiūri parapijos
darbo eigą. Jis ne tiek žo
džiais, kiek darbais teikia di
delį įnašą į parapijos gyveni
mą. Otto Schroeder, iždo val
dytojas, taip pat nelengvai pa
keičiamas kitu. Jau jo tėvo,
Edmundo Schroederio balsas
prieš daugelį metų nulėmė,
kad parapija apsiėmė suteikti
pastogę pirmajai lituanistinei
Kristijono Donelaičio mokyk
lai Čikagoje. Algirdas Jonušai
tis yra ne vien geras sekreto
rius, bet ir daug nusimanantis
techniškuose dalykuose. Aldo
na Buntinaitė, kaip ūkvedė,
tikriausiai bus ir toliau rūpes
tinga ir darbinga. Taip ir visi
kiti tarybos nariai neatsiliks
dirbę Dievo garbei, ir parapi
jos gerovei.

skiria labai daug laiko Jauni
mo centro gerovei, o taip pat
dėkojo ir Skirmantei Miglinienei už sumaniai tvarkomus
lietuviškus, namus, kad ir pa
talpų išorė būtų patraukli.
Šių patalpų direktorė Ma
rytė Utz skaitė pranešimą
apie Jaunimo centre nuveik
tus darbus, pažymėdama, kad
didžioji gautų pinigų suma
buvo panaudota Šildymo siste
mos sutvarkymui, pietinių sie
nų apsaugai ir kitiems klasių
kambarių darbams. Nors kaip
besistengtum pastato bėdas
mažinti, betjų daugėja. Gavo
me iš meistro pranešimą, kad
didžiojo pečiaus šildymo dalis
prakiuro, ir jeigu nepavyks su
taisyti, reikės pirkti naujus
pečius, kurie gali kainuoti iki
50,000 dolerių. Tai — milži
niška suma Jaunimo centrui.
Be iių išlaidų, dar reikės pi
nigų langų sutvarkymui (lei
džia vandenį) ir vakarinės sie
nos apsaugai nuo vandens. Di
rektorė kreipėsi į dalyvaujan
čius ir kitus rėmėjus, kad šie
prisidėtų savomis aukomis,
kurios palengvintų išlaidų
naštą taisymo darbams.
Moterų klubas Jaunimo
centrui yra didžiulė parama.
Pranešimą skaitė klubo pirmi
ninkė Anelė Pocienė. Ji išreiš
kė dėkingumą narėms, kurios
kaip „bitelės" triūsia dėl Jau
nimo centro gerovės. Iš didžių
jų darbų buvo naujo kilimo ka
vinei įdėjimas ir lubų išdažy
mas. Nupirkta daugiau indų,
kad botų lengviau šeiminin
kėms dirbti.
Kiekvieno sekmadienio pus
ryčiams kavą ir užkandžius
paruošia išradingoji Rita ša-

vas sergėtų ir toliau tėvų že
mę, kad Jis pripildytų Šven
tąja Dvasia visus besirūpi
nančius šalies gerove.
Vėliau minėjimas buvo tę
siamas parapijos salėje. Para
pijos tarybos pirmininkui Kas
parui Vaišvilai pasveikinus
atsilankiusiuosius, ir palinkė
jus visiems jaukaus pabendra
vimo, pakvietė visus sugiedoti
JAV ir Lietuvos himnus, Aldo
nai Pankienei vadovaujant ir
Jūratei Lukminienei prita
riant pianinu.
Po himnų parapijos klebo
nas pristatė dalyviams naująjį
parapijos narį Aleksandrą Dimą, pakviesdamas jį pasida
linti šia proga savo asmeniš
kais prisiminimais apie jo per
gyvenimus lietuvių tautai su
bruzdus nusimesti sovietinio
režimo grandines. A. Dimas
vaizdžiai apibūdino to laiko
tarpio ne tik dienas, bet ir va
landas, susilaukdamas atidžių
klausytojų dėkingo plojimo.
Aldona Buntinaitė, vesdama
trumpą meninę popietės dalį,
pakvietė Gabrielę Aušraitę ir
Viliją Juozaitytę pasakyti lie
tuvių poetų eilėraščius, o Al
dona Pankienė, Jūratės Lukminienės palydima pianinu,
padainavo kėlias tėvynės mei
le persunktas dainas.
Kadangi daugelis numatė
vykti dar į bendrą Vasario 16sios minėjimą Maria mokyklos
auditorijoje, o Seimininkėms
nekantraujant su pietumis,
tuo šis minėjimas buvo baig
tas. Vysk. Hansui Dumpiui
sukalbėjus stalo maldą, visi
gardžiavosi parapijos moterų
draugijos pagamintais cepeli
nais. Kad jie buvo tokie gar
dūs, didelis nuopelnas skiria
mas draugijos pirmininkei
Idai Jonušaitienei, Mėtai Mejerienei, Zelmai Noreikienei,
Anitai Lekšienei, kurios su
lritų moterų talka ne tik buvo
gerai paruošusios pietus, bet
ir skoningai tautiniais moty
vais papuošusios stalus, prie
kurių buvo galima jaukiai pra
leisti popietę, dalinantis min
timis apie Lietuvos valstybės
dabartinę santvarką ir jos
rūpesčius. Valteris Bendikas

kėnienė, talkinant jos vyrui, Lietuvių fondą bei lietuviškas
Vytautui. Retkarčiais lankyto organizacijas prašant prisidėti
jus pavaišina ir karštais kol prie paminklo sutaisymo. Pa
dūnais, cepelinais bei balan minklo būklė yra labai ap
verktina. Tarybos pirmininkas
dėliais.
Daug dėmesio susilaukė ir direktorė užtikrino, kad bus
Liudo Ramanausko, iždininko, imtasi žygių paminklą sutvar
pranešimas apie pinigines pa kyti.
Juozas Kulys, einąs Mar
jamas ir išlaidas. Kaip jau
anksčiau minėta, pajamos su ąuette Parko ir artimų apylin
sidaro iš salių nuomos, narių kių namų savininkų organiza
ir rėmėjų įnašų. Iždininkas L. cijos pirmininko pareigas ir
Ramanauskas pabrėžė, kad šiaip aktyvus visuomenės vei
tik Lietuvių fondo paskirti pi kėjas, pranešė apie numatytus
nigai išgelbėjo centrą nuo di darbus Jaunimo centro apy
desnių skolų, pasiskundė, kad linkės pagražinimui. Darbai
žiemos mėnesiai neatnešė pa turėtų prasidėti pavasarį, bet
jamų, o tik šildymo ir elektros taip pat daug priklauso nuo
miesto valdžios skiriamų pi
išlaidas.
nigų
ir šios apylinkės viršinin
Revizijos komisijos pirmi
kės.
Juozas Kulys pabrėžė,
ninkas Antanas Valavičius
kad
lietuviai
turi remti visas
pranešė, kad knygos yra veda
lietuviškas
įstaigas,
esančias
mos labai gerai, visoms išlai
doms ir pajamoms yra pateisi šioje ir artimose apylinkėse.
nami dokumentai. Kasos tikri Marąuette Parko lietuvių pa
nimo raštą pasirašė: A. Vala rapijos bažnyčia yra pasidi
vičius, K Rožanskas ir Vida džiavimas ir turi boti laikoma
kaip katedra visiems lietu
Šilienė.
viams, nepaisant, kur jie gyvena.
Kiekvienais metais yra per
renkami keturi tarybos ir trys
Užbaigus susirinkimą, buvo
Kontrolės komisijos nariai. sukviesti tarybos nariai, daly
Rinkimų komisiją sudarė A. vavę susirinkime. Jų buvo de
Valavičius, A. Čepėnas ir K. šimt. Jie vienbalsiai perrinko
Rožanskas. Į tarybą buvo iš Vaclovą Momkų į tarybos pir
rinkti: dr. Petras Kisielius, Jo mininko, o A. Paužuolį į tary
nas Gradinskas, Stasys Žile bos sekretoriaus pareigas.
vičius ir Milda Šatienė, o į
Reikia pasidžiaugti, kad į
kontrolės komisiją išrinkti: A. tarybą buvo išrinkta Milda
Valavičius, K Rožanskas ir Šatienė, gimusi ir augusi Lie
Jonas Spurgis.
tuvoje ir tik prieš keliolika
Po rinkimų būta klausimų. mėtų atvykusi iš Lietuvos.
Jonas Gradinskas kėlė klau Jaunimo centro taryba ir val
simą dėl Laisvės paminklo ir dyba laukia daugiau naujai
aukuro pataisymo. Anksčiau atvykusių lietuvių įsijungiant
rūpinosi ramovėnai, bet jų į organizacinę veiklą, o taip
skaičiui sumažėjus, nebegali pat savo atsilankymu pare
surinkti pinigų pataisymui. Ar miant ruošiamas vakarones,
šis paminklas nėra visų lietu koncertus ir lietuviškas pa
vių garbės reikalas? Reikėtų maldas jėzuitų koplyčioje.
kreiptis į lietuvių visuomenę,
A. PautuoUs

