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„Juodvarnių" ruoštas valstybės
perversmas nevertas dėmesio

Lietuva ir užsienio lietuviai:
Abiem pusėms naudingi projektai
Vilnius, kovo 6 d. (Elta) — tuva beveik nebuvo. Net palai
Pirmadienį Vilniuje prasidėjo doti savo tėvų, brolių atvykti į
Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvą nebuvo leidžiama.
JAV Lietuvių bendruomenės Apie kokius nors bendrus pro
atstovų komisijos posėdžiai.
jektus negalėjo būti nė kalbos.
Kovo 11-oji — reikšminga ir
1996 metais sudaryta komi
sus į savo posėdžius Seimo Lietuvai, ir užsienio lietu
romuose renkasi du kartus viams, tai mums visiems su
per metus: pavasarį ir rudenį. teikta aukščiausia dovana —
Komisįjoje — penki Lietuvos laisvė. Ir dabar Visų bendras
Seimo ir penki JAV lietuvių tikslas — Lietuvos valstybės
bendruomenes atstovai Yra ir įsitvirtinimas pasaulyje, pa
du abiem pusėms atstovaujan brėžė L. Rugienienė. Ji taip
tys pirmininkai — Feliksas pat sakė, kad komisijos pa
Palubinskas bei Liuda Rugie- stangomis Vilniuje įkurtas
nienė. Komisijos tikslas — Lietuvių grįžimo į tėvynę in
aukščiausiu lygiu nagrinėti formacinis centras, sėkmingai
Lietuvai ir išeivijai svarbias įgyvendinami bendri kultūri
problemas, stiprinti tarpusa niai projektai, laipsniškai per
vio ryšius, kad kuo daugiau keliami į Lietuvą išeivįjos ar
naudos būtų tiek vienai, tiek chyvai, Lietuvos specialistai
kitai pusei. Nors išeivijai at padeda išeivijoje rengti svar
stovauja tik JAV LB, komisi bių sukakčių minėjimus. Va
jos posėdžiuose svarstomi vi dovaudamasi komisuos nuta
siems užsienio lietuviams svar rimu dėl lituanistinio švietimo
bus dalykai.
JAV, Lietuvos Švietimo ir
šio pavasario posėdžiai mokslo ministerija parengė
truks iki kovo 10 dienos. Bus Tėvynės pažinimo ekskursijos
svarstomi teisės, teisingumo ir projektą. Jis skiriamas vyres
teisinės etikos, Lietuvos pilie nio amžiaus moksleiviams,
tybes, kultūrinio bendradar priklausantiems JAV LB. Eks
biavimo, lietuvių grįžimo į kursijos maršruto aprašymas
tėvynę, krašto apsaugos klau (Vilnius-Kaunas-Palanga-Kursimai, socialiniai, švietimo, šių nerija-Vilnius) išspausdin
jaunimo reikalai. Vienas iš tas žurnale „Pasaulio lietuvis"
posėdžių skiriamas Lietuvos ir dabar laukiama atsiliepimų.
gyventojų genocido tyrimo
Šio pavasario posėdžiuose,
problemai.
pabrėžė L. Rugienienė, ti
Komisuos darbą, kaip sakė kimės iš esmės pajudinti ir
jos pirmininkė Liuda Rugie- pensijų dvigubo apmokestini
nienė, galima vertinti tik tei mo problemą. JAV lietuviai
giamai. Visus okupacijos me turi nemažas pensijas, mokes
tus užsienio lietuviai tikėjo, čius nuo kurių jau yra su
kad Lietuva bus laisva, tačiau mokėję, kad mokėti antrą
dabar, atgavus laisvę, pa kartą Lietuvoje — nesutinka.
aiškėjo, kad bendrauti su Tai ir yra didžiausia kliūtis
Tėvyne, mes, pabrėžė L. Ru- pensinio amžiaus žmonėms
gienienė, nesame pasirengę. sugrįžti į Lietuvą. O juk
Užsienio lietuviai daugiausia sugrįždami į Tėvynę, žmonės
rūpinosi jaunimo auklėjimu, ne tik patirtų džiaugsmą, bet
lietuvybės išsaugojimu, rengė ir jų atsivežti doleriai liktų
politinius renginius dėl Lietu Lietuvoje.
vos išlaisvinimo. Ryšių su Lie

Vilnius, kovo 6 d. (BNS) — nėjimas su merginomis .
„Juodvarnių" grėsmė valsty
Pasak jo, taip pat rasta
bės saugumui yra pervertinta, medžioklinių šautuvų bei ka
tačiau išties rimta problema rinės amunicijos (žiūronų, ba
yra nuo sovietmečio užsilikę tų ir pan.), už kurių saugojimą
sprogmenys ir šaudmenys, tei nėra numatyta baudžiamoji
gia Valstybes saugumo depar atsakomybė.
tamento (VSD) generalinis di
V. Laurinkaus teigimu, „di
rektorius Mečys Laurinkus.
delė problema" yra įvairiose
Pirmadienio pavakarę Sei slėptuvėse laikomi šaudmenys
mo konservatorių posėdyje jis ir sprogmenys. Pasak VSD va
komentavo tyrimą, susįjusi su dovo, „tai nesusiję su 'Juod
slaptos ginkluotos organizaci varniais' ".
jos , .Juodvarniai" veikla.
Pasak V. Laurinkaus, su
„Ar čia yra perversmas? Čia kauptos ir paslėptos soviet
yra burbulas!", posėdyje sakė mečio ginkluotės problema yra
M. Laurinkus. Jo teigimu, tiek svarbi, jog ją turi „spręsti
„Lietuvoje nėra tokios organi bendromis pajėgomis Vidaus
zacijos, kurios veiksmai vie reikalų ir Krašto apsaugos
naip ar kitaip grėstų valstybės ministerijos".
Nuotr^ Po iškilmingų jubiliejinių iv. Milių Šv. Petro haiilissja Botooje kovo 4 d. Lietuvos prezidentą su žmona Alma
saugumui, kuri planuotų (per
VSD vadovas taip pats
(Elta)
priėmė popiežiui Jonas Paulius II.
versmą), ar pajėgtų, ar būtų pabrėžė nemanąs, kad „Juod
varnių" byla buvo specialiai
nėms. „Kviečiu ir valdžios vy schemą sugalvojusi".
VSD vadovas stebėjosi, kad sukelta, kad visuomenėje būtų
rus, sakė arkivyskupas, tu
rimą valdžią apaštalo Šv. Pet žiniasklaidoje skelbiama me apjuodintos kurios nors po
ro pavyzdžiu visada naudoti džiaga, kurios nebuvo aprikta litinės jėgos.
Prieš savaitę Varėnos rajone
tik tarnavimui pagal Dievo per kratas, susijusias su bylos
policijai
sulaikius kelis įtar
tyrimu.
M.
Laurinkaus
teigi
valią
ir
taip
pat
sąžiningai,
Roma, kovo 5 d. (Elta) — Šventajam Petrui. Bėgant amtinus
asmenis,
vienas jų pasi
mu,
per
kratas
kompiuteriuo
nors
reikėtų
dėl
to
ir
kentėti.
Keturias dienas Romoje vyko žiams, bazilika vis buvo perpriešino,
šovė
į
pareigūną, pa
se
nerasta
nei
veiksmų
planų,
Kviečiu
visus
tautiečius
at
Lietuvsi skirtos Šventųjų jubi- tvarkoma, vis gražiau puošiabėgo
ir
pasislėpė.
Vykdydami
nei
organizacijos
narių
sąrašų,
naujinti
savo
tikėjimą
į
Jėzų
liejinių metų iškilmės. Jose ma, tačiau architektūrinis jos
operatyvines
priemones,
teisė
nei
valstybės
pareigūnų,
ku
Kristų".
dalyvavo 2,000 iš Lietuvos at planas p e r šimtmečius išliko
saugininkai
miške
slėptuvėse
riuos
reikia
sekti,
parašų.
Šv. Petro bazilikoje kar
vykusių maldininkų, taip pat nepakitęs.
Iškilmingas jubiliejines šv. tu meldėsi Lietuvos preziden Anot jo, „yra įvairaus po aptiko didelį sprogmenų ir
užsienio lietuvių grupės, vys*
kupai, kunigai. Didžiosiose ba Mišias ŠV. Petro bazilikoje ko tas Valdas Adamkus, Lietuvos būdžio studentų lygio kons šaudmenų kiekį. Netrukus
zilikose lietuvių dvasininkai vo 4 dieną aukojo visi į Romą ambasadorius prie Šventojo pektai", susiję su kariniu pa žiniasklaidoje prabilta apie
aukojo šv. Mišias, maldininkai atvykę Lietuvos vyskupai ir Sosto Kazys Lozoraitis, amba rengimu, kurie yra naudojami slaptą ginkluotą „Juodvarnių"
lankė įžymiąsias šio amžinojo kunigai. Šv. Mišių loncelebra- sadorius Italįjoje — Romanas kaip mokomoji medžiaga kraš organizaciją, tariamai norėju
apsaugos
struktūrose, sią įvykdyti valstybės pervers
nriesto vietas, kankinių ka cijai vadovavo įieiferos Vys Podagėhs, Centrinio jubilieji to
„draugų
telefonai",
„susiraši mą.
pus, vakarais drauge meldėsi kupų Konferencįjos pirminin nio komiteto Vatikane vado
kas, Kauno arkivyskupas met vai.
Šv. Petro aikštėje.
Pagrindinė iškilmių diena ropolitas Sigitas Tamkevičius.
Šv. Mišiose giedojo Vilniaus
buvo kovo 4-oji — Lietuvos Sakydamas pamokslą, arki v. arkikatedros jaunimo ir Vil
globėjo Švento Kazimiero S. Tamkevičius prisiminė po niaus Visų šventųjų bažnyčios
Vilnius, kovo 6 d. (BNS) — kimais".
šventė. Šeštadienio rytą lietu piežiaus Jono Pauliaus II pi chorai. Po mišių Vatikano vi
„Aš taip pat esu (Vytauto)
vių maldininkai- pro šventą ligriminę kelionę j Lietuvą daus kiemeliais lietuvių mal Vienas konservatorių vadovų
insinuacijo Landsbergio aplinkos žmogus,
sias duris įžengė į svarbiausią prieš 7 metus ir Šventojo Tėvo dininkai nuėjo į audiencijų „aiškiausiomis
Europos krikščionių šventovę raginimą atverti duris Kristui. salę, kur juos pasveikino po mis" pavadino spaudos skel ir mano pirmasis noras — kad
— apaštalo Šv. Petro baziliką. Savo gyvenimo pavyzdžiu mus piežius Jonas Paulius n. Ilgą biamas mintis, jog konservato kuo greičiau šie dalykai būtų
Priekyje einantį Lietuvos į Šį tikslą kviečia ir Lietuvos kalbą sakydamas lietuviškai, rių vadovybė nenori atskleisti ištirti ir kad jie nebūtų nuogai
prezidentą Valdą Adamkų su globėjas Šventasis Kazimie Šventasis Tėvas dėkojo už Lie slaptos ginkluotos organizaci ir primityviai politinami",
sakė A. Vidžiūnas. „Turiu nu
žmona Alma Adamkiene, vi ras. Dabar čia, prie apaštalo tuvos ištikimybę katalikybei, jos „Juodvarniai" veiklą.
sus maldininkus, prie bazili Petro kapo arkiv. S. Tamkevi- pareiškė viltį, kad dabar, at
Spaudos konferencijoje pir raminti visus abejojančius,
kos durų pasitiko Lietuvos tius pakvietė brolius kunigus gavusi pilietinę ir tikėjimo madienį Seimo pirmininko apšviesti protą visiems poli
Vyskupų Konferencijos 2000 atnaujinti savo ganytojišką laisvę, Lietuva įneš savo in pirmasis pavadutojas, Konser tikuojantiems, kad kuo grei
metų jubiliejaus komiteto pir uolumą, niekada nepavargti dėlį ir į Europos atsinaujini vatorių frakcijos seniūnas Ar čiau prokuratūra ir Mečio
mininkas, Vilniaus arkivysku tarnaujant Dievui ir žmo mą.
vydas Vidžiūnas teigė, jog šios Laurinkaus kompanijos išsi
„didelės politinės insinuacijos aiškintų visus dalykus, pasku
sinchronizuoti, koordinuojami pas metropolitas Audrys Juo
yra susijusios su kovo 11 d. tinį pistoletą paslėptą, pasku
išpuoliai prieš pat Vytauto zas Bačkis, lietuvių tautiniais
valstybės dešimtmečiu ir rin- tinę granatą, ir baigtųsi galų
Landsbergio išskridimą į Va drabužiais pasipuošusios mo
gale politikavimas, susijęs su
šingtoną. Gali būti ir taip, kad terys.
* Ūkio ministerija pir Pakaunės miškais, su Bra
toms pačioms jėgoms labai ne
Vilnius, kovo 4 d (BNS) — vasario 29 dieną pateikė At
Prieš šv. Mišias lietuvių pi
patinka buvusių KGB įveltų ligrimai, nusileidę į apatinę Nepriklausomybės atkūrimo stovų rūmų nariai, Baltijos madienį paskelbė viešą kon žuole, su 'juodvarniais' ir kas
informatorių
prisipažinimo bazilikos dalį, vadinamąsias 10-mečio proga Lietuvą sveiki sambūrio pirmininkas John kursą susivienijimo „Mažei dėl to suinteresuotas", sakė
procesas, kuris vyksta akty grotas, aplankė popiežių ka na JAV Kongresas pranešė Shimkus ir Dennis Kucinich. kių nafta" asocijuoto direkto konservatorius.
viau ir sąžiningiau negu tikė pus, apėjo įvairioms tautoms Lietuvos ambasada Vašing Senatui nutarimą kovo 2 riaus pavaduotojo pareigoms
Kitoje spaudos konferenci
užimti. Asocijuotas direkto joje opozicinės LDDP vadas
josi jam nepritarė veikėjai; to skirtas koplyčias, pasimeldė tone.
dieną pateikė senatorius Richriaus pavaduotojas bus vy Česlovas Juršėnas teigė apie
dėl siunčiamas perspėjimas vi Gailestingumo Motinos lietu
JAV Atstovų rūnuose ir ard Durbin.
riausybės atstovas ryšiams su juodvarnių" bylą žinąs tik iš
siems tiems žmonėms, nelygi vių koplyčioje, kurią yra su Senate pateiktuose Lietuvą
* Kovo pradžioje buvo at „Mažeikių nafta" jos valdymo spaudos. Anot Č. Juršėno, jam
nant pagrūmojimas purvina projektavęs ir išpuošęs garsu sveikinančiuose n u arimuose
ranka iš paties pragaro", tei sis lietuvių dailininkas Vytau sakoma, kad JAV niekada ne skleistas vienas paslaptin klausimais. Ūkio ministro pa kyla klausimai, ar ši organiza
tarėja Viktorija Babičienė sa
giama Seimo pirmininko ats tas Kazimieras Jonynas.
pripažino Baltijos valstybių giausiu pastarojo dešimtme kė, jog šias pareigas užimantis cija nesanti „atsakas \ dabarti
čio nusikaltimų — Valstybės
tovės spaudai pranešime.
nę liūdną 'situaciją". „O gal
Šv. Petro bazilika Romoje įjungimo į Sovietu Sąjungą.
saugumo
tarnybos Telšių apy žmogus vyriausybės vardu greičiau tai yra tam tikrų poli
pastatyta ant apaštalo Petro Nutarimuose taip F*t teigia
* Ii savivaldos rinkimų kapo. Apie 67-uosius metus ma, kad Lietuvos Nepriklau gardos skyriaus inspektoriaus turės prižiūrėti, kaip vykdo tinių jėgų rezervas šiai situa
sąrašu išbraukusi dar pen apaštalas Petras buvo nukan somybės atstatymą? 1990 m. Vilmanto Stončiaus (g. 1960 mos vyriausybės ir „Williams cijai?", klausė Č. Juršėnas.
kis kandidatus, Vyriausioji kintas Nerono cirke ir palaido kovo 11 dieną prisdėjo prie m.) nužudymas. Dabar paslap International" sutartys. BNS
Anot jo, „Lietuvos ryto" pus
tingas nusikaltimas virto žiniomis, dėl nesugebėjimo lai lapyje Intemet'e surengta
rinkimų komisįja užbaigė kri tas šalia buvusiame nekropo Sovietų Sąjungos iširimo.
skandalu. Nuo 1993 m. rugsė ku įvykdyti kai kuriuos su apklausa rodo, jog beveik 57
minalinę praeitį slėpusių poli lyje, pagonių kapinėse. Vėliau,
Taip
pat
pažymima,
kad
per
jo
27 d. V. Stončius buvo laiko tarčių punktus „William8" ad proc. apklaustųjų mano, kad
tikų „medžioklę*. Iš sąrašų sulyginus žemę virš jo kapo,
buvo išbraukti dar du Valstie imperatorius Konstantinas čia šį laikotarpį Lietuvi sėkmin mas dingęs be žinios. Prieš ke vokatai neseniai turėjo pri labiausiai nepastovumu Lietu
čių partijos atstovai — Albi pradėjo statyti baziliką, skirtą gai įtvirtino demokratijos ir letą dienų jo kūnas buvo at minti Ūkio ministerijai, jog ji voje sudominti V. Landsbergis
laisvosios rinkos principus, kastas Plungės rajono miške privalo apriboti „Mažeikių ir jo šalininkai.
nas Buginas (Rietavas) ir Li
nas Kubilickas (Pakruojis), ištiko širdies infarktas. Buvęs užtikrino žmogaus ir mažumų netoli Platelių ežero. Šis pa naftos" valstybės akcijų judė
Pasak Č. Juršėno, Intemet'u
(BNS)
Lietuvos laisvės sąjungos ats Gedimino Vagnoriaus vyriau teises bei įstatymo viršenybę, reigūnas buvo nušautas. Tei jimą.
naudojasi „labiau apsišvietusi
* Pasaulinės parodos
tovė Irena Pocevičienė (Mažei sybės kancleris iš studįjos bu palaikė pavyzdinius santykius sėsaugos pareigūnai įtaria,
Lietuvos dalis".
JBxpo
2000" sostinėje —
kad
su
V.
Stončiumi
susidoro
su
kaimynais.
kiai), socialliberalas Vytautas vo išvežtas į Vilniaus universi
Anot LDDP vado, konser
Nutarimuose sakoma, kad jo jo kolegos — tuometinis Vokietijos mieste Hanoveryje
Pilipavičius (Šilutė) ir LDDP teto ligoninę „Santariškių kli
vatorių „garbes reikalas išsi
atstovas Jonas Rakickas (Bir nikos", kur jam buvo suteikta siekdama narystės NATO ir saugumo Telšių apygardos — baigtas statyti Lietuvos pa aiškinti, o ne numuilinti", o
žai). Iš viso į miestų ir rajonų medicininė pagalba. Pasak li ES, Lietuva nuosek iai vykdė skyriaus vadovas Bronius Mi viljonas. Jo apdailą, teritorijos opozicija, prasidėjus pavasario
savivaldybių tarybas taikėsi goninės vyr. gydytojo Antano integracijos j laisvu ir demo kuckis ir-šio pareigūno drau tvarkymą numatoma baigti sesįjai, „šių dalykų neužmirš".
patekti 41 teistumą nuslėpęs Vinkaus, kovo 6 d. K Čilins kratiškų tautų bendruomenę gas saugumo apygardos in iki gegužės pirmosios. Tada
asmuo.
<Eiu> ko būklė buvo nebloga, jis politiką bei, dalyvaudama spektorius Plungėje Algis jau bus įrengta ir dalis Lietu
KALENDORIUS
* Kovo 3 d. tiesioginės visiškai atgavęs sąmonę ir NATO vadovaujamose taikos Buitkus. Manoma, kad B. Mi vos parodos, už kurią atsako
Kovo 7 d.: Felicita, Galinant*.
Baltuos televistyos laidos kalbėjo. Nepaisant sveikatos užduotyse Bosnijoje ir Kosove, kuckis yra nužudymo organi parodų centras „Litexpo". Pa Perpetua, Rimtautas, Tomas, Vaidi
„Korida" pradžioje sustojo Sei pagerėjimo, K Čilinskas tebė žymiai prisidėjo prie tarp zatorius. B. Mikuckis, praėjus saulinių parodų „Expo" istori lutė.
Kovo 8 d.: Pelenų diena. šv. Jo
mo Žmogaus teisių komiteto ra intensyvios priežiūros pala tautinio pastovumo ir taikos pusantro mėnesio po V. Ston joje Lietuva pirmą kartą turės
čiaus dingimo, apsigyveno su atskirą 1,000 kvadratinių nas Dievo; Beata, Gaudvue, Kovas,
patarėjo Kęstučio čilinsko šir toje kardiologinės reanimaci užtikrinimo.
IF.H»> Laima. Vaižgantas.
<BNS>
Atstovų rūmams nutarimą šio savo pavaldinio žmona.iztui metrų ploto paviljoną.
dis. Spėjama, kad K Čilinską jos skyriuje.

Lietuviškos mišios
svarbiausioje Europos
krikščionių šventovėje

Seimo politikai vaiko
„juodvarnių" šešėlį

Seimo pirmininkas atsikirto
„Vakaro žinioms"
Vilnius, kovo 5 d. (Elta) —
Sekmadienį ELTA gavo Lietu
vos Respublikos Seimo pirmi
ninko atstovės spaudai Lore
tos Zakarevičienės pranešimą,
kuriame rašoma, kad „Vakaro
žinios", pagarsėjusios itin
šiurkščiais išpuoliais, dėl ku
rių turėjo net koreguoti pava
dinimą, kovo 3 d. numeryje
puola Seimo pirmininką Vy
tautą Landsbergį trįįų pusla
pių medžiaga „KGB šešėlis".
Seimo vadovo atstovė spau
dai dėl to įgaliota pareikšti:
„Visa ši publikacija su Vytau
tu Landsbergiu teturi tik tiek
bendro, kad Seimo pirminin
kas yra ne kartą kritiškai atsi
liepęs apie bulvarinius laik
raščius, įtakojamus buvusių
kagėbistų, ir kad vėl pasitelk
tas Sermo narys A. Sakalas,
žinomas iš ankstesnių mela
gingų, kaip pripažino Genera
linė prokuratūra, išpuolių
prieš Vytautą Landsbergį.
Šį kartą A. Sakalas bent
jau teisingai kvalifikuoja laik
raščio sukurtą tekstą kaip
pamfletą, tačiau, Seimo pirmi
ninko nuomone, galėjo neįsi
velti į jokius papildymus. Juo
se, jeigu laikraštis teisingai
perteikia, ir vėl yra netiesos".
„Seimo pirmininkas taip
pat mano, kad kam nors labai
nepatinka Lietuvos išsivada
vimo iš 8SRS dešimtmečio pagsrbimas JAV Kongrese, nori
ma tai apteršti; todėl bulvari
nėje spaudoje pasirodo net

Nepriklausomybes dienos proga
— JAV Kongreso sveikinimai
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JONAS ADOMAVIČIUS, MD
Sveiką širdį užlaiko norma
lus kraujospūdis, kai jis esti
ne didesnis, negu 130/80. Toks
jis ilgina ir sveiku užlaiko
žmogaus gyvenimą. Sunormuokime savo kraujospūdi ši
taip septyneriopai elgiantis:
1. pildyk gydytojo nurody
mus;
2. kasdien nuryk po galvute
česnako, o reikale nepralei
džiant imk gydytojo prirašytus
vaistus;
3. sunormuok savo kūno
svorį;
4. kasdien darbuokis arba
daug vaikščipk;
5. nesisvaigink jokiais alko
holiais;
6. nesūdyk savo maisto;
7. neįsileisk į savo kūną jo
kios rūšies kofeino, kaip ka
vos, kakavos, tikros arbatos,
pepsų — birzgalų ir šokolado.
Gyvenimas esti labai sma
gus ir sveikata labai gera, kai
normaliai elgiamasi: neken
kiama sau, kitam ir aplinkai.
Bedruskis maistas gali būti
ne tik sveikas, bet ir skanus,
kai daržoves skaninsimės cit
rinų sultimis, rosemarinu, basiliu, oreganu, thyme; kai žu
vienę ir paukštieną gardin
sime su „Curry" ir krapais, o
bulvės su pipirais ir petra
žolėmis.
Tarkis su daktaru dėl pakai
tos druskai. Yra daug bedruskių prieskonių, galinčių pas
kaninti maistą. Tik neapsi
leiskime — būkime išradin
gesniais žmonėmis.
Gana širdžių ir
smegenų žudymo
Padidintas kraujospūdis yra
stipriausias žmogaus žudikas,
nes sirgdina širdį-ir smegenis.
Amerikiečiai nepaiso savo
sveikatos — čia jų net 58 mili
jonai turi padidintą kraujo
spūdį.
O kaip su Tamsta, mielas
mūsiški, ar mūsiške? Jei nesitikrinai savo kraujospūdžio,
tai žaidi su ugnimi, kuri gali
Tamstą gerokai apsvilinti ar
net sudeginti. Todėl pasitik
rink ir jei jis didesnis negu
130/80, su gydytojo pagalba
stenkis jį sunormalizuoti. Pir
miausia su kasdienine čes
nako galvute tokį normavimą
pradėdamas. Toks tikrinimasis yra vienintelis būdas tokio
pavojaus susekimui, nes nega
li pajausti kad kraujospūdis
padidėjęs.
Sužinok savo kraujo
riebumą
Gydytojas pasiunčia laboratorijon tuščiu skrandžiu krau
jo ištyrimui — kiek jis yra rie
bus, rūgštus ir saldus. Iš
riebalų turėk jų kraujyje ne
daugiau, kaip viso cholestero
lio 160 mg proc., gerojo choles
terolio (HDL), — daugiau 60,
blogojo (LDD — mažiau 50,
triglicerinų — mažiau 100,

MMMK
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saldumo — mažiau 120.
Už tokį savo kraujo sunormavimą Tamstos sveika širdis
nesitvers iš džiaugsmo ir
Tamstai įteiks purpurinės šir
dies medalį, taip atsilygins
sveikomis išliekančios smege
nys.

JAV
Kina<kĮ» ir kitur
Tiktaatadianio
JAV
Kanadoj* ir kitur (US.)
Užsakant i Ueta»ąJ

*

D a r b š t u m a s — geras
v a i s t a s širdžiai i r
smegenims
Dar tokio kraujo sutvarky
mo negana. Siekime lietuviško
darbštumo bent čia, Ameriko
je, pensininko amžiaus žmo
gaus greitoko pasivaikščiojimo
— ir ne atsitiktinio, o kasdie
ninio. Dar lietuvio vardo ver
tas ar verta turi darbuotis na
muose, apie namus, kieme, so
de, darželyje ar darže. Dar
buokimės džiaugsmingai —
tai gydys, o ne graudulingai —
tai tik pakenks.

O'Hare oro uoste, iSvykatant į Lietuvą. Ii kaires: Monica Sweat, RN, Marija KrauCiūnienė, dr. Terry Light ir dr.
John Lubicky

smegenimis

PERSPĖJIMAS TĖVAMS:
NENUODYRTTE VAIKŲ
ALKOHOLIU
JAV medikai perspėja tėvus
(ir kitus suaugusius), kad pa
vasaris atneša daug progų
įvairiems pasilinksminimams,
pobūviams — mokslo metų
užbaigimui, moksleiviams ta
proga ruošiamiems pokyliams
ir pan. — kuriuose dažnai
būna ir alkoholinių gėrimui.
Jaunimas to tikisi, net reika
lauja, ir daug tėvų neįstengia
atsilaikyti, leidžia nepilna
mečiams gerti.
Tačiau tėvai turi prisiminti,
kad pokylio šeimininkai ar
rengėjai yra atsakingi, jeigu
kas išgėrusiam asmeniui atsi
tiktų — susirgtų ar pakliūtų į
avariją. Be to, įstatymai griež
tai draudžia — net jeigu tai
vyksta nuosavuose namuose
— duoti nepilnamečiams (iki
21 m. amžiaus) alkoholinių
gėrimų. Suaugusieji už nusi
žengimą gali būti baudžiami
stambiomis piniginėmis bau
domis arba maždaug metais
kalėjimo.

$60.00
$66.00

$46.00
$60.00

Oro palto

$600.00

$380.00

Baguliariu pasta

$100.00

$66.00

...

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DRPAULKNEPPER
AKIU UGOS - CHIRURGIJA
168 E. duperfor, Sufta 402
Valandos pagal šusterimą
Ta* 312-837-1286
Vilniaus oro uoste vasario 5 d. sutinkami švedai ii .JAV. I eil. iŠ kairea: Marija Krautiūnienė, Kathy Folina,
RN, Liana Chotikol, RN, Norene .lamieson, RN, Monca Sweat, RN, Barbara Smirl, RN; II eil.: dr. Algimantas
Čepulis, dr. Kęstutis Saniukas, dr. Darius Radzevičių, dr. Terry Light, dr. John P. Lubicky ir dr Michael Forseth.

Suaugusieji turi suprasti,
kad vaikui, paaugliui ir nesu
brendusiam jaunuoliui alkoho
lis yra ne tik nuodai, bet gali
turėti skaudžias pasekmes
ateityje. Juo anksčiau jaunuo
lis pradeda gerti, tuo daugiau
galimybių tapti alkoholiku
arba ieško kitų apsisvaiginimo
priemonių. (Hazelden News Ser
vice biuletenis)

MIŠIOS UŽ LIGONIUS D*
MEDIKUS
Vasario 11d., minint Pasau
line ligonių ir medikų dieną,
Vilniaus arkivyskupas A. J.
Bačkis aukojo šv. Mišias On
kologijos centre, o vysk. J. Bo
ruta, SJ, — Vilniaus universi
teto ligoninės Santariškių kli
nikose. Po Šv. Mišių vyskupai
lankė ligonius palatose. Jiems
talkino kas sekmadienį į šias
ligonines ateinančios Kristaus
Karaliaus kongregacijos sese
rys, taip pat Vilniaus Šv. Juo
zapo kunigų seminarijos kuni
gai. Per Mišias giedojo seserų
parengti vaikai. Po Mišių jie
parodė programėlę.
Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius su ligoniais, gydyto
jais ir slaugėmis susitiko Kau
no universiteto klinikose. Ar
kivyskupas lankė ligonius On
kologijos ir Reumatologijos
•skyriuose. Po to Kauno uni
versiteto klinikų auditorijoje
arkiv. S. Tamkevičius aukojo
Mišias.

Lietuvoj* iuaitiko „Kaimo vaiki)" fondo pirm. Regina Svobienė (kairėje), „Lietuvoa Vaikų vilties" fomiteto nare
Amerikoje Marija KrauciOnien* ir „Lietuvos Vaikų vilties" komiteto Lietuvoje pirmininkė Elena Gervickiene.

AMERIKIEČIAI CHIRURGAI
<A
VILNIUJE
2000-ųjų metų vasario mė
nesį amerikiečiai chirurgai iš
Čikagos Shnner's Hospital for
Crippled Children ir juos ly
dinčios seselės vėl lankėsi Vil
niaus universiteto Vaikų or
topedinėj ligoninėj. Jie važia
vo jau devintą kartą. Juos su
gėlėmis pasitiko didelis būrys
tėvų ir buvusių pacientų.
Svečiai buvo globojami, kaip
ir kiekvienais metais, „Lietu
vos Vaikų vilties", ši Ameri
kos lietuvių organizacija rūpi
nosi lėšomis ir kita visokerio
pa pagalba amerikiečių vizito
metu. Vilniaus universiteto
Vaikų ortopedinėje ligoninėje
ji padėjo įrengti dvi operacines
ir nupirko modernišką steri
lizavimo įranga, šį kartą ra
dome naują, „Lietuvos Vaikų
vilties" nupirktą, elektrochimrgijos instrumentą, kurio
seniau labai trūko.
Vadovavo, kaip ir visada,
prof. dr. J. Lubicky. Kartu va
žiavo prof. dr. T. Light ir vie
nas ortopedijos rezidentas iš
Loyola universiteto. Amerikie
čiai anesteziologai negalėjo at
vykti, tačiau lietuvaitės anesteziologės dirbo be priekaištų.
Su sesele Noreen Jameson vėl
atvažiavo būrys operacinės se
selių, kurios dirbo prie opera
cijų, kartais su lietuvaitėm
seselėm. Jos rūpesčiu, į Vilnių
buvo nuvežta 31 nemaža dėžė
brangių instrumentų ir imp
lantuojamų metalo dalių, ku
rios yra naudojamos išlaikyti
ištiesintą nugarkaulį arba są. narį. Kartu atėjo dovanų ma
žiesiems pacientams. Kiekvie
nas pacientas buvo apdovano
tas spalvotais marškinėliais,
žaisliuku ir saldainiais ant
pagaliuko, kurie, jei ligos ir
negydė, tai padarė apsilanky
mą malonesniu.
Šiais metais buvo pakviesta
Karen Henehen iš San Francisco, CA Jos specialybė yra
fizioterapija. Ji skaitė kelias
paskaitas ir praktiškai de
monstravo, kaip pagerinti ope
ruotų arba prigimtų nenorma
lių sąnarių veikimą. Naudoda

ma savo atvežtą medžiagą, ji
rodė, kaip yra padaromos ir
pritaikomos įvairios įtvaros.
Pusę dienos lankėsi vienoje
vaikų ligoninėje, kur ji apžiū
rėjo ten esančius vaikus ir'
dėstė, kaip pagerinti tų labai
deformuotų vaikų ypač rankų
judesius.
Darbo dienos prasidėdavo
pusryčiais 7 vai. r. ir baigda
vosi 6 vai. p.p., kai autobusas
visus išveždavo atgal į vieš
butį. .Konsultacijų metu pa
cientai būdavo pristatomi
trumpai ir aiškiai su x-ray ar
MRI nuotraukomis bei reika
lingais laboratorijų duomeni
mis. Dr. Lubicky, rūpestingai
peržiūrėjęs visus duomenis,
apžiūrėdavo pacientą. Konsul
tacijų išvados būdavo dar dis
kutuojamos su lietuviais gydy
tojais ir įrašomos į paciento
ligos istoriją ateičiai. Vaikas
būdavo paskiriamas operacijai
kitą dieną arba vėliau atei
tyje. Operuodavo paprastai du
lietuviai gydytojai ir dr. Lu
bicky, kuris šiais metais, ne
turėdamas Lietuvos gydytojo
leidimo, vadinosi tik asisten
tu.
7 vai. vak. važiuodavom į
restoraną vakarienės. Resto
ranas būdavo parenkamas ir
rezervacijos padaromos dar
dienos metu. Kiekvieną dieną
amerikiečiai valgydavo kitame
restorane. Paprastai geras
maistas ir malonus pokalbis
panaikindavo dienos įtampą,
suartindavo iš Amerikos atvy
kusius. Vakarais Vilniaus res
toranai būdavo pilni vietinių
valgančių.
Darbo programa šiais me
tais buvo kiek kitokia negu se
niau. Operacijos buvo daro
mos tik tris su puse dienos,
nes dvi dienos buvo skirtos pa
skaitoms. Susidomėjimas pas
kaitomis buvo labai didelis:
abi dienas ligoninės auditorįja
buvo pilna, net stovimos vie
tos buvo mažai. Paskaitos bu
vo apie abiejų chirurgų atlie
kamą darbą. Medžiaga būdavo
pristatoma labai lengvai, su-

$83.00
$88.00
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$160.00
$86.00
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ARASZUOBA.U.D
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Surte 310
Napervile, IL 60563
T*T (630) 527-0000
3825 Hightand Ave.,
Tower1, Surte 3 C
Downers Grove. IL 60515
Tel. (630)435-0120

R i e b u s s p r a n d a s verčia
griovin širdį su
Taukų padangos ant spran
do ir lašiniais apsivertęs pil
vas rengia kartuves širdžiai
su smegenimis. Jei atsiras
nors vienas iš tūkstančio tokių
persivalgėlių tinginių ir norės
atitolinti kartuves savo šir
džiai su smegenimis, tai to
kiam reikės du darbus atlikti
— atkentėti daugiau dirbant
ir mažiau ryjant riebalų. Kai
toks žmogus ims daugiau ryti
vaisių, daržovių, lietuviškai
duonai panašios duonos, javainių, pupų, pupelių, ypač sojos
— jis išsivaduos nuo mirtinos
bausmės, išgelbėdamas savo
širdį ir smegenis nuo per
ankstyvo įvirtimo duobėn.
Sėkmės.

$100.00
(U.S.) $116.00

UNAŠštoAVš,kLb.
Akių figos /Chirurgija
9830 S.RMgeiand Ave.
ChkagoRktaę, IL60415
Tai. 708-636-6822
4149W.63rd.St
T#J|. 773-736-7700

=
Asta M. Astrauską*. MD
Vaikų gydyto*
naujai prisijungusi prie vienos
geriausių pietvakarių pusėje dr.
G. Skarpathkjtts pediatrinės
praktikos. Gydome ir
konsultuojame įvairiais
vaikų Kgų Mausimais.

Palos Padtetrica
Chicsgo Psdattrics
773*82-8500
prantamai ir iliustruojama
skaidrėmis. Paskaitų, operaci
jų ir konsultacijų metu lankė
si gydytojai iš universiteto kli
nikų, kitų Vilniaus ligoninių
ir visos Lietuvos, net Klaipė
dos ar Šiaulių. Operacyų ir
konsultacijų metu visada per
petį žiūrėdavo iš toliau atva
žiavę chirurgai. Jie dažnai tu
rėdavo klausimų, į kuriuos dr.
Lubicky mielai atsakydavo.
Dr. T. Light dirbo su dr. D.
Radzevičium iš Vilniaus uni
versiteto Vaikų klinikos. Jų
pagrindinis dėmesys buvo pri
gimtiems rankų iškrypimams.
Jie praleido daug laiko opera
cinėje, atstatydami vaikams
rankos pirštų ir sąnarių vei
kimą.
Paskutinę darbo dieną dar
buvo operuojama. Pabaigoje
dr. Lubicky diskutavo įvairias
praėjusių metų problemas, ku
rios buvo pristatytos Vaikų
klinikos chirurgų. Po priešpie
čių vyko atsisveikinimas pas
klinikų direktorių, kur dalyva
vo ir Sveikatos viceministre.
Ten buvo pasakytos atsisveiki
nimo kalbos, įteikti padėkos
lapai nuo Lietuvos Sveikatos
ministro su dovanėlėm. 3 vai.
p.p. buvome priimti Lietuvos
Respublikos prezidento Valdo
Adamkaus. Kiekvienas sve
čias turėjo progos paspausti
prezidento V. Adamkaus ir A.
Adamkienės ranką, pasikeisti
su jais pora žodžių ir išgerti
taurę vyno arba sulčių. Atsis
veikinimas pas klinikų direk
torių ir audiencįja pas vals
tybės prezidentą buvo ameri
kiečių maloniai priimta ir pa
rodė jiems, kad jie yra ir to

VIDAS J. NEMCKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS
7722S.KadztoAva.
Chicago,IL 60662
Kab. tel. 773471-3300

DRLPETRBtOS
DANTŲ GYDYTOJA
9066 S.Robarts Rd., Hfckory H8s, L
1 mylia į vakarus nuo Nartam Ave.
TeL (708) 588-4056
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C DECKm DOS. P.C.
4647 W. 103 8t,0efcLs»n,sL
PhrrasJ apyl. su Noithaejasetn un-to
ispkNiai, laauviarns sutvarkys
už pratinamą kajrav Pactantaj
pramani acaoaucaa punHusaat
SuattSi*raJ(kafce«angtikaj)
TeL 708-422-6280

DR.JOVTTA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9626 8.798) Ava, Ilotery HBa, L
TeL (708) 588-8101

Valandos pagal susitarimą
B»MJNDASVQNA8,km,&C
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liau labai vertinami. Tradici
nis atsisveikinimo vakaras
įvyko jau trečią kartą jaukiose
universiteto Alumnų patalpo
se su labai skaniu ir įvairiu
maistu bei gėrimais.
Šeštadienį gražus būrys
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
teto narių, tėvų ir buvusių pa
cientų susirinko oro uoste iš
leisti išvažiuojančius svečius.
A. L Čepulis, M.D.
* Vasario mėnesi nedar
bas Lietuvoje šoktelėjo 0.4
punkto ir kovo 1 d. buvo 11.2
proc. Tai rekordinis lygis per
visą nepriklausomybės laiko
tarpį, ir kovą jis dar gali pa
didėti. Pasak Lietuvos darbo
biržos, nedarbas žiemą pa
prastai padidėja, nes mažiau
įregistruojama laisvų darbo
vietų, be to, sumažėja viešųjų
ir kitų laikinų darbų, kuriems
pasitelkiami nuolatinio darbo
neturintys žmonės. Spėjama,
kad kovo mėnesį nedarbą* dar
didės, tačiau balandžio-ge
gužės mėnesiais ir vasarą jis
turėtų sumažėti. Kovo 1 d.
Lietuvoje buvo 199,000 bedar
bių.
* Nuo 1981 m. Uetanroje
staiga ėmė malėti gimsta
mumas. Pernai gimė 36,600
vaikų, arba 20,000 mažiau nei
1990 m. 1990 m. 1,000 gyven
tojų teko 15.3 gimusiųjų, per
nai — tik 9.9. Daugiau vaikų
gimsta ne santuokoje -— dabar
jie sudaro 18 proc gimusiųjų.
i

• Net gamtai, seniausiai
mokytojai, vėluojama išmokėti
pensįją.
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PIRMASIS DEŠIMTMETIS
BRONIUS NAINYS
Sukaktuvės svarbios ir, aiš kad, Kovo 11-tą minint, jis
ku, jos bus tinkamai pami nežada jų nė dalinti. Pirmąjį
nėtos. Lietuvos miestuose bei užkabinęs ant Seimo pirmi
miesteliuose bus pakeltos vė ninko Vytauto. Landsbergio
liavos, giedamas himnas, tri kaklo, o kitus 499 — tegul jis
būnose stovės valdžios atsto pats kabina, kam nori.
vai, priims orkestrų lydimus
Suprantama, iš minėjimų
paradus, gerbs žuvusius, sa kažin ko gal ir nereikia laukti,
kys prakalbas, minės nusipel bet vis dėlto jie negali būti nė
niusius. Iškilmingiausias mi tušti. Jiems reikia ir turinio.
nėjimas bus sostinėje: daugiau Tokio turinio, kuris primintų
vėliavų, daugiau dūdų, dau ir praeitį, ir ką nors paliktų
giau išsipusčiusių karių, dau ateičiai. Bet, nepaisant, kaip
giau ir valdžios žmonių — čia sumaniai minėjimai būtų ruo
juk pačios jos viršūnės. Nusi šiami, jie negalės apčiuopti
pelniusiems vėl dalins ordinus nei visos praeities, nei nurody
ir medalius. Net 500 nukalta. ti, kaip nuskaidrinti dangų į
Pirmąjį po šio karo atkurtos ateitį. Taip pat klausimas,
Lietuvos
nepriklausomybės kiek toli į praeitį grįžti? Koks
dešimtmetį prisimins ir kiti jos laikotarpis Šiam laisvės
reikšmingas,
kraštai: į minėjimus Lietuvoje dešimtmečiui
atsiųs savo atstovus, diploma svarbus? Todėl pirmiausia rei
tus, aukšti valstybių parei kalinga kruopšti įvykių atran
gūnai lankysis ir minėjimus ka, išryškinimas svarbiausių,
ruošiančiose Lietuvos ambasa ypač kai norima išskirtinai
dose. Sveikins, linkės, negai pažymėti bei įvertinti juos
lėdami nei gerų žodžių, nei įtaigavusius žmones. Buvu
saldžių liaupsių. Bus gera, sius minėjimus prisimenant
miela, malonu, gražu. Tik ar bei pasiruošimą ir jau prasi
ne taip daroma kiekvienais dėjusių šiemetinių minėjimų
metais? Pirmais, antrais, de programas stebint, neatrodo,
vintais — paprasčiau, penk kad tokiai atrankai pakanka
tais — iškilmingiau, dešimtais mas dėmesys buvo skirtas.
— dar iškilmingiau ir puoš Atrodo, kad minėjimuose ryš
niau. Bet turinys beveik tas kinamas laikotarpis prasideda
pats — įprastas... Net nusibo tik Sąjūdžio gimimu, o jo vir
šūnė — 1990 Kovo 11. Taip
dęs.
Tiesa, šiemet atsirado ir manyti leidžia ir Seimo pirmi
naujovė: ne Lietuvoje, bet čia ninko parinkta delegacija at
Amerikoje. Lietuvos nepri stovauti Lietuvai JAV Atstovų
klausomybės dešimtmetį mini rūmuose, Vašingtone, ruošia
JAV Kongresas, ir to minėji mame minėjime. Jos dalyviai
mo viršūnė — kovo 8-tą iškil — tik to laikotarpio žmonės.
minga vakarienė, į kurią paKiekvienas supranta, kad
„kyjestas Lietuvos Seimo pir žiauriausios Lietuvos istorijoje
mininkas Vytautas Landsber okupacijos per naktį nusikra
gis ir jo vadovaujama delegaci tyti nebuvo galima. Ir taip pat
ja. Įvykis istorinis — pati ga — kad kova dėl jos nepra
lingiausia bei įtakingiausia sidėjo tik su Sąjūdžio gimimu.
pasaulio valstybė šitaip pager Tačiau kažkodėl ne visi Lietu
bia raudonojo tvano per vos politikai tai nori žinoti. At
pusšimtį metų nusiaubtą, api- gal, už Sąjūdžio nugaros —
-^pttlftai, suluošintą,' dar vis jiems lyg nieko nebotų buvę,
skurstančią, bet visomis jė atsigręžę per jo petį, jie dau
gomis siekiančią atsigauti ir giau nieko nemato. Tebūna
kartu su Vakarų' pasauliu sau leista į tai atkreipti bent šiokį
gerovę kurtis, lietuvių tautą. tokį dėmesį.
Už tai ypatinga pagarba bei
Pirmiausia drįsčiau teigti,
padėka Amerikai ir ypač jos kad Lietuvos nepriklausomy
.^Atstovų rūmų pirmininkui — bės šio dešimtmečio minėjime
Speaker of the House — šių ryškiausiai pabrėžtinas įvykis
iškilmių šeimininkui Dennis turėtų būti kova už jos laisvę.
Hastert. Juk kaip tik čia ir Ir ne tik prie televizijos bokšto
bus pats reikšmingiausias, ar Lietuvos Seimo rūmų bei
puošniausias Lietuvos neprik muitinėse prie valstybės sie
lausomybės dešimtmečio mi nų, bet ir prasidėjusi dar 1940
nėjimas.
birželio 15, pirmam sovietų
Tik vėl klausimas, ką jis, ša kareiviui peržengus Lietuvos
lia iškilmingumo ir puošnumo, sieną. Neieškokime atpirkimo
mums iš tikrųjų duos? Ką iš ožių anuometinėje Lietuvos
viso duos ir visi kiti de vadovybėje, neišleidusioje nė
šimtmečio minėjimai? Ir atsa simbolinio šūvio tautos laisvei
kymas — duos tiek, kiek mes ginti — jos sprendimus tetei
patys iš jų sugebėsime pasiim sia ateities istorikai — bet
. ti. Kiek sugebėjome pasiimti drįskime atviriau pažvelgti į
iš visų jau buvusių minėjimų? anuometinį laisvos tautos iš
Kai kas gavo ordinus, meda ugdytą jaunimą, jau pirmąją
lius, bet ką daugiau? O prieš okupacijos minutę prisiekusį
trejetą savaičių per Vasario už savo krašto laisvę kovoti ir
16-osios mintjin;« ordinai pre priesaiką vykdžiusį pirmojo
pogrindine
zidentui pridarė tiek bėdų, bolševikmečio
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Dažniausiai
tereikia
vieno žmogaus
Nuo pat šių metų pradžios
Ne kartą Lietuvos istorijos
būvyje pasitaikė, kad uoliausi „Urbana Daily Citizen" pusla
lietuvių tautos rėmėjai, jos piuose galima rasti informa
reikalų politinėse bei kultū ciją ne tik apie Čiurlionį, bet
rinėse pasaulio arenose gynė dar labiau apie Lietuvą: jos is
jai, buvo ne lietuviai, o kita toriją, valstybės ir tautos simtaučiai. Ir nenuostabu — sa bolius-ženklus, nepriklauso
vieji ne visuomet moka įver mybės siekius, nepalaužiamą
tinti savuosius, jų pasiekimus, lietuvių meilę laisvei. Vie
galbūt, per arti jų stovėdami name savo straipsnelyje, pa
ir, kaip sakoma, „per medžius vadintame „Nuo Tacito iki
Čiurlionio", Joyce Brown pri
neįžiūri miško''.
Lietuva nepasižymi žemės mena skaudžius ir šviesius
Šiandien keliose valstijose vyksta pirminiai balsavimą:, parenkant kandidatą į JAV prezidento vietą. Ypač kie turtais ar strateginiai pasau Lietuvos istorijos laikotarpius,
tai rungiasi du respublikonai: Texas valstijos gubernatorius George W. Bush ir senatorius i i Arizona valstijos liui svarbia politine verte, pradedant 50-120 m. po Kris
John McCain. Kad laimėtų daugiau balsų, kandidatai stengiasi savo pusėn patraukti ir įvairių tautinių nors iš esmės ji šimtmečių taus, kai Romos istorikas Ta
mažumų balsuotojus. Šioje nuotraukoje matomas galbūt kaip tik vienas toks „bandymas": Lietuvos užsienio rei
šimtmečius stovėjo tarp Rytų citas aprašė lietuvių, tautą,
kalų ministrui Algirdui Saudargui lankantis JAV-se Iš kairės: Lietuvos ambasadorius Vašingtone Stasys Saka
ir Vakarų, saugodama ir gin išgirdamas jos darbštumą, pri
lauskas, gub. George W. Bush, A Saudargas ir Texas valstijos sekretorius Elton Bomer.
dama Europą, kad jos neuž sirišimą prie savo žemės. Pa
minėjusi karalių Mindaugą,
veikla, savanorišku visuotiniu mininko delegacija juk tik vos Seimo pirmininko Vytauto plūstų ir nesunaikintų rytie kovas su kryžiuočiais, uniją su
tautos sukilimu vijusį lauk paskiausios kovos atstovė, nes Landsbergio — paskiausio lai tiškos ordos. Bet tą svarbų Lenkija ir ilgainiui rusų carų
okupantą ir skelbusį Lietuvos Šalia jo — tik Seimo pirminin kotarpio kovotojų
vadovo, Lietuvos vaidmenį ilgainiui okupaciją, ji prileidžia, kad
ko
pavaduotojas
Rimantas
Da
nepriklausomybės atkūrimą.
prie garbės stalo būtų buvęs užmarštin nustūmė veiksmin Čiurlionio menas ir muzika
gys
ir
seimunas
Emanuelis
Naciams nepriklausomybę su
pasodintas ir akivaizdžiai pa ga kaimynų propaganda, taip atspindi lietuvio vidinį misti
žlugdžius, vėl pogrindine Zingeris. O ar „nuodėmė" bū sauliui parodytas paties tra pat tamsieji Lietuvos vals cizmą ir dvasinę stiprybę.
veikla pasipriešinimą tęsusį jų tų buvusi į tą delegacyą įjung giškiausio tų kovų laikotarpio tybės silpnėjimo, menkėjimo,
okupacijai, o antrą kartą rau ti ir bent vieną iš ankstyvojo, atstovas? Su diplomatinėm unijų, okupacijų laikotarpiai.
Tačiau galbūt svarbiausia,
Vis tik Lietuva visuomet kad jos straipsniai, kurių ji
donajam siaubui į Lietuvą tarkim, ryškiausio iš jų — plonybėm juk nebūtų prasi
plūstant, nuo jo bandžiusį gin partizanio laikotarpio kovoto lenkta? Ar apie tai niekas ne turėjo ir dabar tebeturi kuo apie Lietuvą parašė netoli po
tis generolo Plechavičiaus ka ją? Ar nebūtų čia pritikę Lie pagalvojo, ar aš ir vėl šaunu didžiuotis. Jos sena, kalboty ros dešimčių, neblogai-skaity
rių batalionais bei tėvynės tuvos partizanas, legendinio pro šalį? Juk šiandien jau kiti, rai ypač vertinga, indoeuro tojus supažindino ir su Lietu
rinktinės pulkais Žemaitijoje partizano Juozo Lukšos-Dau nebe anų laikų, dienos didvy piečių prokalbės aidais tebes va, ir su Čiurlioniu. Visa tai,
ir tūkstančius partizanų gyvy manto brolis Antanas Lukša? riai, nors tarp jų būtų ir anuos kambanti, kalba visais laikais be abejo, turėjo nemažai
bių paaukojusi net dešimt me Ar ne įspūdinga ir kartu naikinusių enkavedistų, kagė viliojo užsienio kalbininkus įtakos, kad kovo 11-ąją Lietu
(tik mes kažkaip to didžiojo va bus pagerbta vadinama
tų užsitęsusioje kovoje prieš iškilminga būtų buvę, jeigu bistų.
įsivyraujančią sovietinę ver šalia Sąjūdžio pirmūno Lietu
(Nukelta į 5 psl.) tautos lobio nevertiname, sve jame „Millennium Magic" ren
timybėmis teršiame, nesvar ginyje Urbanoje.
giją. Ar ne tos kartos įdieg
biu laikome). Jos muzika, me
tomis idėjomis vystėsi ir nauja
Kadangi kovo 11-ji yra Lie
nas, tautodailė, istoriniai pa
pogrindinė veikla, kurią su
TIKIMĖS, KAD TAI BUS NAUDINGA
tuvos nepriklausomybės atkū
minklai — visa tai labiau
kūrė iš Sibiro grįžę, pirmos
rimo dešimtmečio sukaktis, į
LIETUVAI
vertinama svetur, negu sa
nepriklausomybės laikotarpiu
iškilmes Urbanoje pakviestas
vame krašte.
brandintos kartos atstovai? Ar
Kaip jau buvo skelbta, Lie Sąjungoje.
Lietuvos ambasadorius JAVne iš jos ir Sąjūdžio daigai, ir tuvos Nepriklausomybės atkū
Vis tik, kai kitataučiai tas se Stasys Sakalauskas, daly
Lietuvos indėlis, įveikiant
po to — Kovo Vienuoliktosios rimo dešimtosios metinės bus komunizmo imperiją, yra ne vertybes atranda, su jomis su vaus svarbūs valdžios pa
želmenys? Ar dabartiniams prasmingai paminėtos JAV pamirštamas. Malonu, kad iš sipažįsta, tampa ištikimi mū reigūnai iš Illinois, Ohio ir
minėjimų ruošėjams tie žel sostinėje,. Washington, D.C. Į keliama Lietuva, kuri iš tik sų tautos draugai, kiekviena Vašingtono. Lietuvos ambasa
menys tik iš jų pačių išdygo? iškilmes atvyksta prof. Vytau rųjų buvo pirmoji, žengusi tą proga iškeldami, pabrėždami doriui bus įteiktas „Miesto
Ar šiame minėjime anai kovai tas Landsbergis, pakviestas žingsnį už savo teises, nepai atrastuosius lietuvių tautos raktas" (įteiks miesto meras
prisiminti nebėra vietos? Kiek Atstovų rūmų pirmininko sydama didelės imperijos pik lobius.
Tom Crowley), pateiktos iškil
iš tų 500 ordinų bus skirta tų Dennis Hastert. Ta proga apie tumo ir tam tikrų demokrati
Dažniausiai tokiu entuziaz mingos proklamacijos ne tik iš
laikų kovotojams?
savo kelionės tikslus ir JAV nių šalių atsargumo. Vis dėlto mu kitataučius uždega Mika Ohio valstijos, bet taip pat
Atstovų
rūmų parodytą pa Lietuva ryžosi, ir laimėjo, to lojus Konstantinas Čiurlionis. JAV Atstovų rūmų (įteiks ir
Neneigiu Sąjūdžio laikotar
garbą
Lietuvai
prof. Landsber dėl svarbu prisiminti, vertinti. Niekas, su jo daile ar muzika kalbą pasakys Kongreso pir
pio veikėjų nuopelnų bei ryžto
gis
taip
pasakojo
mūsų ben
Apskritai Lietuvos Seimas (net ir paviršutiniškai) susi mininkas Dennis Hastert) ir
tęsti pusšimtį metų vykusią
dradarbiui
Algiui
Zaparackui:
ir
JAV Kongresas turi labai pažinęs, nebelieka neutralus. JAV Senato (įteiks Senato
kovą dėl Lietuvos nepriklau
„Pagrindinis šios kelionės į gerus ryšius. Tikimės, kad tai Tas ne kartą jau buvo įrodyta, pirm. Trent Lott).
somybės ir jos viršūnę vaini
kuoti nauju atkuriamos Lietu JAV tikslas yra dalyvauti Lie padės Lietuvai išsilaikyti, jei net iš tokio geografiškai nuo
Tai kur Čiurlionis, kuriuc
vos nepriklausomybės paskel tuvos Nepriklausomybės atkū gu būtų kokių sunkumų da Lietuvos tolimo krašto, kaip
taip
žavisi ir tiek daug save
Japonija.
bimu, tik noriu priminti, kad, rimo dešimtmečio paminė bartiniuose santykiuose su be
straipsneliuose
minėjo Joyce
sikeičiančia
Rusijos
valdžia.
Štai į „Čiurlionio gerbėjų
savas kovas, minėdami ir už jime. Atvykstu JAV Atstovų
Brown?
Nagi
po
visų iškilmių
Be
to,
gerieji
ryšiai
su
JAV
pirmininko (House
voratinklį" neseniai pakliuvu
nuopelnus vienas kįtą apsido- rūmų
sveikinimų,
pagerbimų
be:
padės
Lietuvai
siekti
narystės
Speaker)
Dennis
Hastert
kvie
si
amerikietė,
„Urbana
Daily
vanodami, jie nemestų patvodėkojimų
vyks
koncertas,
ku
Citizen" laikraščio nuolatinė
rin nė kiek nemažiau, o kai timu. Tai išskirtinis atvejis, NATO.
rio programoje dominuoja
kuriais atvejais gal net ir dau kad kitos valstybės Nepriklau
Kiti momentai kelionėje, tai bendradarbė Joyce Brown, tik mums pažįstamas pianistas
giau, vertų jų kovos pirmtakų. somybės ši*entė būtų pažy darbiniai apsilankymai pas vieną kartą išgirdusi Čiur
Tų pirmtakų iškėlimas j jiems mima JAV Kongrese. Ta pro JAV Valstybės sekretorės pa lionio kompozicijas, tapo uolia Rokas Zubovas. Jis ne tik
prideramą vietą turėjo būti ga JAV Kongresas priėmė ir vaduotoją Strobe Talbott, ki jo gerbėja. Bet ji žengė žingsnį skambins, bet ir kalbės apie
šiemetinių minėjimų gal net sveikinimo rezoliuciją Lietu tus pareigūnus, apsilankymas dar toliau —gerokai toliau. Čiurlionį, skaidrių pagalba
pagrindinis tikslas. Reikia tai vai. Joje pabrėžiamas Lietu Pentagone, susitikimas su Panoro susipažinti ir su tauta, supažindindamas klausytojus
priminti saviesiems, bet dar vos istorin* indėlis, sunaiki Kongreso nariais ir panaudoji kuri išugdė šį meno ir muzi su jo meno kūriniais.
Kaip dažnai gyvenime pasi
svarbiau — parodyti kaimy nant Sovicų Sąjungą ir pa mas politinio momento abiem kos pasaulio genijų. O kadan
nams. Ypač, kai atsirado tokia minimi Lietuvos pasiekimai — JAV ir Lietuvos — pusėm. gi Joyce Brown yra ir* dien taiko — dideli dalykai išsi
auksinė proga — Lietuvos ne per tuos 10J metų, įtvirtinant Susitiksime su išeivijos orga raščio bendradarbė, savo ži vysto iš nedidelės pradžios, o
priklausomybės
minėjimas demokratija, rinkos ekonomiją nizacijų atstovais, pasidalin niomis nuolatinėse skiltyse vienas asmuo, jeigu tik ryžtasi
Amerikos Kongrese viso pa ir derant pažangą, siekiant dami žiniomis ir bendrai įver pradėjo dalintis su skaityto imtis iniciatyvos, gali daug
jais.
padaryti.
saulio akivaizdoje. Seimo pir narystės NiTO bei Europos tinsime Kovo 11-ąją".

Aš tikiu, Dieve, Tu myli mane, Tau gaila manęs, neleiski man žūti nedorybių bangose, audros verpetuose*
Kaip ramu, kaip malonu, kad siela Tavyje, Mar.o
Dieve, ir kad Tu — sieloje. O pasigailėk manęs, verkia
Tavęs mano širdis, skausmai gelia krūtinę, liūdnas ;t
betikslis atrodo gyvenimas, kada nėra Tavęs, Man>
Gerasis Tėve!
Tėve, o Dieve, keliu į tave rankas, širdyje liepsnou
ugnis, pasigailėk manęs, atleisk man, išklausyk ma
nęs! Aš nusidėjėlė, aš nedora, ach, kokia aš baisi, ju<
Tu turėtum manęs nemylėti. Bet Tavo širdis iš gėlių,
rožių, vainikų puikių,negaliu apsakyti, nes esu mirtin
gas žmogus. Tu mane myli, globoji, saugai nuo blogiTaip norėčiau nė sekundės nebūti be Tavęs... Tėve,
pažvelk į mane, pažiūrėk į mano sielos kančias ir būi
manyje, o aš — Tavyje per amžius!

Oras bjaurus, šalta, purvas.
Belaisviai mums padėjo rinkti. Kokie jie vargšai, ne
laimingi, pabalę, dreba nuo šalčio, alkani, svyruoja.
Prašė duonos. Kadangi duonos neturėjome, tai davė
me belaisviams pinigų. Bulves atvežė dėdė Stepas,
daug vargo turėjom. Labai pavargome. Grįždama na
mo sutikau klasės drauges.
Tokie šios dienos įspūdžiai. Noriu miego...
Man linksma, kai galvoju apie šviesiaplaukius kūdi
1941 lapkričio 10. Pirmadienis
kius ir jį. Būsiu laiminga, o Dieve, jeigu išsipildys
Kaip greitai slenka dienos, bėga metai, kaip mariu
mano troškimai, norai, svajonės... O gal tai nuodėmė
vanduo.
Ach, mano Dieve, mano gyvenimo siūlątokiai jaunai svajoti apie kilnų šeimyninį gyvenimą?
trumpėja
ir esu arčiau amžinybės kranto...
Bet kažkokia jėga mane traukia, gundo ir žavi. Siela
O
nieko
gero nesu dar gyvenime padariusi. Gai.
mano visomis jėgomis šaukia doros, nekaltybės, ji nori
būti skaisti, kaip gėlė, bet kūnas, toji geidulių buvei Viešpatie Galingasis, Tu man padėsi dorai žengti gynė, bando prieštarauti. Bet ne, Jėzau Kristau, juk venimo keliais, tapti auklėtoja ir gyvenimo drauge
pasalinsi nuo manės pagundas, neleisi man tapti že Bet kas mane mylės, kam aš patikti galiu, juk neturiu
mųjų geidulių verge. O jeigu tai atsitiks, atimk iš ma nieko ypatingo savyje.
Vienuolynas... Mūrinės šaltos sienos, ramu, tylu.
nęs, Viešpatie, akis, ausis, burną, kad jie manęs ne
pastogėse — šikšnosparnių lizdai, požemyje — kars
gundytų.
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Danutė Bindokienė

tai. Atrodo baugu, tuščios apsnigtos alėjos veda kaž
kur į tolumas.
O visgi tuose šaltuose mūruose galiu rasti sielai
ramybę, širdžiai paguodą, galiu rasti gyvenimo tikslą.
Kiek jaunų širdžių ten nurimo, kiek pasijuto laimin
giausiais, rado gyvenimo tikslą.
Įsivaizduoju Pažaislio vienuolyną, bet save ten įsi
vaizduoti lyg bijau, lyg kas neleidžia. Vaizduotėje šau
kiantis vėjas, niūrus dangus ir vienuolių giesmės...
Ramybė jums, geros valios žmonės, sako Viešpats.
Ir jie laimingi, patenkinti, jų sielos nesiblaško, jie
žino, kad gyvena Jam, dangaus ir žemės Karaliui!

Ach, kokie baisūs laikai, žmonės miršta badu... Va
kar pas mus atėjo belaisvis. Pamatė kampe gilių krū
vą ir arbūzą, tai paprašė, kad jam duotume Sabutė
davė. Išėjęs į gatvę, jis tą arbūzą ir giles išdalinodraugams. Duona žmogui brangesnė už auksą...
• •-•
Kitą savaitę gimnazijoje bus vakaras. Nemielas jis
man dabar, kada žudomi žmonės ir miršta iš bado dėl
duonos trupinėlio.
Mokytis truputį tingiu, visuomet mokaus vokiečių
kalbos. O jeigu Dievas duos, baigusi gimnaziją norė
čiau įstoti. į Dotnuvos akademiją mokytis ruošta; Tai
tikrai moteriškas dalykas. Tik paskui, žinomarfėikės
gerai ištekėti...
" ^

1941 lapkričio 12. Trečiadienis

.i
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Kai atsikėliau buvo dar tamsu, mamytė pusryčiams
iškepė blynų.
Aš labai mėgstu viena eiti į gimnaziją ir namo. Esu
prisirišusi prie vienumos, esu melancholikė... Man
dažnai liūdna... Per pamoką vedė pas gydytoją. Auk
lėtojas pasakojo, kad už vagystes pašalino 4 mokinius
ir keletą mergaičių už netaktišką elgesį — jos su vo
kiečiais kažkur per naktis linksminosi, o paskui ren
gėsi su jais važiuoti į Vilnių.
Kaip negerbia savęs mergaitės, net baisu.
Paskelbta, kad lenkai, atėję į Lietuvą po 1939 m., ir
sovietai turi kraustytis į Vilijampolę. Dieve, ką gi
jiems ten darys, vargšams nelaimingiesiems?

Jau tikri žiemos šalčiai, saulė pakilusi aukštaLHemė
kieta, sušalusi, bet sniego dar nėra. Buvau bažnyčioje.
Stasė su Sabute nuėjo į Muravą. Mamytė —• į dęaiželio
susirinkimą. O aš rašau, mokausi.
'""vi^is
Liūdna man... ach, kaip dažnai mane kanfamr liū
desys, neįsimylėjusi esu... Mamytė man dažmrįpriekaištauja, kad aš nemoku pasipuošti, esu apsiršjflusi,
davatkiška. Šiandien ji sake, kad aš neištekėsite nes
manęs niekas neims. Taip, aš pati tai žinau ir st$p*antu, kad esu niekam tikusi, nemoku pasipuoštu ėlų" ne
tvarkinga. Nelaimingas būtų tas. už kurie? aS.Ište
kėsiu. Bet ką galiu padaryti, kitos išeities nėra".(B.d.)

S K E L B I M A I

DRAUGAS, 2000 m. kovo 7 d., antradienis

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

ELEKTR08
(VEDIMAI - PATAI8YMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

IŠGANYMAS IR ŽEMIŠKI TURTAI
Kristus įspėjo žmones netu
rėti didelių nereikalingų že
miškų norų, sakydamas, kad
tai yra pagoniškas noras (plg.
Luk.12, 29-30). įspėjo žmones,
kad vieną kartą Dievas parei
kalaus žmogaus sielos ir kie
no bus tai, kas buvo surinkta
(plg.Luk. 12,20),
pareikalaus
atsiskaityti iš užvaizdavimo
(plg. Luk. 16, 2...). Tačiau nei
Senasis Testamentas,
nei
Kristus negąsdina žmogaus
pragaru už naudojimąsi že
miškomis gėrybėmis ir už tu
rėjimą nuosavybėje. To pat li
gi šiol moko katalikų Bažny
čia, visada kartodama Kris
taus mintį, kad klystų žmo
gus, žemės gėrybes ir rūpestį
jomis pastatydamas aukščiau
už ištikimybę Dievui ir už sa
vo sielos reikalus.

GREIT PARDUODA

priklausomą gyvenvietę. Au
tomobiliu važiuojąs nėra peiktinesnis už tą, kurs pinigus
IROYVYBE8 DRAUOMA&
RIMAS LSTANKUS
Agantaa Frar* Zapoto ir O*. My- *****
bankan padėjęs pėsčias vaikš
S. Kana kaba hatuvttkai.
čioja.
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas
FRANKZAPOUS
JAV LB Vyriausioji rinkimų komisija, pravedanti XVI JĄ\ L-B tarybos ir X PLB seimo rinkimus i.m. gegužės
3206 1/2 We«t9G»S»i
Tas yra girtinas, kurs, galė 13-14 ir 20-21 d Iš kairės; Albinas Karnius (pfrmimnlasY 'orėta Kynijne, Angelė Kamiene, Liutaveraa Sie• Nuosavybių įkainavimas vaitui
TaLf708) 424-6664
damas ką turėti ar ir turė maska. Nuotr. J. Šulaitės
•-.-.*
"V
• Perkame ir parduodame namus
(773) SB1-6664
damas, prie turto neprisiriš.
field, dalyvauti Gubernato
• Pensininkams nuolaida
Pagirti yra tie, kurie iš savo
TAISOME
JAV LB APYGARDŲ RINKIM V
j riaus dienos renginiuose.
Wiadew Waaken Neeoad!
uždarbio ar savo darbu be at
SKALBIMO MASINAS,
Organizuojami
susitikimai
40,000 per year. We oeed 100 crewi.
KOMISIJOS
'
'
lyginimo remia apaštalavimo
ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO
su rinktais respublikonais pa
No exp. neceuary. Will trata. Mot
Ohio
apyganda:
Jonas reigūnais tiek valstijos, tiek
darbą, labdarą, kultūrą ir ki
have vaiki driver's license and tnatBostono apygarda: Ma
SISTEMAS, VIRYKLAS.
MtHt be ftaent in
tus gerus reikalus. Peiktini rius Žiaugra (pirm.) Gintaras Kazlauskas (pirm.), Gintautas* atstovais Kongrese, kaip Kon
ORO VĖSINTUVUS.
LJLMdfehaa WMow Wi
tie, kurie turėdami, nemoka Čepas, Rita Sakutė, Algis Kal Valaitis, Ada Sturųuenė.
H.DECKYS
greso narys Henry Hyde, Judy
Td. S66426415S.
TEL. 773-586-8624
savo reikalų taip tvarkyti, kad vaitis.
Pietryčiu apyrarda: Balys* Biggert, senatorius Peter FitzMANTOIAM
iš to, ką jie turi, visada kas
Connecticut
apygarda: Brasauskas Cpinr.) JonasĮ gerald ir kitais. Šių susiti
Looking
for cxp'd. penon to taannors atliktų ir geriems dar Laima Karosienė (pirm.), Da Kardokas, 'Luicla Garliaus-' kimų metu apkalbama lietu Ieškome biznio partnerių gyv.
dle 12 small apt. bldgs. in Lake
bams. Peiktini yra tie, kurie, nutė Dmowski, Danutė Belli- kaitė.
**
| viams rūpimi klausimai, supa namų statybai Lietuvoje,
View area. Mušt be exp.'d in doing minor repairs (plumbing & |
turtų bijodami, bijo juos paju veau.
Vakarų apyga#da:*dr-. Da žindinami su lietuvių veikla, Klaipėdoje. Žemė patogioje
electr.). Mušt be ttok to speak &
dinti savo šeimos išauklė
Florida apygarda: Geno nutė -Giedraitienįc dr. Rolan- \ ir pasikalbama apie respubli susisiekimui vietoje — tik 10
understand Englith, Permenant job
jimui, jos gyvenimo sukūri vaitė Treinienė (pirm.), Juo das Giedraitis, .Juaps Raibys,; konų veiklą. Svarbu tai, kad min nuo jūros. Puikios galimybės
w/exellent pay. 773-»29-927e.
mui, kurie nepasirūpina dar zas Šulaitis, Vytautas Staš- Gražina RaibięneV Rimantas* artimiau susipažįstama su jų plėtrai. TeL JAV: 614-882-7922
CAREGIVERSNEEDED!
bais paruošti savo sielai kelią kus.
Dabšyš.
•''•"•*'•'
štabo nariais, per kuriuos vė- Darius, arba Lietuvoje 011-370Mušt speak Englith. have experiŽmonės
savo tarpe apie į amžinybę. Peiktini tie, ku
89-65-354
Audrius.
Vidurio Vakai^ a p y g a r - i liau galima daug ką atlikti
M i c h i g a n o apygarda: Ro
ence, compasskn, pauence, good
žemės gėrybes prikalba dau rie, būdami gyvi, savo turtų mualdas Kriaučiūnas! pirm.). da: Algis Kazlauskas (pirm.), j L y g a d a u g d i r b o ^
- JAV
personality, driver's license. Jobs
giau, negu Kristus žmonėms nesutvarko, po kurių mirties
tfnn(miia W
^
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N e w Yorko apygarda: Al Vytenis Milūnas,«>-tesns Lie-» Kongresą
l
l
are in South Wisconsin. TeL 262Naujos
valdybos
rinkimams
būtų išrinktas Amekalbėjo. Nieko neturintieji už jų turtus žmonės pildo ap gis Norvilą, Vladas Sidas, Pa- tuvninkas, Romas Senkevi
763-2615. Pb. kuvt
•
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rikos
lietuvis
John
M.
Shimvadovavo
Nominacijų
komisipriekaištauja turintiems, tu gaulės, melo ir net neteisingų tricia Sidas.
čius, Kęstutis Sušir.skas.
J
kus.
Šiandien
džiaugiamasi
jo
jos
pirmininkas
Pranas
Jur
rintieji priekaištauja vieni ki priesaikų nuodėmes.
' darbais Kongrese ir talka Lie^ kus. Balsavimas buvo atliktas vių Respublikonų Tautinės fe
tiems, kad vienas savo turtus
Nepaisant kas kokių turtų
1
tuvai. Lyga su juo palaiko ry- slaptu būdu. Valdybon išrink deracijos pirmininko pareigas,
ILLINOIS
LIETUVflj
RESPUBLIKONŲ
ne taip naudoja kaip kiti ir ir kiek turėtų, vieną kartą
t sius., daro jam savo pasiūly- ti: Anatolijus Milūnas, Vytau pranešė apie neseniai praėju
t.t. Net atsižadėjusieji turto kiekvienam ateis valanda jų
LYGOS METINIS SUSIRINKIMAS
- mus, ir siunčia įvairią infor- tas Jasinevičius, Leonas Mas- sius federacijos rinkimus. Pas
čia pajuokia ir tarsi su pas netekti. Žmogus turės su Die
Š.m. vasario' 6-tos vidurdiePrieš susirinkimą dalyviai . maoją tiek jam, tiek ir jo kaliūnas, Mindaugas Baukus, veikino naujai išrinktą federa
merkimu žiūri į neatsižadė vu atsiskaityti iš savo santy
nį, tuoj po šv. Mišių į „Bočių •. buvo vaišinami lygo? valdybos « štabui.'
Vincas Kačinskas, Kazimieras cijos pirmininką Joną Urboną
jusius, čia vėl eina pas tuos kių žemiškomis gėrybėmis:
iš Michigan, pakvietė jį tarti
menę" Pasaulio lietuvių cent- paruoštais
užkandfcis^
saldu:
, .* mr*n**<'- yf&r*
Kasmet ruošiamos geguži- Oksas, Birutė Vindašienė,
turinčius prašyti, kad savo gė kokiais būdais ir kokia šir
žodį ir oficialiai perimti parei
re, Lemente, rinkosi' Iftinms''"myriais *Z???ŠZJ$£į&*Š
Pranas
Jurkus,
Regina
F.
Nai nė§ gausiai lankomos lietuvių
rybėmis su jais dalintųsi. Tur dimi juos rinko, kaip naudojo
gas.
Lietuvių'Respublikonų
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.rušis,
Regina
Andrijauskienė,
progą dalyviams p^jcnurautl i r į r a erikiecių politikų.
tų neturėjimas ne visada yra ir kaip juos paliko mirdamas.
Po susirinkimo, dalyviai dar
nariai ir prijaučiantieji. Lietu ir susipažinai.. ,.*..•> '
Leidžiamas
informacinis Nijolė Maskaliūnienė, Rima
dorybė, o turėjimas ne visada Iš palyginimų
Evangelijose viai respublikonai ilgai ieškojo
ilgai svečiavosi ir politikavo.
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yra nedorybė. Kas jų neturi, galima spėti, kad tas atsiskai
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adoVąvo lygos •jfrmihmkas J i i e tuviams.
reigomis valdyba pasiskirstys
tas dar ir. tiems yra klausimų: tymas bus smulkmeniškas ir datos, kad šis susirinkimas
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su
kuriuo.kitu
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kodėl jų neturi, kaip savo ne teisingas. Kas gyvendamas
nes dalyvius, jis ffekvietė at
Susirinkimo pagrindinė kal
darbščia, vieningai dirbančia
turte jaučiasi, kaip žiūri į tu nemokėjo krikščioniškai iš tuvių renginiu, deja, tik keletą •
sistojimu
ir
susikaupimo
mi
savaičių
prieš,
sužinota,
kad
• Klaipėda. Sausio 8 d. P.
bėtoja,
Lygos teisinė patarėja
valdyba
ir
valdybos
nariams
rinčius.
mintingai savo turtais naudo Lemonto Palaiminto Jurgio nute pagerbti 4a. amžinybę
ir JAV Lietuvių Bendruome Mašioto katalikiškosios vidu
j
įteikė
padėkos
pažymėjimus
Pasvarstykime tokį pavyzdį. tis ir prieš mirtį pats jų tinka Matulaičio misija tą pačią die išėjusius lygos uari&i, jų tarpe
\ už įdėtą darbą. Buvo išreikšta nės pirmininkė Regina Naru- rinės mokyklos salėje vyko Šv.
Buvo keturi broliai, kurie visi mai nesutvarkė, tas nebus ną šaukia savo susirinkimą.
net tris lygos valdytos narius: i padėka lygios . nariams ir rė- šienė kalbėjo: „Kodėl Ameri- Juozapo Darbininko parapijos
dirbo toje pačioje vietoje ir Dievo pateisintas. Kristus paAtrodo, kad ne vienas oarys^ .Vladą Andrijauską; Ireną Ga- ;| gJaAs, k u n ą h ė t i . d a l y v a v i - kos lietuviai turėtų dalyvauti bendruomenės atsinaųjinfmo"'
visi gavo tą patį atlyginimą lyginimuose net pragaru gra- tą dieną turėjo pa*raryti'spren-,0runkStiėnę ir Juozą Bacevičių. 1 m— . * C~* .-_ J;J„^'— c„„„„;„^ TAV i-n.ita'.
.nktaJ1 .ina
' i'—" ir Šis
fi;„ parapijos
tunntum klebo
klohn.
Jos popietė.
mu, bet ir didesne finansine JAV politinėje veikloje".
Vienas jų buvo vedęs, turėjo s m a tinginiams ir neteisin- d i m ą pagal seną posakį — Pristatant svę^us^įrminin-. parama stiprina organizacijos kalba buvo gerai paruošta, ir nas A. Baniulis, SJ, akcen
šeimą, buvo įsigijęs, namelį ir g į e m 8 užvaizdoms. Pagiria ir j ^ g Dievui, kas ciesoriui". kas
pasidžiaugė
malonia .veiklą.
su dideliu dėmesiu išklausyta. tuodamas parapijos bendruo
jame gyveno. Kiti
v.... trys
*_..., liko
i.i,„ įaukština darbšciuosius ir „Bočių menę" pripildė arti staigmena, "kad į »SJririkimą
Pik. Kazimieras Oksas — menės atsinaujinimo svarbą
Praėjusio susirinkimo proto
nevedę, gyveno visi trys kar išmintingus užvaizdas.
šimto dalyvių, kas labai nu atvyko Lietuvos prezidentas kolas, perskaitytas sekretorės JAV Tautinių grupių Respub Kais
Jubiliejaus
metais,
tu, samdytame bute, gana
Palaiminti yra tie, kurie dėl džiugino lygos valdybą.
Valdas, Adamkus su žmona •^Birutės Vindašienės, buvo pri likonų tarybos pirmininkas at džiaugėsi, kad į šį subuvimą
vargingai. Vienas iš jų buvo aukštesnių dalykų žemiškos
Alma. Prezidentą^ Adamkus gimtas be pataisų. Iždininkas liko pranešimą apie neseniai susirinko per 400 žmonių. Su
laikomas turtingu, nes už nuosavybės visai atsižadėjo,
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VATIKANAS ATSIPRAŠO kurioje jis dirbo daug metų ir pranešimą, pasidžiaugė, kad partijos centrinio komiteto su svečiams koncertavo jaunieji
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kuri rėmė jo politinius siekius. jygos finansinis stovis yra ge- važiavimą San Jose, Kaliforni atlikėjai — pianistai, smuiki
Jau prieš 400 metų filo
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bams. Trečias nieko neturėjo, dvasia, ir gyvenimu betur Inkvizicijos teismo nuteistas lyvius, džiaugėsi rodomu dė ' Revizijos komisijos pirmileiviai vaidino „Jėzaus užgi
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Lietutydamas. Jeigu tie keturi bro sirišu, o juos naudojo taip, buvo dominikonų vienuolis. veikloje ir tuomi galėtų padėti •
liai kartu atsistotų prieš Kris kaip jiems patarė Dievas, savo Jis nesutiko su kai kuriais
tų, atspėkite, ką kuriam iš jų sielos, savo šeimos ir artimo Bažnyčios mokymais ir teismo Lietuvai.
Susirinkime dalyvavo ir Illi- ,
metu atsisakė savo nuomonę
Kristus pasakytų.
meilė.
nois valstijos atstovė Patty ,
atmesti.
Turto neturėti ne visada yra
(Paimta iš vysk. V. Brizgio
Vatikano Valstybės sekre "Bellock iš. 8Į-aps gd^gardos. ,
krikščioniško tobulumo ženk „Trisdešimt meilės žodžių")
torius Angelo Sodano tvirtino, Ji džiaugėsi turėjusi progą "
las. Jeigu kas jo neturi iš tin
kad šiuolaikinė Bažnyčia į pirmą kartą apsilankyti:Hetu- ',.'
ginio ar iš peiktino išlaidu
Bruno teismą bei mirties vių tarpe ir papasakojo apie «
mo, to neturtas yra peiktinas.
LIETUVIŲ PILIGRIMINĖ bausmės įvykdymą žiūri kito savo darbą ir siūloiijus ^įstaty- t
Jeigu kas jo neturi be savo
mis akimis ir išreiškė gailestį, mus. Nors n e . Uątu^raitę, ta
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kaltės, tačiau pyksta ant tu
kad brolis Giordano Bruno čiau nario mokestį susimokė- t
rinčio ir jam pavydi, yra peik
jusi lygos narė.-Ji kelete" atsi
Tarp kitų Didžiojo krikščio turėjo sutikti tokią žiaurią
tinas už pavydą.
radus kokiam reikalilrkreiptis į i
Turintieji turto vieni laiko nybės jubiliejaus renginių va mirtį. (CNW)
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refreshed - ai! for a reasonable fare.
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Labai geri ryšiai suTumęia, }
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Just call your Travel Agent or SAS
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etninė respubrikonų"OriJftnrza-'
lydėjo
Vilkaviškio
vyskupijos
2. Pasninkas — kiekvienas
our website at www.flysas.com.
ar šeima yra girtini ar peikti
Chtcago through our Copenhagen
cija Tllirtoiš Respublikonų- par
ni tik tiek, kiek prie savo tur Sangrūdos parapijos klebonas katalikas, tarp 18 ir 59 m.
tijos sąraše. Lygos rėngiriiąi
to yra neišmintingai prisirišę. kun. R. Brūzga ir Telšių vys amžiaus, turi laikytis pasnin
rnflht *
ACTfc^l T W
rfOlfl
Ta
Tki»
skelbiami mėnesiniame/parti
SK946
430 pm
Ypatingai turintiems šeimą kupijos Nevarėnų .parapijos ko Pelenų dieną ir Didįjį
StocWx*n
CMcjgo
740«m*l
!
jos renginių kalendoriuje, ku
Stockholm
SK744
9:20 » n * l
VKnius
1030 « m * l
ne tik praktiški išskaičiavi klebonas R. Lingevičius. Pi Penktadienį. T.y., pavalgyti
ris vra plačiai paskleidžiamas.
Wnius
Cooenhagen
SK743
12:45 pm
2:15 pm
mai, o net Katalikų Bažnyčios ligrimai aplankė Vieną, Asy tik vieną kartą per dieną so
Tai didelė reklama lietuvių res
SK943
CoocnhjcjBf>
5:40 pm
CNugo
3:40 pm
popiežiai pataria turėti savo žių, Veroną, Veneciją, jubilie čiai, o kitus du kartus užkąsti
publikonų
įteikia*.
Iš*
partijos
nejudomą nuosavybe. Kas yra jines Romos bazilikas, pirmųjų (žinoma, be mėsos ar mėsiškų
štabo gaunama įvairi informa
įsiskaitęs socialines pop. Leo krikščionių pogrindžio slėptu patiekalų).
cija, kviečiama"} įvairius ren
ves
—
katakombas,
dalyvavo
no XIII ir pop. Pijaus XI en
3. Taip pat Bažnyčia pataria ginius. Bamidma Lygai 'iat£tr>
ciklikas, tas žino, kad Bažny Šv. Mišiose šv. Petro bazili daugiau melstis, dalyvauti Mi
vauti įvairiuose partijos rengi
čia skaito dideliu socialiniu koje, apmąstė Kryžiaus kelią šiose, kad prasmingiau pasiniuose. Kasmet vykstama į Il
iaimėjimu, kad kiekviena šei Koliziejuje.
ruoštume Kristaus Prisikė linois valstijos sostinę, Sprihgma turėtų savo privačią nelimo šventei, Velykoms.
BŽ, 2000, Nr. 3
<£» STA<* A l i J A N C E

lt makes a vvorld of difference when
you fiy SAS to Lithuania.
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LINKIU AMERIKAI
GERO PREZIDENTO
Vyksta politinė kova. Ameri
ką pasinėrusi į prezidento rin
kimus. Gerai, kad kai ką ir
„Draugas" parado apie kandi
datus, jų komandas, požiū
rius. Esu dar naujas (14 mėn).
Arizonoje ir Amerikoje, bet no
riu pasidalinti keliais faktais.
„Tautos viltis, Arizonos pa
sididžiavimas", — toks šūkis
(vienas iš daugelio) pasitiko
Sky Harbor oro uoste grįžtanti
senatorių ir prezidento kandi
datą John McCain po triuški
nančių ir kiek netikėtų perga
lių pirminiuose rinkimuose.
Po to buvo geri rezultatai Michigan ir, aišku, Arizonos
valstijoje. Arizonoje laimėta
maždaug 25 proc. persvara ir
tai gražu, nors didelė G. W.
Bush rėmėja, AZ valstijos gu
bernatorė Jane Hull skelbė,
kad tikras pergalės įrodymas
nuosavoje valstijoje bus tik
daugiau kaip 30 proc. Gal
Bush (kaip Lietuvoje A. Bra
zauskas, o po to A. Paulaus
kas) buvo mėgstami moterų
dėl išvaizdos. Nors ir senato
riaus J. McCain išvaizda šau
ni.

NUOMONĖS
dentas, o iš viso nežinome,
kaip jo sūnus George reagavo
tuo sprendžiamu Lietuvai
metu.
Įdomu, kad dabartinis JAV
Lietuvių Bendruomenės Va
karų apylinkės tarybos narės
politikai Antonįjos Petrulis
dėka senatoriui J. McCain bu
vo įteiktas apdovanojimas
„Gintarinis žymuo" (Amber
award). Arizonos lietuviai ap
dovanojo savo rūpestingą ir
nuoširdų senatorių. Ar tai pa
darys kiti lietuviai — Kalifor
nijoje ir Illinois — ar tai pa
darys Amerika?
Gerai, kad lietuviai nepa
miršo G. W. Bush tėvo bei jo
komandos pozicijos 1991 me
tais, kritišku Lietuvai laiko
tarpiu. Ir neverta pamiršti,
negalima. Gerai, kad daugiau
apie Washington vidinius ir
politinius reikalus išmanantys
žmonės apie tai parašo savo
laikraštyje. Gal kas gali ir pa
girti Texas gubernatorių, te
gul netyli, o aš prisidedu prie
J. McCain kampanijos tuo, ką
išgirdau, tuo, ką išgirdau, tuo
ką manau, turi žinoti daugiau
balsuotojų. Tuo' pačiu linkiu
JAV gero, tinkamo prezidento.
Zenonas Miaiua
Cave Creek, AZ

0 vienas gudrus ii Baltimoros
sako: .Matai kas išeina, kai
kilogramais perki rūbas". .
Ai asmeniškai patarčiau sainistrui. pinnininkui, kad pa
siklaustų Vytauto
gio — kur jis
bus.
Algirdas!
Baltimore, MD
DIDŽIUOJAMĖS
PAPILE8 DARBAIS

Akmenės rajono Papiląs seniūnįjos rėmimo fondas įkar
tas 1998 m. liepos man. Fondą
remia vietiniai miestelio vers
lininkai, AB „Mažeikių urėdi
ja", AB „Mažeikių pieninė",
UAB „Skabeikių agrofirma',
AB „Dirbtinis pluoštas", AB
„Kalcitas", R. Dargio prakybos
įmonė, R. StrigOno įmonė
„Dasma", Papilės sėmės ūkio
bendrovė. Paramą fondui su
teikia užsienyje gyvenantys
kraštiečiai: Oskaras ir Bronė
Kremeriai, Ona Bražienė-žukauskaitė.
Didžiausias indėlis fondo
yra mūsų gerbiamo kraštiečio
Kazio Naročiaus, gyvenančio
JAV, Illinois valstijoje, AHono
mieste. Šis žmogus ir paskalino Papilės seniūną A. Vaičių
įsteigti rėmimo fondą.
Rajono valdybos patvirtin
Bet visgi dauguma respubli
tuose nuostatuose numatyta,
konų įrodė, kad remia savo
kad fondo lėšos gali boti nau
NIURNBERGO IR
valstijos senatorių. Tame tar
dojamos seniūnijos kuhūros,
VILNIAUS TEISMAI
pe Phoenbc meras Skip (Anšvietimo ir medicinos ištaigu
thony) Rimsha, tik prieš 4 mė
šelpimui, jų materialinės ba
nesius užėmęs antrai kadenci Žmonijos istorijoje amžinai zes stiprinimui, darbuotoju
jai šią kėdę. Lietuviška pa liks neužmirštas Niurnbergo skatinimui, seniuiujos vie
varde šešto didumu Amerikos miesto vardas, nes ten buvo nišų, socialiai remtinų Įmo
miesto meras yra gimęs Či pasmerktas nacizmas (Liet nių, invalidų šelpimui, gabių
kagoje, su tėvais atvažiavęs į Enc. 20:502-504)!
moksleivių, studentą rėmi
Phoenbc apie 1955 metus. Kai Lygiai bus neužmirštas ir mui, masinių renginių finan
kas prisimena jo tėvą iš Či Vilnius, nes čia tarptautinė savimui, religinių handruoma
kagos laikų, nors pats meras konferencija pasmerks komu nių rėmimui.
savo kilmės negarsina ir lietu nizmą.
Dabar jau neįsivaizduojame
Šis istorinis teismas įvyks seniūnuos kultūrinio, visuo
viškai nemoka. Įdomu, kad ji
sai neturi universitetinio išsi Vilniuje birželio 12-14 d. Jį or meninio gyvenimo, įvairių
lavinimo, bet užima tokį aukš ganizuoja V. Miliauskas, P. renginių be fondo finansinės
tą postą. Sėkmingai susiklos Jakučionis ir M. Stašinskas. paramos.
čius McCain kampanijai, po Išlaidoms dengti lėšų vajui
Rėmimo fondo valdybos, su
kelių metų Rimsha galėtų būti vadovauja Dalia Puškorienė,
sidedančios ii 5 narių, spren
jo komandoje "Washington, 130 Steeple Chase, VVilloughdimu finansuojami visi svar
by Hills, Ohio 44092. Jai talki
D.C.
biausi kultūriniai seniūnijos
Didelis pliusas senatoriui na J. Kazlauskas.
renginiai, koncertai, įvairios
Teismo patarėjų komisija šventės. Fondo lėšomis organi
McCain, kad jisai žino lietu
vius. Jisai pats asmeniškai susideda iš šių asmenų: dr. K. zuojamos šventės*, išvykas b*
sveikinę su Nepriklausomybe Ambrazaitis, dr. V. Bieliaus koncertai mokytojams.
lietuvių klube 1991 metais. kas, dr. R. Bistrickas, I. Bub
Fondas įsteigė kasmetinį
Tuo jis parodė tvirtą poziciją. lienė, A. Nelsienė, J. Polikai- prizą bėgimo JS. Daukanto ta
Ne taip, kaip tuometinis prezi- tis, dr. J. Račkauskas, dr. A. kais" geriausiam Papilės bė
Razma, A. Rimas ir dr. V. Sagikui.
monis.
Prieš Kalėdas fondai skyrė
Dr. Zenonas Prūsas šios ko
PIRMASIS DEŠIMTMETIS
lėšų dovanėlėms 146 seniūni
misijos nariams pataria susi
jos vienišiems asmenims, I
Atkelta iš 3 psl.
pažinti su nauja turininga
Turbūt šūvis pro šalį būtų ir knyga „The Black Book Of grupės invalidams, vaikams
klausimas, ar šiame Lietuvos Communism", kad jų talka invalidams ir našlaičiams. Vi
sus juos aplankė seniūnas A.
nepriklausomybės dešimtme būtų išsamesnė.
Vaičius ir globos darbuotoja B.
čio minėjime bus užsiminta ir
Dievas Šv. Rašte aiškiai pas
apie išeivyos vaidmenį, kokia merkia neutralumą! Žr. Apr Daunienė.
Fondas parėmė atminimo
jos vertė dabartinių Lietuvos 3:15-16. Tad padėkime savo
vadovų vertinimo lentelėje. lėšomis ir sugestijomis, kad lentos, skirtos Papilės senioKaip ir kiek ji žinoma? Sovie Vilnius atliktų pareigą pride nijos gyventojų tremčiai įam
žinti, atidengimą Papilės gele
tiniai enkavedistai, kagėbistai ramai!
žinkelio stotyje. 1999 m. ru
anksčiau ją neblogais pažy
Kun. dr. E. Gerulis denį fondo pagalba stieangta
miais žymėdavo. Kai į Vasario
Pasadena, FL atminimo lenta Papilės mo
16-osios minėjimus pasikvietę
kyklos įkūrėjui Pr. šliauteriui
savo gyvenamųjų kraštų val
atminti. Jau antri metai se
KAD VĖL NEREIKĖTŲ
džių atstovus arba tomis pro
niūnijos rėmimo fondas skel
KEISTI VALDŽIOS
gomis jų sostinėse belsdamie
bia seniūnijos kilniausių poel
si net į prezidentūrų duris,
Vasario 17 d. „Drauge", kurį gių žmogaus rinkimus.
išeiviai skelbdavo pasauliui
1998 metais fondo įsteigtu
apie žiaurią Lietuvos okupa gavome vasario 22 d., pirma
ciją, areštus, trėmimus, nekal me puslapyje yra nuotrauka, diplomu apdovanota ir kil
tų žmonių žudynes, vergijai kur garbės rikiuotę stebi Vy niausių poelgių tmogumi pri
nusikratyti partizanų kovas ir tautas Landsbergis, preziden pažinta Papilės vidurinės
prašydavo joms pagalbos, tas V. Adamkus ir ministras kyklos mokytoja Marija 1
Maskva ir jos pakalikai Vil pirmininkas. Vadinasi, pačioje šytė, auginanti dvi
niuje nacių, fašistų, tėvynės svarbiausioje šventėje Lietu Žukauskaitės ii globos namų
išdavikų, tarybų santvarkos vos ministras pirmininkas sto 1999 metų kilniausių poelgių
griovėjų, net žudikų etikečių vi su nudribusiomis kelnėmis. žmogaus nominacijai pasiūly
jiems negailėdavo. Tokio pat Sakyčiau, kad yra per ilgos tas mūsų kraštietis gyvenan
vertinimo susilaukėme ir už gal kokius aštuonis colius, ar tis JAV, daktaras Kasys Nars
čius.
nepriklausomos Lietuvos at ba 20 centimetrų.
stovybių išsaugojimą, pogrin
Kodėl rašau? O todėl, jog ne K Narsčiui be galo dėkinga
džio spaudos į svetimas kalbas noriu, kad vėl Lietuvoje keis Papildęs miestelio biblioteka,
vertimą bei jos platinimą, de tųsi valdžia. Juk su tokiomis, gaunanti finansinę paramą. Ii
monstracijas prie Lietuvos pa žeme besivelkančiomis kelnė aukojamų lėšų bibliotekos
vergėjo įstaigų.
mis — ilgai nevaikščiosi. Gre darbuotojai prenumeruoja pe
Bet gal nesirūpinkim, .jeigu sia suklupimas ir savęs suža riodinę spaudą, nes rajono
dabartiniai Lietuvos vadovai lojimas. O tad ir vėl ieškok biudžeto skiriamų lėšų nepa
dešimtmečio minėjimuose mus naujo ministro pirmininko! Ką kanka.
Fondui padovanoti vaiade
šiek tiek primiršo. Rudenį jau ir bekalbėti apie kitų vals
naujo Seimo rinkimai. Tikrai tybių atstovus, kurie buvo ne grotuvas ir vaizdo kamera
būsim prisiminti, kai partijų priklausomybės minėjime. Jie perduoti Papilės S. Daukanto
propagandai prireiks mūsų pi turbūt susidarė ne kokią nuo vidurinei mokyklai. K. Nars
monę, apie Lietuvos siuvėjus. čius remia ir Viešąją įstaigą
nigų.
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AtA
ELENA MEŠKAUSKIENĖ

s^aSil^^;

mirė 2000 m. vasario 22 d. Sioux City, Iowa,
sulaukusi 96 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kaune.
Amerikoje išgyveno 49 metus.
Nuliūdę liko: dukterėčia Ingrida Schimanski su
dukterimis Rita ir Sabrina ir jų šeimos, gyv. Illinois;
dukterėčia Gražina ir sūnėnas Viktoras Balsiai
Kalifornijoje bei kiti giminės Lietuvoje.

i Žana apie ilgamečio lietuvybės
IT krikščionybės puoselėtojo kunigo Kazimiero
IHsjevi&aui mirtį.
i visuomenininko, kuris išeivijoje
ilga* dešimtmečius skleidė tiesos ir meilės Žodį,
eejieiegai dirbo religinės šalpos organizacijose, buvo
fEsamai I irm ros katalikų bažnyčios kronikos vertėjas

įangtaktibą.

AtA
ADOLFAS ARMALIS

Ne viena išeivijos lietuvių karta brendo, globojama
lio Bakimorės lietuvių parapijos kunigo dvasingo
iodVo Ne vienas žmogus Lietuvoje prisimena
vėlioaį, kaip šviesiausią asmenybe, palaikiusią
Iii i iHf n rijos okupuotoje tėvynėje siekius, buvusią
tikrosios tarnystės žmonėms ir tiesai pavyzdžiu,
i Lietuva ne syki buvo dėkinga velioniui už
paran^st«kimar^k»Uliesžmoiiėtns.

mirė 2000 m. kovo 4 d. Gyveno St. Petersburg Beach,
FL, anksčiau 28 metus gyveno ir dirbo Čikagoje.
Gimė 1914 m. kovo 20 d. Lietuvoje, Kretingos
apskrityje, Šašaičių kaime.
Skaudžią netektį išgyvena žmona Genė
Galvanauskaitė ir Lietuvoje seserys bei jų šeimos.
Kovo 9 d. 11:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už
Velionio Adolfo sielą. Po Mišių jis bus palaidotas Park
Memorial kapinėse, St. Petersburg, FL.

Naolirdfisi užjaučiu velionio artimuosius, visus,
karinos skaudi žinia apie Kazimiero Pugevičiaus
istaasvimą Anapiliu nuliūdino ir prislėgė. Tebūnie
jam lengva Bakimorės žemė, telydii jo vardą šviesus
ĮJjJMN bei tėvynainių atminimas.

Liūdi: žmona, seserys ir kiti giminės.

AtA
ANTANINA BARAUSKIENĖ
MATUTYTĖ

Valdas Adamkus
Lietuvos Respublikos prezidentas

Lietuvos ambasados Vašingtone vardu reiškiu
užuojautą kunigo Kazimiero Pugevičiaus
ir raawTimiiWrisiiii, netekus ištikimo ir
i Lietuvos laisvės kovotojo, žmogaus teisių
gynėjo, vieao i i „Lietuvos Katalikų bažnyčios
leidėjų* Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio
i ordino!
Ambasadorius Stasys Sakalauskas

I

A. t A.
ANTANINAI BARAUSKIENEI
i, lattkiame nuoširdžią užuojautą jot seseriai
SOPU Al LIUBARTIENEI ir artintiesiems.

Gyveno Libertyville, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette
Parko apylinkėje. Mirė 2000 m. kovo 4 d., sulaukusi 84
metų.
Gimė Lietuvoje, Kelmėje. Anterikoje išgyveno 51
metus.
Nuliūdę liko: dukterys Virginija Šaulienė, žentas
Gintautas ir Zita Cicėnienė; anūkai: Ingrida ir
Raimundas Cicėnai, Edmundas SauliuB su žmona Regina,
Rima Saulytė ir Lidija Viktorienė su vyru Andriumi; penki
proanūkai; taip pat sesuo Sofija Liubartienė su šeima,
gyv. Arizonoje bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionė buvo žmona a.a. Kazimiero ir uošvė a.a.
Kęstučio Cicėno. •
'
A.a. Antanina pašarvota antradienį, kovo 7 i. nuo 2
iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave.
Laidotuvės trečiadienį, kovo 8 d. Iš laidojimo namų
Velionė bus nulydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčią, kur 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už
jos sielą. Po Mišių a.a. Antanina bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuliūdę: dukterys, anūkai, proanūkai, sesuo
ir kiti giminės.
Laidotuvių^irekt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

LB Arizonos apylinkės valdyba

valdybos vk^pirmininkui ir direktoriui

BALFė

Į

A. t A.

ALBINUI DZIRVONUI
i-

mirus, amžino atsisveikinimo valandoje, kartu
Iktdcrlitaai ta j o artimaisiais, nuoširdžią užuojautą
leflkitanjo žmonai Gabrielei, dukroms — DALIAI
BAJtTKB3NEI ir RASAI DILGER su šeimomis ir
sąnariai ADELEI JUŠKEVIČIENEI su šeima.
A. a. Albumu Dzirvonas nuo pat atvykimo dienos i
JAV, pdaknindamas gautą BALF'o pašalpą pabėgėlių
stovytitje Vokietijoje, įsijungė į BALFo veiklą ir
nonai ai psailventinai dirbo artimo meilės tarnyboje.
BALF'o centro valdyba
•

direktoriai
talkininkai ir
visi balfininkai

AtA
ONA NUTAUTIENĖ
eJUCEVIČIŪTĖ
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette
Parko apylinkėje.. Mirė 2000 m. kovo 6 d., 5 vai. ryto,
sulaukusi 90 metų. Gimė Latvijoje. Amerikoje išgyveno
51 metus.
Nuliūdę liko: vyras Alfonsas, dukterėčia Dana Kaunienė
su vyru Jonu ir vaikai — Darius Tallat-Kelpša su žmona
Audra ir Raimis Kelpša su žmona Rasa; svainė Elena
Jucevičienė.
Velionė buvo sesuo a.a. Kosto, a.a. Mykolo ir a.a.
Aleksandros Morkūnienės.
A.a. Ona pašarvota trečiadieni, kovo 8 d. nuo 3 iki 8
v.v. Petkus Lemont laidotuvių namuose, 12401 S. Archer
Ave, Lemont, IL. Laidotuvės ketvirtadienį, kovo 9 d. Iš
laidojimo namų Velionė bus nulydėta \ Pal. Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 11 vai. ryto bus
atnašaujamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių Velionė bus
palaidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lietuvos Vaikų vilties"
organizacijai.
Nuliūdę: vyras, dukterėčia ir kiti giminės.

.Papilės ananutorija". Kil
niausių poelgių žmogaus di
plomas tradiciškai įteikiamas
Vasario 16-onea minėjimo me
ta. Kadangi K. Narsčius at
sakė negalėsiąs atvykti į šven
tini, renginį, diplomas bus iš
siųstas paltu
Birutė Ungeitienė
Papilė
NijotėOierytė etano įvesti pinigines
baudas ui gyvybės atėmimą
kai sunką sveikatos sulaaąjiaaa. Ji pataika Seimui svar
styti įstatyme projektą dėl
įatatymų už

drausta veikla padarytos mo
ralinės žalos atlyginimo. Pa
gal Šį projektą, už gyvybes
atėmimą kaltininkas turėtų
sumokėti iki 75 vidutinių dar
bo užmokesčių (dabar apie
750,000 litų), už sunkų svei
katos sužalojimą — iki 50 vi
dutinių uždarbių. Pasikėsinus
į asmens neliečiamybę, sek
sualinio apsisprendimo ir są
žinės laisvę, kaltininkas tu
rėtų sumokėti iki 30 vidutinių
uždarbių. Kai kuriais nužu
dymo atvejais, jei teisinės in
stitucijos nenustato kaltinin
ko, žalą turi atlyginti val
stybė.

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600.

Brangiai Motinai

AtA
STEFAI JAUNIENEI
mirus, mūsų mielai dr. prof. VIOLETAI
KELERTIENEI ir kitiems šeimos nariams reiškiame
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
„Metmenų" kolektyvas
A. Mackaus knygų leidimo fondas
Santara — Šviesa
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE]
Švč. M. Marijos Gimimo
parapijoje Gavėnios pamal
dos — Kryžiaus keliai lietuvių
kalba vyks kiekvieną penkta
dienį 3 vai. p.p. Kas tik gali,
kviečiami
dalyvauti šiose
prasmingose Gavėnios pamal
dose.
Ekumeninės
pamaldos
vyks šį sekmadienį, kovo 12
d., 3 vai. p.p., Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje,
dalyvaus katalikų, evange
likų liuteronų ir evangelikų
reformatų dvasininkai bei ti
kintieji. Giedos jungtinis cho
ras, vadovaujamas muz. Ri
čardo Šoko. pamokslą pasakys
».,Tėviškės" parapijos klebo
nas vysk. Hansas Dumpys.

Pelenu diena — trečiadie
nį, kovo 8 d., prasideda Ga
vėnia. Visi katalikai, sulaukę
14 m. amžiaus, Pelenų dieną
turi susilaikyti nuo mėsos ir
mėsiškų valgių, o katalikai,
tarp 18 ir 59 metų — pasnin
kauti, t.y., sočiai pavalgyti tik
vieną kartą per dieną, kitus
du kartus vien užkąsti. Taip
pat visus Gavėnios penkta
dienius reikia susilaikyti nue
mėsos ir mėsiškų patiekalų.
Pal. Jurgio Matulaičio
misija ir Lietuvos Vyčiai ba
landžio 2 d. 12:30 vai. p.p. Pa
saulio lietuvių centre rengia
Teodor Dubois religinę kan
tatą .Septyni Kristaus žo
džiai''. Dalyvauja jungtinis
Gavėnios
susikaupimo choras: Pal. Jurgio Matulaičio
diena šeštadienį, kovo 18 d., misijos ir Lietuvos Vyčių. So
vyks Ateitininkų namuose, listai: Lijana Kopūstaitė-PauLemonte. Visi kviečiami. Ža letti, Algimantas Barniškis ir
dantieji dalyvauti prašomi il Povilas Strolia. Vargonais pa
giau nelaukiant registruotis lydi Robertas Mockus ir 13
pas Ireną Polikaitiene tel. profesionalių muzikantų or
630-257-2022. Susikaupimui kestras. Diriguoja Birutė Moc
vadovaus kun. Sigitas Žilys iš kienė ir Faustas Strolia. Kvie
Washington, DC. Susikau čiame visuomenę gausiai daly
pimą rengia Ateitininkų namų vauti.
Elvyra ir Pilypas Naru
valdyba kartu su Akademinio
Skautų sąjūdžio Čikagos sky čiai yra išvykę į Romą, kur
kartu su maldininkais iš Lie
riumi. Visi laukiami.
tuvos švęs Lietuvai skirtas
Kovo m ė n e s i o iv. Mišios Šventųjų metų jubiliejines iš
vaikams Pal. Jurgio Matu kilmes.
laičio misijoje bus aukojamos
Kiek teko patirti iš Algio
sekmadienį, kovo 12 d., 9 vai. Liepinaičio, šiais Jubilieji
ryto. Vaikai, jaunimas ir tėvai niais metais Vilniuje kelios
kviečiami šiose Mišiose daly garsios bažnyčios bei švento
vauti.
vės
Aušros Vartai, Šv.
Lietuvos Nepriklausomy Onos, Šv. Petro ir Povilo ruo
bės atstatymo - Kovo 11- šia specifinius lankstinukus
osios minėjimas įvyks kovo 12 lietuvių ir užsienio kalbomis.
d., sekmadienį, Pasaulio lietu Šie lankstinukai padės Lietu
vių centre, Lemonte. 10:30 vos jaunimui bei svetimtau
val.r. = vėliavos pakėlimas ir čiams susidaryti geresnį įvaiz
vainiko padėjimas prie „Parti dį apie Lietuvos meną, vidu
zano Motina" paminklo. 11 ramžių architektūrą ir didin
val.r. - pamaldos, 12:30 vai. gą Lietuvos praeitį. Taip pat
p.p. - minėjimas centro didžio šiais metais valstybė numato
joje salėje. Kalbės ,",Dirvos" re išleisti oro pašto ženklą su Pa
daktorius dr. Jonas Jasaitis, žaislio Madona.
meninę dalį atliks muz. Ričar
Vaizdajuostė
ii
ciklo
do Šoko vokalinis moterų an „Mūsų miesteliai" - „Švėkš
samblis ir lituanistinės mo na" bus rodoma kovo 8 d., tre
kyklos mokiniai. Visi maloniai čiadienį, 2 vai.p.p. Vyresniųjų
kviečiami dalyvauti. Minėjimą lietuvių centre, „Seklyčioje".
ruošia Amerikos Lietuvių tau Pelenų dieną kun. Rimas Gu
tinė sąjunga.
delis paženklins kaktas pele
Muzikinę
kompoziciją nais, primindamas, kad Gavė
Lietuvos
partizanų dainų nios laikotarpis yra skirtas at
tekstams, sukurtą muziko Ri gailai, geriems darbams ir kil
čardo Šoko, girdėsime mūsų nioms mintims. Muz. Faustui
tautos Nepriklausomybės at Stroliai vadovaujant giedosi
statymo dešimtmečio — Kovo me giesmes. Pasistiprinsime
11-osios šventėje ir literatūros pasninko valgiais. Maloniai
konkurso premijų įteikimo va kviečiame dalyvauti!
Fotomenininkė
Regina
kare. Konkursas buvo sureng
tas, prisimenant partizanų ko Oraitė paskutiniuoju metu
vas ir tremtinių kančias skau garsėjo Lietuvos bajorų pali
džiausiu mūsų tautos istorijos kuonių fotoportretais. Dauge
metu. Konkursui buvo atsiųsti lio bajorų kilmė yra aprašyta
54 kūriniai. Kas laimėjo tris ne tik archyvuose saugomose
premijas, bus paskelbta Kovo istorijose, - šių istorijų, per
11 dienos šventėje 6 vai. v. rašytų mašinėle ir susegtų į
Jaunimo centre. Bilietai šią knygą, iš rankų nepaleidžia
savaitę gaunami JSeklyčioje", smalsūs R. Oraitės fotografijų
2711 W. 71st St., arba šventės parodų lankytojai. Meninin
dieną nuo 4 vai. p.p. Jaunimo kės fotografijos ciklo „Lietu
centre. Kviečiame ne tik Čika vos bajorų portretai" fragmen
gos, bet ir apylinkių lietuvius tai bus eksponuojami ir Jauni
atvykti ir dalyvauti Lietuvos mo centre, Čiurlionio galerijo
Nepriklausomybės atkūrimo je. Parodos atidarymas - kovo
10 d., penktadienį, 7:30 val.v
paminėjime.

Dr. Antanas Lipskis Dan
tų gydytojų sąjungai padova
nojo paveikslą, kurį bus gali
ma išlošti loterijoje cepelinų
popietės metu. Renginys vyks
kovo 12 d. 12:30 val.p.p. Jau
nimo centro mažojoje salėje.
Valdyba prašo visas koleges,
baigusias kviesti ir sudarius
stalą, pranešti Liudai Butikienei tel. 815-293-3617 arba
Česlovai Bačinskienei tel. 630243-1027. Laimėjimams laimi
kius vaišių dieną prašome su
nešti įšalę 11 val.r.
Daumanto — Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų
kuopos susirinkimas sek
madienį, kovo 12 d., vyks Atei
tininkų namuose. Rinksimės
tuoj po vaikams skirtų šv.
Mišių Pal. J. Matulaičio misi
joje. Visi dėvime sportiška
apranga. Tęsime šių metų
temą „Visa atnaujinti Kris
tuje". Susirinkimą baigsime
žaidimais lauke.
Š.m. kovo 14 d. 12 vai.
seklyčioje", laikantis tradici
jos, susirinks Pabaltijo univer
siteto buvę studentai-alumnai,
kad prisimintų 54 m. sukaktį
nuo universiteto įkūrimo. Uni
versitetas veikė HamburgPinneburg, Vokietijoje, nuo
1946 m. iki 1949 m., ir jame
savo studijas pradėjo, įpusėjo
ir baigė ne tik nemažai lietu
vių studentų, bet ir latvių bei
estų. Daugelis jų tęsė studijas
JAV, kur jų paskaitos buvo
visiškai užskaitytos. Reikia
pažymėti, kad Pabaltįjo un-to
buv. studentai gražiai atšven
tė jo 50 m. jubiliejų, o dabar
visą laiką palaiko tarpusavio
ryšius ir tradiciškai renkasi
bendram kasmetiniui susitiki
mui.
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• A. a. Antano Janonio
atminimą pagerbdami, Lie
tuvos vaikams $600 suaukojo:
O. Adomaitienė, A J. Bagužiai,
B. F. Bociūnai, G. A Čekauskai,
M. V. Derenčiai, S. V. Maciai,
J. J. Macijauskai, S. J. Mačiulaičiai, E. E. Miciunai, A. J.
Nakai, A. Peckaitienė ir Rita,
O. J. Peleckiai, K J. Ratnikai,
T. V. Spuduliai, R. A. Strazdtiai, D. A. Vėlavičiai, E. V.
Žebertavičiai. Reiškiame užuo
jautą velionio artimiesiems, o
aukotojams dėkojame! „Lie
tuvos Našlaičių globos" ko
mitetas, 2711 West 71 8t,
Chicago, IL 00629.

IMANSPAK'

Pasaulio lirtuviu centro metiniame narių susirinkime centro protokolų
sekretoriui Sigitui Miknaičiui (deiin^je) padeko* žymenį įteikia tarybos
pirmininkas Rimantas Griikelia.
Nuotr Vytauto Jasineviciaus
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APIE NAUJĄ A. KEZIO PARODĄ
Dar visai neseniai (vasario 5
d.) įvyko fotomenininko A. Kezio parodos „Chicago-2000"
atidarymas Lietuvių dailės
muziejuje Lemonte, o praėju
sios savaitės penktadienį (va
sario 25 d.) šis nenurimstantis
fotografas fotografijos mėgėjus
vėl pakvietė į savo naują pa
rodą, pavadintą „Lietuva —
valstybė tarp valstybių".

Ši paroda, vykusi Čiurlionio
galerijoje, Čikagos Jaunimo
centre, sutraukė gana daug
lankytojų. Atidarymo vakarą
buvo pilnos visos trys salės, po
to vyko ir meno darbų aukcio
nas bei vyno degustavimas. Be
to, buvo ir A. Kezio išleistų bei
kitų lietuviškų knygų, kurios
irgi domino susirinkusius.
Parodos, kuri buvo surengta

Ir toli

„BALTIJOS MENAS"
VAŠINGTONE
Trečiadienį, kovo 8 d., Tarp
tautinio valiutos fondo (TVF)
patalpose Vašingtone atidaro
ma jungtinė Lietuvos, Latvijos
ir Estijos menininkų paroda
„Baltijos menas". Parodą, rep
rezentuojančią šiuolaikinę tri
jų Baltijos šalių tarpybą ir
skulptūrą, surengė Baltijos Amerikos fondas.
Sausio pabaigoje ši 43-jų
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
menininkų paroda buvo atida
ryta New Yorke. Po ekspozici
jos TVF, paroda keliaus į Či
kagą, Houston ir Los Angeles.
Lietuvai parodoje atstovauja
dailininkai Bronius Gražys,
Algirdas Griškevičius, Dalia
Kasčiūnaitė, Rūta Katiliūtė,
Vilmantas
Marcinkevičius,
Andrius Paukštė, Audrius
Puipa, Nomeda Saukienė, Al
gis Skačkauskas, Arvydas Šal
tenis bei skulptoriai Aleksas
Andriuškevičius,
Vitalijus
Čepkauskas, Dainius Liškevičius, Petras Mazūras ir Sau
lius Vaitiekūnas.
Už specialiai parodai išleistą
dailininkų darbų katalogą su
rinktos lėšos grįš į Baltijos ša
lis ir bus skirtos vaikų ir kū
dikių namams.
(BNS)
S l<

Algimanto Keto fotoparodos atidaryme pirmą kartą po susikūrimo dainavo nauja folkloro grupe „Govtia*.
Nuotr. E.9«laiUo
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Lietuvos
Nepriklausomybės
atstatymo dešimtmečiui pa
minėti, atidarymo metu kalbė
jo neseniai iš Kauno studijų
tikslais į Čikagą atvykęs meno
žinovas ir fotografas Mindau
gas Kavaliauskas (jo fotoparoda Čiurlionio galerijoje bus
atidaryta kovo 24 d.). M. Ka
valiauskas, pasirinkęs temą
„Savalaikiškumo energya", ge
rai išmąstytais teiginiais ap
žvelgė visą A Kezio kūrybinį
kelią, pradedant jo ankstyves
nėmis parodomis, sustojant ir
ties jo kūriniais, gimusiais pir
mosios kelionės į Lietuvą 1983
m. metu. M. Kavaliauskas sa
kė: „Algimantas Kezys, sekda
mas laiko ženklus, atstovau
damas lietuvių fotografų kar
tai, kartu yra ir ieškantis eks
perimentatorius, kaip ir jau
nieji, sujungiantis fotografijos
medijas, kad pasiektų daugia
prasmes simbolių interpretaci
jas. Ar tai falsifikuojama tik
rovė? O gal tai kūrybinė ener
gija, paversta prisiminimų ir
apmąstymų vaizdiniais?"
Čiurlionio galerijoje susirin

Kaunietis menotyros tinovas irfotografasMindaugas Kavaliauskas ap kusiems klausytojams kaunie
žvelgė A. Kezio kūrybos kelią.
Nuotr. E. Sulsiėip tis kalbėjo kiek populiaresnė

PARTIZANŲ GLOBOS FONDO POSĖDYJE
Šių metų vasario 18 d. prie
Amerikos Lietuvių Bendruomenės Socialinių reikalų tary
bos veikiantis Lietuvos Parti
zanų globos fondas sušaukė
savo valdybos posėdi, kuriame
dalyvavo: pirmininkas L. Maskaliūnas, B Jasaitienė, ižd. A.
Paužuolis ir sekretorius P.
Vaičekauskas. M. Remienė,
staiga mirus jos mamytei, ne
dalyvavo.
Buvo apsvarstyta daug eina
mųjų reikalų, partizanų šalpa
ir LPGF padėtis bei tolimesnė
veikla. Pradėdamas posėdį,
pirmininkas prisiminė, kad jis
negalėjo dalyvauti praėjusiais
metais Lemonte „Partizanų
Motinos" paminklo atidengi
mo iškilmėse, todėl perskaitė
savo sveikinimą, kuris buvo
siųstas iškilmių organizato
riams, paaiškindamas, kad
mūsų surinktos aukos partiza
nams negalėjo boti naudoja
mos paminklų statymui nei
Lietuvoje, nei Amerikoje. Pa
minklus savo žuvusiems kovos
draugams pagerbti išlikę par
tizanai stato- iš savo mažų
pensijėlių. Savo pranešime
pirmininkas pasidžiaugė, kad
praėjusiais metais sėkmingai
buvo
išleistas
biuletenis
„LPGF Ryšininkas" Nr. 4 ir jo
4,500 egz. buvo išsiuntinėta
partizanų rėmėjams. Nuošir
dus ačiū Skautams akademi
kams, Los Angeles skyr. fil.
Eugenijui P. Vilkui už šį
numerį, o taip pat ir už anks
tesniuosius, išspausdintus ant
gero popieriaus Los Angeles
mecenatų lėšomis. Pažymėti
na, kad biuletenyje atspaus
dintame skaičiuje: .... Persiųs
ta 183,559.00 dol".
Sekretorius, tris mėnesius
neseniai lankęsis pas artimuo
sius Lietuvoje, savo pranešimo
pradžioje apibūdino dabartinį
Lietuvos gyvenimą, simboliš
kai palygindamas ir pasakodamas apie aplankytą, pradetą, bet neužbaigtą statyti baž-

riuos buvo dėtos didelės viltys,
nuskendo tarpusavio ginčų,
grupės draugų interesų spren
dimo baloje..." Daugelis buvu
sių partizanų susidarė nuomo
nę, kad jų idealai, o kartu ir
Lietuva, pamažu išduodama.
Nepaisant to, partizanai pasi
lieka optimistai, dalyvauja vi
suomeniniame gyvenime, ruo
šiasi aktyviai dalyvauti busi
muose savivaldybių rinkimuo
se, pagal vietos sąlygas bal
suoti ui asmenybes ir kelia
mus Lietuvos Politinių kalinių
ir tremtinių sąjungos kandida
tus. Dėl paramos paskirstymo
pažeidimų nerasta, tvarkingai
vedama apyskaita ir paramos
sąrašai. LLKS kartotekoje
partizanų yra 536, mirusiųjų
— 83. Valstybės pripažintų
karių savanorių yra 327, bet
procesas LGGRT centre vyks
ta toliau. Pašalintų iš LLKS
narių tarpo yra 6 partizanai,
kuriems LLKS taryba para
mos neskiria. Taip pat vengia
ma skirti mūsų siunčiamą fi
nansinę paramą LLKS na
riams nepartizanams, bet bū
na ir išimčių.

nyčią dar valdant prezidentui
A Smetonai — visos tautos
Prisikėlimo šventovę Kaune,
Žemaičių gatvėje,, vėliau oku
pantų paverstą radijo fabriku.
Šiandien jos milžiniškame
bokšte jau švyti kryžius ir
nebėra komunistinio lozungo,
tačiau pastato viduje beveik
tušciau, nuogos, pilko gelžbe
tonio kolonos-karkasai, alto
riaus vietoje — milžiniška
išbaltinta siena, kurioje tik
kryžiaus ženklas išdažytas.
Vidaus įrengimui trūksta 20
milijonų litų, o aplinkos sut
varkymui — dar 10 milijonų.
Tai vaizdas nūdienės mūsų
Tautos Šventovės — prisikė
limo simbolio. Kas ją nori
užbaigti? Tai buvusieji politi
niai kaliniai, tremtiniai, parti
zanai ir kiti lietuviai patriotai
iš savo kuklių pajamų — pen
sijų pasižadėję, pasiryžę nuo
lat aukoti bent po litą. Bet
kiek tų litų reikia ir dar rei
kės? Kas turi pinigų, naudoja
savo individualiems porei
kiams. Kai kurie turtuoliai
stato cerkves, bet ne Lietuvos
Dalyvaujant LLKS tarybas
piliečiams. Stato Rusijoje... iš posėdžiuose, buvo patirta, p u
Lietuvoje sukauptų milijonų.
partizanai labai stengias* ir
Sekretorius bandė charakte savo lėšomis ^anizuojasaorizuoti buvusių Lietuvos parti kykloie svietiškus mokmių
zanų dabartinį gyvenimą, jų rašinių konkursus apie parti
politinę padėtį, nes su jais zanų kovas su okupantatefJlodaug bendravo, važinėjo, kal mia ir* vis labiau tvarku jįįf<
bėjosi ir aiškinosi, kaip LPO gardų partizaninis kovol p a 
fondo parama juos pasiekia, siejus, partizaninių dsįn%
kaip Lietuvos valstybė jais knygų išleidimą. Apskritai
rūpinasi, ar girdimas jų bal stengiasi užrašinėti save ir ry
sas. Sekretorius viską susu šininkų prisiminimus, objek
mavo Kovo 11-osios akto sig tyviai nušviesti laisvės kovų ir
nataro Algirdo Endriukaičio kančių istoriją. .Tremtinyje"
žodžiais: „Taip, formaliai pa „Laisvės kovų archyve* spaus
gerbiama, pagraudenama, pri dina savo straipsnius, prisi
sigretinama, prisiglaudžiama, minimus ir trumpas žinutes;
paglostoma, segami ordinai, biografijas apie mirusiuosius.
fotografuojamasi, o kur šian Kai kurių rajonų laikraščiai,
dien tokia partija, kuri testų didžioji spauda, net ir televizi
1949 metų Vasario 16-osios ja dainai mėgsta ii jų pasi
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjū šaipyti, jų idealizmą prilygin
džio deklaracijos nuostatas ir dami idiotizmui, sakydami,
dvasią.
Konservatoriai
ir kad jie ne didvyriai, bet savi
krikščionys demokratai, į ku žudžiai, kad jų gyvenimo poel

mis frazėmis, o visas jo apmąs
tymų tekstas bus išspausdin
tas kuriame nors mokslinio
pobūdžio žurnale.
Parodos atidaryme kalbėjo
ir pats jos autorius A Kezys.
Pasirodė ir naujai Čikagoje
susikūręs folkloro ansamblis
.Govąja", kurį subūrė Jūratė
Lukminienė. Tai — penkių as
menų grupė, kurios dauguma
(išskyrus Audre Budryte) yra
naujai atvykusieji iš Lietu
vos). Šio kolektyvo nariai su
dainavo nekasdieniškų dainų,
o grupės .pasakorius" Regi
mantas Rimkevičius perdavė
ir pasakojamų tekstų.
Savo parodą, papildytą dar
kitais darbais, A Kezys net
rukus veta į JAV sostine Va
šingtoną. Šiame mieste esan
čioje International Monetary
Fund rūmų galerijoje kovo 7
d. įvyks parodos atidarymas.
Ši A, Kezio paroda, kurią ren
gia Lietuvos Respublikos am
basada Vašingtone ir LB
Vašingtono apylinkės valdy
ba, tesis iki balandžio 7 d.
Reikia pasakyti, kad šiuo
metu Čikagoje ir apylinkėse
vyksta net trys A Kezio foto
parodos. Šalia dviejų minėtų
jų, Čikagos miesto centre
esančiose Architektūros mu
ziejaus patalpose tęsiasi dar
pernai atidaryta jo darbų pa
roda.
Beje, dar galima pridėti, jog
1999 m. gruodžio 2-13 dieno
mis A. Kezys su savo darbais
lankėsi Brazilijoje ir pirmą
kartą šioje valstybėje parodė
savo kūrimus. Dabar jis yra
pakviestas savo fotografijas
rodyti Bolivijoje, bet dėl šios
išvykos dar tik tariamasi.
Kaip ir kiekvienais metais, Al
gimanto Kezio su jo nauja kū
ryba laukia ir Lietuva Taigi ir
šie metai mūsų fotomeninin
kui tada nemaža tolimų kelio
nių ir daug PMW*ttjL'ifuis3tla
giai, pavyzdžiai šių dienų jau
najai kaitai nereikalingi, at
gyvenę ir t.t. Buvo pacituotas
.Gimtojo Rokiškio" Nr. 72
straipsnis .Neverti pagarbos",
čia pažymėtinas ir prezidento
A
Brazausko tvirtinimas
1999 m. gruodžio 21 d. Vil
niuje, politikų ir istorikų semi
nare .Veidu i tiesą", kad .miš
ko broliai* nužudė niekuo ne
kaltų Lietuvos gyventojų nei
daugiau, nei mažiau — o
25,000!
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Socialinių reikalų tary
bos pirmininkė Birutė Jasaiti
enė pateikė posėdžiui sta
tistiką apie penkerių metų
LPO fondo finansinę veiklą ir
kartu pasidžiaugė, kad Lietu
vos partizanams 1999 metų
pabaigoje iš viso buvo pasiųs
ta 212,918.35 dol. per visus
tuos 5 metus.
Fondo iždininkas Antanas
Paužuolis valdybai detaliai
pateikė finansinę apyskaitą,
nurodydamas, kad 2000 me
tais vasario 18 d. fondo kasoje
buvo 49,367.19 dol. 1999 m.
gruodžio 31 d. kasoje susikau
pė 47,728.16 dol. dėl sėkmin
gai surengto aukų vajaus, kai
buvo išsiųsta 4,500 laiškų su
LPGF .Ryšininko" kreipimusi.
Baigdamas posėdi, valdybos
pirmininkas padėkojo visiems
valdybos nariams už dalyva
vimą ir veiklą, primindamas,
kad atėjo laikas LPGF .By
lininko" Nr. 6 išleidimui.
LPO fondo valdyba, šiuo me
tu esant sunktai Lietuvos eko
nominei padėčiai ir tokioms
nuotaikoms, kaip partizanai
norimi sulyginti su stribais,
menkinant jų atliktus darbus,
yra pasiryžusi ir toliau kaupti
fondo lėšas. Visos lėšos yra iš
dalinamos Lietuvoje per vei
kiančią LLKS taryba, valsty
bės pripažintą partizanų organizariją. Aukas prašoma siųs
ti: L.P.G. Fund, Lithuanian
Human services, 2711 West
71 St., Chicago, IL, 60629.
Povilas Vaicekauskas

