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Lietuvoje yra daug žmonių,
vertų apdovanojimo
Vilnius, kovo 9 d. (Elta) —
Prezidentas Valdas Adamkus
nusprendė kol kas nesinaudoti
savo teise skirti valstybinį ap
dovanojimą — Lietuvos ne
priklausomybės medalį. Šis
sprendimas priimtas po Seimo
kanclerio Jurgio Razmos pra
šymo neteikti šio apdovanoji
mo Seimo valdybos nariams,
tarp kurių yra ir Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis,
įtakingas Sąjūdžio vadovas,
po 1990 m. kovo ll-osios Akto
faktiškai vadovavęs Lietuvos
valstybei.
Seimo vicepirmininkės Ra
sos Juknevičienės nuomone,
Lietuvoje, ir be Seimo valdy
bos narių, yra labai daug
žmonių, vertų Nepriklauso
mybes medalio. Ji priminė,
kad idėja atkurti Nepriklauso
mybės medalius yra kilusi
prezidentūroje.
Prezidento
kanceliarijos vedėjas Andrius
Meškauskas Seimo pirminin
kui pasiūlė Nepriklausomybės
10-mečiui atgaivinti šį Lietuvos apdovanojimą. Pritarus
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JAV
sostinėje parodytas
išskirtinis d ė m e s y s Lietuvai

idėjai, Seime priimtas įstaV. Landsbergis ir jį lydintys
Vašingtonas, kovo 9 d.
tymas. Po to, anot R. Jukne
(BNS) — Trečiadienio vakarą parlamentarai JAV Senate
vičienės, „prasidėję keisti da
Kapitolijuje, JAV Kongreso trečiadienį taip pat susitiko su
lykai — spaudoje komentuota
rūmuose, buvo iškilmingai senatoriais Mitch McConnell
esą tai Seimo pirmininko
pažymėtos Lietuvos nepri bei Richard Lugar, kuriems
užgaida save apdovanoti". Su
klausomybės atkūrimo 10-to- prezidento vardu įteikė Lietu
siklosčius tokiai situacijai,
vos Didžiojo Kunigaikščio Ge
8io8 metinės.
Seimo valdyba priėmė vienin
Vakarienę Seimo pirminin dimino n laipsnio ordinus.
telį teisingą sprendimą —
Senato Asignavimo komiteto
ko Vytauto Landsbergio ir jį
įstatymo rengėjai atsisakė ap
lydinčios delegacijos garbei su ir tarptautinio pakomitečio
dovanojimo.
rengė Atstovų rūmų pirminin pirmininkui M. McConnell
R. Juknevičienės žiniomis,
kas Dennis Hastert. Vaka Seimo pirmininkas padėkojo
prieš išvykdamas į Vašingtoną,
rienėje dalyvavo ir kai kurių už svarų jo indėlį pateikiant ir
V. Landsbergis kalbėjosi su
priimant Amerikos Kongreso
valstybių ambasadoriai.
prezidento patarėju Dariumi
Pasak Seimo pirmininko at nutarimą dėl papildomų lėšų
Kuoliu ir pateikė gerą pasiū
stovės spaudai pranešimo, tai skyrimo Lietuvos kariuome
lymą — pradžioje apdovanoti
atitikmens neturintis atvejis, nei, už Lietuvos palaikymą ke
rezistentus, disidentus, Kata
kai Atstovų rūmų pirmininkas lyje į NATO, už pagalbą dery
likų Bažnyčios atstovus, pri
rodo tokį išskirtinį dėmesį vie bose su Tarptautiniu valiutos
sidėjusius prie Nepriklauso
nos valstybės garbei. Tą pa fondu.
mybės idėjų išlaikymo Lietu
tvirtino ir gausus masinių in
Senatorius pažadėjo ir toliau
voje, būtent iki sąjūdžio dirbu
formacijos priemonių atstovų neatsisakyti savo veiklos —
sių žmonių kartą..
būrys, pasitikęs V. Landsbergį remti Lietuvos narystę NATO
Seimo vicepirmininkė R. Nuotr^ Ministru pirmininkas Andrius Kubilius (dešinėje) susitikime su Sausio 13-osios ir Medininkų aukų artimai- jau prie įėjimo į pastatą.
ir siekti kuo greitesnio jos
K^tufto Vanafo (Elt«) nuotr
Juknevičienė stebisi sprendi
pakvietimo į šią saugumo
Sveikinimo
kalboje
D.
Has
11-13 dienomis ir po to vyk
mu atidėti apdovanojimus,
struktūrą. „Visos trys Baltijos
tert
Lietuvos
išsilaisvinimą
dytų SSRS žiaurių veiksmų, ir
siejant tai su Seimo valdybos
valstybės turi priklausyti
sulygino
su
Berlyno
sienos
nukentėjusio nuo 1991 metų
sprendimu ir konkrečiai Sei
Vilnius, kovo 9 d. (Elta) — Socialinės apsaugos ir darbo sausio 11-13 dienomis ir po to griuvimu. Jis aukštai įvertino Šiaurės Atlanto sąjungai",
mo
pirmininku
Vytautu
Ketvirtadienį susitikęs su ministeriją iki kovo pabaigos vykdytų SSRS veiksmų as asmeninį V. Landsbergio įna teigė jis ir pažymėjo, kad Lie
Landsbergiu.
Sausio 13-osios ir Medininkų parengti ir patvirtinti Neprik mens teisinio statuso pripaži šą užmezgant ir stiprinant ry tuvos kariuomenė palaipsniui
aukų artimaisiais bei Sausio lausomybės gynėjo, nukentė nimo, pažymėjimų išdavimo šius tarp Lietuvos ir JAV. D. artėja prie NATO reikalavimų
Hastert patikino, kad jo val vykdymo.
13-osios brolijos ir draugijos jusio nuo 1991 metų sausio bei jų apskaitos nuostatus.
,,
stybė nekeis savo užsienio po
Itin šiltoje ir nuoširdžioje
nariais, ministras pirminin
litikos
krypties,
ir
neabejoja
aplinkoje
vyko Lietuvos parla
Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — ti Seimo rinkimuose, anksčiau kas Andrius Kubilius pažymė
Lietuvos
naryste
NATO.
mentarų
susitikimas
su Sena
Prezidento vadovaujama Ma prašė savo kolonijos adminis jo, kad visi susirinkusieji yra
to
Žemės
ūkio
komiteto
pirmi
V.
Landsbergis
padėkojo
vi
lonės komisija ketvirtadienį iš tracijos neteikti prašymo teis-' bendro besitęsiančio žygio da
ninku,
NATO
stebėtojų
Se
siems
susirinkusiems
už
Ame
lyviai,
o
be
Sausio
13-osios
ne
esmės sužlugdė kalinčio parla mui paleisti jį pirma laiko.
Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — žygiai.
nate
grupės
nariu
R.
Lugar.
rikos
pagalbą
Lietuvai,
už
būtų
Kovo
ll-osios.
mentaro Audriaus ButkeArtėjant Lietuvos nepriklau
„Nuo pat kovo ll-osios, kai
Jeigu jis dabar tokį prašymą
•iefcras riKis i į rudenį daly patelktų h tetomis nuspręstų
Premjeras pabrėžė, kad, somybės atkūrinu* dešimtme nebuvo nei cWilliams', nei neįkainojamą paramą ginant Senatoriaus teigimu, Lietu
vauti Seimo rinkimuose, at nuteistąjį parlamentarą pa vertinant objektyviai, per de čiui, viena konservatorių va privatizacijos, nei savanorių, ir puoselėjant demokratiją voje nugalėjo demokratija ir
tai ypatingai džiugina.
sisakiusi svarstyti jo malonės leisti pirma laiko, jis turėtų šimtį atkurtos Nepriklauso dovių Rasa Juknevičienė api nei 'juodvarnių', jau tada buvo jaunoje valstybėje.
Tą pačią dieną Seimo pirmi
Seimo
ir
Atstovų
rūmų
pir
prašymą.
galimybę kelis mėnesius dirbti mybės metų tikrai esama sva brėžė Vytauto Landsbergio pradėtas puolimas", sakė kon mininkai pasikeitė dovanomis ninkas V. Landsbergis Va
Malonės komisijos posėdyje dabartinės kadencijos Seime, rių socialinių, ekonominių, ga vaidmenį Kovo lliesios aktui. servatorių partįjos vicepirmi
nutarta nesvarstyti A. Butke nes tebeturi parlamentaro įga liausiai politinių poslinkių.
Spaudos konferencijoje ke ninkė ir Seimo pirmininko — V. Landsbergiui buvo įteik šingtono Atlanto Taryboje skai
vičiaus malonės prašymo, „kol liojimą.
Pasak A. Kubiliaus, vis dėl tvirtadienį ji teigė, kad „iš pavaduotoja R. Juknevičienė. tas buvusio Amerikos prezi tė paskaitą JBaltijos-Atlanto
nebus išnaudotos visos įstaty
to reikia žvelgti į ateitį — dar
Anot jos, „V. Landsbergis dento Abraom Lincoln val tiltas: ramsčiai ir išbandy
39-erių metų A. Butkevičius, po dešimties metų Lietuva jau puoliai prieš V. Landsbergį
mų numatytos lygtinio atleidi
rodo, kad jo priešai ypač sieja buvo faktinis valstybės vado gomųjų lėkščių kopijų kom mai". Prieš paskaitą jis Lietu
mo nuo bausmės galimybės", atliekantis laisvės atėmimo bus Europos Sąjungos, o gal Kovo ll-osios aktą su vienu vas pačiais sunkiausiais val plektas, o Seimo pirmininkas vos prezidento vardu Lietuvos
pranešė prezidentūros Teisės bausmę už pasikėsinimą suk būt ir NATO nare. Prieš de žmogumi". Pasak R. Jukne stybės metais. Tai labiausiai D. Hastert padovanojo Bro Didžiojo Kunigaikščio Gedimi
departamento vadovas Aima čiauti stambiu mastu, prezi šimtį metų prasidėję reiški vičienės, tai byloja, jog „V. užkliūna". Pasak konserva niaus Pundziaus Stasio Da no ordinu apdovanojo Ameri
nas Abromavičius. Pasak jo, dento malonės paprašė pernai niai įgavo natūralią eigą, ji ne Landsbergio kultąf kuria pa torės, būtent V. Landsbergis riaus ir Stepono Girėno kos lietuvę, aktyvią Lietuvos
rėmėją Astą Banionytę.
A. Butkevičius jau dabar gali rudenį, nors kaltu neprisi sustabdoma, Lietuvai tam tys jo oponentai. Ji ragino nu „Jungtinėse Valstijose šian skulptūrinius portretus.
pažįsta.
Parlamentaras
1998
pasinaudoti tokia galimybe.
pant visaverte pasaulio bend rodyti bent vieną pavyzdį, kad dien priimamas kaip tuometi
metais buvo nuteistas kalėti
tai darytų V. Landsbergio nis faktinis valstybės vado
Malonės prašymo patenkini pusšeštų metų ir nelaisvėje rijos nare.
mas būtų atvėręs kelią A. But jau praleido 28 mėnesius.
Vyriausybė yra įgaliojusi aplinkos žmonės ir bendra- vas".
kevičiui rudenį kandidatuoti Šiemet teismas dvejais metais
Pasak R. Juknevičienės, vie
Seimo rinkimuose.
na
priežasčių, kodėl puolamas
„Mažeikių nafta" per metus
Vilnius, kovo 8 d. (Elta)—
sutrumpino jo bausmės laiką.
A. Butkevičius, atlikęs jau
konservatorių vadas, yra no Nepatikrintais duomenimis, perdirba apie 5 mln. tonų ža
Pernai Seimo dešinioji dau
daugiau nei pusę bausmės, už
ras pakenti Lietuvos siekiams Rusįjos naftos ir dujų pramo liavos.
gerą elgesį galėtų išeiti lais guma mėgino panaikinti A.
Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — stotyje įvyko dėl 26 metų elek- įstoti į NATO.
nininkų sąjunga ketina pa
Planuojama, jog naujoji
vėn anksčiau laiko ir teismo Butkevičiaus parlamentaro įga Vasario pabaigoje Vaidotų ge tromechaniko Jurijaus BogPaprašyta pateikti jos asme teikti nemalonią staigmeną įmonė Latvijoje, atsipirktų
sprendimu. Tačiau tai būtų liojimą, tačiau nesurinko pa ležinkelio nelaimės metu iš diun kaltės. Nustatyta, kad jis ninį V. Landsbergio vaidmens „Williams International Com- per 4-5 metus.
paleidimas lygtinai, o neatli kankamai Seimo narių balsų. siliejęs dyzelinis kuras jau pa šiurkščiai pažeidė saugaus įvertinimą, Kovo ll-osios akto pany" ir Latvijoje pastatyti
Šį projektą, pasak J. Ognev,
kęs visos bausmės asmuo ne
Suteikti malonę A. Butke teko į Vokės upelį, tačiau spe traukinių eismo užtikrinimo signatarė R. Juknevičienė sa nedidelę, bet modernią naftos
dar
turėtų „palaiminti" Rusi
gali kandidatuoti Seimo rin vičiui Lietuvos prezidentą cialistai tvirtina, kad naftos bei įrenginių techninės prie kė, jog šio politiko indėlis yra perdirbimo gamyklą už maž
jos
prezidentas,
kurio rinki
kimuose. Todėl A. Butkevi nuolat ragina įvairios Lietu produktų dėmės plitimas su žiūros taisykles, o tai sukėlė didelis, tačiau ji to „neab daug 200 milijonų JAV dole
mai
numatyti
šio
mėnesio pa
čius, vildamasis prezidento vos ir tarptautinės žmogaus stabdytas.
savaiminį geležinkelio iešmo soliutizuojanti". „Nemanau, rių.
baigoje.
Neoficialiai
teigiama,
malonės ir galimybės dalyvau- teisių gynimo organizacijos.
Spaudos konferencijoje ke persijungimą. Dėl to dalis kad vieno žmogaus iškovota
Tai leistų Baltijos valstybių jog projektas susijęs su kandi
tvirtadienį susisiekimo vice sąstato vagonų smarkiai pa nepriklausomybė", sakė R. ir Karaliaučiaus srities rinką
ministras Arimantas Rač krypo į šoną, keturios talpos Juknevičienė. Anot jos, V. aprūpinti pigesniais naftos dato į Rusijos prezidentus
Vladimir Putin aplinkos žmo
kauskas teigė, kad Vokės upe-' su kuru nuvirto.
Landsbergio indėlis svarbus, produktais, nei juos parduoda
nėmis.
lyje pasirodžius naftos pėd
Nelaimės kaltininkas atleis kad Kovo ll-osios aktas buvęs „Williams International" kon
Apie šiuos ketinimus teigia
Vilnius, kovo 8 d. (BNS) — že" pasKelbė vasario 29 dieną, sakams, trečiadienį buvo im
„būtent toks".
tas iš darbo.
troliuojama „Mažeikių nafta". girdėjęs ir „LUKoil" atstovas
Latvijos dienraštis „Jauna vertimą trečiadienį Lietuvos tasi visų reikiamų priemonių,
Anot konservatorės, nors Be to, įmonės savininkai, skir
Vasario 24 dieną Vaido
Lietuvoje Ivan Paleičik, tačiau
-aviže", remdamasis Latvijos vyriausybės rūmuose žurna kad naftos dėmė toliau netuose nuo bėgių nuvirto ketu V. Landsbergis „prisidėjo prie tingai nuo „Williams", pirma panašu, kad naujoji naftos
Žaliosios partįjos praėjusių listams išdalino premjero at plistų. Pasak jo, upėje nutiesti
rios talpos su „Mažeikių t teksto, net nebūdamas teisi užsitikrino rusiškos naftos tie perdirbimo gamykla projek
metų finansų ataskaita, rašo, stovas spaudai.
vamzdžiai, dirba taršą ren naftos" -dyzelinius degalais. ninkas", „nė prie vienos teksto kimą.
tuojama už „LUKoil" verslo
jog Latvijos žaliųjų protesto
Praėjusiais metais Latvijos kančios UAB „Biocentras" spe Nelaimės metu zavo atsitikti raidės neprikibo nei Rytai, nei
Latvija, pasak Rusijos naf vės nugaros.
veiksmus prieš Būtingės naf žalieji rengė protesto rengi cialistai. A. Račkausko teigi
nai toje vietoje bJvęs 23 metų Vakarai".
tos ir dujų pramonininkų są
tos terminalą finansavo su nius prieš Būtingės termi mu, ketvirtadienio rytą naftos
Pagrindinis naftos perdirbi
elektrikas Slavimiras Bogjungos
atstovų, pasirinkta to
*
Europos
Sąjunga
nu
Lietuva konkuruojantis latvių nalą Baltijos pasienyje, teig dėmė toliau neplito. Jis pra
mo
įmonės projekto stūmoklis
diun.
sprendė leisti iš Lietuvos į dėl, kad joje geriau nei Lietu
naftos eksporto verstas.
dami, kad jis kelia ekologinę nešė, kad penktadieni ant
—
„rusiškai
latviškas" kapita
Susisiekimo viceministras ES valstybes eksportuoti gy voje suderinami Rusijos ir Va
Būtent taip Latvijos žaliųjų grėsmę pajūriui. Protestai pa upelio bus pradėta statyti va
las.
Bendra
Rusijos
ir Latvijos
A. Račkauskas sakė, kad ava vulius — jaučius, kiaules, ark karų siekiai.
veiksmus pernai aiškino ir ofi siekė kulminaciją, kai keletas lymo įranga.
įmonė,
kurios
pavadinimas
rija gamtosauga: padarė apie lius, avis, ožkas. Iki šiol tokie
Pasak sąjungos patarėjo
žaliųjų nelegaliai perplaukė
cialūs Lietuvos asmenys.
Nerimą kelia ir tai, kad ne 8 mln. litų nuostolį, „Lietuvos leidimai buvo duodami tik gy Latvijoje Jurij Ognev, gamyk kol kas neatskleidžiamas, sta
tybas vykdys savo ir krediti
Pasak laikraščio, daugiausia Lietuvos jūros sieną ir atran laimė įvyko trečiojoje apsau geležinkeliai" patyrė 140.000 vų arklių eksportui.
los projektavimo darbai pa nėmis lėšomis, todėl finansi
iš privačių asmenų aukų žalie kiais prisirakino prie termina ginėje Pagirių vandenvietės litų, o „Mažeikų nafta" —
* Iš Europos Sąjungos žengę tiek toli, kad atgal jų nių garantijų nei iš Rusijos,
siems skyrė įmonės „Ventspils lo plūduro Baltijos jūroje.
zonoje. Ši vandenvientė ap 230,000 litų nuotolį.
gaunamu
daugiamilijoninių pasukti jau neįmanoma. Įmo nei iš Latvijos vyriausybių ne
Tirdzniecibas Serviss" gene
Jjauna aviže" taip pat rašo, rūpina Vilnių geriamuoju van
Nustatyta,
kad
nelaimės
lėšų
panaudojimo
patikrinimą nė būtų statoma net tuo atve reikės.
ralinio direktoriaus pavaduo kad vadinamajai „Būtingės deniu.
metu
ištekėjo
201
tona
dyzeli
jeigu „Williams" pasi
ketinama
pavesti
Valstybės ju,
tojas Raimondas Kisielis. Ši programai" tikslinę
1,000
„Lietuvos geležinkelių" ko nio kuro, o žemėje liko 174 to kontrolei. Parengta atitinka trauktų iš Lietuvos.
KALENDORIUS
bendrovė yra naftos eksporto JAV dolerių skyrė šiukšlių
misijos nelaimės priežastims nos. Dabar UAB „Grota" atlie ma pataisa Valstybės kontro
Projektuojamos naftos per
ii Rusijos per Ventspilio uostą surinkimo bendrovė „Hoeticaištirti vadovas Valdemaras ka biologinius tyrimus ir nu
Kovo 10 d.: Butgailė, Emilis, Getarpininkė.
ATU", ir šie pinigai buvo skir Visbartas paskelbė, kad ne statys, kokiame gylyje yra ku lės įstatyme, jos projektas pa dirbimo gamyklos pajėgumas raldas, Kandidas, Naubartas. Visvy
— 2 mln. tonų naftos per me
teiktas Seimui svarstyti.
Kaip žinoma, Būtingės ter ti Lenlujos naftos verslovės laimė Vaidotų geležinkelio ras.
das, Žibuole.
tus. „Šio kiekio pakaks Latvi
*
Kaune
jau
penkeri
me
minalas yra Ventspilio konku ^Petrobaltic" suteiktoms pa
Kovo 11 d.: Aura, Eiguste, GeManoma, kad patirtus nuo tai veikia trys tik užsieniui jai, Rusijos Pskovo ir Kara dimtas,
Konstantinas 'Kostas). Vijouž galimybę nuplaukti laivu
rentas naftos ir jos produktų slaugoms apmokėti.
stolius turės padengti „Lietu programinę įrangą kuriančios liaučiaus sritims bei iš dalies lė, Ziedūnas 1990 Lietuvos nepri
perkrovimo versle.
Pasak žaliųjų atstovu, ben prie šios bendrovės plūduro vos geležinkeliai".
klausomybės atstatymas.
bendrovės.
<EIUI Estijai", įsitikinęs J .Ognev.
Straipsnio, kurį „Jauna avi drovei „Petrobaltic" sumokėta jūroje.

' Prezidentas A. Butkevičiui ^
„užtrenkė duris į naująjį Seimą

Be

Sausio 13-osios nebūtų
Kovo ll-osios '

Seimo vadovo kultą kuria jo
priešininkai

Rusijos naftininkai rengia
siurprizą „^Villiams" verslovei

Nelaimės metu išsiliejęs kuras
pateko i Vokės upeli

Latvių protestus prieš Būtingę
finansavo naftos verslas
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50-SIOS ŽAIDYNĖS BALTIMORĖJE
ARTĖJA!
Pasiruošimas 50-osioms Ju nesni.
biliejinėms S. Amerikos Lietu
Dalyvauti kviečiami visi lie
vių sporto žaidynėms, įvyk tuvių kilmės šachmatininkai.
siančioms š.m. gegužės 5-7 d.,
Preliminarinė registraci
Baltimorėje, vyksta pilnu tem j a — i k i 2000 m. balandžio
pu. Žaidynių vykdytojai, ne I d. imtinai, šiuo adresu:
didelis Baltimorės lietuvių Viktoras Sajauskas,
9184
„Atletų" klubas, vadovauja Windflower Dr., Ellicott City,
mas Viktoro Sajausko, labai MD 21042; tel. 410-418-8344;
kruopščiai rūpinasi, kad šis faksas 410-418-5525; E-mail:
renginys kuo geriau pavyktų. rsajau8kas@msn.com
Žaidynių programoje numa
Papildomas ryšys: Jonas
toma 8 sporto šakos: krepšinis (John) Pocius, šachmatų koor
(vyrų, moterų ir jaunių bei dinatorius, tel. 301-286-7328;
mergaičių _A"), tinklinis, stalo E-mail:
tenisas, šachmatai, kėgliavi- jpocius@pop700.6sfc.nasa.gov
mas, raketbolas, rankos lenki
Galutinė registracija su
mas ir šaudymas (oriniu šau mokesčiais bus priimama vie
tuvu). Anksčiau buvo numaty toje varžybų dieną.
tas ir plaukimas, kuris dėl pa
Preliminarinę
registraciją
talpų stokos nebus vykdomas, atlikę žaidėjai bus painfor
tačiau papildomai atsirado muoti apie tolimesnę žaidynių
šaudymas.
eigą.
Pilnesnė informacija prane
Krepšinio ir tinklinio preli
minarinė registracija jau bai šama sporto klubams ir pavie
gėsi kovo 1 d. Kas dar neatli niams šachmatininkams pagal
kę, paskubėkite! Galutinė turimus adresus.
krepšinio ir tinklinio registra
ŠALFASS Šachmatų
cija turi boti atlikta iki ba
komitetas
landžio 15 d.
ŠALFASS Centro
valdyba
Šį kartą pateikiame 6 indi
vidualių sparto šakų (st. teni
KĖGLIAVIMO
so, šachmatų, kėgliavimo, ra
PIRMENYBĖS
ketinio, rankos lenkimo ir
šaudymo) informacijas. Šių
Š. A. Lietuvių kėgliavimo
šakų preliminarinės registra (Bowling) pirmenybes rengia
cijos terminas yra balandžio Baltimorės Lietuvių „Atletų"
1 d* po kurio bus nuspręsta, klubas, šeštadienį, gegužės 6
kurios sporto šakos bus palik d., AMF Ritchie Lanes. 6608
ta galutinėje žaidynių progra Ritchie Hwy, Glen Burnie,
moje. Galutinė paliktų indi MD. Tel. 410-761-3800. Šios
vidualių šakų registracįja bus varžybos yra dalis 50-ųjų Š. A
priimama ir varžybų dieną.
Lietuvių
sporto
žaidynių,
Apgyvendinimo reikalus vykstančių tą patį savaitgalį
tvarko: Travel Concepts Inter Baltimorėje.
national, tel. 1-800-229-7228. Dalyvių registracija — nuo
Vietinis tel. 410-515-1588. I I vai. ryto. Varžybų pradžia
Prašyti: JLithuanian Desk". 12 vai.
Ryšininkė: Carol Marcin. Fak Varžybos bus komandinės ir
individualinės. Komandą su
sas: 410-569-4010.
»Web pager Norite dau daro 4 mišrios lyties žaidėjai,giau informacijos dėl 50-ųjų jos. Dalyvių amžius neapribo
žaidynių? Sekite ,Web page": tas. Dalyvauti kviečiami visi
www.lietuvis.net/s/same.html lietuvių kilmės žaidėjai.
dalyvių
Žaidynių informacijos ir Preliminarinė
registracijos centras: Vikto registracija — iki 2000 m.
ras Sajauskas, 9184 Wind- balandžio 1 d. imtinai, šiuo
flower Dr., Ellicott City, MD adresu: Viktoras Sajauskas,
21042; tel. 410-418-8344; fak 9184 Windflower Dr., Ellicott
sas: 410-418-6525; E • mait City MD 21042; tel. 410-4188344; faksas: 410-418-5525; Ersajauskaf0msn.com
amb mail: rsajauskas@msn.com
Galutinė dalyvių regist
ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS racija su mokesčiais bus pri
S. A. Lietuvių individualines imama varžybų dieną.
Papildomas ryšys: Neriman
šachmatų pirmenybes vykdo
tas
Radžius, kėgliavimo koor
Baltimorės Lietuvių „Atletų"
dinatorius,
tel. 410-727-1935;
klubas, š.m. gegužės 6 ir 7 d.
E-mail:
Lietuvių namuose, 851 Hollins St., Baltimore, MD, tel. ned_d_radrius@md.norhgrum.com
Visas informacijas gauna
410485-5787. Šios varžybos
yra dalis 50-ųjų S. Amerikos sporto klubai ir kai kurie
Lietuvių sporto
žaidynių, anksčiau dalyvavę žaidėjai.
daugiau
informacijų,
vykstančių tą pati savaitgalį Dėl
kreipkitės
į
N.
Radžiu
ar V.
Baltimorėje.
Sajauską.
Bus žaidžiama šveicarų sis
Visi preliminarinę registra
tema. Ratų skaičius, laiko ri
ciją
atlikę žaidėjai bus pain
ba, etc. bus nutarta vietoje,
formuoti
apie tolimesnę žai
atsižvelgiant į žaidėjų skaičių
dynių
eigą,
etc.
ir pageidavimus.
ŠALFASS
Centro
Pirmas r a t u prasidės
valdyba
šeštadieni, gegužes 6 d„ 10
vai. ryto. Registracija — nuo
STALO TENISO
9 val.r. Kitų ratų tvarkaraštis
PIRMENYBĖS
bus nuspręstas vietoje.
Laimėtojui teks dr. Algirdo
S. A. Lietuvių stalo teniso
Nasvycio Atminimo pereina pirmenybes vykdo Baltimorės
moji taurė, įsteigta 1982 m. Lietuvių -Atletų" klubas, 2000
1999 metų laimėtojas buvo m. gegužės 6 d., šeštadienį,
Kęstutis Šalaviejus (Čikagos Lietuvių namuose, 851 Hol.Krantas"). Be to, asmeniškus lins St., Baltimore, MD, tel.
apdovanojimus gaus pirmų 3- 410-685-5787. Šios varžybos
jų vietų laimėtojai ir geriau yra dalis 50-ųjų Jubiliejinių Š.
sias jaunis. Numatoma ir pini A Lietuvių sporto žaidynių,
gines premijos už 3 vietas. vykstančių tą savaitgalį Bal
Jaunių amžius 17 m. ir jau timorėje.

Vytautas Lenkutis (centre), Fairleigh Dickinson universiteto futbolo komandos vartininkas, gina savo vartus
nuo juos puolančių Carinei 1 universiteto futboiinijikų.

Varžybų pradžia — 10 vai.
ryto. Registracija — nuo 9 vai.
r.
Programa: Vyrų (neriboto
amžiaus) vienetas, moterų
(neriboto amžiaus) vienetas,
vyrų senjorų (56 m. ir vyres
nių) vienetas, jaunių (berniu
kų ir mergaičių kombinuotas)
vienetas, vyrų dvejetas, mote
rų dvejetas, mišrus dvejetas ir
komandinės varžybos. Koman
dą sudaro 2 vyrai ir 1 moteris.
Dvejetuose ir komandinėse
varžybose — amžius neribo
tas.
Klasifikacija — pagal žai
dėjo amžių varžybų dieną.
Jaunių amžiaus riba bus nus
tatyta po preliminarinės re
gistracijos.
Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės žaidėjai.
Preliminarinė
dalyvių
registracija — iki 2000 m.
balandžio 1 d. imtinai, šiuo
adresu: Viktoras Sajauskas,
9184 Windflower Dr., Ellicott
City MD 21042; tel. 410-4188344; faksas: 410-418-5525; Email: rsajauskas@msn.com
Galutinė registracija su
mokesčiais bus priimama var
žybų dieną.
Papildomi ryšiai: Augusti
nas Uleckas, stalo teniso koor
dinatorius, tel. 410-437-2546;
E-mail: uleckas@aol.com ir
Pranas Gvildys, ŠALFASS st.
teniso vadovas, tel. 718-3567871; faksas 718-356-0974; Email: inapra@aol.com
Pilnesnę informaciją gauna
sporto klubai ir 1999 m. pir
menybių dalyviai.
Visi preliminarinę registra
ciją atlikę žaidėjai bus pain
formuoti apie tolimesnę var
žybų eigą.
ŠALFASS Stalo teniso
komitetas
ŠALFASS Centro
valdyba
RANKŲ LENKIMO
SPORTO PUIMENYBĖS
Š. Amerikos Lietuvių rankų
lenkimo sporto pirmenybes
vykdo Baltimorės lietuvių .At
letų" klubas, š.m. gegužės 6 d.,
šeštadienį, Lietuvių namuose,
851 Hollins St., Baltimore,
Md. tel. 410-685-5787. Šios
varžybos yra dalis 50-ųjų Š. A
Lietuvių sporto
žaidynių,
vykstančių tą patį savaitgalį
Baltimorėje.
Varžybų pradžia — 10 vai.
ryto. Registracija, apšilimas
— nuo 9 y.r.
Rankų lenkimo varžybos
vykdomos dešine ir kaire ran
ka, vyrams ir moterims, įvai
riose kategorijose pagal svorį
ir amžių. Galutinė programa
ir starto mokestis bus nusta
tyta vietoje, atsižvelgiant į da
lyvių skaičių ir amžių.
Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės varžovai.
Preliminarinė registraci
ja — iki balandžio 1 D. imti
nai, adresu: Viktoras Sajaus
kas, 9184 Windflower Dr.,
Ellicott City, MD 21042; tel.
410-418-8344; faksas 410-4185525; E-mail:
rsajauskas@msn.com
Galutinė registracija su
mokesčiais bus priimama var-

SU FUTBOLU PER ATLANTĄ
1999 metų rudenį, su kup
rine ant nugaros vienoje ran
koje ir futbolu antroje, iš Vil
niaus į New Jersey atskrido
Vytautas Lenkutis. Atskrido į
Farleigh Dickinson, norėda
mas tobulii u savo sportinius
talentus ir siekti aukštesnio
mokslo.
Paskutinį dešimtmetį tuo
pačiu keliu į JAV atvyko ne
mažai sportininkų iš Lietu
vos. Šį kebą atidarė Artūras
Karnišovas, kai jis gavo sti
pendiją žaisti krepšinį Seton
Hali universitete. Nuo to lai
ko atvyko arti 50 krepšininkų
iš Lietuvos, kurie lankė JAV
universitetas.
1996 m,,«urga Marcinkevi
čiūtė gavusi Villanova univer
siteto lengvosios atletikos sti
pendiją, atidarė panašias du
ris Lietuvos lengvaatlečiams.
Iki šiol jau keturi lengvaat
lečiai gavo JAV universitetų
stipendijas.
Prie šių pionierių galime
pridėti ir neseniai atvykusį
Vytautą Lenkutį. Jis yra pir
mas futbolo žaidėjas, gavęs
JAV universiteto stipendiją.
Vytautas 22 m. amžiaus vil
nietis. Futbolą pradėjo žaisti
nuo antros klasės, kai tėvelis
atvedė jį į Vilniaus -Žalgirio"
futbolo mokyklą. Su ta ko
manda Vytautas žaidė iki vi
durinės mokyklos užbaigimo.
Per tą laiką jis buvo išrinktas
žaisti Lietuvos jaunučių (jau
nesnių negu 16 metų) rink
tinėje. Po to perėjo į U-18 me
tų rinktinę, kur dalyvavo ke
turiuose Europos Jaunių čem
pionatų atrankinių varžybų
cikluose.
Buvo išrinktas žaisti Lietu
vos olimpinėje rinktinėje (U21), bet atrankinio ciklo pra
džioje jį ištiko didelė nelaimė
— trūko kelio raiščiai — ACL.
Ši nelaimė jo gyvenimą pa :
kreipė kita linkme.
Prieš patirdamas šį sunkų
kelio sužeidimą Vytas jau vie
nerius metus studijavo Vil
niaus Pedagoginiame institu-

te. Per tuos metus jis bandė
futbolo žaidimą derinti su stu
dijomis. Po šio sužeidimo Vy
tas pradėjo rimtai galvoti apie
savo tolimesnę ateitį. Per
šiuos metus universitete įsiti
kino, kad Lietuvoje labai sun
ku suderinti mokslą su spor
tu. Reikia rinktis mokslą ar
sportą.
Gerai apgalvojęs savo ateitį
įsitikino, kad sportinis kelias
gali baigtis kiekvieną akimir
ką. Nutarė baigti universite
tą, o idealiausią vietą tam ma
te Ameriką, nes čia tuo pačiu
metu gali studijuoti ir spor
tuoti.
Įdomiausia apie Vytą yra
tai, kad jis nėra nei puolėjas,
nei gynėjas, bet vartininkas!
Paklaustas kodėl jis pasirinko
šią žaidimo poziciją Vytas pa
aiškino: -Pradėjau žaisti var
tininku nuo kokios penktos
klasės. Treniravausi su me
tais už mane vyresniais vai
kais, todėl treneris man pa
sakė, jei noriu su šia komanda
žaisti — tėra viena galimybė,
tai tapti vartininku. Neturė
jau kito pasirinkimo. Bet ir
man tai geriausiai patiko. Vis
kas gerai sutapo — gerai buvo
ir treneriui, ir man.
Vyto talentas gerai žinomas
Europoje ir Amerikoje. Dvyli
ka JAV universitetų siūlė jam
stipendijas. Apgalvojęs visas
galimybes, Vytas pasirinko
Farleigh Dickinson universi
tetą.
Praėjusį rudenį, šešiems
mėnesiams po operacijos pra
ėjus, Vytas pradėjo savo pir
mą sezoną Amerikoje. Nors
žaidė dar ne visai atgavęs sa
vo sportinę formą, nors žaidė
tik iš patyrimo, vis dėlto gavo
savo trenerių aukštus įver
tinimus.
Dabar Vytas uoliai treniruo
jasi ir nekantriai laukia atei
nančio sezono. Tik tada visi
galės pamatyti kaip jis žaidžia
visai pasveikęs. Laukiame ir
mes.

žybų dieną.
Papildomas ryšys: Ginta
ras Buivys, rankų lenkimo
sporto koordinatorius, tel.
410-276-4598; E-mail:
gbuivys@hotmail.com
Šios varžybos gali būti ne
vykdomos, jei iki preliminari
nės registracijos termino, ba
landžio 1 d., neužsiregistruos
pakankamai dalyvių. Visi pre
liminarinę registraciją atlikę
varžovai bus painformuoti
apie tolimesnę eigą.
Viešbučius tvarko: Travel
Concepts International, tel. 1800-229-7228. Vietinis tel.
410-515-1588. Prašyti — -Lithuanian Desk". Ryšininkė:
Carol Marcin.
Jei norite daugiau informa
cijos dėl 50-jų žaidynių, sekite
„webpage":
.lietuvis.net/s/same.html

PNEUMATINIO ŠAUTUVO
ŠAUDYMO VARŽYBOS

Rimas Gedeika

2000 m. Š. Amerikos Lietu
vių pneumatinio 177 kai. šau
tuvo (Air Rifle) šaudymo var
žybas rengia Baltimorės lietu
vių -Atletų" klubos (BLAC),
š.m. gegužes 6 d., šeštadienį,
Lietuvių namuose, 851 Hol
lins St., Baltimore, Md., tel.
410-685-5787. Šios varžybos
yra dalis 50-ųjų Š. A Lietuvių
sporto žaidynių, vykstančių tą
pat| savaitgali Baltimorėje.
Registracija — nuo 8 vai.
ryto. Varžybos vyks pasibai
gus registracijai.
Bus šaudoma 4-se pozicijose:
gulint, stovint, sėdint ir klū
pant. Po 10 šovių kiekvienoje
pozicijoje, lėtu šaudymu.
Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmės šaudytojai, vyrai
ŠALFASS Centro ir moterys neriboto amžiaus.
valdyba
Preliminarinė registraci-

pavardes ir adreso, siųsdami laikrašti paty-tiate, iki kada ]
galioja.
DRAUGO III • • • • i r t a yra i
Meti
JAV
$100.00
Kanadoje ir kitur
... ' (U.S.) $116.00
Tik Mta-Uenio laida:
$33.00
$46.00
JAV
$60.00
$38.00
$60.00
Kanadoje ir kitur (U S. j
$66.00
Usaas-uat į Lietuva;
$380.00
Oro pastų __
$600.00
$66.00
Reguliariu pattu
$100.00
$86.00
Tik šeštadienio laida oro pattu
$160.00
Tik seetadienio laida reguliariu pattu $66.00
Vyriausia redaktorė - Danute 1
Administratoriui Moderatorių* - kun. Viktorą* RiaUeiU
• Administiacga dirba ksadien. nuo 8:30 iki 4:30, isttsriisnisis nedirba.
• Redakcija dirba kaadien, nuo 8:30 iki 4:00, ssstanSeniais nedirba.
• Redakcga ut akelbimų turini neatliko. Skelbimų kainos atsinnrismns,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakdja straipsnius taiso savo nuoziOra. Nenaudota straipsniui
Siunčiant piasome pasilikti kopgą.
AMS2UOBA.M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
Naperville, IL 60563
T e l (630) 527-0090
3825 Highland Ave.,
Tovver 1, Suite 3 C
Downers Grove, IL 60515
Tel. (630)435-0120

EUOBtE C. DECKER, DD8,PJC
4647 VV. 103 St.Oak. Lawn, IL
Phiiias apyl. su NoftrMsMtsm un-to
rjptomu, Istuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
Pfatnarni atosotučsH punkhjslaj.
Susaarimui (kabėtilangUkaj)
Tet. 706-422-8200

DR. JOVITA KERELIS

DR. L PETREIKJS

DANTŲ GYDYTOJA
9626 S.7Wh Ava.. HfctoryHss, i .
TeL (708) 596-8101
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA
9056 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave.

... Te4. (708) 596-4055
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NSmCKAS, M.D.

EDMUNDAS V&NAS, A t D , S.C.
Specialybe - vidaus ligų gydytojas

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago. IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

Kalbame lietuviškai
6918 VV. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago, IL 60638

TeL773-22MB66

Vatandoe pagal susitarimą
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Kęstutis Marčiulionis

j a iki š.m. balandžio 1 d. imti
nai, šiuo adresu: Viktoras Sa
jauskas, 9184 Windflower Dr.,
Ellicot City, MD 21042; tel.
410-418-8344; faksas 410-4185525; E-mail:
rsaja uskas@msn .com
P a p i l d o m a s ryšys: Ginta
ras Buivys, šaudymo varžybų
koordinatorius, tel. 410-2764589; E-mail:
gbuivy^hotmail.com
Šios varžybos gali boti ne
vykdomos, jei iki prelimina
rinės registracijos termino, ba
landžio 1 d., neužsiregistruos
pakankamai dalyvių. Visi pre
liminarinę registraciją atlikę
varžovai bus painformuoti
apie tolimesnę eigą.
Viešbučius tvarko: Travel
Concepts International, tel.
1-800-229-7228. Vietinis tele
fonas 410-515-1588. Prašyti
-Lithuanian Desk". Ryšininkė
Carol Marcin.
Jei norite daugiau informa
cijos dėl 50-ųjų žaidynių se
kite -web page":
www.lietuvis.net/s/same.html
Galutinė registracija su mo
kesčiu priimama ir varžybų
dieną.
ŠALFASS Centro
valdyba

Š. A. Lietuvių raketbolo in
dividualines pirmenybes vyk
do Baltimorės Lietuvių -Atle
tų" klubas, 2000 m. gegužės 6
d., šeštadieni, Severna Park
Racąuetball Club, 8514 Veterans Hwy, Millersville, MD,
tel. 410-987-0980. Šios varžy
bos yra dalis 50-ųjų Š. A. Lie
tuvių sporto žaidynių, vyks
tančių tą patį savaitgali Bal
timorėje.
Varžybų pradžia — 9:30
vai. ryto. Registracija — nuo
8:30 v.r.
Programoje — vienetų ir
dvejetų rungtys vyrams (neri
boto amžiaus), moterims (neri
boto amžiaus) ir vyrams senjo
rams. Senjorų amžiaus grupės
bus nustatytos vietoje, atsi
žvelgiant į dalyvių skaičių ir
amžių. Klasifikacija — pagal
žaidėjo amžių varžybų dieną.
Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių kilmes žaidėjai ir žai
dėjos.
P r e l i m i n a r i n ė registraci
j a — i k i 2000 m. balandžio
1 d. imtinai, šiuo adresu:
Viktoras Sajauskas, 9184
Windflower Dr., Ellicott City,
MD 21042; tel. 410-418-8344;
faksas 410-418-5525; E-mail:
rsajauskas@m8n.com
Galutinė registracija su
mokesčiais bus priimama var
žybų dieną.
Papildomas ryšy* Vincas
Dūlys, raketbolo koordinato
rius, tel. 410-987-5275; Email: vincentas@juno.com
Pilnesnę informaciją gauna
klubai ir praėjusių pirmeny
bių dalyviai. Norite daugiau
informacijos? Kreipkitės i Vin
cą Dūlį.
Visi preliminarinę registra
ciją atike žaidėjai bus painfor
muoti apie tolimesnę žaidynių
eigą.
Jei norite daugiau informa
cijos dėl 50-ųjų žaidynių, šekit
„web page": www.lietuvis.net/
s/same.html
ŠALFASS Centro
valdyba

DRAUGAS, 2000 m. kovo 10 d., penktadienis

BUDĖKIME, KAD VĖL
NEREIKĖTŲ SIEKTI
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Danutė Bindokienė

Rinkimai

ALGIS RUKŠĖNAS

•

Mes ruošėmės didžiajai
Lietuviai išeiviai yra paišventei — Vasario 16-tos die- šomi, kaip gobšūs grobikai,
nai — kai 1918-ais metais Lie- nors tie patys lietuviai per 50
tuvos taryba paskelbė Lietu- metų pasišventusiai mėgino
vos Nepriklausomybę po šimto per kiekvieną geležinės už
metu rusų carinės vergijos.
dangos plyšį remti savo gimiTaip pat netrukus bus kita nes ir apskritai apeliuoti laisNepriklausomybės šventė — vam pasauliui, kad Lietuva
Kovo 11-ji, kai vėl Lietuva verta laisvės ir nepriklausoskelbė nepriklausomybe po 50 mybės.
metų rusų sovietinės vergįjos.
Vakarų įmonės, ypač „WilŠios dvi sukaktys įrodo la- liams", kuri rodo pavyzdį, kaip
bai reikšmingą istorinę ypaty- reikia efektyviai ir produktybę į kurią privalome kreipti viai dirbti ir kurti stiprų ekolabai svarbų dėmesį — būtent, nominį pamatą krašte, yra demūsų tautos nepriklausomybė monizuojama, lyg būtų piratų
istorijos bėgyje nėra užtikrin laivas, kuris užpuolė tyrą Lie
ta ir mes visada turime bu tuvos žemę.
dėti, rūpintis ir veikti savo Privačios įmonės, kurios
tautos bei nepriklausomos stengėsi kurti Lietuvos žmo
Lietuvos valstybės labui.
nėms darbus ir bendrą ekono
Mes džiagiamės Vasario 16 minį turtą, yra apkraunamos
proga, nes ta diena atnešė mokesčiais, surišamos seno
mūsų tautai laisvą valstybę. viškomis taisyklėmis, kurios
Bet turime atsiminti, kad tas slopina jų įsitvirtinimą arba
laisvas laikotarpis tęsėsi tik verčia net visai užsidaryti.
tai 22 metus, kol buvo žiauriai
Lietuvos aviacijos lėktuvas
užgniaužtas Sovietų Sąjungos. tampa įkaitu Londono oro uos
Ir mūsų tėvai, broliai ir sesės te, nes nesumokėti reikalingi
Lietuvoje kentėjo daugel me mokesčiai. Yra sielojamasi dėl
tų, kol pasiekė kitą Nepriklau lėšų trūkumų, bet programos
somybės dieną — Kovo 11-ąją. ir veiksniai, kurie tas lėšas su
Turėjo lietuvių karta vėl iško telktų yra žlugdomi arba pei
voti tai, kaip manyta, buvo už kiami, nes turi per didelį va
tikrinę ta pirmoji 191 c n. Va karietišką atspalvį.
sario 16-oji. Švenčiant vėl Lie Nors skelbiama, kad dabar
tuvos laisvę ir nepriklausomy įvesti demokratiniai principai,
be, turime naujai pasišvęsti, bet partinė sistema su savo
kad ta laisvė ir nepriklauso komplikuota rinkimų proce
mybė išsilaikytų ateityje. Ne dūra padeda izoliuoti partijos
įmanykime, jog yra kažkokių narį (kuris galbūt ir Seimo at
istorinių, teisinių ar kitokių stovas) nuo eilinio lietuvio ir
užtikrinimų, kad Lietuvos da jo norų bei kasdieninių sie
bartinė nepriklausomybė yra kių, kurie tobulintų jo arba
jau šį kartą amžina.
jos kasdieninį gyvenimą.
Pilietis bijo skųstis policijos
Yra šiandien aiškių ženklų,
kad Lietuvos valstybės tvirtu atstovams, kai prieš jį kas
mas, ir pastovumas nėra dar "nors nusikalsta, nes nėra tik
visiškai užtikrintas. Yra balsų ras, kad jam pačiam nebus at
Rusijoje, stiprėjančioje val keršyta.
Jaunimas masėmis aplei
džioje, susibūrusioje aplink
naują jų „prezidentą" — Vladi- džia kraštą, nes nemato ja
mir Putin — kurie aiškiai sie- me žadėtos šviesesnės atei
kįą atkurti nesenos praeities ties.
Ką šie ženklai rodo? Rodo,
viešpatavimą.
Yra balsų ir Lietuvoje, kurie kad senosios srovės — komu
vis drąsiau bando pasukti Lie nistinės, sovietinės sistemos
tuvą į kryptį, nuo kurios, kaip — nebuvo nusikratyta. At
atrodė, ji prieš dešimt metų virkščiai, jos skelbėjai drąsėja
ir stiprėja.
aiškiai nusisuko.
Tie, kurie šaukia, kad Lietu
Vakarai, kurie buvo vis dėl
to Lietuvos išgelbėtojai, yra vos dabartinė politinė, ekono
įtakingi lietuvių, esančių to minė ir bendruomeninė siste
krašto valdžioje ir kituose ma šlubuoja, ir teigia, kad
sluoksniuose negatyviai įver buvo geriau prieš dešimt me
tinami. O asmenys iš Vakarų, tų, nesugeba pamatyti, kad
ar tai būtų išrinkti Seimo na Lietuva negyvena šiandieną
riai, ar pats valstybės prezi subrendusios laisvos rinkos
dentas — yra viešai peikiami, sistemoje, stovinti ant stiprių
net ir niekinami, ne dėl savo demokratinių pamatų. •
veiksmų, ar siūlymų, inicia
Lietuva dar užgniaužta savo
tyvų, ar kokių nors programų, krašto įstaigose, ūkiuose ir
bet iš principo, kad jie yra net ir aukštojo mokslo institu
vakarietiški. Tai kur tų pei- cijose tų pačių rankų, kurios
kėjų įkvėpimas — rytuose? anksčiau slopino ir gėdingai
Maskvoje?
maitino ją melaginga, žalinga

MIRTIS ATĖJO IŠ
MURAVOS
ČESLOVAS SPIRGEVIČIUS
Tęsinys
Nr.35
Buvau bažnyčioje; šiandien Marįjos Nekalto Prasi
dėjimo šventė. Bet kodėl nesi meldžiau? Lūpos neju
dėjo, maldoje nebuvo jausmo... „Kodėl neatsiduodi Mo
tinai Marijai?" — klausiau pati savęs.
Ach, kokia esu nedėkinga Viešpačiui už jo begalines
malones!
Nesimokau! Šiandien nebuvau gimnazijoj dėl menk
niekio. Vakar buvau laidotuvėse, mirė tėvelio teta Zagorekienė, palydėjom į Eigulių kapines. Oras buvo lie
tingas, sušlapau, dėl blogo kelio labai pavargau.
Mane supa baisi aplinka — karas ir kraujas! Japoni
ja pradėjo karą su Amerika. Kažin kas bus su mumis,
ar išliksime gyvi?
AS dažnai pagalvoju, kad mergaitė turėtų gyventi
geriau, išmokti auklėjimo ir ruošos dalykus.
Neišlavinta šioje srityje mergaitė, ištekėjusi savo
šeimai suteiks daug vargo, nelaimių ir ligų.
IMI gruodžio 9. Antradienis
Žemė balta, balta lyg jaunoji vestuvių šyde. Kur ne

rinkimams

nelygūs

• •:*

Po šios savaitės antradienio įsijungimą į NATO, rinkos
pirminių balsavimų, pagaliau ekonomiją ir demokratiją. An
abi pusės — respublikonai ir tra vertus, jau pažadėjo cen
demokratai — pasirinko po tralizuoti Rusijos valdžią,
„gladiatorių", kurie išleidžia- fc įvesti krašte tvarką" ir griež
mi į prezidentinių rinkimų čiau suimti Rusijos^federacijai
kampanijos areną. Tegul laimi priklausančių valstybių va
džias, kurias kai kurios vis
stipriausias!
Net
Respublikonų pusėje: Texas stengiasi sutraukyti.
sklinda
kalbos,
kad;
toms
vals
gubernatorius
George W.
Bush, apsišarvavęs žinoma tybėms valdžią ateityje skirs
pavarde, pinigais, savo parti Maskva, gyventojams nebe
jos daugumos ir konservaty reikės rinkti, tik .padėkoti
viųjų dešiniųjų palankumu. Kremliui už malonę. Jeigu
Nors grumtynės dėl pirme kam tokia padėtis -nepatik
nybės kandidatų sąraše su ne sianti, tegul pasižiūri, kas at
tikėtai išpopuliarėjusiu „paša sitiko nepaklusniai-Čečėnijai.
Prezidento Jelcin- laikais
Lit. mokyklų mokytojų darbo konferencijos dalyviai Pasaulio lietuvių centre. Lemonte, vasario 27. d. Konferen liečių „senatorium John McKaukazo
kalnyno tautos, nors
Cain buvo kietos, bet vis tik
ciją ruože LB Švietimo taryba i pirm Regina Kuri. ' •
Viktoro Kučo
priklausančios
Rusijos federa
sėkmingos, kaip parodė pra
ideologija, kuri galėjo būti su PASIRAŠYTAS SVARBUS SUSITARIMAS ėjusio antradienio balsavimų cijai, turėjo gan nemažai lais
vių, kone pagal posakį: „Die
virškinta tiktai kulkosvaidžio
rezultatai.
pagalba.
Vasario 22 d Lietuvos vy proc. iki 2.8 proc. Metinis defi
Demokratų pusėje: dabarti vas aukštai, o Maskva toli".
Lietuva ir nemažai kitų riausybės >r Lietuvos banko citas apima biudžeto ir visų nis viceprezidentas Al Gore, Dabar jų gyventojai, (didžioji
kraštų, išsilaisvinusių iš so vadovai pasirašė susitarimą nebiudžetinių fondų („Sod ypač remiamas prez. Bill Clin- dalis musulmonai) bijo naujo
vietinės sistemos, negyvena su Tarptautinės valiutos fon-. ros", Kelių. Kaimo rėmimo, ton, kuris jau seniai laidė rusiškojo šovinizmo eros ir
šiandien tikroje demokratijoje, du (TVF).
Privalomojo sveikatos draudi užuominas, kad tik Gore gali paskutinių savarankiškumo
Susitarimo forma yra keti mo ir kitų) deficitą.
kur kiekvieno eilinio piliečio
sėkmingai tęsti .Amerikos likučių praradimo.
balsas yra girdimas ir klauso nimų laiškas TVF vadovybei.
TVF manymu, valiutų val aukso amžių" ir vykdyti parti
Vladimir Putin -praeitis,
mas. Jie negyvena ir laisvos kurį pasirašė premjeras Andr dybos modelio šalys negali tu jos programas. Nėra abejonės,
tampriai susieta su komunis
rinkos sūkuryje, bet komuniz rius Kubiliui ir Lietuvos ban rėti didesnį kaip 2-3 proc. kad viceprezidentas, nors visą
tų partija ir ypač kruopščiai
mo griuvėsiuose. Deja, dauge ko valdybos'pirmininkas Rei BVP metinį deficitą, nes prie laiką stovėjo kažkaip šešėlyje,
atliekamomis
pareigomis
lis žmonių, gyvenančių, Lietu noldijus Šarkinas.
šingu atveju kyla grėsmė vals turėjo progos susipažinti su KGB aparate, o taip pat jo
voje, gerai nesuvokia, o, kas
Kartu su Lietuvos ekonomi tybinės valiutos pastovumui. valstybės vidaus reikalais ir
gėdinga, daug Lietuvos naujų nės politikos memorandumu Lietuva pagal šį modelį nuo užsienio politika. Galbūt jam kalbos ir elgesys, -perėmus
jų politikų tą padėtį išnau "bei TVF specialistų ataskaita 1994 m. pavasario susiejo litą nereikės pasiklausti savo pa prez. Jelcin pareigas nuo šių
metų pradžios, vertas dėme
doja, kad galėtų, atrodo, nu apie Lietuvos padėtį antra su JAV doleriu santykiu 4:1.
tarėjų,, kuriame žemyne yra sio. Nereikia virtis,* kad po
sukti kraštą nuo vakarietiš dienį jis bus 'išsiųstas laikiita-.
Metinio deficito sumažini Lietuva... Vis tik prieš pirmi
kos krypties, kurioje jų rolė jam TVF vadovui Stanley Fis- mas iki mažiau, nei 3 proc., kai nius balsavimus Al Gore pasi kovo 26 d. jis staiga pasikeis į
demokratiš
taptų daugiau permatoma ir cher. Susitarimas įgaus galią,- kuriu žinovų manymu, Lietu rodė ir energingas, ir iškalbus. sušnekamesnę,
kesnę
puse,
Greičiausiai
Putin
gal nebereikalinga. Jiems pa kai jį kovo $ dieną patvirtinę, vai reikš . „šoko terapiją".
Tačiau tikrasis išbandymas šovinistinės pažiūros, nepasi
togiau gyventi toje padėtyje, iŠ TVF direktffrfų taryba. Jis bus.- „Manau, kad šoko terapijos prasidės dabar, kai pasiliko
kurios Lietuva prieš dešimt laikomas įsigaliojusiu nuo Lietuvos ekonomikai tikrai tik du kandidatai. Iki prezi tikėjimas Vakarais ir visiškas
netoleravimas bet kokių sava
metų sugebėjo pasprukti.
sausio 1 die'rfos.
r 0; , nereikia. Jeigu kam jos ir rei dento rinkimų rudenį dar
rankiškumo apraiškų su Rusi
15-kos rr.ėriesių užkardymo kia, tai Lietuvos vadovams", daug žodžių bus prikalbėta, ja savo likimą sujungusiose
Kad Lietuva švenčia dvi
skirtingas Nepriklausomybės susitarimas yra pirmasis nuo • yra pareiškusi finansų žinovė daug pažadų padaryta, daug -valstybėse, dar paaštrės. Tai
kaltinimų opozicijos kandida turėtų būti perspėjimai Lietu
dienas, yra labai būdinga: Va 1997 m. rudens, kai baigėsi Margarita Starkevičiūtė.
BNS' tui ir jo partijai mesta. Dalį jų vai ir visoms artimesnėms ar
sario 16-oji ir Kovo 11-ji. O trejų metų Lietuvos ir TVF su negirdomis nusineš vasaros tolimesnėms Rusijos kaimy
daugelis kitų kraštų turi tik sitarimas. Tada tuometinis
karščiai, dalį patys išjungsi nėms. Suprantama, su Rusija
iminas Vagno
vieną, tvirtą, laisvės dieną. premjeras
Mums čia iššūkis. Jei mylime rius parei^ė, kad Lietuva,
* Nuo gegužės pradžios me, kai nusibos klausytis, bet reikia palaikyti gerus santy
savo tėvų žemę, turime visa sėkmingai įgyvendina refor-.'. įsigalios trišalė Lietuvos, pakankamai „užsiregistruos kius, bet pavojinga (kaip ir
dos budėti ir pasišvęsti tofiara mas ir jai nebereikalinga jokiai Latvijos ir Estijos sutartis dėl pasąmonėje", tad, atėjus rinki visuomet buvo> pertarti glaus
dirbti Lietuvos laisvės užtikri TVF pagalbai
• išsimokslinimo
pripažinimo mams,' kiekvienas balsuosime tis prie Maskvos, tikėtis iš jos
nimo darbuose, nemanyti, kad
Daugiai/nei 2 metus Lietui- Baltijos valstybių aukštojo pagal savo pasirinkimą.
palankumo, lengvatų ar para
Lietuvos nepriklausomybė ir va neturėj^°jokių įsipareigos 5 tnokslo erdvėje. Asmenys, tu
Šio mėnesio 26 dieną prezi mos. Lietuvai yra tik vienas
valstybės naujas žydėjimas jimų fondui/tačiau buvo ir yra^ rintys viduriniojo mokslo bai dento rinkimai vyks Rusijoje. kelias*, laiduojantis saugumą
jau visiškai atsiekti, nes yra h* jo narė.
'
gimo pažymėjimą, išduotą vie Jie, be abejo, lietuviams ir — narystė NATO h* apskritai
kitokių balsų aidų, girdimtį
Naujas;-"'"susitarimas leis.', noje valstybėje, turės vienodas Lietuvai, taip pat turės įtakos. kuo greitesnis įsijungimas į
šiandien Lietuvoje, kurie, at vyriausybe; H r Lietuvos ban • teises stoti į aukštąją mokyklą Iš tikrųjų tai labai skirtingas tarptautines Vakarų sąjun
rodo, ilgisi nesenos praeities.
kui, esant ^'tinybei, pasisko ir mokytis kitose Baltijos vals (bent šį kartą) procesas nuo gas.
Algis Rukšėnas, politinių linti iš fon "5-80 mln. doleriu. tybėse. Taip pat bus pripažįs mums įprastojo: yra tik vienas
Kai Lietuvoje prasidės Sei
mokslų
magistras (Illinois Jis taip p; įtvers kelia 100 tami sutartį pasirašiusiose rimtas kandidatas, tad jam
mo
ir savivaldybių rinkimų
mln.
doler
f
Pasaulio
banko
State University), žurnalistas,
valstybėse suteikti moksliniai nereikia dėti daug pastangų,
įkarštis,
tauta turėtų būti
rašytojas, knygų: „Day of Sha- paskolai.
laipsniai. Švietimo ir mokslo nereikia įtikinėti balsuotojų,
1
me" — Simo Kudirkos šuolis į
Svarbia šias Lietuvos vy ministerijos Mokslo ir studijų kad būtent tik jis — geriau ypač atsargi , kad vėl nepa
laisvę, satyra scenai „Posėdis riausybės -"centrinio banko departamento direktorius, vi sias iš geriausių. Tiesa, Vladi- kliūtų į netikėtas pinkles,
pragare", politinio humoro už įsipareigoji "as yra sumažinti ceministras Albertas Žalys mir Putin turi varžovą — kaip nepriklausomybės pra
geležinės uždangos rinkinys metinį defi< &a nuo maždaug 7 mano. kad minėtos sutarties komunistų partijos kandidatą džioje. 0 partijos, pastaruoju
„Is that you laughing, comįgyvendinimas
pasitarnaus Gennadi A. Ziuganov, bet už jį metu besfskaldančios { frakci
rade?" autorius, dalyvavęs lie
Baltijos valstybių vieningos pasisako tik tarp 10 ir 30 proc. jas, grupes ir grupeles, turėtų
tuvių ir amerikiečių žiniask- kas. Šios r. ntys buvo skirtos švietimo erdvės stiprinimui ir
Vakarams Vladimir Putin atsibusti, pamiršti asmeniš
laidoje, International Service „Tėvynės : irsų" radijo pro sudarys sąlygas geresniam vis dar yra mįslė. Iš vienos kas savo vadeivų ambicijas ir
Center direktorius, lietuvių gramai (Cl< eland. OrD Vasa bendradarbiavimui tarpusavy pusės jis kalba apie prez. Jel- bendromis jėgomis dirbti tau
telkinio nuoširdus talkinin- rio 16-osio« *oga.
cin reformų tąsą, net galima tos gerovei.
je.
'EHai

kur pro uždengtų langų plyšius krenta šviesa. Va i k --.•'
tinėjančių žmonių maža; jeigu kas eina, tai su reik: j
lais. Naktis tamsoka, mėnuo slepiasi tarp debesį f
Kiek dar gyvenime tokių vakarų prabėgs ir ką jie m i
lems, ką atneš?..
Aš laukiu Šv. Kalėdų, ramios Vigilijos nakties. Bei'
nelių mišių. Gal žmonių nuotaika prašviesės, jie u,
mirs vargus ir rūpesčius?
Su Kristumi į taiką, skelbs angelų trimitai ir aid; '
skris per platųjį pasaulį šią Šventąją naktį. Taiko
Taip šaukia tūkstančių išbadėjusių, iškamuotų žm
nių širdys. Kaip baisu, kai aplinkui kraujo klanai. 1;
vonai, šūviai ir trenksmai! Dejavimai, dejavimai. d<
jonės... Viešpatie Galingasis, už ką baudi žmoniją0
Mes kalti, mes kalti, mūsų kaltybė...
1941 gruodžio 10. Trečiadienis
Atodrėkis. Šlapia ir slidu. Atsikėliau vėlai, tad sma
kiai skubėjau į gimnaziją. Istorijos niekuomet nem
ku, nes neturiu knygos.
Po pietų buvau literatų susirinkime, atėjo mažai n
rių. Grįžau tamsoje... Grįžau su Irena P. ir Šimeli
Jiedu diskutavo, o aš tylėjau, nes apie nieką nem^
maniau. Irena, sako, daug dirbanti ir jaučiasi laimi'
ga kada neturi laiko. O aš, atvirkščiai, didesnę s a v
gyvenimo dalį pravalgau ir pramiegu. Nieko gero ne
išmokau ir nenuveikiau. Nė kiek nesistengiu tobulinti
savo vidaus, stiprinti dvasią, gyvenu kaip palaida
masė. Tiesiog nesusigaudau savyje. Kiek maža noro

mokytis, koks didelis noras būti mokytai. Neturiu sa
vo pažiūrų, gyvenu kitu nuomonėmis, esu labai nesa
varankiška ir nepastovi. Man rodos, kad niekam ne
galėčiau būti tikra gyvenimo patarėja ir draugė. Man
trūksta nuoširdumo, elegancijos. Artimą galiu mylėti
tik žodžiais. O kur meilingi darbai, švelnumas? Jo nė
ra mano širdyje. Esu kaip žvėriukas.
Antra, nemoku sklandžiai ir įdomiai kalbėti. Mano
kalba — padrika, neaiški, bet, svarbiausia, neturiu ką
pasakyti.
Esu be orientacijos ir sumanumo. Rodos, mano tėvai
padorūs, negirtuokiiai. Svajoju apie kažką, o tas kaž
kas, jeigu mane pažintų, tikrai nusispjautų. Taip ir
bus. Kam aš tikusi? Kad nemoku savęs tvarkyti, nie
kas nekaltas, o tik aš pati. Mano valia — silpna, mano
pastangos netvirtos, blaškaus lyg Genezareto nendrė,
tai į dešine, tai j kairę Taip sunku gyventi be savo
nuomonės, tvirtos valios. Man viso to trūksta, net la
bai trūksta. Jeigu neimsiu savęs šlifuoti, žūsiu, žūsiu ne
juokais. Gana melancholijos'
1 darbą mano jaunos jėgos, j darbą, kaip reikiant tu
riu tvarkyti save. kcįlti savo dvasią, manasis Aš turi
buf i vert.as manęs! Pasisakiau ką norėjau.
..O Viešpatie, padek man. o. Šventosios Dvasios, ne
apleiskite manęs!"
1941 gruodžio 11. Ketvirtadienis
Dabar esu apimta religinės dvasios. Viešpatie, kad

taip visuomet būtų. Ryt žadu eiti išpažinties. Ot kokia
laiminga būčiau, jeigu kas rytą turėčiau' Jėzų savo
širdelėje. Būčiau visiškai kita siela įr kūnu. '' '".'.
Linksmumas, tyrumas ir gerumas tebūnie m*anyje.
Dieve, taip turi būti, eisiu... eisiu prie Tavojo'stalo su
angelais. Kokia laiminga pasijusiu, grįš laimei Valan
da, grįš į mano širdį teisybė, artimo meile. Būsiu nuo
laidi ir darbšti, švelni ir maloni. Aš tvirtai tikiu, Die
ve, kad tu man padėsi, pagelbėsi, sustiprinsi silpnos
mergaitės dvasią- Dabar aš blaškaus' viena lyg pakly
dęs baikštusis paukštelis, nerandu tikslo, nesuprantu
doros. Man be galo sunku, be Tavęs nepakelsiu kovos
ir žūsiu nugalėta. Tikslas yra!!! Gyvenu, kad pasiek
čiau amžinąją laimę, matyčiau Tavo meilingąjį veidą.
O Viešpatie, niekam neleisk griauti maho.VuCių^mano
begalinės laimes, neleisk apsivilti ir tapti GeJiė'žareto
nendre. O dabar laiminga, su Tavimi būsiu dar lai
mingesnė.
Marija, šaukiuos tavęs, stiprink mane, neleisk pra
žūti mano svajonėms, padėk nuo dabar visuomet bend
rauti su Jėzumi, Tavimi ir Angelais.
Mano siela veržiasi pas Tave. Kaip ji prašo: ^Neleisk
sugriauti vilčių!"
Šv. Dvasia, apšviesk mane, pakeisk mahe! Kojiia lai
minga tada užmigsiu ir kelsiuos, darbus aukosiu Tau,
Dieve, Dieve, Tu supranti mane, Tu duosi, tikrai'duosi
man tą malonę! Gyventi... kad būti prie Dieviškojo
stalo po mirties, kaip tai gražu ir šventa.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, 2000 m. kovo 10 d., penktadienis
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„MARGUTIS KAIP FENIKSAS"
Feniksas
— mitologinis
paukštis, atgimstantis iš savo
pelenų. Laikomas amžino atsi
naujinimu, atgimimo simbo
liu. Ši legenda iš Arabijos pa
plito Egipte, vėliau Graikijoje
ir išliko iki mūsų laikų.
Pagalvojus apie Feniksą,
mintyse iškyla ..Margutis",
Antano Vanagaičio
įsteigta
radijo valanda, kuri jau ne
vieną kartą tarsi sudegė, bet
ir vel atgimė. Su kiekvienu
atgimimu po truputį keitėsi jo
pavidalas, lyg naujom plunk
snelėm pasipuošęs, taip, kaip
keičiasi pasaulis ir žmonės.
Nesikeičia tik „Margučio" var
das ir. jau tapęs net nostal
gišku. — signalas.
Už pusmečio naujai atgimu
siam ,..Margučiui" sukaks pen
keri metai. Aišku, jis dabar ki
toks, nei A. Vanagaičio lai
kais, kada buvo visas dėmesys
nukreiptas į „senuosius" atei
vius, džiuginant juos jų pa
mėgtomis dainuškomis, links
minant „Dedytes ir tetytes"
juokingais vaizdeliais, „Dzimdzi Drimzdi" vodeviliais ir
pan.
Tąsyk Lietuva buvo laisva,
nepriklausoma, buvo net įs
teigusi Draugiją užsienio lie
tuviams remti (1931-1940),
kuri rėmė ir JAV gyvenančius
lietuvius. Tad Vanagaičio di
džiausias tikslas buvo palai
kyti Amerikoje lietuvybę ir ne
leisti tautiečiams pamiršti
tėvynės.
Naujųjų po antrojo karo at
vykusiųjų banga kūrėsi savo
sudarytoj aplinkoj, nes dauge
lio patirtis ir išeitas mokslas
jau skyrėsi nuo pirmųjų. Vis
dėlto neteisu sakyti, kad visi
„senieji" Amerikos lietuviai
buvo mažai raštingi. Iškilios
didelės asmenybės kaip Pet
ras ir Juzė Daužvardžiai, An
tanas ir Marija Rudžiai, Anta
nas Olis, Juozas Bačiūnas,
„Draugo" ir „Naujienų" redak
toriai, kunigai ir daug kitų
vien Čikagoje, buvo Lietuvos
ambasadoriai, rūpinosi čia
esančių tautiečių Jietuviška
kultūra, steigdami ir palaiky
dami įvairias organizacijas,
parapijas, visur ir visada ame
rikiečių tarpe primindami Lie
tuvos vardą.
Su šiais patriotais naujieji
..DP" greit surado bendrą kal
bą, bendrus siekius, Lietuvai
patekus į grobuonio nasrus.
Neilgai trukus ir į „Margu
čio" programas įsijungė nau
jieji, pamažu keisdami pro
gramų
turinį,
pratindami
klausytojus prie rimtesnių
pašnekesių. įvesdami naujus
poskyrius. Dabar visiems rū
pėjo pavergta Lietuva, jos lais
vinimo pastangos. „Margutis"
radijo bangomis teikė žinias
apie tėvynės būklę, reagavo į
visus joje skaudžius įvykius,
telkė vienybėn čia esančius.
Tačiau žmonės miršta, žūva
automobilių nelaimėse, pa

vargsta, pasensta... „Margu
čiui" teko visa tai išgyventi ir
kelis kartus nutilti. Vis dėlto
jis, kaip tas Feniksas, naujai
prisikeldavo, naujais balsais
prabildavo.
Prieš
penkerius
metus
„Margutis" pateko neišbrendamon krizėn. Susidarius di
džiulei skolai radijo stočiai,
užgeso seniausioji Amerikoj
lietuviška laida. Kurį laiką
klausytojai atsidūrė nykioj
tuštumoj.
Pagalbon atskubėjęs Valdas
Adamkus sukvietė įvairių or
ganizacijų atstovus ir visų
bendru pritarimu greit buvo
vėl prikeltas „Margutis", da
bar pavadintas „Margučiu II",
nes už pirmojo skolas neturė
ta lėšų jas išlyginti. Įsisteigė
taryba ir valdyba, greitai
įrengta nauja studija, supirk
ta gera aparatūra, pasamdyti
laidų vedėjai. Viską reikėjo
pradėti naujai, nes „palikimo"
tik dalis atgauta.
Brangus išeivijos archyvas,
pradėtas rinkti A. Vanagaičio,
vėliau gražiai tvarkomas jau
nuolio Audriaus Regio, rastas
sujauktas, išbarstytas, mag
netofono juostelės ir kasetės
daugiausia be dėžučių, užra
šų, datų, paskendusios dulkė
se, suglamžytos... Senųjų lai
kų raštai, spauda, vertingi už
rašai ir kt. archyvinė medžia
ga — suversta, supainiota...
Mažoj studijoj nebuvo vietos
visa tai laikyti, todėl laikinai
viską priėmė Pasaulio lietuvių
centras Lemonte, rūsyje, po
bažnyčia. Ilgai ten laikyti ne
buvo įmanoma, nes klimato
sąlygos grėsė juostelių garsų
išnykimu, o priešgaisrinė ap
sauga reikalavo kuo greičiau
viską pašalinti. Visa tai iš
gelbėjo PLB ir Viktoro Kučo
pastangomis perduota Lietu
vos archyvui, kurio direkto
rius V. Grigoraitis mus už
tikrino, kad archyvas Lietu
voje saugomas ir tvarkomas.
Dabar girdime priekaištų,
kodėl viską atidavėm, kad nie
ko nepasilikom. Ne visai taip.
Keletą metų man teko atsta
tinėti juostelių turinį, atspėti
balsus, atkurti datas, lipdyti
sutrūkinėjusias
juosteles.
Nustebino taupymo stoka.
Magnetofono ritėse rasta 1/3
ar net 1/4 įrašo, o toliau —
tuščia. Teko išmesti mylių my
lias tuščių juostelių ir iš 4-ių
ar 5-ių ričių sujungti į vieną...
Mums naudotinus ir svarbius
žmonių balsus bei programas
į kasetes
perrašė, pirmiau
juosteles išvalęs, Kazys Šab
levičius. Šioji medžiaga dabar
saugojama „Margučio IV stu
dijoje.
Už pagalbą archyvus tvar
kant bei padedant atkurti bal
sus, tariam nuoširdų ačiū Gintrai Narienei, Marijai Paškevičienei, Irenai Virkau, Vytau
tui Juodkai, Pilypui Naručiui
ir kitiems, mažiau ar daugiau

Antanas Vanagaiti* — musikaa, rato paikuti]* gaidą Vi
programai '„Margutis", 1 M 9 m. kova* - yirealU)
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Š.m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos ambasadorius Stas> Sakalauskas buvo pakviestas į Sbenandoah universitetą (Winchester, VA), kur susitiko su u-to tarptautiniu -kyrių direktoriais, kūne norėtų išvystyti studentų
bei profesūros mainus tarp Shenandoah u-to ir universitet Lietuvoje. Iš kaires: miesto meras Jordan Harding,
Ispanijos amb. Ojeda, dekanas Stanley Harrison, LBVRjs: igos dir. Audronė Pakštienė, dekanė Catherine Tisinger, viceprez. akademiniams reikalams dr. Joel Stegall imb. S. Sakalauskas, ambasados pirmoji sekretorė
Rita Kazragienė.
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užpildo pajamų mokesčių
formas. (Accounting Tax
Services). Pageidaujant,
atvyksta į namus.

bendravo ir įvairiais būdais
M M * laan ptfvajai!
stengėsi jiems padėti įsikurti.
Reikia 200 asmenų. Galima uMufcti virš
-Dabar Amerikon jau atplau
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
$1000 į savaitę. Darbas pirmd.-ielid.
Sekmd. dubli neprivaloma. Patirtu nefaūbna.
kė naujausia Lietuvos išeivių
Kai po Antrojo pasaulinio
Jau 1909 metais išėjo popu
Raki* mokėti liek tiek angliškai, turėti savo
banga. Jų dauguma turi profe
auto. Dirbama grupėmis po 2-3 asm. Tik
karo Amerikos krantus pasie liariojo •JOraugo" dienraščio
gyvenamuose namuose, ne dantoraiiiuose
sijas, greitai gavo darbus, bet
kė tremtinių stovyklose kelis pirmas numeris, tei „Draugas"
Atvykite Šiandien ir pradekite darbą kovo 1
tuo pačiu metu įsteigė savo
d. TtL *3a.724-97M, 19t» Universiry
beviltiškus metus gyvenę be neseniai atšventė savo iškil
Lašt, Uait F, La* Oaftta Iki Yacklty,
klubus ir organizacijas, veng
namiai pabėgėliai, savo tėvy mingą jubiliejų. , i ; 9 6 metais
aaflait | pianai U Ohfe; tada | rytus M
dami lankytis tradiciniuose
Acaatay; kabia ĮMUabtiatlyUae.
nę praradę, bėgdami nuo so Pennsylvanijoje bu o išleistas
lietuvių renginiuose, tačiau
vietinės okupacijos siaubo, tai „Darbininko" savaitraštis, o
senesnieji atvykėliai juos rė prisideda prie Lietuvos mo
atvykimas į tolimą ir išsvajotą vėliau pasirodė ir, kiti spaudos
mė, lankėsi jų gegužinėse ir kyklų ir metodikos patobulini
Ameriką buvo jų troškimų įgy leidiniai. Nors nebavo lengva,
stengėsi bendrauti. Kodėl da mo, o šalpos telkimas nuolat
vendinimas. Bet kaip visa tai bet priaugančios lartos sten
bar atsirado spraga tarp dvie didėja.
įvyko? Tą palengvino Ameri gėsi siekti mokslo, tai buvo ir
jų imigracijos bangų? Juk ne
Kokie dvasinės filosofijos
kos Kongreso nutarimas iš kas rašo, ir kas organizuoja.
, . _ , .
paslaptis, kiek energijos ir skirtumai beegzistuotų, atsi
leisti išvietintiems asmenims
įsisteigė savišalp*- fondai u*. p a s t a n g u senesnieji ateiviai žvelgiant į tai, kad ištisa eilė
priimti įstatymą, tačiau jame gyvybės
draudimu rganizacip'adėjo kovoje už atstatymą gentkarčių Lietuvoje buvo
buvo numatytos tam tikros jos.
Lietuvos
nepriklausomybės. nuodyjama sovietiškos filosofi
griežtos sąlygos. Visų pirma,
1948-1949 metu, laikotarpyje
būsimieji atvykėliai privalo Amerikos krante- pasiekė Lietuvai išsilaisvinus, finan jos dvasia, tačiau visi esame
gauti notaro patvirtintą Ame tūkstančiai buvusi „dypukų" siškai ir morališkai ją remia vienos tautos vaikai su ben
rikos piliečio pažymėjimą, ku lietuvių, atvykusiu su Ameri Amerikos lietuviai, šalia lab dromis šaknimis, garbinga ir
riame užtikrinama, kad jie ne koje rastų giminia ar labda daringo BALFo net įsisteigusi sena istorija, todėl, anot* tau
taps mokesčių mokėtojams ringų organizacijų pagalba. labai vertinga pedagogų orga tos himno žodžių: „Vardan tos
našta, nebus reikalingi pašal Mano mamytė su R-sute atvy nizacija A.P.P.L.E., kuri labai Lietuvos vienybė težydi"!
pos, bet turės užtikrintą pas ko artimų bičiuliu dėka, kurie
togę ir garantuotą darbą. turėjo Amerikoje giminaičius.
Amerikoje jau nuo seno gyve Mano vyras ir ai tapome jo
no didokas skaičius lietuvių, tėvo seserų globotiniais maža
STENGSIS LIETUVIAMS RASTI
kurie bėgo nuo caro budelių ir me angliakasių miestelyje.
DARBŲ UŽSIENYJE
kariuomenėn šaukimo, plaukė Mamytės skatinami, persikė
laivais, ne visada legaliai pa lėme į Clevelandą. Nebuvo - Socialinės apsaugos ir darbo bo žinybos Centrinė įdarbi
siekdami Amerikos krantus. lengva rasti butą^ nes turė ministerija nori, kad kuo dau nimo tarpininkavimo tarnyba.
Dauguma gavo sunkius dar jome dukrelę, o nuomų skel giau Lietuvos piliečių galėtų
Anot R. Kairelio, sąlygas,
bus anglių kasyklose, Čikagos bimuose buvo pabrėžiama, laikinai įsidarbinti užsienyje. kuriomis lietuviai priimami
skerdyklose, tačiau tuo pačiu kad nenorima nuomoti „su Tuo tikslu numatoma rengti stažuotis Vokietijoje, nustato
metu, kiek jėgos ir ištekliai vaikais". Kurį laiką buvome pasiūlymus kai kurioms Euro Vokietija. „Visais atvejais, net
leido, jie siekė mokslo ir pra prisiglaudę pas jau Cleve- pos Sąjungos valstybėms dėl ir tais, kai stažuotojai patys
dėjo Amerikos lietuvių švieti lande įsikūrusius draugus. dvišalių susitarimų šioje sri susiranda darbdavius, galu
mą.
tinį sprendimą dėl stažuotojų
Vyrui gavus darbą automobi tyje.
Seimo kancleris Jurgis Raz įdarbinimo priima Vokietijos
lių parduotuvėje, aš pradėjau
dirbti banke, o mamytė globo ma, gavęs Lietuvos ūkininkų Centrinė įdarbinimo tarpinin
prisidėjusiems.
kavimo tarnyba", rašoma R.
Liko dar neatgautos iš buvu jo dukrelę, kol padaliau sura sąjungos Klaipėdos skyriaus
Kairelio rašte.
narių
skundą
dėl
Lietuvos
dome
butą
pas
senesnės
atei
sio ..Margučio" laidų vedėjo,
R. Kairelio teigimu, Vokieti
Respublikinės
darbo
biržos
vių
kartos
lietuvį
pradedant nuo A. Vanagaičio
jos
Centrinė įdarbinimo tarpi
(LRDB)
vadovų
trukdymų
Lie
laikų, nuotraukos, istorinis
Lietuviškose parapijose įsi
ninkavimo
tarnyba nepriėmė
tuvos
piliečiams
išvykti
dirbti
paties A. Vanagaičio rašoma steigė lituanistines mokyklos,
sis stalas ir nežinia kiek kny atsikūrė skautai r ateitinin į Vokietiją, kreipėsi į socia ir grąžino išsiųstus Klaipėdos
gų, raštų, juostelių, kasečių ir kai bei studentų korporacijos. linės apsaugos ir darbo mi ūkininkų dokumentus, kadan
gi jie neatitiko keliamų reika
pan., nes perdavimas vyko be Lankydamiesi
lietuviškuose nistrę Ireną Degutienę, pra
lavimų. Be to, ši tarnyba ne
jokio sąrašo ar ataskaitos.
renginiuose ir parapijose, tu šydamas atkreipti dėmesį į šią
pripažino žemės ūkio ben
problemą.
Dabar ,.Margutis II" atsiga rėjome progą su>ipažinti su
47 Ūkininkų sąjungos narių drovės „Tauralaukio šiltnamių
vęs, vėl lyg iš pelenų pakilęs, jau seniai Amerikon atvyku
be skolų, ir tai skelbimų, rė siais ir įsikūrusiais lietuviais. pasirašytame rašte teigiama, kombinatas" išduotų kvalifi
mėjų, klausytojų pagalbos dė Nuostabiai malonūs, paslau jog ūkininkai lankė specialius kacijos pažymėjimų.
Pasak socialinės apsaugos ir
ka. Šiuo metu jis itin reikalin gūs ir draugiški buvo Karpiai. kursus, kuriuose įsigijo Taudarbo
viceministro, minėto
ralaukio
šiltnamių
kombinato
gas, neskaitant pačių naujau Žurnalistas ir raštojas Kazys
sių žinių iš Lietuvos perdavi Karpius buvo vienas iš pir daržininko-sodininko kvalifi Lietuvos ir Vokietijos vyriau
mo. Pakrikus Čikagos paštui, mųjų „Dirvos" redaktorių. Jie kaciją ir „laukdami kombinato sybių susitarimo pažeidimas
vienintelis
svarbių
mums du skolino pinigus naujai at reorganizavimo 2001 metais, yra neteisėtas sutarčių suda
įvykių bei renginių teikėjas vykusiems, kad pajėgtų įsigyti be LRDB pagalbos, sudarė rymas už atlyginimą, kuriam
su
Vokietijos tarpininkavo Klaipėdos akcine
dienraštis „Draugas", ypač nuosavus namelius ir visoke kontraktus
priemiesčiuose, vėluojasi. Be riopais būdais rėmė jų veiklą. ūkiais dėl kvalifikacijos kėli bendrovė „Pramonės ir verslo
centras". Tai taip pat sukėlė
„Margučio II" praleistumėm Naujai atvykusius globojo ju mo ir įgūdžių įgijimo".
neigiamą Vokietijos Centrinės
'
Ūkininkai
skundžiasi,
kad,
savo draugų ar pažįstamų lai velyras Šamas, draugiška pa
tarpininkavimo
dotuves, įvairius minėjimus, galba pasižymėjo Miščikai ir susitvarkę dokumentus, reika įdarbinimo
kultūrinius renginius, sporto daugelis kitų. Senosios kartos lingus darbo leidimui Vokie tarnybos reakriją.
naujienas ir pan.
Socialinės apsaugos ir darbo
žymus Amerikos lietuvių vei tijoje gauti, turėjo laikyti
vokiečių
kalbos
egzaminą
ministerijos
specialistų nuo
Klausytojai pageidauja vi kėjas ir patriotas, diplomuotas
LRDB,
nors,
pasak
jų,
„darb
mone,
įgijus
valstybės pri
chemikas
Pijus
Ziūrys
rašė
sos valandos programos, ku
daviai
sutiko
tobulinti
mūsų
pažintus
kvalifikacijos
pažy
spaudoje
ir
1938
metais
buvo
riai, deja, lėšų neužtenka. Ne
vokiečių
kalbos
žinias
darbo
mėjimus
ir
gavus
reikalingą
Lietuvos
vyriausybės
apdova
sinori dar šaukti SOS, todėl
vokiečių kalbos žinių įver
tenka ruošti pobūvius, koncer-' notas Gedimino ordinu. Jo metu".
erdvus
ir
ištaigingas
namas
tus, pokylius, kurių likutis pa
Socialinės apsaugos ir darbo tinimą, Ūkininkų sąjungos
Erie ežero pakrantėje buvo viceministro Rimanto Kairelio Klaipėdos rajono skyriaus na
pildo kasą.
Šių metų balandžio 9 d. 4 nuolatinė susitikimų vieta su pasirašytame rašte Seimo rių dokumentai galėtų boti
vai. p.p. „Margutis II" kviečia vaišėmis ir dainomis. Dantų kancleriui pabrėžiama, kad išsiųsti į Vokietijos Centrine
visus lietuvius į metinę vaka gydytojo Tamošaičio sodyboje Lietuvos piliečių stažuotės Vo įdarbinimo
tarpininkavimo
rienę, kurioje su nauja ir įdo vyko naujųjų ateivių literatū kietijoje vyriausybių 1993 m. tarnybą, nenurodant konkre
mia programa pasirodys jau ros vakarai ir linksmos gegu pasirašytu susitarumu dėl sta čių darbdavių.
nasis Čikagos teatras „Žalt žinės. Senųjų ateivių namuose žuotojų įdarbinimo jų specia
Ministerija taip pat pabrėžia
vykslė". Jūsų atvykimas bus susidraugavo abiejų imigraci lybės bei kalbos žinioms gilin norinti, jog kuo daugiau Lietu
didžiulė parama „Margučio jos bangų atvykėliai. Žodžiu, ti, už šio susitarimo vykdymą vos piliečių galėtų laikinai
senieji ateiviai naujuosius pri
II" gyvastingumui.
Lietuvoje atsakinga LRDB, įsidarbinti užsienyje, tačiau
D a l i a S r u o g a itė ėmė vaišingai, su jais artimai Vokietijoje — Federalinės dar esant aukštam nedarbo lygiui

CREIT PARDUODA
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RIMAS LSTANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida
KMECK REALIOM

7922 8.PiiaaU Rd.
. 4365 S-Archar Ava.

DANUTĖ MAYER
773-284-1000
jei nofaeperguoe ar ps^a nemuš
kreipkitės į Danute) Mayar. Ji
profesionaliai, sažHngeJ ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas
veltui.
WiadowWashersNe«ded!
40,000 per year. We need 100 crewt.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's tkense and tiaaspoftthoo Mušt befluentin Enghsh.
LA.McMalMkaWlDdo^Waa&BŠ.
T a MS-S2t-«lS5.

MANTENANCE
Looking for exp'd. person to handle 12 small apt. bldgs. in Lake
View area. Mušt be exp.'d in doing minor repairs (plumbing &
ekctr.). Mušt be able to speak &
understand EngJish, Pamenant job
w/exellent pay. 773-*29-9276.

DAUGĖJA VARGŠŲ
Kaip praneša Elta (vasario
29 d.), mažėjant šeimų paja
moms, mažėja ir vidutiniokais
save laikančių gyventoji) slu
oksnis, tačiau daugėja save
priskiriančių vargšams.
Maždaug 1.5 proc. Lietuvos
žmonių laiko save pasiturin
čiais, o vargšais ir visiškais
vargšais prisipažįsta esantys
beveik trečdalis apklaustųjų,
dalyvavusių Statistikos depar
tamento namų ūkių tyrime.
Lyginant praėjusių metų
trečiojo ir ketvirtojo ketvirčio
apklausos rezultatus, viduti
niokų klasė sumažėjo nuo 70.4
iki 66.4 proc., o vargšais prisipažįstančių žmonių skaičius
išaugo nuo 26.1 iki 30.2 pro
cento.
Nė vienas gyventojas nepri
sipažino, kad jo gyvenimas bū
tų labai pagerėjęs, tačiau 4.4
proc. įsitikinę, kad jis pagerė
jo.
Labai pablogėjo gyvenimas
4 proc. apklaustųjų, o pablo
gėjo net 47.8 proc. žmonių. Tai
10 proc. daugiau, nei buvo tre
čiajame praėjusių metų ket
virtyje.
Mažiau kaip pusei — 43.8
proc. — apklausos dalyvių gy
venimas nepasikeitė.
Per mėnesį vienam namų
ūkio nariui ketvirtąjį praėju
sių metų ketvirti vidutiniškai
teko 431.6 lito pajamų arba,
palyginti su trečiuoju ketvir
čiu, dešimt litų mažiau. Ta
čiau šios pajamos namų ūkių
nariams atrodo aiškiai per
mažos.
Pakankama suma viduti
niškam gyvenimui laikoma
743.4 lito vienam žmogui. Ab
soliučiai minimalia suma, bū
tina išgyvenimui,
laikoma
363.2 lito per mėnesį.
ES valstybėse kiekviena val
stybė gina savo darbo rinką
nuo užsienio darbo jėgos ir kol
kas nepageidauja įsileisti di
desnio pageidaujančių dirbti
skaičiaus.
„Pakvietus Lietuvą dery
boms dėl narystės ES, tikslin
ga ieškoti naujų galimybių
Lietuvos piliečiams įsidarbinti
užsienyje. Todėl Socialinės ap
saugos ir darbo ministerija
numato inicijuoti pasiūlymus
kai kurioms ES narėms bei
busimoms narėms
dėl dvi
šalių susitarimų šioje srityje",
rašoma ministerijos rašte. BNS

LAIŠKAI IR
BRĘSTA DEMOKRATINĖ
DVASIA
Lietuvos panoramos progra
moje, š.m. Vasario 16-sios pro
ga, teko matyti LR prezidentą
Valdą Adamkų, dalinant me
dalius. Buvusi disidente ir są
žinės kalinė ses. Nijolė Sadunaitė nekviesta prisiartino
prie prezidento ir pertraukė
iškilmių eigą, protestuodama,
kad apdovanojami ir buvę
KGB agentai. Tas man pri• minė kitą įvykį iš ne taip toli
mos praeities.
»
Ruošiant a.a. tėvo, dipl. feis.
Antano Ragausko (tytuvėniškio), išeivyos spaudoje pasi
rodžiusius straipsnius, norint
išleisti juos viename rinkinyje,
užtikau („Naujienos", 1953.09.
12) straipsnį, aprašantį įvyku
sį atsitikimą Kauno teatre
• 3-iajame praeito šimtmečio
dešimtmetyje.
Vaidinimo pertraukos metu
kan. Tumas-Vaižgantas dide
lės minios akivaizdoje kreipėsi
- į prezidento ložėje esantį tuo
metinį LR prezidentą Alek
sandrą Stulginskį su pridera
ma pagarba. Kan. Tumui vos
ištarus keletą žodžių ir pa
prašius prezidentą paleisti
Antaną Smetoną iš Kauno
kalėjimo, tuoj pašoko iš savo
vietos Kauno miesto ir apskri
ties karo komendantas ir su
šuko kun. Tumui: „Draudžiu
kalbėti!" Kartu pašoko iš vie
tos ir Kauno m. apskrities
viršininkas, prisistatė prie
kan. Tumo policija, bet tuoj
•pat juos visus apsupo didelė
žmonių minia, pasiruošusi pa
stoti policijai kelią. Buvo jam
surašytas policijos protokolas
už viešosios tvarkos griovimą.
Tuomi tas triukšmas pasibai"Ndrs abiejų atsitikimų vei
kėjai yra dvasininkai, tačiau
tie įvykiai skiriasi jau vien
tuo,, kad dabar nebuvo jokių
' komendantų ir viršiitinkų, ne
matėme nei „komisarų". Šiuo
laikinis prezidentas palydėjo
ses. Sadūnaitę kėdės link, pa
ėmęs ją už parankės, be toli
mesnių pasekmių.
Iš to sprendžiu, laikui bė
gant, Lietuvoje keičiasi tarp
žmonių santykiai į toleranciją
ir bręsta demokratinė dvasia.
Leonidas Ragas
Itasca, IL
HIMNUS GIEDU ŠIRDIMI
Visiškai pritariu dr. Leonido
Rago mintims, pareikštoms
2000 m. vasario 22 d. „Drau
ge" dėl JAV himno giedojimo.
Neužmiršiu, kai nepriklauso
mybės metais, mažas būda
mas, su vaikiška kepurėle ant
galvos, stovėjau Kauno Karo
mu«iejaus sodelyje, skambant

DRAUGAS, 2000 m. kovo 10 d., penktadienis

NUOMONĖS

Mielam Vyrui

Lietuvos himnui ir šalia buvu
si mergina davė man pastabą,
kad nusiimčiau kepurę. Dabar
Čia, Čikagoje, į kurią atvykau
prieš 10 m. kai kurie draugai
šaiposi iš manęs, kad aš atsi
stoju, skambant JAV himnui.
Tegul. Aš ir toliau taip dary
siu ir gerbsiu šalies, kurioje
gyvenu, himną, kaip ir savo
tėvynės himną. Kadangi nesu
giesmininkas, abu himnus gie
du širdimi.
Rimantas Juozas
Sabataitis
Chicago, II

A. t A.
ADOLFUI ARMALIUI
mirus, žmonai GENEI, seserims, artimiesiems bei
draugams reiškiame gilią užuojautą.
Buvę Pabaltijo universiteto kolegos

A. t A.
JONUI PILMONUI

NEPATATKAUKIME
SVETIMYBĖMS
Nors jau daug buvo rašyta
apie grynos lietuvių kalbos
išlaikymą išeivijos spaudoje,
ją beskaitant vis dar nemalo
niai nuteikia kai kurios nepa
geidaujamos
keistenybės.
Prieš kiek lr.iko, šiame dien
raštyje buvo paskelbta, kad
„salėje visos vietos buvo greit
okupuotos", o vėliau skaitėme,
kad į šokių pamokas bus pri
imamas „limituotas dalyvių
skaičius". Arba vėl, sporto
skiltyse puikuojasi tokios lie
tuvių kalbos „puošmenos": „są
moningai traumavo", „trau
muota galva". Ar žodžiai
„užimtos", „ribotas", „sužeidė"
„sužeista" jau tapo bereikš
miai? Gal čia tik neapsižiūrė
jimas ar paprasčiausiai nuovo
kos stoka? Kaip bebūtų, toks
pataikavimas lengvai išven
giamoms svetimybėms išeivi
jos spaudai garbės nedaro.
V y t a u t a s Matonis
Cleveland Heights, OH
NEAIŠKU, KO IŠMOKSTA?
Skaitant Danutės Bindokienės vedamąjį „Pradėkime nuo
mokytojų", kyla klausimas, ką
duoda A.P.P.L.E. kursai mo
kytojoms? Skaitant Amerikos
spaudą, ypač prieš rinkimus,
kur nuolatos kandidatai į
aukštas Amerikos valdžios
vietas kalba apie mokyklas.
Visi žada ką nors gera padary
ti švietimui. Toje pačioje spau
doje taip pat rasime, kad Ame
rikos mokyklos išleidžia „be
raščius" į komplikuotą gyve
nimą. Paskutiniais laikais mo
kyklos virto kovos ir apsigyni
mo tvirtovėmis.
Laikas nuo laiko taip pat
skaitome lietuviškuose laik'raščiuose, kad naujai atvykę
mokiniai iš Lietuvos, nors ne
mokėdami gerai angliškai, iš
siskiria iš vietinių mokinių ir
daug kartų patenka į geriau
sių mokinių grupę. Išeitų, kad
Lietuvos mokyklose mokslas
yra aukštai pastatytas.
Danutė Bindokienė rašė,
kad
„vienas
pagrindinių

Amžinam Poilsiui iškeliavus, nuoširdžią užuojautą
reiškiame jo seseriai EMAI ŽOBRIENEI, mūsų
valdybos narei, ir visai jo šeimai.
Čikagos Mažosios Lietuvos
lietuvių draugijos valdyba
Jauniausieji lietuviukai, busimieji lit. mokyklų moksleiviai, o dabar tik Pipirų ratelio lankytojai, prasmingai
leidžia laiką Pasaulio lietuvių centre. U kaires: Lukas Kubilius, Lilija Kelpšienė, Adomas Kelpša, Aleksas Ku
bilius ir Aleksija Kelpšaitė.

A.P.P.L.E. bendrijos tikslų bu tvarkingai veikti penkeriopi dinų dar kiek liko, pasiūlė ap
vo, mažinti tarpeklį tarp Rytų žmonių sambūriai: tai šeima dovanoti ir tuos, kurie stipriai
ir Vakarų: nuvežti į Lietuvą su iš jų sudėta tauta; tai mo pasidarbavo brandaus komu
mokytojų, kad jie pasidalintų kykla, tai šventovė su jos vie nizmo įtvirtinimui Lietuvoje.
informacija, metodika ir apsk nuolynais ir klebonijom, tai Buvo parinkti du iš pačių ak
ritai vakarietiška pasaulėžiū ligoninė ir vyriausybė su vi tyviausių: Kazimiera Pruns
ra". Ar Lietuvos mokiniams sais jos padaliniais.
kienė ir Marijonas Misiukonis
amerikietiškas — laisvas pasi Aišku, pirmiausia mes patys (Tik gaila, kad jie pamiršo
rinkimas, neapibrėžtas laisvas ir pačios vispusiškai suvei taip pat labai uolų komunistų
elgesys yra naudingas Lietu kime: kunti, protu ir asme bendradarbį Rolandą Paviliovai — didelis klaustukas? Lie nybe susitvarkykime, tik tada nį). L: tuvos teismas 1992 m.
tuva, nors ir yra maža žmonių pajėgsime nesinuodyti viso- pripažino, kad Kazimiera
skaičiumi, bet pasaulyje yra skiais nuodais, sveikai maitin- Prunskienė sovietmečiu akty
žinoma, kaip gabi tauta. Šitas tis, su poilsiui pertraukomis viai bendradarbiavo su KGB,
lygis pasiektas tik per mokyk darbuotis ir kiekvienam — prisidengusi „Šatrijos" slapy
kiekvienai reikale visa jėga vardžiu, o buvęs KGB karinin
las.
kas Marijonas Misiukonis, pa
Reikia sutikti su Danutės talkinti.
Laimingi ir laimingos sulau gal Seimo narių pareiškimą,
Bindokienės galvojimu, kur
rašoma, kad: „Gal didžiausias kėm Kristaus gimimo trečio keliasdešimt metų dirbo oku
priekaištas, kokį galima šiai tūkstantmečio metinių. Jį pacinio režimo represinėse
bendrijai (AJ».P.L.E.) padary stengiamės pagerbti — pagar struktūrose, dalyvavo dauge
ti, yra informacijos stoka". Ne binti įvairiopai, kartais net lyje baudžiamųjų bei kovos su
užtenka parašyti, kad buvo neleistinai, kaip dabar mėgina partizanais akcijų, taip pat
suruošti kursai, nenurodant kai kurie mūsiškiai elgtis: paskutinio Lietuvos partizano
naudingumo pačiam mokiniui. vien maldomis Jį pagarbinti, o Antano Kraujelio sunaikinimo
Mano laikais buvo visokių mo apie reikiairius darbus nė mur operacijoje. Nepaisant drąsios
kytojų, kurie turėjo visokerio mur neužsiminti. O Kristus kovotojos prieš komunizmą,
pą mokymo metodiką ir būdus tokias maldas be gerų darbų Nijolės Sadūnaitės pareikšto
prieiti prie mokinių. Reikia laiko cirku,; kurį dabar mes griežto protesto, Gedimino or
rūpintis, kad nuvažiavę moky net šventyklose praktikuojam: dinais vis tiek buvo apdovano
tojai iš Amerikos, nepaskleis- mes Romon / skrendam, kada ti minėti du asmenys.
tų per didelio laisvumo moki čia savose šventovėse Kristus
Po šio įvykio peršasi visai
nių ir mokytojų tarpe, ką pa mūsų laukia nesulaukdamas.
logiška išvada, kad nebūtų
stebime daugelyje Amerikos
Juk tik tikintieji per visus diskriminacijos, tai gal prezi
mokyklų.
amžius pildė didžiausius pra dentūra turėtų ordinais apdo
Antanas Paužuolis sikaltimus: kovojo su musul vanoti ir daugiausia nusipel
Chicago, IL monais, žydais ir tarpusavyje. niusius komunizmo įtvirtini
Todėl dabar visi su visais tai- mui Lietuvoje Antaną Snieč
kinkimės — tik tada Kristaus kų ir Mečislovą Gedvilą, nors
KAI MEDITACIJA
gimtadienį teisingai be prie ir po mirties.
PAVERČIAMA CIRKU
kaištų atšvešime.
Kalbant rimtai, reikia pa
Meditaciją — maldą šian
Todėl dabar su Kristumi ei stebėti, kad net 47 Seimo na
dienė medicina laiko viena gy kime į Lietuvos kaimą, į sa riai pasirašė pareiškimą, kuri
domųjų priemonių, kai ji tin manotą gryčią ir ten pavalgy ame ordino įteikimas M. Mikamai atliekama. Už tai rei dinkime alkaną senelį, apau siukoniui vertinamas, kaip
kiamai medituoti — melstis kime basą vaikelį ir įteikime spjūvis į veidą tiems, kurie
tinka tiek bedieviui, tiek ti jam su kuo ir ant ko rašyti. O nenulenkė galvos okupantui.
kinčiajam.
Kyla klausimas, ar prezi
į Marąuettž' Parko šventovę
Čia gyvenant, mano ir kiek kviečiami eiltime tik tada, kai dentas nepagalvojo, kad po
vieno bei kiekvienos svarbiau-' bus suplariotas po trumpų šios tragikomedijos, Lietuvai
šias tikslas yra ne kas kitas, o pamaldų paiipylimas po visą nusipelnę, garbingi asmenys,
tik normaliu žmogumi tapi parapiją vi-ų maldininkų ir nenorėdami būti sulyginti su
mas, kas reiškia pajėgumą, maldininkii: teikti pagalbą anais dviem, gali tų ordinų ne
dorai gyvenant nekenkti sau, reikalingieirk visiems ir vi priimti, kaip yra buvę prie
kitam ir aplinkai; tas dar reiš soms, įskaitant pagalbą sušilti Brazausko, ar net juos grąžin
kia atsidavimą svarbesniems naujai atvyltusioms šeimoms ti. Verta pagalvoti, Jūsų Eks
negu vien savo reikalams. Tik ir pavieniai" i asmenims.
celencija!
jr^yg Barimas
tokio žmogaus trokšte trokšta
Jonas Adomavičius, M.D.
Ormond Beach, FL
ši žemė, laukte laukia tenykš
Chicago, IL
tis dangus. Todėl visi ir visos
ORDNAS VIETOJ
taip darbuokimės, idant kuo
* JAV gaiviųjų gėrimų
KALĖJIMO
daugiau ir kuo greičiau mūsų
firma „Pepsi-Cola General
tarpe tokių žmonių atsirastų; Vasario l,;-tos proga prezi Bottlers", pasitelkusi dviejų
tada juos išmokslinus į atsa dentas Valdas Adamkus labai didžiausių alaus bendrovių
kingas vietas išsirinksime ir dosniai (per 70) apdovanojo or produkciją platinantį Jungtinį
žmoniškai normalų gyvenimą dinais Lietuvai nusipelniusius alaus centrą (JAC), konkuruo
visi ir visos užsitikrinsime.
asmenis. Btt labai išmintingi ja su kita tokią produkciją
Tokios gerovės atsiradimui jo patarėjai (jų ten yra visas platinančia „The Coca-Cola
mūsų tarpe turi vieningai ir spiečius), pamatę, kad tų or Company" Lietuvoje.
< Eita i

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

-JEJT Mutual Ftdcral Savings and Loan
Assoclatiofi of Chicago
2212 W«t Cennak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747
Cadmir GOham, Piesidett

Lietuves mokytojos lit. mokyklų konferencijoje, ruoštoje JAV LB Švietimo
tarybos vasario 27 d Pasaulio lietuvių centre, I/emontr Vilija Nasvytyte
Klimienė (kairėjei ir Vida Brazaityte Nuotr Viktoro Kučo

A l a g n ir ApyUnkm Lktuvtanu Dtugtau Kaip 91 Metus
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PADĖKA
mūsų brangus Tėvelis, Uošvis, Senelis ir Prosenelis

A. t A.
EDMUNDAS KORZONAS
Viešpaties pašauktas mirė 2000 m. sausio 8 d. Palaidotas
sausio 12 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems šermenyse
ir laidotuvėse, pareiškusiems mums užuojautą žodžiu,
laiškais ar per spaudą. Ačiū už gražias gėles, šv. Mišių
aukas ir už ypatingai dosnias aukas Vydūno fondui
Tėvelio atminimui.
Mūsų ypatinga padėka tiems, mums nežinomiems
asmenims, kurie buvo su Tėveliu ir padėjo jam jo nelaimės
valandoje.
Dėkojame kun. A. Paliokui už suteiktą Tėveliui paskutinį
sakramentą, už maldas šermenų metu. už laidotuvių šv.
Mišias ir palydėjimą j kapines.
Ačiū Akademinio Skautų Sąjūdžio pirmininkui fil.
Rimantui Griškeliui už atsisveikinimo pravedimą, visiems
Sąjūdžio nariams, stovėjusiems garbės sargyboje prie
Tėvelio karsto, filisteriams — Ritai Penčylienei, Vyteniui
Statkui, Sigitui Miknaičiui. Leonui Maskaliūnui ir
Vytautui Mikūnui už jautrius ir prasmingus atsisveikinimo
žodžius.
Esame dėkingi Pal. J. Matulaičio misijos choro vadovei
Birutei Mockaitienei ir visam chorui savo balsais
palydėjusiems Tėvelį į paskutinę jo kelionę.
Labai ačiū karstą nešusiems: Sigitui Miknaičiui, Liudui
Volodkai. Algiui Volodkai. Edvardui Klimui ir Tėvelio
anūkams Algiui ir Ričardui
Su giliu dėkingumu visiems padėjusiems mūsų skausmo
, valandose
Liūdinti šeima.

,t>RAUGAS
DRAUGAS'' lietuvybės švyturys ir sargas!
Aukojo L i e t u v o s p a r t i z a n ų g l o b a i :
$600 Sofija Vashkienė atsiuntė a.a. Stasio Vashkio
atminimui, aukojo: $100 A. Balbatienė. $50 V.
Graužinis, $30 E. Minkūniene, $25 Br. Kazėnų
šeima, J. Jarasienė, I E. Slavinskai, S. Stanelienė
ir dukra, kiti po mažiau: D. Adomaičiai, A.
Barkauskienė, A. E. Dūdos. P. D. Kavaliauskai,
A. Liubinienė, S. Sahene, P. Vaškelienė, G. A.
Viktorai, S. Tamulionis. A. Ačienė, U. Blinskienė,
P. Budininkas, dr. G. A. Grinis, K. Jasinskas, A.
Jonaitis, V. A. Juškos, L. Kynienė, B J.
Mikalauskai, E. Šatraitienė. E. Treimanienė, A.
Velbasienė, H. Žitkienė, S. Žiūraitiene.
$200 Halina Bagdonienė (iš viso $800), Andrius, Vilija
KirSonai, Irena Vinclovienė (iš viso $1,000), Jurgis
ir Danguolė Jurgučiai.
$50 Petras, Jadvyga Gruodžiai.
$25 Mykolas Hercmonas
$20 Viktoras, Vita Memenai, prisiminimui a a. Dalios
Kučėnienės, Izabelė Stončienė.
Lietuvos Partizanų Globos fondo valdyba ir
sušelptieji partizanai reiškia nuoširdžią padėką
aukotojams. Taip pat širdinga užuojauta asmenims,
netekusiems mielu artimųjų. Dievo gerumas tebūna
jiems atlaidus. Mirusiųjų atminimui siųsti: L.P.G.
Fund, 2711 West 71 S t , Chicago, IL 60629.
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UŽGAVĖNĖS „SEKLYČIOJE"

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
Rytoj — mūsų tautinė
šventė, Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo dešimties me
tų sukaktis, kai 1990 m. kovo
11-ąją vėl buvo pasauliui pa
skelbta, jog atstatoma Lietu
vos valstybė. Tą sukaktį mes
minėsime kaip tik tą pačią
dieną Jaunimo centre 6 vai.
vakaro. Šventėje dalyvaus Lie
tuvos Respublikos generalinis
konsulas Giedrius Apuokas,
garbės konsulas Vaclovas
Kleiza ir Lietuvos Rašytojų
sąjungos pirmininkas Valenti
nas Sventickas, kuris pasakys
pagrindinę kalbą. „Draugo"
vyr. redaktorė ir literatūrinio
konkurso vertinimo komisijos
pirmininkė Danutė Bindokienė paskelbs šio konkurso lai
mėtojus. Kai bus įteiktos pre
mijos, žodį tars pirmosios pre
mijos laureatas Saldaporis.
Pasveikinimo žodį tars Lietu
vių Rašytojų draugijos pirmi
ninkė Stasė Petersonienė. Li
teratūros premijų didžiausias
mecenatas yra dr. Jonas Ado
mavičius. Specialiai paruoštą
meninę dalį „Miškų aidas" —
Lietuvos laisvės kovotojams
skirtą muziko Ričardo Šoko
kompoziciją — atliks jo paties
vadovaujamas vokalinis an
samblis. Bilietai į šią reikš
mingą šventę bus gaunami ry
toj, šeštadienį, jau 4 vai. p.p.
Jaunimo centre prie įėjimo į
salę. Esame visi kviečiami
būti šios šventės dalyviais!

Ir vaikams bus ką veikti
Čikagoje, Navy Pier, ruošia
moje Gėlių ir darželių parodo
je (Chicago Flower & Garden
Show). Mažieji lankytojai savo
kelionę galės pradėti, žvelgda
mi į žemėlapį, kuriame bus
pasakojama apie gėles, darže
lius, jų tėvynę ir visą gyvąją
aplinką.Bus aiškinama ir apie
ekologiją. Mažasis traukinu
kas ir geležinkelis bus „įmon
tuotas" gėlėmis apaugusioje
kalnų vietovėje. Amerikos in
dėnų, gyvenusių prie Fox
upės, žaliuojančios pievos va
dinsis „Didžiosios dvasios so
du". Gėlių ir darželių paroda
veiks nuo kovo 11 iki 19 d.
Navy Pier (Illinois Street at
Lake Shore Drive, Chicago)
pirmadienį-šeštadienį nuo 10
val.r. iki 8 val.p.p., sekmadie
nį - nuo 10 valr. iki 6 val.p.p.
Daugiau žinių tel. 312-3210077.

Nuo kovo 14 d. kiekvieną
antradienį vyks šokių pamo
kos (iš viso - šešios). Bus gali
ma pasimokyti Vienos valso,
lėto (anglų) valso, stilizuoto iš
kilmingojo trejinio ir kitų šo
kių žingsnių, laikysenos. Kvie
čiame visus, norinčius pakru
tėti, pajudėti! Pamokos vyks
Lemonte, PLC, 6:15-7:45 vai.
v. ir 7:45-9:15 val.v. Pamokų
kaina vienam žmogui - 25
dol., porai - 45 dol. Pelnas ski
riamas Meno mokyklėlei pa
remti. Smulkesnė informacija
Žymiausių lietuvos dai tel. 630-690-4051.
lininkų - M. Vilučio, D. Jonkaitytės, K. Petrulio, D. Gra Cicero Šv. Antano parapi
žienės, E. Marcinkevičiaus, R. joje kovo 19 d. tuoj po 9 val.r.
Dalinkevičiaus, L. Kryževičie lietuviškų Mišių parapijos sa
nės bev Amerikoje kūrusių ir lėje regiami cepelinų pietūs.
kuriančių A. Varno, Č. Janu Cicero apylinkės LB valdyba
so, P. Kaupo, M. Strasevičius, širdingai kviečia visus gausiai
M. Stankūnienės darbų paro atvykti, maloniai pabendrauti
da Balzeko lietuvių kultūros bei skaniai pasivaišinti. Tuoj
muziejuje veiks iki kovo 31 d. po pietų vyks Cicero apylinkės
Ši paroda - iš muziejaus fon LB metinis susirinkimas. Bus
dų. Muziejus įsikūręs šiuo ad valdybos metinės veiklos ap
resu: 6500 S. Pulaski Rd., Chi žvalga, revizijos komisijos pra
cago; dirba kasdien nuo 10 iki nešimas, pusės valdybos na
4 val.p.p.
rių, kurių kadencija pasibaigė
Švč. M. Marijos Gimimo šių metų pradžioje, rinkimai,
parapijoje Gavėnios pamal bus teikiami klausimai bei su
dos — Kryžiaus keliai lietuvių manymai tolimesnei veiklai.
kalba vyks kiekvieną penkta Pr. Zarankos laiške apie
dienį 3 vai. p.p. Kas tik gali, Dievo Apvaizdos parapijos gie
kviečiami dalyvauti šiose dojimus įsivėlė korektūros
prasmingose Gavėnios pamal klaidų: praleista pirmojo gies
dose.
myno pradininkės, o ir pasku
J o n a s ir Marija Šimoniai, tiniojo mecenatės a.a. Onos
gyv. Santa Barbara, CA, šių Valatkienės pavardė. Klaidin
metų vasario 3 d. atšventė sa ga choro pradžios data. Tiksli:
vo vedybų 60 metų sukaktį. Nuo 1981 m. iki 1986 m. cho
Didesnis, visiems giminėms rui vadovavo Rimantas Kas
dalyvaujant, sukakties minėji putis, o nuo 1986 m. iki 1988
mas bus gegužės 28 dieną. Su m. chorą vedė Vidas Nevekakties proga Jonas ir Marija rauskas. Autoriaus susigie
Šimoniai prie ankstesnių 300 dota": Jtun. Aloyzas Volskis
dolerių Draugo fondui atsiun aukoja giedotines giesmes"...
tė 100 dolerių, kad greičiau Turėjo būti: „giedotines mi
šias"...
būtų pasiektas milijonas.

Vasario 16-osios šventėje, surengtoje First Personai Bank patalpose vasa
rio 12 d., dalyvavo ir First Personai Bank prezidentai Randy Schwartz
bei vyriausioji viceprezidente Rata Staniulienė. Šventės metu lankytojai
galėjo apžiūrėti a.a. dailininkės Antaninos Jonynienės parodėlę, para
gauti lietuviškų bandelių su lašinukais, na, ir žinoma, pasišnekučiuoti.

I First P e r s o n a i B a n k Va
sario 16-osios šventę, vykusią
vasario 12 d., buvo sugužėję
daug lietuvių, - jie grožėjosi
paveikslų paroda, ragavo lie
tuviškas bandeles su lašinu
kais, kalbėjosi. First Personai
- ypatingas bankas, jame vi
suomet galite susikalbėti lie
tuviškai, čia dirba Rūta Sta
niulienė, Danutė Babarskienė,
ir Edita Žiūrinskiem.. Visai
neseniai apie naująjį First
Personai Bank rašė „Northwestern Financial Revievv" lei
dinys (2000 m. vasario 5 d.),
pasakodamas, kad lietuviai
klientai džiaugiasi, galėdami
aptarti finansines smulkme
nas savo gimtąja kalba, išsa
miau sužinoti, kaip veikia pas
kolos, kredito sistemos. First
Personai Bank yra įsikūręs
Orland Greens prekybos cent
re Orland Parke, 151-os gat
vės ir LaGrange Road sankry
žoje, netoli Dominick's maisto
parduotuvės - 15014 S. La
Grange Road, Orland Park, IL
60462; tel. 708-226-2727.
Kęstutis Ječius, Pasaulio
lietuvių centro valdybos pirmi
ninkas, patikslina, kad PLC
narių metiniam susirinkimui
pateiktos pajamų ir išlaidų
apyskaitos 1999 metų pelnas
— 275,056.25 dol. tais pačiais
metais buvo išleistas pastato
taisymams ir pagerinimams.

Mifx/e/a#
Čikagos radijo ir televi
zijos įsikūrimo istoriją suži
nosite, aplankę Museum of
Broadcast Communications,
įsikūrusį Čikagos kultūros
centre (78 E. VVashington).
Muziejus dirba pirmadieniais
- šeštadieniais nuo 10 iki 4:30
val.p.p., sekmadieniais - nuo
12 iki 5 vai. p.p. Įėjimas - ne
mokamas.

lypmnnto Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai Vasario 16-osioe minėjime dainavo dainas Kokiais keliais
lxkfli.Tu<*iau" ir „Mažam kambarėly".

Velykų margučių skutinė
jimo pamokėlę balandžio 8 d.
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje ves ilgametė muziejaus
liaudies menininkė Uršulė
Astrienė. Visi, norintys pasi
mokyti velykaičių skutinėjimo
meno, turėtų atsinešti svogū
nų lukštuose ar kituose da
žuose dažytų virtų kiaušinių.
Pamokėlė prasidės 11 valr.
Mokestis už ją - 9.50 dol. ir
7.50 dol. muziejaus nariams.
Daugiau informacijos tel. 773582-6500.
,Marąuette P a r k o Lietuvių
namų savininkų organizacijos
narių susirinkimas įvyks š.m.
kovo 17 d., penktadienį, 6:30
vai. v. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. Yra pak
viesti valdžios pareigūnai. Na
riai ir svečiai maloniai kvie
čiami dalyvauti....
JAV LB Švietimo tarybos
pirmininkė primena, kad
Švietimo tarybos paskelbti
piešinių ir rašinių konkursai
baigiasi kovo 31 dieną. Kon
kursų taisyklės buvo išsiųstos
visų lituanistiniu mokyklų
vedėjams. Pasakų tekstai ir
knygelės kietais viršeliais
(vartojamos ketvirtajai pieši
nių konkurso grupei) gauna
mos Švietimo taryboje: 13648
Kickapoo Trail, Lockport, IL
60441. Turint klausimų, pra
šom kreiptis į švietimo tary
bos pirmininkę Reginą Kučienę teUfaksu 708-301-6410.

Kovo 1 d., tečiadienį, „Sek
lyčioje", vyresniųjų lietuvių
popietėje, gausus būrys sve
čių susirinko į Užgavėnių
švente — karnavalą.
Renginių vadovė E. Sirutie
nė papasakojo, kaip kadaise
buvo švenčiamos Užgavėnės
Lietuvoje. Užgavėnėmis buvo
vadinama paskutinė diena
prieš Gavėnios pradžią. Jos
paprastai būna antradienį,
nes trečiadienį jau Pelenų die
na. Senais laikais pasninkas
buvo labai griežtas: mėsos val
gyti iš vis nebuvo galima sep
tynias savaites, o pieną varto
ti tik retkarčiais. Pasilinks
minimai, šokiai, dainos ir vai
šės buvo draudžiami, todėl
žmonės stengėsi Užgavėnes
praleisti linksmai, triukšmin
gai ir valgyti, kiek galima
daugiau ir riebiau, „kad už
tektų per visą Gavėnia". Buvo
valgoma bent 9 kartus su mė
sa, riebiai. Pagrindinis Užga
vėnių valgis — blynai (skun
džiai skamba lietuviškiau), su
obuoliais ar mielėmis kepama
iš miltų ar bulvių, šiupinys
(verdamas Žemaitijoje ir Ma
žojoje Lietuvoje). Jis verdamas
iš kruopų, žirnių, miltų ir la
šinukų su įvairiausiais pries
koniais. Kartu verdama ir
kiaulės uodega. Kam, šiupinį
'semiant, į lėkštę pakliūdavo
ta uodega, tai reiškė, kad bus
laimingas per visus metus.
Buvo verdami kopūstai, deš
ros, kepamas kugelis ir šiaip
riebūs valgiai. Valgytojai užsigerdavo namie darytu alumi,
gira arba degtine. Degtinę gė
rė tik vyrai. Gerti vandenį
Užgavėnėse buvo skaitoma be
veik nuodėme. Buvo buriama,
spėjama ateitis, bet viskas
daugiausiai siejama su žem
dirbyste. Daržinėse po bal
kiais buvo įtaisomos sūpynės,
kuriose supdavosi ne tik jau
nimas, bet ir suaugusieji. Kad
ateinančių metų derlius būtų
geras, buvo laistomasi vande
niu, o svečius ir kaimynus aplaistydavo ir alumi. Neatski
riama Užgavėnių linksmybių
dalis buvo persirengėliai arba
kaukininkai. Užgavėnių kar
navalai žinomi ir kitose šaly
se, ypač spalvingi ir garsūs

Brazilįjoje, ir New Orleans
mieste, JAV. Lietuvoje kaukes
pasidarydavo patys žmonės —
jose daug vaizduotės ir išra
dingumo. Buvo mėgstama per
sirengti elgetomis, čigonais,
žydais, pirkliais, velniais, gil
tinėmis, taip pat ir gyvuliais.
Kaukininkai eidavo iš namų į
namus ir buvo vaišinami Už
gavėnių valgiais ir gėrimais,
taip pat aplaistomi vandeniu.
Kur nors besivaišinant pro du
ris įvirsdavo du pagrindiniai
Užgavėnių veikėjai: lašininis
ir Kanapinis. Lašininis vaiz
duoja pokalėdinį laikotarpį
vadinamą „mėsiedu", o Kana
pinis — Gavėnios pasninko at
stovas, lašininis, Kanapinio
iššauktas į dvikovą, kovą pra
laimi ir išvejamas pro duris.
Taip baigiasi Užgavėnių links
mybės ir prasideda Gavėnia.
„Seklyčios" Užgavėnių kar
navalas prasidėjo mūsų šau
niajam pianistui Boleslovui
Rašimui skambinant jo paties
sukurtą nuotaikingą muzikos
pynę, o po to skambėjo polka
„Užgavėnių kaukės". Renginių
vadovė Elenutė sakė, kad be
veik nemigą įsitaisė, galvoda
ma, kas galėtų pavaizduoti
Raseinių Magdę (Užgavėnių
Kotrės šiemet neturėjom). Pa
sirodė, kad Magdės toli ieškoti
nereikėjo. Ja pabuvo Rasei
niuose gimusi ir užaugusi E.
Valantinienė, kuri žinojo ir
papasakojo Raseinių Magdės
istoriją. Kaimietė Magdutė iš
tekėjo už miestelėno bajoro ir
dėl to labai „išpuiko ir išpaiko"
vaikščiodavo skrybėlėta bei
pirštinėta, į buvusius kaimy
nus žiūrėjo „iš aukšto", dėjosi
jų nepažįstanti ir nekalbėdavo
lietuviškai — bandydavo len
kiškai „ceverioti". Žmonės to
kiu elgesiu piktinosi ir ėmė iš
jos tyčiotis, juoktis. Taip ir
kilo „mandriom" moteriškai
tėm taikomas Raseinių Mag
dės vardas. Raseiniuose buvo
net ir šulinys (ii kurio mies
telėnai semdavosi labai šaltą
šaltinio vandeni), pavadintas
Raseinių Magdės vardu. E.
Valantinienei, kai ji grįžo gim
tinės aplankyti, bičiuliai pasa
kojo, kad apie tą šulinį yra sulaidota begalės per tardymus

AČIŪ, BEVERLY SHORES LIETUVIAI!

Kovo 5 d. pavasariškai žaiPrasidėjo Mišios. Nustebau,
džianti saulė ir pietys vėjas kad kun. AnthonyPuchenski
kvietė mesti visus darbus ir jas aukojo lietuvių kalba. Jam
skubėti į Beverly Shores Lie- pagelbėjo mokyt. Jonas Kavatuvių klubo rengiamą Vasario liūnas. Ačiū jiems!
Augie J . Altar stipendija 16-osios - Kovo 11 dienų miPertraukėlės metu Izolda
(500 dol.) bus skiriama stu nėjimą.
Šimkienė pakvietė paragauti
dentams,
besimokantiems
Vinguriuojantis mišku 12- pačių klubo narių pagamintų
2000-2001 mokslo metais. Sti tasis kelias priminė Tėvynės valgių prie gražiai serviruoto
pendijos prašytojai turi būti kelelius. Štai ir lietuvių išei- stalo.
lietuvių kilmės Illinois valsti vių aukomis pastatyta Šv.
Po pertraukos, sugiedojus
jos gyventojai, studijuojantys Onos bažnytėlė. Jauki, kukli, Lietuvos himną, dr. Kazys
medicinos, farmacįjos, veteri su koplystulpiais ir vitražais, Ambrozaitis trumpai apžvelgė
narijos, zoologijos, psichologi su mielu akiai gamtos peizažu Lietuvos kelią į Nepriklaujos, žemės ūkio ir kt. mokslus. už lango.
somybę, kuri šiame ŠimtmeStudentai ir jų tėvai turi pa
Nors kun. Anthony Pu- tyje .1990 m. kovo 11-ąją buvo
teikti vieną iš 1040, 1040EZ chenski vėlavosi, bet laikas atkurta trečią kartą. O meno
arba 1040A užpildytų formų neprailgo susipažįstant ir be- mokyklėlės, kuriai vadovauja
bei W2 formas, net jei vienas sišnekučiuojant su dvasingais Ligija Tautkuvienė, vaikų proiš tėvų dirba. Studento pažy šio Lietuvių klubo nariais.
gramą suvirpino visas širdies
miai turi būti ne mažiau kaip
2 balai 4 balų vertinimo siste
S §<
<tir*tr*.*i
moje (privaloma pristatyti ofi
• Mūsų m a r t i Maryte,
• Amerikos l i e t u v i u ra
cialią pažymių transkripciją).
gyvenanti Marąuette Parke,
Be šių dokumentų stipendijos dijas, vad. Anatolijus Siutas - kas savaitgalį važiuoja į Radne
kiekvieną
sekmadienį
7
v.r.
prašymas nebus svarstomas.
Bakery ir Deli nusipirkti švie
Be to, studentas turi mokytis per WCKV 14.60 AM. Tel.
žių lietuviškų dešrų ir kopūstų.
akredituotoje kolegijoje, uni 773-847-4903, adresas: 4459
Parvažiavus
namo, Maryti
versitete, apylinkės kolegijoje SFrancisco, Chicago, IL 60632.
vaišina
mus.
Kaip
smagu! Raarba turi būti į Šias mokyklas
• Akcijų, bonų bei kitų cine Bakery ir Dellcatsassn,
priimtas. Norėdami gauti dau vertybių pirkime ir par
giau informacijos ir stipendijų davime jums nuoširdžiai pa 6316 W. Archer Ave., Chi
prašymų lapelius, turite rašy tarnaus, duodami komiso nuo cago, IL. TeL 773-681-8600.
ti: The Augie J. Altar Scholar- laidą, Albinas Kurkulie, tel.
V . Ivl> I M I . I I M U M 1 1 M 1 .11
ship, c/o 7115 VV. 91st Street, 313-879-7760 arba jo sūnus
p . n . Į II 1 1 M t l 1 • 1 | i . .
Bridgevievv, IL 60455-2048. 1 Andrius Kurkulie, Ui. 818i'ANM'AC
prašymų laišką reikia įdėti 879-7761, dirbą su First Al1 i ...| .
naują voką su savo atgaliniu bany Corp. Čikagoj*. U JAV
U. i f f . Į i i •. l 1 1 •
adresu ir pašto ženklu. Pašto
1 . 1 / -' '. >: : rl 1 > >l I
ir Kanados skambinkite veltui:
ženklas turi atitikti vienos un
tel. 1-888-879-7730.
(sk.)
cijos svorio laiško kainą. Už
pildyti stipendijų prašymai tu
Tai - JOtų kAraftb
ri boti gauti iki S.m. gegužės
31 d. Komisijos sprendimai
TMI IITHUANIAN WO*LO-W«Oa
BAIIT
bus pranešti iki birželio 29 d.

nukankintų žmonių.
Po Magdės salėje paąisodė
žavi čigonė — Aldona Pankienė. J i buvo įmantriai čigoniš
kai pasipuošusi, kai kam ii
rankos būrė ir pranašavo atei
tį, gražiai dainavo ir su šauniu
Užgavėnių dalyviu (Boleslovui
skambinant) sušoko roman
tišką „Čigonės valsą". Kitas
kankininkas, susirinkusiųjų
gausiais plojimais pasveikin
tas, buvo mūsų poetas Apoli
naras Bagdonas, kuris vaizda
vo pirklį — žydą. Pirklys ne
tik savo prekes siūlė, bet iš
maišo saldainius sėmė ir visus
vaišino. Į žemuogėlę panaši
daili Raudonkepuraitė — Juneta Dainiūtė gražia lietuvių
kalba (Juneta yra atvažiavus
ii Lietuvos gydytis) pasveiki
no visas mamas ir močiutes,
palinkėdama joms sėkmės ir
ilgo amžiaus. Junetos mamytė
Genutė Dainienė buvo Naktis
(į ją pasižiūrėjus buvo aišku,
iš kur Juneta paveldėjo savo
išvaizdą). J i papasakojo, kad
naktys, nors kartais ir žvaigž
dėtos, greit praeina kaip ir vi
sas gyvenimas. Reikia pažy
mėti, kad Junetos ir Genutės
drabužius karnavalui pasiuvo
išpuošė (Nakties žavi suknelė
buvo iškaišyta žvaigždėmis ir
mėnuliais) mūsų daug talentų
turinti renginių vadovė Ele
nutė Sirutienė.
Staiga salėje pakilo didelis
triukšmas, nes Kanapinis
(Onutė Lukienė) pradėjo labai
aktyviai ieškoti-Lašininio (An
tano Paužuolio), o susitikę jie
pradėjo stumdytis, ginčytis ir
aiškintis, ką sveikiau valgyti
ir kaip pasninkauti. Pagalvė
mis apkaišytas Lašininis'(tu
rėjo atsinešęs ir lašinių) sakė,
kad lašiniai yra stiprybė, o lie
sutis Kanapinis aiškino, kad
visgi dr. Adomavičius liepia
riebiai nevalgyti, nes taį, ken
kia sveikatai Kas kovą lai
mėjo, nebuvo aišku, nes abu
ėmė šokti B. Rašinio skambi
namą „I lašininio valsą" ir vi
sus kvietė jungtis į šokį.
Po programos vaišinomės
vynu ir skaniais obuoliniais
blynais. Labai gerai nusiteikę
skirstomės namo. Visi esam
dėkingi renginių vadovei už
tokį linksmą Užgavėnių, kar
navalą.
Emilija J. Valantinienė
stygas. Atsisveikinom dainuodami.
Dar ilgai vaikščiojau Michi
gan paežere, prisimindama
tas stebuklingas 1990 m. kovo
11 d. vakaro minutes prie Lie
tuvos parlamento. Žiurėjau į
Michigan ežero smėlį, kuris
primena mūsų Baltijos pajū
rį, kuriame niekados nerasi
gintaro, „Gal aš Lietuvoje?",
— pamaniau. Ne. Ne Lietu
voje esu. Esu svetimoje žemė
je, bet Beverly Shores lietuviai
padovanojo lietuvišką popietę
— skaidrią kaip gintaras. Ma
tyt, jie savo širdyje nešioja
skaidrius Lietuvos pajūrio
gintarėlius...
Ačiū Jums, Beverly Shores
lietuviai! Ačiū, kad vardan tie
tuvybės čia dirbate!
Gražina Ragalevi«enė
nuoširdžiai dėkoja i
Daktarų draugijai « t ypa
tingą dovaną —16939 auką!
Tai dovana, kuri per Lftfcuenian Mercy Lift ryšius ir pas
tangas bus skirta Lietuvos
sunkiai sergantiems vaikugresiančių ligų. Vienas ai pa
grindinių LMLtikslųper pra
ėjusius dešimti setų — tai
vaikams skirtos medioiniaėa
vaikų ligoninėse,
nsilaitynuose.
svarbų tikslą skiriant d f i s į
Lietuvos vaikučiams, paakjie
šią labai įvertinamą auką. Si
auka suteiks didelį džiaugsmą
ir šviesesni rytojų snukiai
sergantiems vaikams. Didelis
ačiū!

